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költészetünk* érdekében.

emzetek’ betegsége volt 
a költészet iránti rész
vétlenség s a méltányta
lanság ihlettjei’ ellené
ben.

Cervantes, a talán 
legkiválóbb eredeti lángész, melly valaha élt, 
szükségben halt el a madridi országúton, 
mint Spencer a dublinin. A derék Tasso 
egyik epigrammjában macskáját szólítja föl, 
hogy éji munkára kölcsönözze neki szemei’ 
világát, mert pénze nincs, hogy ezt besze
rezhesse. Dante, az olaszok’, Camoens, a 
portugallok’ Homerje —  mindketten elüzet- 
tek s bebörtönöztettek. Damon, kinek mü
vei az udvart s várost annyira mulatók, Boi- 
leau szerint a nyarat ing, a telet köpeny 
nélkül tölté el, s kényszerült Párist odahagy
ni, hol az erénynek nem vala többé tűzhe
lye. Azért mondá egy franczia : kórházat 
kellene építeni elszegényült elménczfők’ szá
mára, mellyet aztán joggal gyógyíthatlanok’ 
kórházának mondhatnánk.

De mi magyarok szeretjük a költésze
tet ! —  lám alig virad fölöttünk, a kakasok 
kukorikolnak, s a gályák közöl üdvezlőn foly

szerte a csalogány hajnalszava. Avatott uj
jak’ pengése hangzik szét és el, alkalmatlan 
macskazenék bántják füleinket; s mint Ho- 
rácz mondja : okos vagy ostoba, mindnyá
jan verset csinálunk.

Igen, mi szeretjük a költészetet! —  
lám ifjaink’ fantáziája az iskolaporban is föl 
bir magasztosulni, s lelkesedése’ tulcsapon- 
gásában hosszú vajúdás után egykét caden- 
cziát kigyúrni, míg a tanító hévvel szóno
kol a tudományok’ becse- s hasznosságáról 
—  a falaknak; lám ifjaink honn is csak köl
teményeket olvasnak, tanulnak be és sza
valnak és verselnek, mert ez mindenek fö
lött szükséges, és hasznosabb a leczkéknél, 
mellyek e mellett elhanyagoltainak ; hiszen 
ők szónokoknak készülnek, a haza’ szónoki
nak, a költészet pedig virága az ékesszólás
nak. 0  a tejjel és mézzel folyó Magyaror
szág azért olly gazdag tejjel és mézzel e- 
resztett üres szavakban!

De igy van ez megírva egyéb nemze
tek történetkönyveiben is. Petrarca vádolja 
korát, kora ifjait a költészeti düh miatt, s 
vádolja önmagát e mania akaratlan okozó
jául ,Minap egy atya látogata meg —  igy 
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szól egyik levelében —  szemei könyekben 
ú sz tak : lássa ön — szóla hozzám — én önt 
mindig szeretém s ön fiamnak halála. Ijed
ten viszonzám, mikép sem őt sem fiát nem 
ismerem. Mit se’ tesz —  feleié —  fiam 
igen is jól ismeri önt; mindenemet rá pazar
iám, hogy jogtudós legyen, s ő makacsul e- 
rősíti, mikép csak önnek nyomain járand. 
Oda minden reményem; ő sem költő sem 
jogtudós nem leend. —  S kétségbeesetten 
távozott.1 —  Azért az eszélyes apának gon
dosan kellene őrködnie gyermeke’ iránya fö
lött, nem olly szerfölött örülnie költő fián, 
nem dobra ütnie annak lángeszét, mihelyt 
egykét emészthetőbb férczelete nyomatottan 
megjelen.

A természet folyásában fekszik az ok, 
melly ifjainkban ezen iránytévedést megfej
ti. A fiatal lélekvilág’ tulajdoni fölött a túl
súly a fantáziáé, mit olly könnyen megjátsz, 
elkap magával könnyed, játszi stílje a köl
tészetnek, kivált a regény- s beszélyszak- 
nak, mellyben minden mart virágszegély- 
zett, a lebel’ minden ingása illatárt lehel; hol 
minden eset hőst, minden gunyhó egyegy 
grácziát mutat fö l; hol események mondat
nak el, mellyek’ körülményeiben mindenki 
volt már, vagy jöhet még, s szenvedélyek 
festetnek, mellyeket mindenki érzett, vagy 
érezhet. Hlyen, a képzeletnek hízelgő képek 
annyival könnyebben vonják el a komolyabb 
tanok’ újonczát, mennyivel nagyobb benne 
a rokonszenv a költemény’ hőse vagy hős
nője iránt; mert ő szeret, vagy legalább 
gondol, akar szeretni. A hold’ halvány vilá
gánál egy eszmény’ árnyrajzát metszi ki, a 
kép kelleti magát; a madarak’ zenéjére s 
minden tárgyra, melly csak csep zománczát 
hordja is magán a költőiségnek, megmeg- 
pendülnek lelkében húrjai a viszhangnak, 
egybevágó öszhanggá alakulóknak, vagy s 
többnyire bántó hangzavarban eltorzulóknak. 
Eljő talán, miután tele lakott mindezekkel, 
de későn, a kiábrándulás’ órája, mellyben 
aggasztóvá lesz neki az idővesztés’, a hát
ramaradás’ tudata, mellyben emlékezőereje 
már nem olly hű, olly fogékony ; nekigyűr-

közik akkor a tanulásnak, hogy képezze ma
gát a pályára, mellyet műköreül választott, 
vagy mi még roszabb, a pályaválasztási ha
bozás’ szakában minden tudományágat meg
kóstol, s mert itélőtehetségének szilárd a- 
lapja nincs, lesz fölületes polyhistorrá, kiben 
nincsen köszönet.

Mindé mellett annál távulabb vagyok 
attul, hogy a kesernyés moráltanítók’ hideg 
nézetiben osztozzam, kik a költészet’ e fajá
nak föltétien veszélyességét vitatják, minél 
szilárdabb bennem a meggyőződés, misze
rint a komolyabb tanulmányokba fáradt el
mének fölvidításra van szüksége, mit főleg 
illy könnyüszerü olvasmányokkal eszközöl
hetni; azt úgy is föltéve: hogy az ifjakban 
dusabb, bujább képzelőerő’ igényeit egészen 
eltagadni veszélyes. Azért csak olvassunk 
fiatal barátim ! hiszen érzésinket megszűrik, 
Ízlésünket nemesbítik, Írásmódunkat finomít
ják, nyelvünket gazdagítják a jó költemé
nyek; — de csak a maga rendén lakozzunk 
belőlük, nehogy lakolás kövesse lakozásunnat.

E tárgynál kelleténél kissé tovább i- 
dőztem —  azért bele ismét a kerékvágásba.

Milly nagy a hívatlan költönczök’ szá
ma, olly kicsiny a valódi kenettel biró köl
tőké, kiknek gazdag müveik épen olly mér
tékben áldásthozók, miilyenben azok mind 
önmagoknak ártanak, mind a hazának. Igen, 
áldásthozók mindenek fölött az ihlett költő’ 
müvei, de azért kell is ám mind a költő, 
mind a költészet’ Ugye mellett mindenek 
fölött buzognunk. S ez az, mit mi egyéb 
nemzetek’ példájára elmulasztunk, ez az, mi
ért szavamat emelem.

Költőink mellett buzognunk kell, mert 
ők az ügyért egész magukat föláldozzák. Kell 
ugyanis, hogy a férfiú, ki magát a múzsák
nak adja, egészen átadja magát azoknak. Ok 
félszívvel nem elégesznek be, s a hívatlan 
tolakodót középszerűsége’ elmaradhatlan kö
vetkezményeivel büntetik. Bizonyos ugyan, 
mikép a kiváló költő jó polgár, igaz barát, 
kedves társalgó, eszélyes családapa s hű 
férj lehet; de kétkedem abban, vájjon hasz
nálható-e terhesb hivatalra, melly egész em-
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bért követel? Voltak legalább s vannak most 
is költők, kiket a sors hivatalokba kénysze
rbe, ám azért költeményeik is vagy a töké
letlenség’ nyomait hordják magukon, vagy 
jobb elmemüveik bizonyosan azon időszakra 
esnek, mellyben még független szabadságot 
élveztek. Nem is lehet mindenkor kívánni, 
hogy a költői lángész, melly önalkotta képei’ 
halmazával foglalkozik s bámulatos serény- 
séggel égig emelkedik, a házi vagy tiszti 
gondok’ prózai legébe aláereszkedjék; sői 
lehető az, hogy a magasbra kelt szellem a 
legpompásb palotákat a legpompásb Ízlést 
kieiégítőleg szerkeszti össze eszmevilágában, 
míg egy építész’ kiméréseit megítélni nem 
képes, vagy, hogy Virgilnek a földmivelés- 
rőli példányirata mellett, a mezei gazda’ üd
vös tanácsát mellőzvén, tönkre bukik. — A 
költőnek csak egy útja van, mellyen össz
pontosulnia kell minden tehetségének ; azon 
fárad, azon hat ő, annak áldozza föl egész 
önmagát. Kell ugyanis, hogy ernyedetlen 
szorgalom, hosszú kísérlet szövetkezzék haj
lamához, mert minő könnyű, édes a fogan- 
tás, olly fáradságos a nonum prematur in 
annum nehéz de elvitathatlan szabálya sze
rint a szülés és kiművelés, míg a tökély’ a- 
zon fokához fölbirkozhatik, hol mindaz, mit 
elme s tapasztalat az emberiség’ kincséül 
fölhalmaztak, kellemmeí párulva életre sar- 
jadzik föl teremtő keze alatt. Nem elég a 
költőnek érezni, neki magasztosan kell érez
nie, nem elég föllelkesülnie, benne müveit 
lélek’ lelkesülését keressük. Schiller azt 
mondja : a költő nekünk csak egyéniségét 
adhatja, de ennek méltónak kell lenni arra, 
hogy a világ- s utókornak kiállíttassák. Ezen 
egyéniséget lehetőleg nemesítenie s a leg
tisztábbra megszűrnie első és fődolga. Mü
ve’ főbecse nem lehet egyéb tisztán bevég- 
zett kinyomatánál érdekes kedélyhangulata- 
s a tökélyig fölküzdött szellemének. Illy szel
lem tűzze ki magát remekműveiben. —  Olly 
képek ezek uraim, mikben a vonások’hűsé
géről szintúgy meggyőződhetünk, mint ar
ról, miszerint illy tökélyig csak egész önál

dozattal emelkedhetvén föl, a valódi költő 
mellett mindenesetre buzognunk kell.

De buzognunk kell költészetünk’ ügye 
mellett is. Igaz, hogy az ügy’ pártolása szük
ségkép a költőket is fölteszi; de én a köl
tőknek az ügytől elvont s közvetlen pártfo- 
golását sürgölém.

Igen, buzognunk kell költészetünk’ ü- 
gye mellett, mert ez nemzetiség- s művelt
ségűnk’ egyik főtényezője. Vannak —  s a 
vakosdiak’ (obscurant) seregéhez tartoznak 
ezek -—  kik a költészet’ ezen előnyiről el
mélkedni nem tudnak, vagy nincs arra ide- 
jö k ; mert nekik mindenek fölött jól esik az 
ő boldogságos közönyösségök- s pangásuk
ban bizakodniok. Vannak —  s az elfogultak’ 
számát növelik ezek —  kik erényeskedő 
hagymázukban rémképeket álmodnak a köl
tészetről. Vannak végre —  s ezek legin
kább vétkesítendők —  kik a költészet’ hasz
nairól meggyőződvék —  de szűkkeblüek.

Az elsőket a haszonrul kell meggyőz
nöm ; az utósóknak a nemzetek’ Istene le
gyen kegyelmes és irgalmas.

Haszon és haszon különféle fogalmait 
s messzeeső fokait egyesíti a becs- és tö
kélynek. A nemes mén használ, de használ 
a renyhe szamár is : J) igy használ a leg- 
bárgyubb pór vagy napszámos, de használ 
a tudós, az üzér, a hadszan is. A hasznos
ság’ becsfoka tehát különféle l e h e t : de sok
szor a legbecsesb dolgok betüszerinti szo
ros értelemben mit sem használnak, ám az
ért becsességükből mégis mit sem veszte
nek; s ha csak a Kamcsadalokként azt, mit 
épen a pillanatban használunk, legjobbnak 
tartani nem akarjuk, józanabb becsmérés 
szerint a mén’ nemes délczegsége az ösz
vér’ munkás türelmét mindenesetre túlhalad
ja. Továbbá : vannak dolgok, mellyeknek el
ső szemre nem látjuk át hasznosságukat; 
más dolgok ezt alkalmazásukkor mutatják 
föl; ismét mások ezt csupán a lelki tehetsé
gekre terjesztik ki. E három osztályba soro-

*■) Bocsánat az aestheticus hasonlításért ! az első 
osztálybeliekhez bizony csak igy lehet szólanom.
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zandó nagyobb része a komolyabb tudomá
nyoknak, mik közvetlen haszonhajtásra nem 
számolhatnak ugyan ; ámde csöndben s mint
egy elrejtve hatnak a lélekre, mig innen a 
köztökéletesítésre ismét vissza és kihatnak. 
S ez az alappont, honnét a költészet’ becs
mérésében kiindulni szükséges.

A bölcsészet az erkölcstan’ üdvös i- 
gazságait fölfedezi, az ékesszólás népszerű
síti, a költészet közmondásokká teszi.

A költészet legméltóbb papnője az Is
tenségnek, ő kifeseltet durvaságunkból, el
bájol s leghatályosban hirdeti az erényt, a 
nemzetiséget. Azért mondja Horácz :

Silvestres homines sacer interpresque deorum
Caedibus et victu fero deterruit; J)

A költészet egy gráczia, kivel ha e- 
szélyesen társalgunk, nemesíti Ízlésünket, 
legmagasztosb érzéseket fakaszt bennünk, 
megszűri, ápolja és szilárdíija azokat. Emol- 
lit mores, nec sinit esse feros. 2)

A költészet hatalmas egy talizmán: a 
hangászatnak eléje Írja a zene’ menetét, a 
szobrásznak a költői eszmény parancsol, s 
túléli müveiben a hang- s szobrászat’ te- 
remtvényeit.

A költészet gazdagítja, finomítja nyel
vünket, a költészet virága az ékesszólásnak, 
királynéja az összes növényvilágnak. A sze
gény, a jobb ápolásra méltó növényke ! —  
persze a durvább étvágyat nem csilapíthat- 
ja, s bocsánat a szánandóknak, kik csak bur
gonyából lakhatnak jól, s köröttük a szeré
nyen illatozó liljomot megvetik, eltiporják, 
hiszen mit tehetnek arról, hogy két érzékük 
a többi hármat lefegyverezte !

Pedig ha valami, a költészet az, melly 
pártolói iránt leghálásabb. Ő örökíti azokat, 
s nevük a legkésőbb utóvilágban él. Oda 
Görögország’ monarchiája s respublicája, a 
nagy Roma elenyészett; de költészete s pár
tolói élni fognak a legkésőbb századokig.

Föl föl tehát költészetünk’ s jobb köl
tőink’ pártolására!

') Az istenek' szent tolmácsa (a költö) elrettenté 
a vadon’ fiait öldöklések s vad életmódtul.

2) Megszelídíti az erkölcsöt, s kiemel a vadságból.

Mint a teremtés’ remeke, a szépalkatu 
nő : kedves és drágalátos szer a költészet, 
de kényes is, szeszélyes is, mint amaz. Mint 
jeles és ritka növénynek, a magában tehet- 
lennek, gyámolásra van neki szüksége.

Föl föl tehát költészetünk’ pártolására !
Mi olly büszkék vagyunk jellemünkre, 

én is önérzettel nevezem magyarnak maga
mat, soha más hazát nem választanék, élni 
és halni itt akarok : de jellemünk’ egyéb 
árnyvonásai között nem utósó az, hogy nem 
tudunk a költészet’ ügye mellett kellőleg bu
zogni. Egy almanach birt csak eltengeni, 
egykét divatlap áll főn, olly igen gyönge gát, 
melly óvjon a sülyedéstől. Mi jó hírünk- s 
nevünkre olly féltékenyek vagyunk, mért va
gyunk hát annak egyik fő emeltyűje, a köl
tészet iránt olly közönyösek? Ha czélt aka
runk, akarnunk kell az eszközöket i s ; föl 
azért költészetünk’ pártolására!

És meghivatott költőinket öleljük ki a 
tiszti gondok’ prózai legéből f egészen az 
ügyé csak igy leendnek, hatásuk csak igy 
leend valódi áldásthozó, föl a dicsőségre 
csak igy emelkedhetünk.

Theocrit Ptolomaeustól meggazdagít- 
tatott. Anacreon bőségben élt. Pindár ódái
ért gazdagabban jutalmaztatott, mint bárki 
előtte vagy utána. Virgil Romában gyönyörű 
házat s közel Nápolyhoz mezei jószágot birt. 
Lucan és Silius márványpalotákban s görög 
szobrokkal fölékített kertekben lakának; mert 
a lángésznek gondtalan és szabadon kell 
mozoghatnia, s előbbutóbb elhuny gondjai 
közt szükség- és nélkülözésnek.

Föl föl azért költőink’ pártolására!
Hiszen van egykét költői lángeszünk, 

s lenne bár ezek’ száma tízszerezve, a ha
talmasok mégis, kik urodalmakat hordanak 
külföldre, bizony nem koldusodnának el, ha 
illyszerü érdemeket jutalmazni szokásuk 
volna.

Föl föl tehát költőink’ s költészetünk’ 
pártolására! - JODOK.

— —

---------------------------------------------

!I

;
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AZ ÜMEPRONTÜK.
NÉPREGE. ')

, , É bredjetek .k en yéreb éd ig  
Fogtok nyújtózni tán 
Ti naplopók, és tát.ii szájtok 
A sült galamb után ?!
Dologhoz lásson minden ember!
Csorbóka, dudva verte fel 
Szőlőtök a hegy oldalában;
Gyomlálni és kapálni kell 

Szólott, megrúgva talpát 
Három fiú-testvérinek 
A zsémbes nő, s azok rá,
Nagy álmosan fölkeltenek;
Készülvén a szőlőmunkára,
A hegynek lejtős oldalára.
És mond ifjabb leánytestvérok;
—  Beszéde volt bátortalan —

„Hát nincs ma ünnep nénémasszony ?
Azt gondolám : ű r n a p j a  van...“

De ráriadt legott vadul a 
Házsártos vén leány,
Száraz kezét arczulcsapásra 
Fogván fel, a pogány !

,Menj, istenadta űrnapoddal 
Színem elöl te csacska féreg!
Hogy helytelenkedhess napestig,
Ünnep kell úgy-e, mog legények ?
A két szemed’ tüzes fogóval 
Szedem ki mindjárt, hitvány pára!
Ha mátul fogva nézni is mersz 
A szomszéd' bokrétás fiára;
No csak lássa meg már az ember !
Hogy ő tanítson : még csak az kell!
Most, menj az erdőhátra, — de 
Egyik lábad itt, másik o t t ; —
S ha száraz galy nem lessz e lé g :
Akkor lesz még ünnepnapod ;
Vizet hozz ; és kividd az é t e lt ;
S mig délben bátyáid pihennek:
Gyomlálj, kapálj, aztán arass egy 
Jó hamvas mohart a tehénnek!
Mert mind bolond ki ünnepel 
Midőn szegény, s dolgozni kell !
,„Igazság —  a fiúk morogtak —
Nekünk is akkor lesz űrnapja .
Ha megtisztult, kiforrt borával 
Kínál a hordó szája, csapja ;
És most ki a szölömunkára,
A hegynek lejtős oldalára!
Mert mind bolond, ki ünnepel:
Mig nem gazdag, —  s dolgozni kell!*“

*
‘) M u t a t v á n y ,  llly czímü kéziratban levő mun

kából ; „N é p r e g é k. Irta T o m p a  Mihály.“ j

A kinzott lányka, keszkenőjét 
Fájó, dagadt képére húzván :
Letörlé forró könyeit,
S gyorsan haladt a keskeny utczán ;
És már a kert’ aljáig ért el,
—  Többet futott szegény mint lépe, —
Hol a szilvás’ gyepűje mellől
Sugár fiú pattant elébe.

„Jaj Istenem !
Nénémasszony megöl ha meglát !*‘

De a legény
Megfogta a leányka karját,

„„Jó lány, mi lelte képedet ?!
Miért ríttál illyen korán ?“ “
,,Ereszsz, ereszsz az Istenért!“
„„No csak te mondd el, szaporán!“ “ 

És a leány, keserves élte’
Minden baját hűn e lb eszélte;
A szó igaz voltát pedig,
Pecsételé könyhullatással:
Mellyet letörlött a legény 
Lobogós inge' gyolcsujjával. —
És elmaradt út s galyszedés.
Ifjú s leányka elmenének 
Együtt, az Isten’ házába,
Napján az Ur szent ünnepének.
S az ájtatoskodó seregben,
— A melly vonult a szent zászlók után, — 
Egymás mellett borúla térdre;
Buzgón imádkozó fiú s leány.
Majd a legény szülőihez 
Vezette a szabadkozót,
Hol hozzá nyájas ajkakon 
Ejtett a háznak népe szót.
Vígan költék a szűk ebédet el,
S a gazda, a jó rendnek őre.
Jobb kéz felöl magához Ulteté 
A vendéglányt az asztalföre.
Majd szóla a jó házinö:

—  Imé a lányok' serge j ő !
Maradj nálunk, édes leányom! 
Vigadjatok, mulassatok,
Vigságtok jól esik szivemnek,
Ha múlt időmre gondolok.
Magam kisérlek majd haza ;
Durczás nénéd a vén leányt 
Jól ismerem bibéivel . . .
S ne félj, mert egy ujjal se bánt!
De most mulassatok, s enyelgjetek. 
Egész megifjulok közöttetek ! —

•

Az ajtót ki- s becsapkodá,
A karczos néne azalatt;

--------------------------------------
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Kiállt az útra, s galyhozó 
Öcsére szórt szidalmakat ;
Mérgében tört, rontott, miként 
A felleg’ száraz mennyköve ;
De a kit vaslapátja várt,
Testvére csak meg nem jőve.
A síró tűz körül,
__ Füst marván a nő két szemét —
Elkészült végre, az 
Ízetlenül főzött ebéd.
S mellyben szalmába fészkeié 
A szélkét és fakanalat,
A kast fejére fölvevé 
S a szőlőhegy felé haladt.
Csöpek borsóztak homlokán.
S dúlt fűlt magában a kaján.

Sok izzadás után végtére 
A hegynek oldalára éré,
Hol búja homlitásinál 
A munkás bő szüretre vár;
S hol napsugár és őszi dér 
Által megasznak a gohér,
A rózsaszölö, s erdei’
Aranycsepű gerézdei. —
S ekkép riadtanak 
Az érkezőre a fiák:

,„Nem láttad hogy rég hajlik a nap..? 
Vagy táD az ördög van veled,

Hogy a munkást féldélutánig 
Éhen kapálni engeded?!1“
S ő, fuldokolva visszapattoga :
,A lyány s az ünnep átkozott okal‘

Az elfáradt testvér’ fejéről 
az étket és a kosarat 
A bősz fiúk le sem vehették :
Mert egy rövidke perez alatt.
Midőn testvért és ünnepet 
Mocskos szavakkal átkoznának;
Szőlőjük tüske- s gaz-berekké,
S ők . .  k ö b á l v á n y n y á  v á l t o z á n a k !  
S az istenfélő jó leányhoz,
—  Ki rájok rettegés közt vára,
Ülvén a zárt ajtó küszöbjén —
Nem tértenek meg éjszakára.

Hol a regényes Abaujnak 
Koszorúzott hegylánczi nyúlnak:
Bükkek fölött, hegy oldalában,
R e g é c z v á r  omladékihoz közel.
Az ünneprontó k ö t e s t v é r e k  
Merev csoportja vesztegel , —
Fején, az étekkosarat 
Emelvén a leány . . .
Gyakran kapák pengése hallik 
Köröttük csendes éjszakán.

TOMPA MIHÁLY.
— *g*^o#*B*—

A NÉGY TARKA.
Alföldi történet.

sillagdus éj borítá Horto
bágy’ pusztáját, a csendet 
csak a békák ezreinek ku- 
ruttyolása háborgatá, mely- 
lyek, a számtalan vizi mada
rak’ sergei nyugodván, egye
dül élénkíték a terjedt mo

csárokat. A sáserdőben, emeltebb gyepes 
helyen, egy férfi alvék sarlangos, tarkán ki
varrott juhászbundába burkolva, fejének a 
földián fekvő nyereg szolgált vánkosul, mel
lette töltött pisztolytok, hosszú fekete bőr 
sarlangos kantárrézzel ékesítve, összetekert 
pányva, kalapja s karikás ostor hevertek, mig 
lábainál bundája alól erős csákáunyel látszott. 
A férfi mint valami neszt hallva egyszerre föl
serkent, félig fölemelkedék, de körűié a tavak’

szökdöső lakóin kívül néma vala minden; le
rázó bundáját nyakáról, s fülét erősen a 
harmatos fűbe nyömá.

—  Egy lovas —  szóla magában is
mét felülvén •—  nincs mit félnem, bizonyo
san pajtásaim’ egyike, ki is járna más most 
illy mélyen a pusztában egyedül. — Az 
ébredtet nem csalá éles hallása, mert né
hány perez múlva egyes közeledő lódobogás 
hallék.

—  Ez Becskereky’ Szárcsája —  foly
tató magánybeszédét, inkább gondolatait a 
pusztai alvó, —  miért jöhet a ficzkó ? most 
bundájában, vagy legfölebb is korhelykedni 
gondolám; nem kergetik, mert csak ügetve 
jő. —  Ezzel kitörlé szemeiből az álmot, s a 
gond’ nyoma nélkül arczain váró az érkezőt,



7
ki nem sokára előtte termett, derék szálas 
férfi, szép és izmos pej lovon ülve, s hő
sünk nem csalatkozék, mert benne csaku
gyan a híres Becskerekyre ismert.

—  Talpra Marczi! —  kiáltá e z ; nyer
geid meg a Rárót.

—  Ki utazik éjfél után ? —  kérdé 
Marczi, kit miután keresztnevét pajtása el- 
árulá, mint a nagy hírességü Zöld Marczit 
a Hortobágy’ királyát van szerencsénk be
mutatni;

—  Nem utazik, pajtás, alszik. Viszon- 
zá Becskereky.

—  ügy akarnám, hogy te is hortyog- 
nál. Mondá boszusan Zöld Marczi, s fejét 
visszaveté a nyeregre.

—  Bolond vagy az is maradsz. Sok 
debreczeni vásár mulhatik el, mig illyen fo
gásra szert teszünk. — Folytatá boszan- 
kodva Becskereky —  az öreg Igary Tallós- 
rul a csárdában hál, pedig van nála egy 
rakás bankó három káténál is vastagabb, s 
négy pej lova az állásban, négy pej lova 
pajtás, a király is csak sátoros ünnepen járna 
vele.

—  Huzasd vele magad’ az akasztófá
ig, nem bánom. Viszonzá nagyot ásítva meg
vető hangon pajtása.

—  De ha mondom még emberfia nem 
járt szebb lovon, a zsidó is megadna egyért 
egyért ezeret.

—  Igen de csak hámos ló.
— Az, de a java ám.
—  Hol hallottad, hogy Zöld Marczi va

laha hámos lovat lopott? Kérdé kevélyeu a 
nagy haramia, megsértetve csak azon kíván
ság által is, hogy rudhoz igázott állatokat 
lopjon.

—  Vedd te a pénzt, mi majd a lova
kat hajtjuk el. Biztatá a másik pajtása rab
lói lelkismerete miatt haragudva ugyan, de 
érezve annak felsőbbségét indulatát mutatni 
nem merve.

— Becskereky, attól félek nem soká
ig maradunk jó barátok, ha engem is ma
gadhoz hasonló tolvajjá akarsz tenni. Mond
tad már, hogy alszik Igary, s mégis azt me

red kívánni, hogy meglopjam; Isten az ál
mot nyugvásul adta az embernek, s nem az
ért, hogy idejében lopjon vagy meglopattas- 
sék, ezt csak gyáva czigány teszi, ki egész 
éjszaka ólálkodik, hogy libát vagy vén tyú
kot csenhessen el. Én éjszaka s házában 
senkit sem raboltam ki, mert háza minden 
embernek szent, de az országút az én biro
dalmam, s a kit rajta lelek, annak kényem 
szerint kell adózni. Azért lódulj s hagyj a- 
ludni. —  Zöld Marczinak ezen szavai elég 
parancsolólag valának ejtve, de pajtása je
lenlétét a tervezett merénynél sokkal szük
ségesebbnek tartá, hogysem miattok lemon
dott volna unszolásairól.

—  Pajtás! nincs jó dolgod. Képzeld 
csak néhány ezer forint^ s négy ló, miilyen 
nincs négy országban, mikor akadunk ennyi
re. Kelj fel s kövess, Gyulay s Palatinszky 
már a csárdánál várnak.

— S hányán vannak Igaryék ? Kérdé 
egykedvüleg a fekvő, s társa megörült ezen 
kérdésen, mert a makacs haramia vélemény 
változtatására magyarázá.

—  Három férfi, s két asszony. Vála-
szolá.

—  Ti is hárman vagytok, gyalázat fe
jetekre, hogy még engem is hítok. Fordítsd 
meg a kantárszárt, s ha félsz, nyargalj Fü
red felé, az utón czigánytanyát láttam, ott 
lelhetsz pajtásokat, de engem ezer lobogós 
mennykő! fel ne verj többé álmámból, mert 
tudja Zöld Marczi, mikor kell ébren lenni.

Becskereky pajtása’ indulatos hangjá
ból látá, hogy ezt tovább ingerelni nem ta
nácsos, azért alig hallhatólag mormogva né
hány szitkot, követé bősz pajtása tanácsát, 
s ellovagolt, de nem Füred, hanem egyene
sen a hortobágyi csárda felé. Zöld Marczi 
pedig ismét bundájába takará magát, s las
sú rendes lélekzése nem sokára ismét álom
ba merültnek mutatá őt.

Nem nagy ideig aludt azonban, midőn 
ismét s most minden zaj nélkül fölserkent, 
az égre tekinte s a csillagok’ ritkulása- és 
sápadásából a közelgő hajnalt gyanítván, fel
kelt, egyet füttyente, mire sebes lódobogás
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hallatszék, s egykét perez múlva legelő pa
ripája, tüzes szép állat termett előtte.

—  Megpihentél édes lovam? Szóla a 
haramia, olly nyájasan pillantva Rárójára 
mint kedvesére, gondosan megtorló annak 
nyakát ingujjával, s megnyergelvén fölült, 
és sebesen léptetve útnak indult.

II.
Nem kisérjük a haramiát hosszú lo

vaglásában, melly különben is semmi kaland 
által sem szakasztaték félbe. Azt megjegyez
zük azonban, hogy midőn a hortobágyi csár
dánál ellovagolt, méltósága alatt tartá csak 
egy kémlő pillanattal is vizsgálni, vájjon meg- 
történt-e az elvei s haramiabecsületrőli fo
galmai elleni tolvajság vagy nem, s igy kora 
útja’ első czéljához a kadarcsi csárdához 
szerencsésen elért. «

A csárda’ ivószobájában egy uriasan 
öltözött fiatal férfi ült. Szép, lélek- s erő
teljes arezvonásait a komolyságnak elmagya- 
rázhatlan föllegei borítók, s mélységök mu
tató, miként azok nem természetes kifejezé
sét teszik ábrázatának, hanem valamelly kül
ső ok által borultak reá, a néző szinte szo
morúságnak nevezhető ezen elmerülést. E- 
lötte egy kereskedő álla, ki mint mondá Er
délyből jött, s többi közt török portékákkal 
is sietett Pestre, s bár áruinak magasztalá- 
sa nagyon is néma hallgatót talált a busla- 
kodóban, de őt ez nem gátlá dicséreteiben, 
s hihetőleg nagyobb nyomatékot adandó ne- 
kiek. kivett még a szobában levő ládájából 
két czifrán ugyan, de sok ízléssel készült tö
rök kantárt, s égre földre állító miként szé
les Magyarországban illyennel senki sem

b ir ; az ifjú rájok tekinte, s figyelmét ma
gokra vonók, az alku hamar meglett, s a két 
kantárt a kereskedő vevőjök előtt az aszta
lon hagyá, maga útnak indulván, számos tár
saival egyetemben, kik a hírhedt haramiák 
ellen magokat védendők, egyesülve utazónak.

Az ifjú azonban nem sokáig maradt e- 
gyedül, mert egy nyalka betyár lépe a szo
bába, kit ő nem ismert ugyan, de mi köny- 
nyen kitalálhatjuk, hogy Zöld Marczy volt. 
A haramia az asztal’ alsó végén foglalt he 
lyet bort parancsolván, de szemei tüstént 
fönakadtak a czifra kantárokon, s azokat nem 
vala többé képes más tárgyra fordítani, so
káig feszengett szokása ellen helyében, mint
egy jobb pontot keresve a kedvelt szerszám 
látására, szinte hasonlóan a gyermekhez, ki 
idegen helyen tarka játszereket lát, s bár 
minden vágya utánok lángol, hozzájok nyúl
ni nem mer; de végre nem állhata ellen for
ró kívánságának legalább közelről vizsgálni 
meg azt, mit hőbben óhajtott látni Rárója 
fején, mint Timur Leng, ki tőle talán csak 
a nagyszerűségben különbözők, Dsengis Kán 
koronáját saját fején. Fölkelt tehát, az úr
hoz közelíte, s engedelmet kért, a kantáro
kat, mellyekhez mint mondá hasonlót még 
eddig képzelni sem tudott, megnézhetni. Az 
ifjú csak most pillanta figyelmesebben reá, 
s meglepeték a pór’ szinte lovagi delisége s 
férfiasán szép arcza által, mellynek majd
nem mintául szolgálható keleti vonásaiból 
bizonyos komoly s mégis derült kf*dv su
gárzók. Szívesen engede kérésének, melly é- 
pen nem szolgai alázattal, de mégis mindeu 
illendőséggel intézteték hozzá. (Folytattatik.)

GAAL.

ÖSZVIRÁGOK.
I d á h o z .
KÉPMÁS.

Szép szemed’ sugara csillagom 
Életem mogorva tengerén.
Bíbor ajkaidba csáb vagyon,
S üdv remeg kezedbe’ kis svrén ! 

Nézz reám tehát seraphszemeddel, 
Nézz, s mosolygd belém az életet, 
Ints felém leányka szép kezeddel,
5 ah! ne szánd e drága kegyletet!

Mert ki most illy árva lett a földön, 
Lön szeretve hűn mint senki más, a 
Míg lehunyt a csillag, melly szemednek

Hamvadott a kéz, mi hókezednek —
S néma lett az ajk; mi példamása 
Volt tiédnek Ida lelkem! üdvöm!

ANDAFY.



FRESCOKÉP.
I. Kávéházi mozgalmak.

a igaz, mit a régiek 
tártának, hogy minden 
halandó’ o l d a l a  mel
lé őrködő nem  tő ren- 
delteték: úgy e nem
tőben kétségkívül a 
nőt kell értenünk, kit 
az Isten nem csak o 1- 
d - a l unkhoz  rendelt, 

hanem plane o l d a l b o r d á n k b ó l  teremtett. 
Csak hogy itt az a kényes portéka, miszerint a 
régiek két nemtőrül beszéltek : j ó és roszrul .  
Mellyik’ helyét foglalja el tehát a nő ? ez a kér
dések’ kérdése, ez a goes , mellyet Nagy Sán
dorként szétvághatnánk ugyan, de meg nem 
fejthetnénk soha. Annyit mindazálta.l meg kell 
vallanunk, hogy, ha a nő magas hivatásának 
megfelel, éltünk’ őrangyalául tekinthető, ki si
ralomvölgyi tengődésünk’ ü r ö m i c c z é i  közé 
ö r ö m e s e p p e k e t  vegyít, ki némileg fogal
mat szerez nekünk a túlvilágban remélendő 
boldogság' isteni kéjeiről.

Milly balgatagul cselekszik tehát az , k i , 
megvetve a természet’ legszentebb kötelékeit, 
elszigetelt magányosságban tölti napjait; ki, ha 
a nókkeli szívviszonyt nem kerüli is , fél azon 
rózsabilincsre veretni magát, mellynek gyön
géd suhogásu lánczait h á z a s s á g n a k  szokjuk 
nevezni ?!

lm egy nőtelen ismerősünk közeledik: 
fűzzünk vele kart, hogy őt szorosabban kipu
hatolhassuk.

Legelőször is a kávéházba megy, hol reg
gelihez ül. Hírlapokat olvasna, de azok annyi
ra elfoglalvák, hogy közőlük egyhez sem juthat
ni. Végre türelmét veszti s legközelebbi szom
szédját ekkép szólítja föl :

— Ha el tetszett olvasni, kérni fognám.
Az olvasó egy zsémbes pápaszemes öreg

u r , ki e fölszólításra jót ráz fejével s néhány 
morgásnemü viszhangot bocsát ki válaszul aj
kaiból. Ismerősünk kissé heves, ez udvariat
lanságon tehát mihamar kész a fölingerülés.

— Uram—szól kissé darabosabb hangon j 
heves ismerősünk— Önnek itt épen olly joga i 
van óránkint ugyanazon hírlapot átábéczézni, I 
mint nekem olvasni, sőt tán nekem valamivel j

több , mert Ön mit sem költ, mig én naponta itt 
veszem magamhoz reggelimet.

Az öreg ur zavarba jő , néhány parókás 
szomszédja pártfelekezetet képez mellette; is
merősünk’ oldalához ellenben a tekeasztaltul o- 
dasereglő fiatalság csatlakozik, már csak fiatal 
kora iránti rokonszenvből is.

— Igen — szólal föl közőlük az egyik — 
ezek az Öreg urak félnap is elsyllabizálnak 
egy hirlapoldalon.

— Annál több időt engedünk önnek a te
kejátszásra — mond erre egy tulparti burnótozó.

— Uram f íz  elégtételt igénylő rágalom. 
Én akkor játszom, mikor időm van s nekem 
tetszik.

— Igen, de önt egész nap a tekeasztalok 
mellett látom.

— Ahhoz önnek semmi köze.
—  Épen úgy , mint önnek az Öreg urak' 

hirlapolvasásához.
— Miféle tolongás ez ? — kiált most egy 

dörgő bassus hang a sokaságból s két hatalmas 
ököl utat tor magának a kör’ mélyébe — kit 
kell megverni?

E szavak után egy bozontos bajszu férfit 
pillantunk meg ököl nagyságú gombokkal bő
ven zsinorzott kék attiláján , ki nagy szerepet 
szokott a fiatalság között játszani. Aztán ollyat 
üt Öklével a legközelebbi asztalra , hogy egy 
pilledongáju arszlán ijedtében a kávésszilkét ke
zéből kiejtvén, ez egy mélázó politikus’ tyúk
szemére esik, ki szúró fájdalmában fölugorván, 
egy reggelizni vágyó vendéghez törekvő teke- 
őrnek kezéből a táczát kiveri, mellynek lucs
kos tartalmú findzsái a pilledongáju arszlánnak 
hófehér nadrágját öntik le. A mélázó politikus 
olly iszonyú lármára kel, hogy dologavatlanok 
a végítéletet hinnék közelítendőnek. Hja, ez ne
ki már rögzött szokása ! A pilledongáju arszlán 
ellenben bibiezhangjának fülhasító sipítását any- 
nyira megereszti, hogy a szép kávésnő’ ölében 
szunyadozó macska fölriad s villanyszerüleg 
berzenkednek föl szőrei.

A zavar mindinkább nő, a kávéház min
dig jobban telik kiváncsi tolongókkal ; mi pedig 
átlátva , hogy a dolognak mi jó kimenete sem 
leend, csöndesen megfogjuk ismerősünk’ karját, 
s őt a közös zavarban a kávéim’ hátulsó ajta-
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ján észrevétlenül kitolva , vele gyorsan tova sie
tünk. Alig tevénk néhány lépést, már halljuk, 
hogy a kávéház’ ablakai csörömpölve hullnak a 
kövezetre.

Ha ismerősünk nős volna, nem kellene ká
véházba járnia reggelire, fölösleges kiadásait 
néhány hirlaprai előfizetésre fordíthatná, követ
kezőleg ez alkalommal sem okozta volna a ká
véházi zenebonát, mellyben majdnem bőrével 
adóztaták. N e m d e  j o b b  t e h á t ,  ha az 
e m b e r  m e g n ő s ü l ?

A kigyóutczában haladunk. Szemközt ra
kott kosárral és selyem napernyővel a piaczról 
jövő csinos szakácsné még messziről bizalma
san nevetget ismerősünk’ arcza közé, sőt meg 
is szólítja ő t , ámbár ezt ismerősünk fölötte res- 
telni látszik, mert a szomszédház’ első emele
téből két csinos kisasszony néz le ránk, kik
hez ismerősünk közeli rokon.

Ha ismerősünk nős volna, nem szőne is
meretséget illy csinos szakácsnékkal,— ezt azon-

II. nagybátya és hitelező.

Az ismeretlen hölgy egy divatárusnő' bolt
jába lép. X igen jól tudja , hogy a divatárus- 
nők’ boltjai arra valók , hogy ott az ember e- 
gvet s mást vehessen. Bátran belép tehát ai 
boltba s állítólag testvére számára kalapokat 
kér elő. de csakhamar sóbálvánvnyá merevül, 
mert hitelező szabója bírja a boltnak felét, ki
nek már két év óta vagy hat öltözet' árával 
tartozik. X zavarodtában a kék kalapot vörös
nek nézi s buzavirágszinüt kér elő , ámbár a 
divatárusnő váltig állítja , hogy a kezében levő 
epen ollyan szinü.

A szabó azonnal fölismeri adósát, mert az ; 
eleinte r ö v i d  l á t á s ú  hitelezőknek később 
iszonyúan fö l n y í l n a k  szemeik; udvarias 
kézdörzsöléssel siet tehát a kelepczébe került i 
uracsot üdvözölni, őt kényes tapintattal a múl- >

ban , bocsánattal legyen mondva , teljes biztos
sággal állítrii nem merjük — vagy legalább a 
szakácsné nem merné őt olly bizalmasan föl- 
folszólítani; ismerősünk tehát nem volna kény
telen magát a rokon kisasszonyok előtt szégyen
leni, kik őt, legközelebbi udvarlásakor, hihető
leg csípősen faggatni fogják. Ne md e  j o b -  
b a n t e e n d n é ,  ha m e g n ő s ü l n e 9

Tovább ballagunk. Mi tőle nem sokára el
válunk , mert dolgaink után kell sietnünk; Xis
merőnk ellenben független lévén, az egész na
pot, ha tetszik, sétálásra fordíthatja, melly sza
badalmát , nem nagy dicséretére legyen mond
va , gyakran igénybe is veszi. Elválásunk köz
ben meg kell Ígérnünk , hogy ma a vendéglő
ben vele fogunk ebédelni.

X a vácziutcza’ szögletén a színi czédulá- 
kat kezdi olvasni. Ery suhancz mellé lopódzik, 
ügyesen kicseni az aranyórát zsebéből s azzal 
tovairamlik.

X alig halad innét a. du- 
napartra, midőn egy ab- 
roncsszoknyáju szép hölgy 
voná magára minden figyel
mét. Tetszőlegesen néz tehát 
a szemetes járda miatt vigyáz
va haladó szép után, raig a 
kis ölebecske ollykor ollykor 
megpihen ; s végre , daczára 
a melléje esetleg vetődött ké
nyelmesen füstölő barát' ma
rasztaló nógatásainak, a hölgy’ 
lépteit követi, mert X vak
merő bátorságu, főleg ott, 
hol nők forognak kérdés
ben.

tekra emlékeztetni bátorkodván. X a hölgyek 
előtti szégyen miatt visszás feleleteket ad : mi
dőn a megelőző szabó egésségéről tudakozódik, 
ő fukar nagybátyjával mentegeti magát, mire 
háta mögött olly borzasztó hang mordul r á , 
hogy X ijedtében megbotlik s a mellette vásár
ló hölgyre botorkál, ki nem bírva a sulyegvent 
föntartani, X’ nagybátyja’ feleségének karjai 
közé hull — mert a morduló hang a vásáriam 
véletlenül ugyanazon boltba jövő feleséges nagy
bátyáé volt.

Csak most jő ugyan a fekete leves. A nagy
bátya porolni kezd, hogy X őt nyilvános bolt
ban fukarnak nevezi, holott alig két hét előtt 
külde neki ezer pengő forintot. Szidni kezdi 
unokáját , illetőleg gyámfiát könnyelműsége, pa
zarlása miatt, s fenyegeti, hogy ha meg nem 
jobbítja magát, egy fillért sem juttat kezébe. 
Ezzel a boltot zsémbelődve elhagyja.
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X a fold alá bújna, ha lehetne, agya ég, 

szemei lángolnak; é d e s  reményekkel kezdi 
aztán kecsegtetni a szabót, ki olly s a v  a n y u  
arczot s z a b ,  hogy ma a vendéglőben bizo
nyosan nem kér u g o r k á t , mert szája’ izét e 
f a n y a r  reggeli eléggé megrontá.

Ha X nős volna , nem menendett olly ko
rán egyedül sétálni, nem lopták volna el arany
óráját, nem rohan hölgy miatt a divatárusnő’ 
boltjába, nem talákozik hitelező szabójával, 
nem nagybátyjával, ki őt ugyancsak megmosta 
szappan nélkül. Ne md e  j o b b  v o l n a  n e 
ki m e g h á z a s o d n i a ?

Illy savanyu kedélylyel a hídfői kávéház 
előtt terülő padok’ egyikére ü l , erősen fölte
vén magában, hogy az ebéd’ idejét itt várja be. 
Ki tudja, mit végzett a hatalmas sors' pajzán- 
kodó szeszélye?!

Unalombul czukros vizet hozat s egyik 
hírlapot kezdi forgatni. A melegség dél felé rek- 
kenő. Leteszi tehát kalapját, hogy a dunaparti 
enyhe szellő a történtek miatt a nélkül is égő 
agyát lehetőleg átjárja. Közel hozzá egy meg
települt ur szinte leteszi fövegét. X az olvasást 
is csakhamar megunja, mert agya egészen za
vart, fölkel azért s veszi a mellette levő kala
pot, mellv rozzantsága miatt szélkergetett ve-

I rébijesztőhöz hasonlít. X lármázni kezd , hogy 
■ új kalapját ellopták; azon u r , ki azelőtt mel- 
j  lette ült s csak imént elmenve, feledékenység- 
i bői saját kalapját kicserélte, épen most tér visz- 
I sza , hogy szórakozási hibájáért bocsánatot kér- 
1 jen. X az idő' mennyiségét akarja tudni, órája 
után nyúl s csak most veszi észre , hogy az 
hiányzik, zavartságában a kalapkicserélőt tá
madja meg, lopással vádolja , mire a hídnál le
vő rendőr elősiet s X' kivánatára a kalapkicse
rélőt bekíséri. X nyomukban van. Ben a ható
sági személy csakhamar ráismer Z* becsületes 
polgárra s bocsánatot kér a rendőr’ tévedéséért. 
X irul pirul, nem tudja mit tegyen , mig végre 
Z polgár, szelíd jellemétől vezéreltetve, a té
vedő hirtelenkedőknek megbocsát.

X megköszöni, hogy illy könnyű móddal 
tovább állhat; hívén mindazáltal, bogy az órát 
tán el is veszthette, egy szomszéd, szerkesztői 
irodába siet, hogy az órát a napi hirdetmények 
sorába igtathassa.

Egy hosszú, előre konyuló papucsorru úr
tól fogadtatik, kinek inggallérai, a nagy forró
ság miatt, nyaka körött elszórva hevernek. A 
pipaszárlábu segéd épen két lefordított lappal 
eviczkél feléje, mig a tömérdek vffsztegülés 
miatt lőcslábu corrector a szoba hátuljában 
járdogál, Mindegyiknek toll van bigyesztve 

füle mögé, sőt ez utóbbinak 
kettejével i s , mi sajátszerü 
füldíszt kölcsönöz e szellemi 
dolgokkal bíbelődő egyének
nek , elannyira, hogy kétes 
homályban kísérteibe jőne a 
gyönge szemű, nem emberi 
fejeknek tartani e hatalmas 
irótollbóbitával foldiszített ko
ponyákat.

Letevén itt X a szüksé
ges kihirdetési díjt előlegesen, 
egyenesen haza siet, hogy 
ruháját megváltoztathassa , 
mert napjainkban divat reg
geltől estig háromszor is átöl
tözködni.

III. Egy levél
Mi egy negyed óta'időzünk már a vendég

lő’ étteremében, s részvéttel halljuk X’ bajai' 
panaszlását, de egyszersmind rovatlanul sem 
hagyhatjuk könnyelmű pazarlását, hirtelenkedő 
termeszeiét.

Asztalhoz ülünk s előveszszük az étlapot, 
hogy étvágyunk annál inkább fölizgattassék. 
Egy bolti arszlán s egy külföldi kereskedő —

mint viseletéből gyanítni lehet — telepesznek 
meg közelünkben. A bolti arszlán, mint a szé
les világon tapasztalhatni, igen tudja csapni a 
l e v e t ,  nem csoda tehát, ha kétszeres adagot 
kér a l e v e s b ő l ;  a v e l ő t  ellenben ép úgy 
nélkülözi az ételben, mint beszédében. A ke
reskedő leginkább h ú s t  kér: e hús iránti ro- 
konszenvből következtethetni hihetőleg poz s -  
g á s s á g á t .



1 4  —

savoyainak nevezett világi szerzetes hölgyek’ 
(Stifts-Dame) jeles testületébe, melly csupán 
ausztriai régi nemes származású hölgyek’ szá
mára lön alkotva, és fejedelmi bőkezűséggel 
ellátva, a Hardegg Antonia grófnő' halála által 
megürült helyre , minap legkegyelmesebben ki
nevezett, s a szerzet’ díszjeleivel fölékesíteni 
méltóztatott. — Nekünk ezen érdemlett kitünte
tés fölötti Örömünk csak akkor volna teljes, ha 
— mint reméljük is — e legkegy. kinevezés a 
lelkesen müveit fiatal urnőtül hölgykoszorunkat 
nem fosztandja meg.

— Gróf N á d a s d y  paulai F e r e n c z  ő 
excja, az uralkodó felseg’ magas kegyelméből 
kalocsai érsekké neveztetvén k i , a váczi egy
házi megyében, mellynek eddig püspöke volt, 
számos üdvös alapítványok által emelt vala ne
vének maradandó emléket, jelesül a megyei 
tárba a) 20,000 vforintot tőn le, melly bői 5000 
vforintot a pártfogó nélküli egyházak és papia- 
kok’ fölépítésére; 5000 vftot az illy templomok’ 
belső fölépítésére; 5000 vforintot a csekélyebb 
jövedelmű plébániák' és 5000 vforintot a sze
gényebb káplánok’ fólsegélésére szánt, b) A nö
vendékpapság’ intézetére az eddig is már több 
ezerre menő áldozatokon fölül 8843 ft 25 kr t ;
c) az elaggott papok’ nyugdíjintézetére 5000 
vftot; d) a vakok’ pesti intézetére 6000 vftot;
e) a váczi siketnémák’ intézetére 5000 vftot;
f) Váczon az irgalmas atyáknál egy betegágy’ 
rendszeres alapítására, olly kikötés mellett, 
hogy a kórágy paulai sz. Ferencz tiszteletére 
emeliessék, szinte 5000 vftot, megjegyezvén, 
hogy ezen utóbbi háromrendü alapítvány’ jóté
konyságában részesülni óhajtó szerencsétlenek' 
fölvételében elsőséggel birandnak az uradalmi 
tisztek gyermekei és ezeknek koros és férfine- 
mü cselédei, ezek után pedig a kebelbeli hivek;
g) a Duna’ védfalának erősbítésére áldozott
4000 vftot: h) a szent János és urnapi nyol- 
czados ünnepélyre 2500 vftot; i) a váczi sze
gényeknek 1000 vftot: k) a székes templom- 
mik 822 ft 26 krt; 1) a váczvárosi kórházra 
200 vftot; végre m) az uradalmi tisztség és 
cselédség közti aránylagos felosztás mellett 6000 
vforintot. (Nemz. üjs.)

— Minő fejdelmi pompával fogadtatott le
gyen nem régiben a gr. Károlyi pár N. károlyi 
uradalmában, arról vidéki futárunk tegyen ö- 
nöknek bizonyságot, miként tenni fog arról is 
mennyire hibáznak azok, kik azt hiszik, hogy 
nemzetünk nem át meg át aristocratai Öntetü, 
s hogy a szellem, melly a nemzet’ jellemében 
s századokon át gyökeret vert institutioiban a- 
lapszik , ollyas rögtön kísérletekkel avvagy bra- 
marbasi szónoklatokkal— de mellyeket magok 
a szónokok legkevesbbé hisznek — eskamoti- 
rozni lehetne.

— Nem hiába mondja mai mephistoi kér

déseink’ egyike, hogy a pesti hírlap’ újdonságai 
k a j á n s á g b ó l  állandanak ezentúl. Íme egy 
csípős czikk, mellyet a neveztük lapból ezen
nel szorul szóra közlünk: Ki fogja még tagad
ni kebleinknek művészet iránti fogékonyságát? 
,,Mr. Cuzent és Mr. Lejars — Mad. Lejars és 
Dlle. Cuzent!“ — e nevek töltik be még min
dig Pest’ minden fülét, száját; s a szegény lo
vak — ezen művészek’ dicsőségének egyedüli 
kutforrásai— hálátlanul elfelejtetnek. A nagy- 
piaczon fölállított azon deszkapalotájok , mellyet 
némellyek lovardának, mások lovagkörnek ne
veznek (miért nem l ó k ö r n e k ,  mikor ott 
mégis csak a l o v a k  a főtényezők?) már nem 
egy vidéki embert confundált, — különösen 
mióta a külfalára ragasztott nagy könyvárusi 
hirdetést olvashatni rajta, mellyen kirívó vas
tag betűkkel ez áll: „ N é p j e g y z ő i  h i v a 
t al  és f a l u s i  t a n  á c s .“

— Egyébiránt az épen iménti sorban ne
vezett igen derék munka olly jó keletnek ör
vend, egyik lap’ tudósítása szerint, mikép 2000 
példányból csak alig van még egynéhány, mi 
a munka’ gyakorlati haszonvehetősége s korsze
rűségének legerősb tanujele.

—- Az egyetemes újság szerint, keletre uta~ 
zott honunkfiai gr. Almásy György, gr. Batt
hyány Lajos, Csernovicz Péter, s b. Wenkheim 
Béla urak tavaszutó’ 9-kén érkeztek meg Da- 
maskusba, s 15-kén onnan Tiberias felé utaz
tak. Későbbi magány tudósítások szerint egy 
beduin csapattól a Jerusalembe vezető pusztá
kon megtámadtatván, tetemes váltságdíj mellett 
minden legkisebb sérelem nélkül tovább halad
ni engedtetének. Ekkép— mint látszik — a ke
leti zarándokságnak regényes oldalai sem ma
radtak el érdekes kalandorink pályájáról. 
Szerintünk csak az időt választók roszul a de
rék honfiak — képzelhető lévén egy arábiaica- 
niculának rettenetessége. Magyarok Istene ve
zérelje mindenha lépteiket !

— A pár év óta több ideig Párisban mu
latni szokott fiatal Marczibányi Livius — Öröm
mel értettük más hírlapok után — az újépület 
körötti házát pompás palotává szándékozván 
alakítani (e körülményből ítélve), lakát ezentúl 
Pestre teendi át. A párisi életkellemeket s a 
kedves franczia műveltséget igaz, nélkülozendi 
városunkban a tisztelt honfi, de kipótolandja 
azt a hazaszeretet, s honi érdekek’ megkedve
lése. Mi e hírnek — ha az valósulna — a pesti 
társaság’ nevében is annál inkább örvendenénk, 
mert tanúi valónk Párisban, minő megelőzés s 
melly magyaros vendégszivességgel szokta lát
ni ismerőit a fiatal ur. —

— A budai hatóság’ legújabb rendelése 
szerint a zugligetbe most óránkint e g y s z e r 
re  három kocsi indul, de 11-től 2-ig egy sem.
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Nem czélosb lett volna-e 1-ször hogy 20 per- 
czenkint induljon egyegy, mint egyszerre há
rom ; 2-szor igen czéltalannak találjuk azt is , 
hogy épen délfelé nem indul egy kocsi sem, ho
lott sokan épen ebédre óhajtanának a zöldbe 
jutni.

— B. Sina György lánczhidunk' építője 
napokban városunkban mulatott, s miként meg
érkeztét 21 álgyulovéssel üdvözölték a gőzö
sök— úgy ittmulatása alatt is meg lön az ille
tőktől tisztelve. A híd’építése mindig halad, de 
a kikötött időre aligha elkészülend.'

—- Napokban tette meg próbasétányát a 
négy kürtővel ellátott új gőzös B á t o r ,  melly 
szemlére sok nép csődült ki a partokra. Azért 
van pedig e hajónak négy kürtője, vagyis kat
lana, hogy mig hármát folytonosan fütik, az 
egyiket úton útfélen és minden időben takarít
hassák; miszerint ez lesz az egyetlen gőzös, 
melly minden legkisebb megszakadás nélkül — 
bolygó zsidóként — örökösen kóboroghat. Hadd 
éljen hát a B á t o r ,  bátor jobban illenék rá 
czímül a Kóbor.

— Lelkes Széchenyink’ neje és családja 
múlt pénteken indult az ischli fordőkre , hon
nan később a szép Czenkre visszatérvén, Pest
re csak késő őszszel lesznek beköltözendők.

— A számos fördőre utazók közt említ
hetjük koronaőr Ürményi Ferencz ő fmgát, ki 
jószágaim rövid mulatósa után Mehádiára uta- 
zandik. Döbrentei k. tanácsos és országos biz
tos ő nga pedig Erdélyben az előpataki gyógy
vizeket kivánja használni.

— Büki ügyvéd u r , kit már a franczia 
becsületkereszt és luccai érdemjel ékesít, az 
említett szolgálatokért — új érdemjellel, a ba- 
deni hüségrend’ középkeresztével ékesíltetett. 
Ezen kivül a bergamoi Athenaeum és toscani 
Tiberi Academia’ tisztelettagjává neveztetvén , 
az illető oklevelekkel lön megtisztelve. Érde
mes pozsoni levelezőnk azt irja , mikép „hír sze
rint egy német consulatusnál nyerend alkalma
zást a foldiszített, mire őt mind elmebeli tehet
ségei, mind pedig műveltsége és ügyessége kü
lönösen képesítik.

— Végre valahára lesz már e szerencsét
len homok városnak is egyetlenegy oasisa — 
néhány zöld fasora, mellyet a Széchenyink’köz- 
benjártára alakult egylet létesítené — szégyené
re a communitásnak. E sétány — mint már 
többször említé lapunk — az újépület körötti té
ren fog elnyúlni. Vájjon ne kérnők-e meg egy
szersmind a nemes grófot— ki nélkül semmi 
szép , semmi nagy meg nem foganszik mikoz- 
tünk — méltóztatnék terveit a váczi- és ország
utakra is kiterjeszteni, mindannyi pompásnál 
pompásabb párisi Boulevardokká alakíthatan-

dókra. Mi gyönyör volna terebélyes zöld fák’ 
lombjai közt ügetni a várost ezen csaknem két 
egyforma részre hasító piaczlánczolaton ! Csak 
Széchenyi gróf akarjon , amúgy igazában — és 
pár év múlva Pesten sem lesz otthonn a zahara.
— Vederemo!

— A pesti utczák’ tisztítói 5774 ezüst fo
rintért vették át e poros terhet. melly — mint
hogy az utczák majd mindig szennyesek — az 
illetőkre nézve nem lehet igen rósz g s c h ä f t .

— Széchenyi gróf számára a czenki kert
jében folyó Fertőre egy csinos kis hajócska kér 
szül a hajógyárban.

— Gorove I. N y u g o t á n a k  Londont, 
Manchestert, Liverpoolt, Edinburgot sWalesen 
keresztüli tapasztalatait magában foglaló 2-dik 
része is rég elhagyta már a sajtót. E kötet már 
sokkal jobban — de némi nyelvhibák, és za
varos összetéteket még most sem nélkülözve
— jött a közönség elé. Mi bizton reméljük, 
hogy G. I. ur ellesvén a bírálatok’ helyreigazí
tását i s — jövendőben derekabb munkálatokkal 
fogja meglepni a közönséget.

— Nem lehet méltányló említés nélkül 
hagynunk első alkapitány H u m m e l  ur’ azon 
gyöngéd figyelmét a nemzeti színház és annak 
közönsége iránt, miszerint e színház’ környéke 
szorgos és pontos Öntöztetését megparancsolni 
s arra felügyelni szives. E figyelmével Hummel 
ur a közönség’ méltányló elismerését érdemié 
ki magának.

— Múlt szerdán estve , mint tudva van , 
Lucrezia adaték, mellynek jövedelme Füredy 
müutazási költségeire vala szánva. Ez estve 
többi közt egy egyszerű káplár jőve a pénztár
hoz s jegyet kért. A jegyért lefizeté a 10 vál- 
tókrajczárt, de ezzel nem távozott, hanem ki
vett zsebéből egy öt pftos bankjegyet, s a pénz
tárnoknak nyujtá : ez pedig, monda , a jutalma
zandó’ számára1. — Éljen a derék hadfi!

— Figyelmeztetjük olvasóinkat egy új 
művészeti vállalatra. T. i. Bedeghi gróf Nyá- 
ry Rudolf u r , Nádorunk ő fensége’ közelgő fél
százados juhilaeumának emlékére, őfenségének 
arczképét, allegóriái körzettel, pompás kiadás
ban közrebocsátani szándékozik. A bejövendő 
pénzöszveg az ö fensége’ magas pártfogása a- 
latt létrejött vaknövelde’ javára fog adatni. A 
közönség' részvétének tehát kettős érdek szol
gál ösztönül: első a kegyelet szeretve tisztelt 
nádorunk iránt, második a jótékonyságérzet. A 
kép őszutó’ elején osztatik ki, s előfizetés’ ut
ján megszerezhető. Előfizethetni Pesten Treich- 
linger ur’ mükereskedésében. Az előfizetési ár 
a példányok' minősége szerint , 1 és 20 pft 
közt h a t  f o k o z a t o n  át változik.

— A regényes fekvésű, a históriai emlékű, 
a szép leánydús Buda várában is nagy előha-

*
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ladást tesz a szépítő biztosság’ irányában mű
ködő erélyes hatóság, végre valahára új köve
zetei lévén nyerendők annak főbb piaczai s ut- 
czái. Üdvezeljük önöket e hasznos téren, a jó 
kövezetü téreken t.i., mellyekre gyönyörű hölgv- 
sergük’ picziny lábaiknak nem kis szükségük 
vala. E tekintetben az iker Pest talán előbb va
gyon , mig azonban önök más részben mennek 
elől jó példával: a visszamagyarosodásban. Ut- 
czáik száma magyarul, czukrászaik’ lajstroma 
stef. magyarul kezdi magát behízelegni a szép 
budai közönség’ kegyébe. Egyegy kis helyes
írási hibát, mint p. o. retek utcza helyett Ret
teg u. stef. szívesen elnézvén önöknek a leg- 
szigoruabb bírálat is. Csak avval a zöldbe járó 
bárkákkal nem lehetnek önök amúgy pontosan 
tisztában, mert azok bizony most i s , mint fo- 
nebb érintők, rendetlenül mozognak, ős Budá
nak igaz magyaros függetlenségét ez által is 
tanúsítván.

— Nicolai ur a pesti színházi közönség 
előtt kedves Templario czimii opera’ derék s 
fiatal szerzője, megemlékezvén a körünkben töl
tött néhány kellemes napokra , rövid látogatás 
kedvéért városunkban mulatott, s innen e na
pokban újra visszatért Bécsbe, onnan külföld
re utazandó.

— Donizetti mester' szép Lindája az ere
deti nyelven— a szép olasz nyelven énekel
ve múlt szombaton, igen szép közönséget von
zott— a rekkenő hőség’daczára—nemzeti szín
házunkba. Alboni k. a. és Rovere kedves ven
dégeink oliy tetszéssel fogadtatának, mint azt 
a jeles művészek teljes mértékben megérdem- 
lék. Rovere’ jeles buffojátéka , s eredeti elő
adása — azokat, kik még olasz buffót soha nem 
láttak, annyira meglepte, hogy többszöri látás
ra lesz szükségük, mielőtt az igaz — s az egyet
len buffó modorral megbarátkozzanak. Alboni 
k. a. minden kiléptével megtapsoltatott, s min
den darabját a legharsányabb tapsok között is
mételte. Van is gyönyörű teljes althangja o.ly- 
lyan, miilyent hetedhét országon kell keresnünk. 
De ha ezen Italia' legjobbjait természetesen 
megilleti dicséretünk, nem hallgathatjuk el azon 
csaknem tökéletes művészetet, mit derék Scho- 
delnénk e kedvencz szerepében újra meg újra , 
s örökre kifejt. E sorok’ írója Europa' legelső 
Lindáit hallotta, Schodelnét bármellyik mellé 
odatenni merné. Annyi bensőség, annyi költé
szet, annyi erély — mennyit egy énekesnében 
egyesülve ritkán találtunk. Színpadunk valóban 
büszke lehet Schodelnénkre, és mi félve tekin
tünk azon jövendőbe , mikor ezen át meg át 
avatott énekesnőt egy vagy más okbul színpa
dunkon nélkülöznünk keilend. Sch. nélkül—je
len körülményink között — nincs jövendője ope
ránknak. Azért most legyen éber, mellv ez in
tézetet kezeli,az igazg. oliy é n e k m e s t e r r ő l
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gondoskodni, kinek szakértő kezeiből derék mü- 
vésznemzedéket várhatni. Ez pedig mindaddig 
mig repertóriumunk nem álland egyébből, mint 
olasz szerzeményekből— sikert igéröleg csupán 
olasz lehet. E részben bízunk a jelen igazgató 
gróf eszélves tapintatában, ki mellékes érde
keknek a zeneügy' legfontosb érdekeit föláldoz
ni engedni bizonyosan nem fogja. Mondják. 
hogy a nemes gróf több jeles olasz zenemüvek' 
derék szerzőjét, a milani és bécsi legjobb olasz 
énekmestereknek egyikét, a Ronconi, Moriani. 
Nicolai s több más hires neves énekmüvészek- 
és müértők által hőn ajánlott Guglielmi urat kí
vánja a néhai Binder’ megürült helyére ültetni 
— mellvnél okosbat, eszélyesbet, czélszeriiebb- 
s elkerülhetlenebbet — jelen körülmények kö
zött— ő mga — csekély nézetünk szerint már 
csak azért sem tehetne, mert e minden tekin
tetben méltányos kinevezés által nem csak ma
gát Guglielmit, hanem annak genialis zenemü- 
veltségü nejét, a világhíres maestro Giugliani’ 
leányát— egyikét a iegtökéletesb énektaníto- 
nőknek is Intézetünk’ érdekéhez lánczolná. — 
Köszönetét kell szavaznunk addig is a művel
tebb közönség’ nevében az eszélyes igazgatás
nak, mikép e két jeles művész' vendégszere- 
peztetése által új életet kölcsönöz a színházi 
élveknek, utánzandó mintákat magyar művé
szeinknek, és lehető hatályos ellensúlyt ama 
négylábú művészetnek, melly erszényünket, Íz
lésünket s színházi estvéinket annyira megron
tani nem szűnik. Holnap Lucrezia Borgia adatik, 
második olasz előadásul.

— Nemzeti színházunk négy páholylyal gaz
dagabb lön az új igazgatás alatt, melly ízlés
sel párosult takarékossággal alakította át a majd 
mindig üresen állott tribunféle zártpadokat négy 
igen csinos páholyokká. — Egy oszlopokon 
nyugvó aranyozott architras díszíti homlokzatát 
s díszíti az egész színházat,— daczára némelly 
parasztos witzeknek — miket magoknak némelly 
privilegizált humoru hírlapok felőle megengedé- 
nek. — Egy keskeny csinos vörös kárpitozás 
módnélkül emelné az egészet, mellynek— és 
ez igen kevésbe kerülne — végig kellene futnia 
páholyainkon. Nem lehet eléggé nem méltány- 
lanunk azon további tervét is az igazg. grófnak, 
miszerint a négy új páholy alatti zártpad’ helyé
be, igen kényelmes s különkülön nézcsőszek- 
rénykével ellátott bársony karosszékeket csi- 
náltatand, egészen párisi módra, mellyeknek bér
let’áruk egyegy páholy bérletnegyedét s egyikét 
teendik a legtiszleségesb , a legcomfortablebb . 
legkeresettebb gentleman-üléseknek. Hiában 1 
jó ízlés nélkül semmiben sem mehetni igen 
meszsze.

— Múlt vasárnap a városi főegyházban 
Schindelmeisser urnák egy új miséje adatott elő, 
melly mind gondolat mind kivitelben sok jeles-
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séggel Bír, s a művészt mindenesetre dicséri. 
A derék előadást a szerző maga igazgalá.

— Múlt vasárnap érkezott városunkba 
Oláhhon' fejedelemnöje, Bg. Bibesco’ gyönyörű 
neje családostul, s innen utjokat másnap Bécs 
felé tovább folvtaták.

— *ä*&<4*—

I f ISZONZAS-
Az Életképek' jelen félévi 1-ső számának 

hírtárczájában némi elmefuttatás lévén czélba 
véve csekélységem— mint nem rég választolt 
academiai levelezőnek — rovására , mintha az 
Academia’ titoknokához Írott válaszlevelemben 
az foglaltatnék, hogy én dolgozni nem akarok 
és nem fogok, melly levelem nagy indignatiot 
szült legyen a kis gyűlésben : kénytelen vagyok 
néhány szóval oda' nyilatkozni, miszerint ne
kem — egy az Academia’ másodelnökétől aláirt 
levélben — tudtomra adatván academiai taggá 
választatásom, egyszersmind megkérdeztetém: 
ha vájjon a Társaság’ rendes megbízásaiban is 
részt venni kívánnék-e? Ezen két ágra elemez
hető levélre a legegyszerűbb logikával azt fe
leltem , hogy megválasztatásomat köszönettel ér
tettem ; mi pedig a levél’ másik ágát illeti, ugv 
gondolom, hogy— bokros szerkesztői foglala
tosságaim miatt a társaság’ megbízásaiban részt 
vennem a legjobb akarattal is alig lehetend. Va
lamint tehát egyfelől e természetes válaszkában 
semmi de épen semmi indignálnivalót sem lát
hatok, s az egész indignatioi ráfogást csupán 
az Életképek’ iróniái szellemének tulajdonítha
tom; úgy másfelől igenigen irigylem az Életké
pek’ szerkesztőjének sorsát, ha jó lélekkel ál
líthatja, mikép szerkesztő, midőn időhiányt kény
telen bevallani, avval annyit mond, hogy ő 
d o l g o z n i  ne m a ka r .  Nem győzöm továb
bá csodálni az érd. szerkesztőtársat, hogy épen 
tőle kell hallanom ollyas állítást, mintha az, ki 
irodalomban a magyar Academia választófalain 
kívül működik , s e m m i t  s e m d o l g o z n é k .  
Az érdeklett válaszom által netán csakugyan tá- 
madhatandott félreértéseket illetőleg megjegy
zem végül ez alkalommal, hogy én a fönebb 
érintett elnöki kérdést akkép értettem : misze
rint a társaság’ kiküldései, bizottmányai s meg
hagyásaiban csak azok vesznek részt, kik ez
iránt eleve megkérdeztetvén, azokban részt ven
ni ígérkeznek.

P. Horváth L ázár ,
academiai lev. tag.

mm méűL
OLOZSVÁR, nyárelő’ 16. 
Heilenbach báró hangászka- 
rával városunkban 4 hang
versenyt adott. E hangász- 
kar itt nagy tetszést víva 
ki; csekély véleményem 
szerint az összes zenekar 
midőn együtt játszik, igen 

jeles, tagjai azonban különkülön nem mind
nyájan felelnek meg a várakozásnak. Legjele
sebben bizonyára a gordonkás játszik. Neds- 
vadbát a hegedűst némellyek jobbnak tartják 
Hahnelnél, a többség azonban nem. Mózsa és 
Papp a honi készítményeknek boltot szándé
koznak fölállítni.— Sajtó alatt van : Hajdankor 
történetei, Fleury után Szilágyi Sándor. N.

BAJA, nyárelő’ 11. A tiszta kék egen sem
mi felhő nem vala látható, a szél sem süvöltött 
füleinkbe, szelíden ragyogott a nap, ezüst su- 
gárai különbféle színeket játszanak, és a szé
les ősz Duna’ hátán Tolnamegye' lelkes ifjai 
számtalan nemzeti lobogókkal ékített födeleden 
hajón , taraczkropogás és czigányzene’ kíséreté
vel hozzánk érkezének, egy a bajai tanuló if
júság’ számára a kórházban alapítandó ágy’ ja
vára sorsjátékkal vegyült tánczvigalomra. E 
tánczvigalmat Markovics Antal kalocsa megyei 
tiszteletbeli kanonok , alesperest és vaskuti plé
bános ur rendezte , ki jövedelme’ felét mindig a 
haza’ oltárára szenteli, jelenleg is a lövöndében 
fényes sorsjátékkal párosult lejtélyt saját költsé
gén adott, a sorsoláshoz legtöbbet ő, és Lati- 
novics Sándor’ özvegye, szül. Geramb Etelka 
báróné adott, szinte Zsuffa József lelkész, Roz
inán Pál orvos, és B. Mátyás’ özvegye járultak; 
tiszta jövedelme e bálnak 1434 ftra rúg. Szép 
hölgysereg, kik közt L. B., K. S., J. M. kisasz- 
szonyok’ hollófürteik, a barna szemivek alól 
büszke szempár, a csattanásig bíbor ajk, ar- 
czaiknak szende pírja, s bámulásig Ízletes öltö
zetek ékesílék leginkább e vigalmat. Négy ze
nekar mulattatott bennünket, kik közt a gárdo
nyi és pápai czigányok jeleskedtek, sima rend, 
nemzeti béke és víg kedély jellemzék e vigal
mat. A tanodái ifjúság lelkes beszéddel köszö
nd meg a buzgó papnak e jeles áldozatát, mellyhez 
köszönetünket mi is csatoljuk. Másnap a vidéki 
ifjúság’ tiszteletére ismét tánczvigalom tartatott, 
melly szinte népes vala. A tánczvigalmakon kí
vül még több mulatóhelyünk is van : u. m. sé
tányunk és sétatéri zenénk, lovöndénk, ligetünk, 
orosz-gőz , kén- és dunafördőnk , uszdánk , és 
legújabban néhány bérkocsink is, csak még a 
rendes színészet hiányzik.

XAVER FERENCZ.



KECSKEMÉT. Az itt tervezett kisdedóvó
intézet’ alaptőkéje’ növelésére rendezett sors- 
huzásos tánczvigalom e folyó évi tavaszutó’ 29- 
dik napján megtartatván, ennek jövedelme ősz- 
szesen 620 pftal öregbíté a nevezett intézet’ a- 
laptőkéjét; s alulirt társaság fölhivatva érzi ma
gát, városunk, a szomszéd Nagy Kőrös mező
város, úgy több vidékbeli lelkes szépeknek a- 
zon áldozati készségükért, miszerint a nyere
ménytárgyakat 167 darab csinos és becses 
müczikkekre szaporítani szíveskedtek — őszinte 
köszönetét nyilvánítani,— továbbá kedves kö
telességei közé sorozza a városunkban szállá
soló nemes lovasezred’ derék ezredesének fen
séges Schwarzburg Rudolfstadt ő fejedelmi her- 
czegségének ezen közhasznú intézet iránt tanú
sított részvétéért, miszerint az ezred’ igen je
les hangászkarát a tánczvigalomra ingyen át
engedni kegyeskedett—szinte őszinte köszöne
tét nyilvánítani. A húzás szünóra alatt a táncz- 
teremben történt, s a nyertes számokat azon 
jelentés mellett teszi közhírré alulirt társaság, 
hogy a nyereménytárgyakat illető tulajdonosaik 
a sz. háromsághoz czimzett gyógyszertárból, 
hol azok ideig letéve vannak, legfölebb hat hét 
alatt elvinnni méltóztassanak; mert ellenkező 
esetben azok >az intézet’ birtokába fognak visz- 
szaesni. A nyertes számok ezek: 4. 25. 29. 
31. 43. 53. 83. 89. 90. 97.108.111.126.128. 
134. 145. 275. 208.238. 252, 267.294.328. 
316. 348. 363. 402.405. 438. 439.444. 454. 
460. 545.561. 562. 592. 605. 621.635. 639. 
640.667. 641.746. 750. 756. 775. 799. 800 
809. 828. 832. 836. 857. 891.917. 932. 944. 
956. 964. 966. 968. 993. 999. 1017. 1021. 
1022. 1024. 1053. 1058, 1112. 1113. 1139. 
1149. 1183. 1193. 1218. 1212. 1221. 1236. 
1237. 1240. 1247. 1260. 1281. 1287. 1325. 
1344. 1357. 1364. 1366. 1426. 1449. 1486. 
1489. 1496. 1501. 1529. 1549. 1555. 1586. 
1599. 1607. 1617. 1626. 1629. 1640. 1656. 
1658. 1688. 1690. 1695. 1704. 1705. 1716. 
1732. 1754. 1768. 1780. 1782. 1793. 1807. 
1822. 1825. 1839. 1854. 1860. 1862. 1865. 
1874. 1886. 1887. 1917. 1934. 1935. 1941. 
1972. 1981. 2001. 2004. 2021. 2065. 2078. 
2088. 2095. 2104. 2132. 2154. 2189. 2218. 
2237. 2262. 2276. 2296. 2319. 2352. 2354. 
2358. 2389. 2396. 2417. 2432. 2435. 2460. 
2463. 2483. Kecskeméten alakult műkedvelő 
társaság.

— SÁTORALLYA-ÜJHELY , nyárelő’ 15. 
Habár székvárosunk igen messze áll is honunk' 
fővárosaitól, mégis, mivel nem egykét jelenté
keny esemény’ színhelye, felső Magyarhon
nak mind nemzetiségi mind történeti szempont
éul nem épen utósó városa , megérdemli, hogy 
róla is megszólaljon hébehóba a divatlapok’ hír- 
trombitája !

------------------------------------------

Mellőzve ez alkalommal társaséletünk’ e- 
gyéb érdekes mozgalmait, jelesül a radical re
formerek’ heves discussióját, a városi tisztújitást, 
jótékony czélu tánczvigalmakat, a honszerte 
csatangoló Svéd gépszinészeti — pénz csempé
sző— társulat’ köztünk működését, s azon fe
lebaráti szeretettel ihletett tettüket, hogy egv 
előadást a f. zempléni ínséggel küzdők’ javára 
jövedelmeztetének, melly estvély 80 vft ered
ményezett, (miből, közben legyen mondva, saj
nosán tapasztaljuk: hogy városunknak kevés 
Scipiói és Corneliái vannak) mellőzve mondom 
ezeket — csak egy örömhírt teszek közzé, t. i. 
hogy városunkban „könyvkereskedés“ alakult. 
A vállalkozó városunkban lakó könyvkötő ésdísz- 
árukészítő É 1 e s La j os .  Megyénk ezután már 
rég’ eped, csak ember nem volt a gátra.Azért 
lehetlen nem méltányolnunk a tisztelt egyént, 
ki engede a közohajtásnak, s e sok nehézsé
gekkel járó, de közhasznú vállalatot szives me
leg karokkal ápolni, s úgy szólván, csatornát 
nyitni, mellyen honfiaink és lányaink erébe 
fog szivárogni a könyvszeretet, mi az értelmi
ség’ napját deríti fejlődő nemzetünkre. De kitű
nik főleg közhasznúsága , ha tekintetbe vesz- 
sziik vidékünknek ebbeli tetemes hiányát, ho
nunk’ szivétől, smég igen gyér nemzeti könyv 
kereskedést kezelő városainktóli elszigeteltsé
gét, s azt, milly hálátlan kezekbe adjuk sok
szor pénzecskénket, ha egy vagy két darab 
könyvet akarunk meghozatni! ügy hogy magá
nak megyénknek kellett vala ezen bajokat or
vosolni , ha a t. ez. egyén föl nem lép. Óhajt
juk is, hogy minél nagyobb pártfogásra talál
jon! hogy igy a magyar könyvek’ minél szá- 
mosb, folytonos kelendősége által mind a nem
zeti irodalomnak, mind vidékünknek hasznos 
szolgálatára lehessen ! Egv megbízott.

— NAGYKÁROLY, nyárelő’ 19. E nap 
örökké nevezetes és emlékezetes leend mező
városunk’ lakóira nézve: — először mert ország- 

‘szerte tisztelt földesasszonyukat tisztelheték, s mi 
is becses személyében — 2-szor, mert olly fo
gadtatásnak valának szemlélői, miilyenben csak 
átalánosan szeretett földesurak — mondhatnám 
királ világ nagyszerűen — részesülhetnek. — 
Uradalmi tisztség, polgárság , nemes urak, haj- 
duvárosiak, zsidóság mintegy nyolezvanan lo
vaglónak a kocsik előtt, mellyeken a nemes gróf
— honunk’ nemtőinek egyike, a lelkes grófné
— ennek hasonlelkületü nővére Batthyány La- 
josné s több más kísérői valának.— Ünnepé
lyes fogadtatásuk a pusztateremi csárdától kéz- 
dődék keresztül Csanálason, s Károlvban köz-j ponlosíttaték. — Mindenütt zöldgalyakbul so
rompók — Csanáloson egy fris gályákból össze- 

! állított diadalkapu — körötte a vasárnapiasan 
I öltözött nép — ismét az egyház körül czifrázott 
I sátor s a falu’ tisztesbjei — mindenütt őszinte



x )  jelei a hódolatnak, s egekig ható „éljenek'1. ') 
W Károkban 3 diadalkapu állíttaték fól: az urada

lom, város és zsidóság részéről, egyik gazda
gabb a másiknál, mindannyia nagyszerű és 
meglepő. — A három kapu alatt fogadta ő mgo- 

I kát az uradalom, városi és zsidó előjáróság— 
j mindenütt rövid, de tartalmas beszéddel, — mit 

a nemes gróf a nappali ünnepély’ végeztével 
lelket emelő szavakban köszönt meg, s háláját 
fejezé ki az ünnepély’ alkotói s tervezőinek. — 
Estve volt a pompás kivilágítás ; 60,000 lámpa 
ragyogott az éjben — tömérdek transparentek 
gyonyörkodteték a szemet s a versezetek jóté
konyan hátának;— a czédulaház körül 4 sátor 
volt fölállítva, mellyekben külön nemzetbeliek — 
nemzeti öltönyeikben, magyarok, svábok, oláhok 
s oroszok tánczolának — a míg. gróf, grófné s 

' szeretett nővére Batthyány Antonia grófnő—ki 
néhány hetet Nagykárolyban szándékozik töl
teni— miként az angyali szép gyermeksereg 
mindenütt jelen voltak , s magas tetszésüket, 
nyilváníták. Másnap következtek a tisztelgések, 
papság, hatóságok s uradalom’ részéről, kiket 
ő mlguk szives leereszkedéssel fogadénak. A 
gyönyörű diadalíveket — mellyek a legizletesb 
építészet’ igazi diadalai voltának — a derék 
K l i e b  e r  építész készítette.

— PAPA, nyárelő’ közepén. A ref. col- 
legiumbani képzőtársulat jelenleg egy özvegy 
nőhöz hasonlít, kit férje elhagyott, gyermekei 
pedig szüntelen czivódnak , és semmin sem tud
nak megegyezni. Szeretve tisztelt szellemdús 
elnökünk Tarczy Lajos u r , az egész társaság’ 
fájdalmára s pótolhatlan veszteségére, kevés
sel ezelőtt letette a kormánypálczát, mellyel 
olly igen bölcsen igazgata bennünket, oda ha- 
gyá az elnöki széket, mellyről úgy szólva fényt 
árasztott reánk, mellyről szelleme nekünk gyak
ran tévutakon bolyongóknak fáklyavilágot hin
tett, oda hagyá a széket, mellyen üdvös tanai
val boldogító őrangyalként lebegett fölöttünk, s 
a mellyen őt mindnyájan olly nyugodt édes ök
römmel szemlélők;— ő képezi a férjet. Üdv s 
örök hála neked nemeslelkü nagy férfi, fárad- 
hatlan buzgalmad- s hű ápolásodért. A seb, 
mellyet az özvegy’ szivén távozásoddal ejtettél, 
vérzik s vérzeni fog mindaddig, mig vissza nem 
térendesz ismét hozzá mint egyedüli orvosa. 
Sajgó szivünk’ fájdalmát csak az enyhíti s az 
vigasztal némileg bennünket, hogy székedet 
addig mig visszatérendesz — mert biztató re
ményünket legalább ne tépd szét — társulatunk’ 
egyik kitűnő tagja DÖmjén Ferencz ur foglalá 
el. Rendes munkálataink, mellyek szavalás, mun-

1) Mi szívesen csatoljuk ezekéihez hódolatunkat, 
mert gr. K. Gy. és szeretetreméltó neje nem 
csak dús olygarchák, hanem — miknek lenni kell 
jó hazafiak. Szerk.

ka, olvasás és birálatokbul állnak , néhány pöf- 
feszkedő tagok’ rakonczátlansága miatt — kiket 
igazán gyermekeknek lehet nevezni — egy idő 
óta ugyan megszakadtak, de tisztelettel legyen 
mondva kicsapatván ezen jó urak a társaság
ból— erősen hiszszük, hogy új elnökünk alatt 
nem sokára ismét bele jövünk a rendes 
kerékvágásba, s a haladás’ lobogója alatt egyet 
értve küzdünk a kitűzött czél felé!

A n g y a l b a n d i .
— PÁPA, nyárelő’ 19. Színészeink foly 

vást működnek. Még eddig nehéz volna meg
határozni, kik érdemlik köztük a dicsőséget. 
Annyi bizonyos, hogy H e t é n y i  J ó z é f a  a 
társaság’ legkitűnőbb és kivált víg, szeszélyes 
szerepekben haszonvehető tagja. F i n t  a bír 
tehetséggel és némelly szerepei, péld. Don Cae
sar de Bazanban, a czímszerep sükerültek, de 
nem ártana több gondot fordítania a szerepek’ 
tanulására.

A helybeli collegium’ tanítóinak és növen
dékeinek egy része, különösen az éneklő kar 
C s o r b a  F e r e n c z ’ vezérlete alatt Komá
romba ment az újonnan választott dunántúli püs
pök főtiszt. N a g y  Mi h á l y  ur’beigtatási ün
nepére.

Mindennap várjuk Győr megye’ tisztelkedo 
választmányát mélt. E s z t e r h á z y  K á r o l y  
új föispánjok előtt. Mint bizonyosat beszélik. 
hogy ma fog megérkezni.

Időnk rekkenő meleg, s naponkint dél
után felhőszakadáshoz hasonló záporoktul láto- 
gattatunk, rémítő mennydörgések’ kíséretében.

ALPÁR.

T H A L I A .

Nyárelő’ 11. O r s z á g g y ű l é s i  s z á l 
l á s ,  vj. 4 flvb. Vahot Imrétől.

_  12. A r a b ,  színmű 3 szakaszb. Szig
ligetitől.

— 13. G r i t t i ,  dr. ő flvb. Irta Szigligeti.
— 14. A r ab.
— lő.  P á r i s i  s z e r e n c s e v a d á 

s z o k ,  színmű 5 flvbn.
— 16. B e l i z á r ,  szomj. 5 flvb.
— 17. B á j i t a 1, víg opera 2 flvb. Doni

zettitől.
— 18. B o u q u i l l o n ,  vígj. 3 flvb.
— 19. O t h e l l o ,  szomj. 5 flvb. Shak- 

speartól.
20. N o r m a ,  opera 2 flvban Beflinitől. 

Wolf ur Sever’ szerepében mint vendég.
— 21. In é s ,  dr. 5 flvb. spanyolul irta 

don Ramon de Navarette. Francziából ford. E g- 
r e s s y  B. Szathmáryné assz.’ jutalmául, elő
ször. Azon sem hideg sem meleg darabok közé
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tartozik, mikben eredetiség ugyan nem sok van, 
de ittott egyegy hatékony jelenet, meglepő for
dulat érdekesít. Nem sokat nyert vala a reper
tórium, Sz. assz. pedig vesztett választásával, 
mert még először sem tölté meg a házat. Az e- 
lőadás nem volt rósz.

— 22. S z o k o t t  k a t o n a .
— 23, C a p r i c i o s a ,  vígj. 3 flvb.
— 24. I n é s , dr. 5 flvb. másodszor.
— 25. B á j  i t al .  Wolf ur mint vendég 

Nemorino’ szerepében.
— 26. M át ka né  z é s ,  vígj. 5 flvb.
— 27. L e a r  k i r á l y ,  szj. 5 flvb. Shak- 

spearetől.
— 28. E 1 m el 1 ő z é s , színj. 4 flvb. KOm

ló s s y I d a  mint szerződött tag először.
— 29. A r a b .
— 30. L i n d a .  Wolf ur’ jutalmául. Szól

junk most pár átalános szót e hónapi előadások-
rul. Legelőször is meg kell jegyeznünk, mikép 
soha a súgó annyira nem boszantotta a hallga
tót, mint ezen hóban; az előadások’ legtöbbjeit 
kétszer hallottuk. Ugyan mikor vetkezik már le 
a nemzeti színház’ színészei a vándorélet' utósó 
emlékporát ? mikor nem fogják a nézőt vissza
varázsolni ama művészeti előadásokra, az irsai 
vagy más állásban, hol a súgó viszi a főszere
pet. Hát ősi és el nem hagyható bűne volna szí
nészeinknek ezen emlékhanyagság ? Valóban azt 
kell hinnünk, mert különben olly előadásokat, 
minők csak e hóban is leszakmányoltattak, meg
érhetni többé nem hittünk volna. És — kimond
juk nyíltan — alig egypárt kivéve, színészink’ 
m i n d n y á j á t  kellene neveznünk, ha a szerep- 
nemtudókat elősorolni akarnék; nem satyra e ez 
a nemzeti színházra ? Másodszor: igen megérzők 
egyszerre két elsőrendű égvén’ távullétét, La
borfalvi k. a. s Lendvay űrét, ki már jó ideje 
utazgat. Harmadszor : hogy operánkba nem ár
tana majd az olaszok’ elmente után egy kis é- 
lénkséget, változatosságot hozni, mert minden
nap végre a foglyot is megunjuk. E hónap nem 
igen erőltette magát meg e részben. Negyed
s z e r ^  hóban adatott 15-ször eredeti darab, te
hát minden második napra eredeti esett, s még 
most ennél n e m z e t i b b  repertóriumot nem kí
vánhatunk. Ellenben kívánhatjuk ötödször : hogy 
a darabokban nagyobb v á l t o z h t o s s á g  ural
kodjék : ez a legbiztosb mód egyébiránt is, melly j 
által minden — alapos vagy alaptalan — váda
kat elnémíthatni. Változatosság pedig nem csak 
m ü v e k-re, hanem i r ó k-ra is kiterjesztve, mert 
péld. ha egy iró 20 színmüvet ir, s egy vásár 
alatt mind a 20 adatik, a színmű változatos le- 
end. — de a hasznot, mellyhez minden szinmü- 
ironak igénye van, c s a k  e g y  szedi, — ez u- 
tóbbi v á l t o z a t o s s á g  nem igen tartatott meg
e múlt hóban, s azért a kis, habár túl a rendén 
vastag nyilvános leczke nem volt minden alap

nélküli — Új színmű e hóban kettő, egy ere
deti (A rab) s egy fordított (Inés) került színre.

N. L.
— s » 8 ® O S » e » -

MEPHISTÖÍ KÉRDÉSEK.
— Ki az a Merkur? 1— Merk ur egy hires 

bécsi gordonkás. Mercur egy olympi futár. Meer 
Cur egy tengeri gyógyászat, s Mehr-Cur egy 
bizonyos lap, melly saját czimével biztatja magát.

— Miért haragusznak bajtársink, hogy 
Pesten előbb a pa r ád é utczákat kövezik, s 
csak később a kisebbeket ? Mert maga meg
rovó vagy valamelly tyúkszerr.es jóbarátja hi
hetőleg parádéllan utczában kuporog.

— Mellyik nótára járják legjobban az an
gol komédiások? — A banknótára.

— S vájjon Lejár lejár-e már valaha? — 
Nem igen, mert a négylábú művészet nem fá
rad olly hamar.

— S hogy a város' színháza kárpótlást 
nyer a lovardától , a nemzeté pedig mitsem. ez 
vájjon minő igazság? Echo: Gazság.

— Miért nevezi magát az európai hirü 
Lapszemle’ írója S z e m e s  G y ő z ő n e k 9 — 
Mert az érdeklett czikk’ írója nem homoeo — 
hanem allo-patha. Jelszava : contraria contra- 
riis.

— Miért esik olly mohon, neki bizonyos 
lap a Honderű’ programmjában elszórt lapda- 
csoknak ? Mert az oktalan is tudja mitől gyó
gyul.

— S vájjon kisebbség-e vagy dicsőség a 
Honderűnek ollyanoktul üldoztetni, kik attól 
tartanak, nehogy Donizetti mester valamikép 
magyar históriai tárgyat tegyen gyönyörű ze
néje’ alapjává?— Europa! felelj.

— Miért következtethetni hogy a Pesti 
Hírlap tárczája csupa kajánságbul fog állani ? 
Mert — mondják a hírlapok — Ka j á n  ur vien 
di azt ezentúl

— Miért üldözi F i d e l i o  a Honderűt? — 
Mert uszkár a dominus Fidél, ebek pedig ugat
ni szokták a h o l d a t .

— Tudjuk, hogy Cuzent k. a.' hires isko
lás lovát Buridannak hívják, de hogy a derék 
tátos szappanos is legyen egyszersmind, azt 
alig sejdítők. Avvagy mi az a B u r i d a n i -

> s z a p p a n ,  melly a vácziutczai első magyar il
l a t s z e r g y á r  által olly fónnen kürtöltetik? 
Vájjon B u r i d a n  ur maga készíti ez illatos 
szappant, avvagy csak mosdik vele?

— Az ,Életképek* becsvesztetteknek ál
lítják a fáklyás zenéket Magyarhonban. — Váj
jon nem akkor vevé-e kezdetét a becscsokke- 
nés , midőn a pesti Dlap' Berangerja Eperjesen 
megfáklvászenézletett ?

Budán, a kir. egyetem' nyomdájában.
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VISSZAJIAGYAROÜÁS BUDAPESTEN.
(Folytatás.)

1 4 9 4  és 1 4 9 5  között miféle magyar 
mesteremberek és kalmárok voltak Budán, 
kitetszik Ernuszt (vagy Hampó) Zsigmond 
pécsi püspök’ számvivő naplójából, mellybe 
mint II. László’ kincstartója, a királyi ud
var’ jövedelmeit és kiadásait jegyzé. L. En
gel, Geschichte des ungrischen Reichs und 
seiner Nebenländer, Halle, 4ed rétb. 1 7 9 7 . 
A 8 1 — 82 lapon áll : Szabó Benedek bu
dai polgárnak bor’ árába 72  for. }2 denar s 
megint 1 0 2  for. hordája 5 ftjával. Ugyan
azon Szabó Benedektől zöld posztót, réfét 
3 forintjával, 4 2  fton. Megint attól setétké- 
ket (de Chemelotho sethethkék posztót) stb. 
—  A 83. l a p o n :  Kötélgyártó György mes
ternek (Magistro Georgio Kethelgyarto) vas
tag és véknyabb kötelekért ő felsége’ ko
csijaihoz (istrangh) 86  és 9 2 . l a p o n .  Is
mét e kötélgyártó Györgynek kötelékire. 9 0  
l a p o n  : Vászonáros Margitnak (Margarete 
Wazonaros) 7 5 0  réf vászonért, réfét 2 dé
náréval, 15  for. kellett a király’ kocsijai’ 
bélléséhez. Ugyanennek 5 5 0  référt II. Lász
ló’ lovai’ abrakos tarisznyájához 7 f. /3 de-

t nar. Továbbá Váczi Miklós' feleségétől (ab 
uxore Nicolai Wachy) 3 0 0  référt, 2 déná

réval 6 for. ismét a királyi kocsikhoz-----
Szekérgyártó György és Váczi Péter Czéh- 
mesterek’ kezébe adtam, Írja még Ernuszt 
püspök, a budai kocsigyártók’ számára, a ki
rály’ kocsijaiért, mellyeken ő felsége Cseh
országba megyen . . .  stb.

Az udvarban is pedig a magyar nyelv
nek nagyon fennforogtát látjuk abból, hogy 
e kincstartó püspök d e á k u l  irt számadá
saiba is több magyar ollyan szót, kifejezést 
szúrt, mellynek deák nevezete hirtelen e- 
szébe azért nem jutott, mivel azokat közbe
szédben magyarul hallá. Illyen: megyszin 
a 1 0 0 . lapon : de colore Meghzyn : vulgo 
t a r g h , a honnan t a r g o n c z a l ö n s  
t á r g y ,  1 0 1 . lapon : G y w p l w ,  azaz 
gyeplő, h á t l e k ö t ő ;  1 0 4 . lapon t ö r ő ,  
(de ferro duo. instrumenta ferrea vulgo: 
T h e r e w  stb. A 8 4 . lapon pedig előjő a 
király 6 magyar szakácsmesterének, 88-di- 
kon hétnek és háromnak fizetése. De hiszen 
magyar szakács uraiméknak mi hatásuk le
hetett II. László király’ udvara’ magyarsá
gára? Jó magyar ételt főztek, s az volt ér
demük. »

Tiszta való, hanem annak könnyed em- 
1

;
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lítése, miként állott az é l t e t ő  s z e m é l y 
z e t  magyarokbul, még azon udvari hangu
lat’ fölfogására is visz, hogy az bizony min
den egyéb szolgálatban is honi színű volt. 
Lám a sűtőfőző sereg, Bucsányi Korlátkői 
Péter, főélelemtáros, (dispensator, főkama- 
rásmester) alatt álla, segíté pedig tisztében 
Mórocz. A király’ udvarnokai közöl említett 
Hampó püspök-tárnok számadásaiban Szé
kel László, Szekeressy, Horvát Márk, Belé 
nyi Péter jő elő, a 4 1 . 74 . 1 0 9 . lapon. 
Levélhordó futárul : Wér Endre, 75 . Her- 
czeg Peti, apród, 65 . Mindszenihy Mósi 65  
és 71. Mezesy Jankó apród, 60 . Morgay 
Gazsi 58 . Kun Palkó, 56 . Vasas, apród 4 9 . 
Sárkány Laczi 7 2 . Horvát Máté, Szegedi 
Ferkó, 1 19 . Csonka Gazsi. Fel van a ki
rály’ szolgái közöl jegyezve, Horvát Miklós, 
Rojthy, kiket karddal daliákká szentelt, (in 
mililem creavit) honnan a szentelt vitéz czím 
eredeti. Udvari vagy belhuszárai voltak, kik 
őt és a királynét útjában kisérték; név sze
rint: Papi János, Gyóni Miklós, Batkay, Thuz 
Berczy, Kenderesy, stb. Komornyika volt: 
Kakas Lőrincz. És ezen többféle rendűek’ 
magyar életében kétségen kívül magyar színt 
válta, minden cseh, lengyel, horvát, rácz, 
német is, ki hasonlóan velők szolgált, Budán, 
nem a cseh, lengyel, horvát, rácz, német, 
hanem kikötőleg magyar király’ udvarában. 
Azon ajtóőrség, melly tizenként soroztatott 
a Felség mellé nógrádmegyei Oroszi nevű 
faluból, korántsem marada kulönhuzó orosz 
csapat. Olasz udvari festőre Batha is kap
kodott fel a magyarból, tálján azt hamar 
megtanulja, s akkor II. László’ udvari för- 
dőse sem K a i s e r b a d o s - kodott, hanem 
F e l h é v i z e t t ,  magyarul szólt az udvar’ 
embereihez, kik neki a király’ odamentét 
megvivék. Hampó a fördőst is fizetgeté, va
lamint a királynak Miklós nevű pulyáját, s 
medvetánczoltató oroszait.

S mit szült már hát az ország' nem
zetiségétől kezdve az udvar’ belsejéig és e- 
gészen aljáig beterjedett magyar társalgás 
még a lengyel Dobseban is? Azt, hogy a 
J a g e l l ó  vér kénytelen vala tisztelni a rá

szállott magyar udvari hangulatot, megtanu- $  
la maga is néhány magyar megszólítást, fe- 7(. 
leletet; fiát Lajost s leányát Annát pedig f 
már úgy neveié lengyelből egészen magyar 
királyi sarjadzattá, miként a franczia Bour
bonból nápolyi, olasz és madridi spanyol f 
ág lett.

Ha meg e képről Buda városáéra pil
lantunk, nem hasonlóan a magyar nemzeti
ségbe sodortatott résznek fogjuk-e találni a j 
megokosult vendégek’ egyéneit ?

Tekintsünk Buda’ tanácsának azon ta- ' 
nuiratába, mellyet II. László király’ szóbeli 
meghagyására Karansebes városi küldöttei
nek u m. Szthovyka István nevű bírójának 
és Nagy Tamás karansebesi eskütt polgár
nak 1498-b . junius’ 30-kán azon okbul ada 
ki, szabadalmai’ átírásával, miből Kolozsvár
ral azokat közié. A tannirat’ elején követke
zőleg áll Buda várának akkori tanácsa:
K a n c z 1 i c z János főbíró, A r n o 11 h János 
jövedelembiró, S v e c z  György, Pólyák Pál,
Jó Barnabás, E b e n d o r f e r  Miklós, Kalmár 
Demeter, S c h a u t  Tamás, Pécsi János, 
G a r b e r  János, Thetheni Péter, Kron-  
d o r f f e l d e r  Zsigmond, Tar Barnabás, Új
vár városa s Pest és Budahegye’ eskütt pol
gárai. A főbiró látszik tz évben német volt, 
a jövedelembirót a jegyző tetszése szerint 
választhatá német neműből „ a us  d e u t 
s c h e r  a r t “ (hogy egymás’ kezére dolgoz
hassanak ! ugy-e?), a ritka betűkkel szedett 
nevek német hangzatuak, tehát két magyar 
közt egy német, két német közt egy ma
gyar székbiráskodott.

Fönn volt ennélfogva még ezen ele
gyítés, melly a német vendégnépnek a gaz- j 
daország ellen feltürközéseit eleinte legalább 
egy kisigakará elhomlitani, de hihetően ma
gok Ebendorfer és Krondorffelderék is ro- 
szalák már most a IV. Béla s Kun László’ 
németéi összebugását, és inkább, magyarul 
tudva, szépen, józanon Budájok’ királyi ma
gyar udvarát ulánozák.

1509-b . Buda’ bírája Tetemi Péter volt. 
„ N o s  P e t r u s  T h e t e m i  , j u d e x ,  j u 
ra ti  qu  e ci  v e s c a s t r i  n o s t r i n o v i
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m o n t i s  P e s t h i e n s i s  (azaz: Buda vá
ra, Buda hegye), igy kezdetik bizonyítványa, 
mellyet Pannonhalmán az országos levéltár 
V-d. fiókjában E betű alatt találtam.

1524-b . pedig Nagy Péter volt pol
gármester vagy polgárnagy. L. Mi l l e r ,  E- 
p i t o m e  v i c i s s i t u d i n u m  urb.  B u 
de  n s. 1 7 6 0 . 4-edrétb. 2 0 6 . lapon.

S midőn ez évnél II. Lajos király jut 
eszedbe, azt fogod következtetni, udvara’ 
magyarságára nézve, hogy az bizonyosan 
megint egész árpádi nemzetiségűvé lön, mert 
az ott született nevekedett királyfi egészen 
annak szívá be levegőjét. Nincs is különben. 
Magyarul adta elő Verantz vagy Vrancsics 
Antal, Oláh Miklós utáni prímás 1 5 6 9 —  
1 5 7 3  között, Szálkái László esztergami ér- 
sek-áldornagynak II. Lajos’ miniszterének, 
Frangepán Kristóf horvát bánnal összeveszé- 
sét, igy : „grófi' Christoff Frankapán, László 
érsekkel öszve veszett vala, Budában, ar- 
czul csapta vala László érseket, mert Lász
ló érsek is szakállába nyúlt vala gróff Chris- 
tóffnak“ s a király választá el őket, mondja 
Vrancsics. Talán hát csak nem : s o 1 e nni -  
t e r l a t i n é ,  deákos innepélyességgel. Az 
ország’ két [nagyjának ezen szép marakodá
sa legalább egy igenigen házi belső dolog 
volt. De ha félreteszszük is a tréfát, az i- 
gazán magaslelkü Frangepán’ nyelve sebe
sebben perdült magyarul, úgy a jámbor gye
rek Lajosé, mintsem latinul. Ha felele is va
lamicskét Szakmári Györgynek a Szálkáinál 
tisztább jellemű esztergami áldornagynak, 
mivé Lajoska 1521-ben nevezte, különben 
azzal csak magyarul beszélhetett, mert Szak- 
máry annyit sem tudott németül, hogy 1 5 1 6 -  
ban pécsi püspök’ korában, Lőcséről hoza 
tott német ácsmesterével tolmács nélkül 
szólhatott volna.

Osztán az a sok magyar név, melly 
mint az udvarban szolgálté, az 1526-beli 
számadás között előfordul, mit Engel szerint, 
úgy látszik, Macedoni László, szeremi püs
pök, a királyi udvar’ és ország’ kincstartó
ja, Gerendi Miklós és Dóczi Ferencz’ sege
delmével készített. É l e l e m t á r o s  vagy 
főkonyhamester, sáfár, d i s p e n s a t o r  vo lt: 
Majlát István j u d v a r n o k o k :  Hindy 
György, Bánfy Zsigmond, Török Bálint; ki
rályné’ udvarmestere : Pok János; k i r á l y  
a p r ó d a i :  Piri Bencze, Neczkey Pista, 
Komjáthy Kristóf, Komjáthy Tamás, Somo
gyi Miklós; k i r á l y i  i f j a k ,  kik levélhor
dó futárok voltak: Várkonvi János, Asszony
falvi Demeter, Bessenyei István, Szentivá- 
nyi György, Fodor Sebestyén, Vetésy Mi
hály, Tapolcsáni Geczi, Vas Peti; k o m o r 
n y i k o k  vagy szobárok : Kajdacsy Gyuri, 
Lezneczky Jankó, Várdai Peti, Somy Gazsi, 
Szerecsen Jancsi, Szentiványi Kelemen ; 1 o- 
v á s z o k  m á s o d  f e l ü g y e l ő j e :  Nagy 
Imre, ki alatt 1 4  magyar lovász állt, az u d 
v a r i  h u s z á r o k  közöl említtetik Csáky 
E lek; k i r á l y i  l e v é l v i v ő k :  Nagy Ba
lás, Sáfár János, Fekete István; k i r á l y i  
m o s ó :  Mosó Ferencz, stb. L M o n u m e n -  
ta U n g r i c a ,  ed id.  E n g e l ,  Vi e n -  
n a e  1 S 0 9 . 1 8 7  — 2 3 6  lap . E x i t u s  
p e c u n i a r  um ad f a c t a  R e g i e  Ma- 
j e s t a t i s ,  1 5 2 6 . J) (Folytattatik.)

DÖBRENTEl GÁBOR.

l ) tízen fölötte érdekes közlésekért fogadja hálás 
köszönetünkét a lelkes iró. Sajnálva nélkülö- 
zendi közönségünk bizonyosan azoknak folyto
nos közölgetését. Bírjuk azonban J).’ Ígéretét, 
mikép utjábóli hazatértével újra fölveendi az 
elejtett fonalat, minek eleve már örvendenünk 
szabadjon. P. H. L.
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PESTI DAL
A F ó t i  d a l ’ nótájára.

Pestnek ajánlva.

Borban éled a vidor kedv,
Bort nekünk !

De csak ollyat, melly belhoni, 
Nyeldelünk.

Gyöngyeit ha kőbányai 
Fölveti,

Bájhatalma gondjaink' el- 
Temeti.

Kőbányai vagy budai 
Járja hát,

S tegy$ kiki, a mit engem 
Tenni lát.

Töltve színig imhol öblös 
Poharunk,

Hadd köszöntsük föl virúló 
Városunk':

Adja Isten úgy viruljon 
Mint tavasz!

A ki erre nem kiált föl,
Az ravasz !

Költse föl szavunk zenéje 
Szép hazánk’,

S lássa födiszéért mennyit 
Áldozánk.

S meg ne álljunk, míg e nemzet 
Oda hág,

Hogy köszönti, a mi ,pesti'
Egy világ.

Hasson e szó mindenekre 
Mint varázs,

S veszszen, a ki ellenünk van 
És gyaláz.

üssük össze! hallja kiki 
A nevet,

Melly hevít szent tiszteletre 
Nemzetet.

Éljen Széchenyi, —  a ki vélem  
Nem kiált,

Az sötétszivü, s a fénybe»
Mit se ’ lát.

És köszöntsük lángborunk nagy 
Seregét,

Töltse színig újra bárki 
Serlegét.

Nincs dusabb borkincsre nálunk 
Semmi hon,

Kába fényűzés, ha tán bor 
Pénzt kivon.

Szent Tokaj, világhírű név 
Üdvöz légy!

Lángborodért földtekénken 
Áldást végy.

Bíboroddal Neszmély, Eger 
És Buda,

Terjedjen minden hazába 
A csoda.

Somlyó, Érmellók, Kőbánya 
Tőletek

Kapjanak áldást a szomjas 
Nemzetek,

Szegzárd, Villány, Sár, Visonta 
Mind vérgyöngy,

Hírre kapjon, merre férfi 
Él s a hölgy.

Ajkamra hah! jött a hölgy név, 
Újra k ö rt!

El, el innen, kit szerelme 
Nem gyötört.

A szerencsés kíntengerre 
Szállni fél,

Csak az érti fájdalmam’, ki 
Búban él.

örülésig álda szívem 
Egy szüzet»

Mért teremte Isten ollyan 
Szépeket ?

Dőre kénye elfonyasztá 
Örömem',

Istennőt szeretni, hajh ! mi 
Gyötrelem.

Ah de mért fakad ki lelkem, 
Mért szavam ?

Értem én e roppant kínt csak 
Énmagam!

Félre kínláng e kebelből,
El ne fojts ;

Jer Tokaj’ parázsa, vérző 
Lángot olts !

Amerika őserdőin 
A tüzet

Pojtani csak más tízzel kell 
És lehet.

E kebel sivatagjából 
Űzd ki te

Vad tüzem’, Tokaj' fóllángzó 
Isten e!
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Ah ragadj ki hír, d iics! Ámor' 

Jármiból,
S ah ragadj ki bú- s bortűznek

Lángiból:
Lépjen éltető körödbe 

Szent honunk,
Lépjen fénytetőre ifjú 

Városunk !

S most ürítsük a végpohárt 
Hű társak :

Legyen Pesten áldva minden 
Honfilak!

És mi pestiek buzogjunk 
Életet,

Hogy vezessünk fényre dücsre 
Nemzetet

FODOR.

A NÉGY TARKA.
(Folytatás.)

énsuram — szóla egész 
elragadtatással a haramia 
—  ha még van illyen 
kantár kerek Magyaror
szágban, viseljek egész 
életemben kötőféket feje

men, s kehes vasas német lovon járjak.
Az ifjú’arczain sok idő óta az első mo

soly derült. —  Mi tetszhetik rajta kendnek? 
Szóla fel, talán csakhogy a pór’ örömét né
masága által ne zavarja.

—  Mi tetszhetik?—  ismétlé csodál
kozva Zöld Marczi —  a kinek ez nem tet
szik, az még életében sem ült lóháton, nem 
hiszem hogy hetedhét országon legyen kis
asszony, kinek a legdrágább gyöngy jobban 
tetszenék mint minden igazi szegény le
génynek e kantár. —  A haramia’ elragadta
tását abból is láthatjuk, hogy bámulásában 
a szegény legény szó által szinte eláruló 
magát, mire különben jó társaságban igen

I vigyázott, de az ifjú szerencséjére vagy nem 
érté a kifejezést, vagy a mi valószínűbb, el
kerülő figyelmét, s ismét csak a fönebbi ok- 
bul szó la:

—  Barátom kantár kantár, rósz ló 
fejében, rósz lovas’ kezében mit sem ér.

—  Ténsuram, az illyen kantár a sáf- 
rános tót' dögéből is paripát csinálna. Hal
lottam gyermekkoromban egy mesét. Volt 
egyszer egy királyfinak egy kantárja, a- 
kármihez ütötte, talán ha a commissarius

Uw fejéhez is, mindjárt lóvá lett, s gyepesedjék 
( f f  be Debreczen körül mindeu országút, ha az

szebb lehetett ennél, kész volnék magam ló' 
vá lenni, csak hogy viselhessem. —  A ha
ramia szavai olly természetesen látszának 
kedélyéből folyni, hogy őszinte, majdnem 
gyermekes előadása bámulásának olly hatást 
gyakorla a kantárok’ tulajdonosára, minőt 
magán régen nem tapasztalt, felvidultnak ér- 
zé magát, s hajlandónak tovább folytatni a 
társalgást, melly élvezetet ígért.

—  S mit nyerne kend vele, ha a szép 
kantárból mitsem látna, csak zaboláját érezné.

—  Dejszen ténsuram, régebben va
gyok én már ember, mintsem ne tudnám, 
mit kell tennem ha ló volnék, a garbonczás 
deák sem zabolázna meg engemet; — de 
ez a kantár — úgy hiszem elcsalhatnának 
vele még a vármegyeházába is. Mondá is
mét feledkezve a haramia.

—  S miért épen a vármegyeházába 
is, talán oka van félni az odajutástól ? Kér
dő kissé gyanúsan az ifjú.

—  Nem úgy gondoltam én azt, hogy 
épen nekem kellene félnem az odajutástól, 
—  feleié magát hirtelen összeszedve a ha
ramia —  hanem tudja a tensur, hogy sze
gény embernek soha sincs oka örülni, ha 
oda jut.

—  ügy érti kend ? — viszonzá mo- 
solygva a tensur.

—  Hogy is másképen. De Isten bi
zony, tekintetes uram, ha soha sem követ
tem volna is el valamit, miért a szolgabiró 
rendelhetne kalauzt számomra, ezen kádár 
vehetne rá, s ha nem tartanám legnagyobb



fr gyalázatnak s csak czigányhoz illőnek a lo
pást, ellopnám, pedig soha se legyek ember, 
ha valaha loptam. — Miután hallottuk a ha
ramiának az éjjel kifejtett elveit s fogalmait 
a tolvajságról, ámbár most igazat épen nem 
mondott, mégsem mondhatjuk őt hazugnak, 
mert állítása teljes benső meggyőződéséből 
származék, s igy alanyilag hazugság nem 
vala, mert Zöld Marczi országúton elköve
tett tetteit lopásoknak nem tartá.

— így szinte bánom —  mondá az 
ifjú tréfásan —  hogy kantáraim által egy 
becsületes ember lelkismeretét kisértetbe 
hoztam.

— Nem ténsuram — szála pfllanat- 
• nyi küzdés után Zöld Marczi —  vesse ki 

mindkettőt a puszta közepére, s adja tud
tomra hogy elveszett, s ha három nap múl
va vissza nem kerítem, mondja szemembe 
az egész világ, hogy a legcsámpásabb lovas 
a földön az apám’ fia volt. —  A haramia’ 
ezen szavait annyira minden árnyékzata nél
kül a dicsekedésnek, s olly erővel ejté ki, 
hogy lehetlen lett volna azok őszinteségé
ben kételkedni. Az ifjú e fölött olly lelkület- 
ben volt, mellyben már régen nélkülöze min
den örömet, s annál inkább érzé azon cse
kélyt is, mellyet a nem ismert haramia ger- 
jeszte benne csodálkozása eredetisége által 
s e fölött akará tudni, mit teend benne bir
toka azon tárgynak, mellynek csupa látására 
is szinte magán kívül lett; min az még in
kább csodálkozni fog, ki tudja, milly óriási 
munka, az alföldi pórt komoly keleti egyked
vűségéből kihozni; azért s talán mivel sze
rencsétlenek, minőnek az ifjú is látszék, haj
landóbbak mással jól tenni, az idegennek a- 
jándékozá az egyik kantárt, figyelmesen vár
va öröme k itörését; de ebben csalatkozék, 
mert úgy látszék az idegent épen az aján
dék emlékeztető, miképen előbb gondatlanul 
kifejezett vágyai által majdnem kérni lát- 

j  szén az adományt, azért megbánva gyerme
kes kifakadásait, vonakodék elfogadni az a- 
janlottat, de az ifiu unszolására sokkal ko
molyabb arczczal mint ez várta, fogadá el.

Ténsuram nem is tudja, kinek a-
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jándékozá ezen drága szerszámot, de igaz 
lelkemre mondom, megszolgálom úgy, mint 
csak embertől kitelik. Mondá férfiasán erős ! 
hangon a haramia — de hogy ezt tehessem 
kérem a ténsurat mondja meg úri nevét is.

— Tomáry Miklós. Feleié a megszólí
tott, s a haramia’ beszédének saját eredeti
sége illy közönséges modorba menvén által, 
csak hirtelen visszaesék előbbi komolyságá
ba, mit ez is észre látszék venni, mert sok
kal merőbben kezdé vizsgálni ajándékozóját.

—  Tomáry Miklós, — ismétlé a rab
ló —  az Isten úgy írja föl nevét mint én. 
Higye el a ténsur, ollyan embernek tett szol
gálatot, ki még jóval roszszal senkinek sem 
maradt adós, és ott is szolgált már barátai
nak, hol nem is álmodták.

—  Sohse fáradjon kend, csekélység 
volt az egész. Viszonzá, a haramia kedve 
ellen való Ígéreteit félbeszakasztva Tomáry, 
s a bú annál inkább elnyomá, mivel előbb 
kissé távozni volt kénytelen, s az éles sze
mű haramia nem kétlé többé, hogy jótevőjét 
—  mert annak tekintő Tomáryt —  mély 
bánat epeszti, főügyekezete lön tehát e pil
lanattól fogva ennek okát kitudni, s ha le
het elhárítani

— Ténsuram nagyon szomorúnak lát
szik, ha valami bántja, mondja meg az okát.

—  Kend képzelődik. Szóla szinte bo- 
szankodva Tomáry.

—  Isten adná, de ismerem én az em
bert, a ténsur’ korában senki sem búsul, ha 
nagy baja nincs, vallja meg, nem fogja meg
bánni, mondtam már, segítettem én ott is, 
hol senki sem bánta.

—  Nem segíthet rajtam senki! So- 
hajtá fel az ifjú, s arczát majdnem kétségbe
esés’ színe futá el, és szavait úgy látszék 
nem a haramiához intézé, csak mintegy fe
ledkezve magáról, a fájdalom sajtolá ki be
lőle.

— Ne essék kétségbe, —  szóla a ha
ramia —  ki tudja nem könnyebb-e segíteni 
mint gondolná, csak tudnám baját, én mind
e r t  szerencsét próbálnék. Pedig talán elta- 
álom, mi rágja a ténsur szivét. Híréből is-
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merem házát, a ténsur jól bírja magát, e- 
gésséges, fiatal, mi baja lehetne más mint a 
szerelem. Nemde ténsuram —  faggató to
vább az ifjút, kezét megfogva, mintha lit
erét tapogatná —  szerelmes ?

— Hagyjon kend föl evvel. Yiszonzá 
az ifjú, s hogy az idegen’ zaklatásaitól sza
baduljon, más tárgyra fordítá a beszédet. — 
De ha valóban szolgálni akar, talán igen 
könnyen teheti. Nem jő Hortobágy felől ?

— Sőt épen onnan.
— Nem hallott vagy látott-e valamit 

Igary ur felől.
—  Az éjszaka ott hált családostul 

négy felséges pej lóval, igv hallottam, de 
látni — semmit sem láttam.

—  Elindul már onnan, s merre ?
— Azt nem tudom. Tomáry e felelet

re morgott valamit, mit érleni nem lehetett 
ugyan, de mégis elmagyarázhatlanul hangzék 
belőle elégületlensége.

—  Ténsuram, hová szándékozik in
nen. Kérdé elhatárzottan a haramia.

— Debreczenbe.
—  S hová száll?
—  A bikához. Feleié az idegen' szán

dékát nem értve Tomáry.
—  Mielőtt éjfél lenne, mindent fog 

tudni Igaryról, s ha a napot és holdat meg 
kellene is állítanom, mint ezt egy zsidó ve
zérről hallottam egyszer a templomban. Is
ten áldja meg a ténsurat. —  A haramia vá
laszra sem várva elsietett, az állásban ha
mar felnyergeié lovát, nyakába a czifra tö
rök kantárt vetve, s magáét, mellyre még 
akármellyik alföldi betyár büszke lehetett 
volna, egy ott tanyázó parasztnak ajándéko
zó, s nyeregbe vetvén magát ügetve haladt 
Hortobágy felé vissza.

A haramia terv nélkül lovagolt, csu
pán azon czéltól vezéreltetve, hogy Tomá
ry kívánságának eleget tehessen, többféle 
gondolat röpülé át agyát, s bánta, hogy hir
telen távozta előtt nem tudá ki, barátságos 
vagy ellenséges indulattal viseltetik-e To
máry Igaryék iránt; az első esetben fejét i- 
géré betörni Becskerekynek, ha tervezett

* --------- ----- ------------------------------

tolvajságát teljesítő, a másodikban szeren
csét kívánt pajtásának ; s igy magát mihez 
tartani nem tudva, már harmadát megtevő 
utjának, midőn egy szemközt jövő kocsit fö- 
döze föl, mellynek természetét ennyiről más 
kiismerni képes nem lelt volna, de sassze
mei abból hamar kilátás az úri hintót.

—  Most az egyszer ez is bátran me
het —  gondolá a haramia —  mert nincs 
a világkincse, mellynek kirablásáért megálla- 
nék, mielőtt Igaryék felől bizonyost nem tu
dok. — S ezen nemes szándékkal folytató 
útját, mig a kocsihoz közel ért, s az abba 
fogott négy pompás pejt megpillantó.

— Lobogós mennykő —  kiálta fel 
magában —  ez a négy pej, Igarvnak kell 
lenni, mert illyen lovat még az alföldön nem 
láttam, de Becskereky a mint látom felsült, 
nem ártana, ha tolvajságáért rá riasztottak 
volna. —  Vizsgáló pillanatot vete a hintóra, 
a bakon a kocsis mellett izmos vadász ült, 
s mellette két puska vala, a kocsiban egy 
öreg ur, éltesebb nő s fiatal szép leány fog
lalt helyet.

—  Ha ezért volna szomorú Tomáry 
ur. Mondá ismét magában a haramia, a lány
kát megpillantván. —  Ezért méltó is néhány 
nap búsulni. —  Ezzel köszöntve ellovagolt 
a hintó előtt, s miután meggvőződék, hogy 
a sík pusztán messzire egy lélek sincs, visz- 
szafordítá engedelmes paripáját, s egykét 
szökéssel a kocsiajtónál termett, minden 
kitelhető udvarisággal intézve szavait a ben- 
ülőkhöz.

— Ténsur, ha szépen kérem, nem ól- 
lítja-e meg a pejeket.

— Lódulj gazember —  feleié az öreg 
ur —  az éjszaka három hozzád hasonló 
czimborát ijesztettek el puskáink, vigyázz, 
mert most világos, s golyónk az akasztöfat 
könnyen megfoszthatná fejedtől.

— Soha se haragudjék a ténsur —  
válaszoló hidegvérrel a haramia, a vadászt 
azonban folyvást szemmel tartva, s a pány- 
vát, mellyet már előbb kibontott, a nyereg 
másik oldalán szükség’ esetére készen tart
va — nem akarok én rabolni, s ha azt akar-
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nám, higye el, nem gátolna golyója. Tudom 
az éjszaka meg akarták lopni, de ott csak 
Bicskereky volt, s nem értünk mi az éjjeli 
lopáshoz, de a pusztán, higye el ténsur, 
csak az Isten’ nyilától félünk. — E szavait, 
mellyeket a lassan haladó hintó mellett lo
vagolva monda, föltűnő' büszkeséggel ejté a 
haramia.

—  Tehát mégis zsivány vagy gazem
ber. Dörgé rá az öreg ur.

—  Ha épen annak akar a ténsur ne
vezni, pedig higye el, nem is tartozik a do
loghoz ; de jól van, zsivány vagyok, de nem 
Becskereky vagy éjszakai pajtásai, kiket pus
kával el lehet ijeszteni. Én Zöld Marczi va
gyok, híremet gondolom hallották. —  Az a- 
nya s a leány rémülve sikoltának föl a félt 
név’ hallatára.

— Ne féljen szép kisasszony, mond
tam, én Zöld Marczi vagyok, s az még szép 
leányt és szegény embert soha sem bántott, 
s abban a pillanatban sántuljon meg lovam, 
mellyben valaha az egyiknek vagy másiknak 
haját görbítem. Szóla vigasztalásul a lovagi 
szellemű haramia.

—  Hallgass gazember, te addig akarsz 
bennünket szóval tartani, mig czimboráid e- 
lőjőnek, hogy aztán biztosabban megfordul
h ass ; utójára mondom, lódulj, különben tüs
tént lelövetlek vadászommal. Kiáltá az öreg 
teljes bátorsággal, mivel a zsiványt egyedül 
látta.

—  Ténsur, még egyszer kérem, ne 
haragudjék, mondtam már nem akarom meg
fosztani, s ha akarnám épen, nem várnék 
pajtásaimra, mert ezt minden puska és va
dász’ daczára magam is meg bírnám tenni, 
mert uram — s e  szavainál kevélyen emel- 
kedék föl a kengyelben —  én Zöld Marczi 
vagyok.

—  Édes férjem, állítsd meg a kocsit. 
Rimánkodék az ijedt asszony, mig talán az 
ellenkezőt akará mondani.

—  Igen ténsur állíttassa meg, és sem
mi baja sem lesz. Kéré a haramia.

— A kocsi menni fog, de téged örök
re megállíttatlak, gazember. Kiáltá az ur —  
Yenczel lőj !

—  Menjen, de a merre én akarom. 
Dörgé haragra lobbanva az útonálló, s csat
tanva sujta karikás ostorával a gyeplősre, a 
lovak kitértek az országúiból, s a hölgyek’ 
sikoltásai közt vágtatva ragadák a kocsit a 
pusztába, s a vadász, ki már puskáját kéz
be ragadni, s a másikat urának nyújtani fel
állott, visszaesék a bakra, s azon pillanat
ban suhogott nyaka körül a haramia’ pány- 
vája, s hatalmas zuhanással a földre rántá 
őt, Zöld Marczi a rohanó lovak elé szökte
tett, s hatalmas kiáltással legyökerezteté lá
baikat.

—  Utóljára volt gyeplő kezedben, ha 
a lovak csak moczczannak is. Kiáltá dühösen 
a kocsisra, s a két puskát lerántván a bak
ról, s a földhöz vervén, letöré ágyaikat, csö
veiket messze hajítván el, s mig mindazt 
tévé, a haragtól szinte fölcsattant arcza, 
szemei szikráztak, s vér csak fejében látszék 
lenni. A nők .reszketve halálukat várták, s 
az ur már fegyvertelenül néma megadással 

|s elfojtott dühhel nézett a legszörnyebb elé, 
a kocsis mint természetfölötti hatalomnak 

!engedett, s a  vadász ijedtében minden cson- 
tait törötteknek gondolván, bár tetemesen 
meg sem sérült, nem mert mozdulni. A ha
ramia ismét a lyánkához fordult legelőbb, 
s arczárói majdnem eltűntek a harag’ villámai.

—  Ne féljen, szép kisasszony, meg
mondtam hogy nem bántom, és szavamat 
jóban roszban mindig megtartottam. Ténsu- 
ram nem bánt ugyan velem, mint én bánni 
fogok, de ez szándékomat nem változtatja, 
csak feleljen igazán kérdéseimre, és Istenem
re mondom, —  mert higye el, nekem is van 
Istenem —  sem életében sem vagyonában 
nem vall kárt. Először is mondja meg nevét. 
(Folytattatik.j GAAL.

— —
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FRESCOKEP SZÖVEG NÉLKÜL
VÍZI MULATSÁG PESTEN.

I .

— Nézze csak Békési u r , minő vakmerő ugrást tesz a Bibicz Peti. 
__ Könnyű neki, mert tud hozzá.
— Ellenben Vizslafi ugyan megszeppenve mászik ki a hágcsón.
— Az is majd felszabadul — soha napján.
— Félre Kacsásy ur, hadd tehessem meg a szükséges tempókat1
— Eins — zwey, — eins — zwey. —

II.

- B i v a l y f i  urfi, a nemzeti uszda’ legreménydúsabb vidéki tanítványa.
2



— Ugyan, tavai óta még mind ezen positurában van kegyed , Kamatlá-
by ur ?

— Igen ám , mert K. ur fontolva halad.
— Allons — courage! monsieur de K.
— Woher nehmen, wenn nicht stehlen?
— Weh mir!

NYILTLEVÉL
A  nem zeti musevm’ igazgatójához.

Balaton-Füred, 1845. nyárelő’ 27. Tisz
telt barátom! Emlékezel még, midőn a köze
lebb múlt téli hónapok’ egyik borús napján be
teges barátodnál nemzeti szükségeink és teen
dőink' ezreiről beszélgetve, a művészet’ meze
jére szálltak át eszméink, szavaink; s emléke
zel, mikép búfelleg ült homlokainkra, midőn 
elgondolok, hogy Europa' délnyugati, nemzetei 
e tekintetben utólérhetlen magasságban, hogy 
föltekinteni rájok nem erőt, nem bátorságot s 
ingert önt kebleinkbe , de csüggedést okozhat
na , ha a férfias elszánás , kitürés s lelkesedés 
legalább reményt nem nyújtana arra , hogy ha 
elérni már nem is, de nyomukba szállva, szi
lárd munkával megközelíthetni tán fogjuk a na
gyokat s dicsőket!

Egyik egy, másik más tervezettel álla elő 
azon alkalommal. — Megegyezőnk mindketten

t abban , hogy valamit kezdeni s tenni kellene; 
meg abban is, hogy kormány- és országtól e 
tekintetben, jelen körülményeink közt, alig vár
hatunk többet, mint hatalmasb nagyainktól,

kiknek fájdalom ! Önszükségeik is naponta sza
porodnak , vagy legalább szaporodni látszanak, 
s azok’ ürügye mellett olly könnyen feledtetnek 
a Haza’ szükségei! — Figyelmünk, óhajtásunk 
egyelőre a festészetre fordulván, közléd ma
gasztos tervedet, egy ,,nemzeti képcsarnok” 
egyes erők általi létesítéséről; s én közlém esz
mémet egy, ezen ,,nemzeti képcsarnokkal” 
összekötendő ,,nemzeti festészet-intézetről” , 
mellyben azon magyar ifjak, kikben tehetség , 
hajlam s akarat mutatkozik a szép művészetek’ 
ezen ágához, magok’ kiképeztetését kívánatos 
sükerrel, a mennyire lehet önáldozás nélkül, 
megkezdhessék.

A terv, mellynek szép eszméje a te fá- 
radhatlan honfiúi lelkedben foganzott meg, ég
nek s ügyekezeteidnek hála! már élni kezd. Mi 
is lehet a műbarátra nézve örvendetesb, és ma- 
gasztosabb, mint országunk’ halbatlan érdemű 
nádora ő fenségének magas hivatala’ félszáza
dos ünnepét úgy ülni meg, hogy a ritka ünne
pély’ nyoma maradandólag szálljon át hálás 
nemzedékünkről a még hálásb unokákra az ál
tal , hogy vele megvettetett alapja a festészet’ 
magyar fölkentjei’ mesterecsetével alkotandott 
képek’ gyűjteményének ?
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Terved, mint mondám, s mikép hazai lap

jaink’ egyike a múlt tavaszutó' elején hirdeté , 
élni kezd. Szép és magasztos eszméd' közel 
megtestesülésének e hírén nem érzett, higyed, 
egyegy magyar mélyebb és tisztább örömet, 
mint én , ki polgártársaim nemzeties művelődé
sének e g y i k  hathatós emeltyűjét, a szépmü- 
vészetek iránti hajlam és részvét’ nyilatkozatá
ban valék és vagyok kész sejteni. A római köl
tő’ szavai ma is olly igazak, mint valónak kö
zel két ezred év előtt, mikor Írattak :

„------ Ingenuas didicisse fideliter artes
Emollit mores, nec sinit esse feros“ .

A vászon, mellyen mesterecset’nyomán a 
vallás valamelly tiszteltje, a hajdankor, s kü
lönösen hazánk’ valamelly nagy fia tűnik sze
münkbe : kimondhatlan erővel kapja meg lel
künket, szivünket; s mig amannak látására 
vallásos szent érzelem s erények’ áldáscsirája 
fakad keblünkben : emez által mintegy el/enáll- 
hatlanul gerjed föl bennünk a bátor, hős s ne
mes honfiúi tettek’ emléke által az inger, őket 
nagy tetteikben utánozni, követni. De, minek 
szóljak én a szépmüvészetek e hatásáról a szív
re és lélekre, neked, tisztelt barátom, bőveb
ben, mikor a te szép s nemes kebled azt érzi 
szinte, vagy inkább, mint én, s ismeri jobban, 
mint én, s nem is hiszem, hogy lehessen em
ber , csak félig is kivetkőzve érzékeivel a sö
tétség’ nyűgeiből, ki állításaimat kétségbevon
hassa. Mellette ugyanis meggvőzőleg szólnak 
a történet’ lapjai, s így a tényeket tagadni a 
ki akarja : tagadja azt is , hogy Athenae, hogy 
Roma létezett, hogy polgáraik a művészetek 
által nagyok és dicsők, s hosszú időre hatal
masok , mindörökre pedig halhallanok lettek!

Midőn azonban eszméd’ megtestesülési kez
dete fölött örvendenél, eszembe jutott enyém 
is, a nemzeti festésztanoda fölállítását czélozó; 
mellynek bővebb kifejtésére akkor már fölkér
tél. Szives akaratodnak eleget tennem ekkorig 
bomladozott egésségem, majd a fejemre nőtt 
munkák halmaza tartóztatott; most az a ter
mészet' mosolygó Ölén javulásnak indulván, e- 
zektöl pedig némi időre menekedvén , kész va
gyok engedni barátságos fölhívásodnak, s el
mondom, mi e tárgyat illetőleg lelkem előtt le
beg. —

A ,,nemzeti képcsarnok“, ha — mint szi
vemből óhajtóm s hiszem is — terved szerint 
életbe lép is, bár nagy, igen nagy nyereség 
leend müvészetileg parlag honunkban, a kívánt 
sükert csak félig hozandja meg, s talán félig 
sem. — Lehet, sokan ábrándos álmadozásnak 
fogják tartani óhajtásomat: egy „magyar festé
szeti iskola“ valahai létesülhetése iránt ? ') ki is- 1

1) Valaha! ta lá n .  De csak sok sok századok múl
va. Festészetnek előbb meghonosulnia, átaláno-

mer es tudja , hogy az ábrándok s álmodozások 
korát már leéltem, velem együtt fog érezni, s 
óhajtásomat, mint én, egykor létesülhetőnek 
fogja tartani. Az elem illy iskolához, kétségkí
vül meg van a magyarban , kinek valamint nyel
ve , zenéje, táncza stb egészen eredeti typust 
visel magán. úgy azt viselhetend egykor fes
tészete , sőt szobrászata is. De hogy ezt visel
hessen, közlünk, keblünkben kell annak kifej
lődni, magyar lángelmék által elővarázsoltatni 
az ecset, a vésü titkos erejéből. —- Művészek, 
kik folyvást idegen festésziskolák’ remekein ta 
nulnak, bár magyarok, bár lángeszüek. nem 
fognak magyar festésziskolát alapíthatni. Tudom 
én , hogy G i o 11 o , C i ma b u e ,  P e r u g i n o  
s egyéb első mesterei előtt az olasz iskolának, 
görög s romai példányok álltának; de tudom 
azt i s , hogy tanítványaik s ismét ezek' tanít
ványai, már nem pusztán görög-romai ecsetek 
után indultak, hanem összeveték az olasz mes
terek müveit is a hajdaniabbakkal. s a hazai 
földön honfiúi érzelmektől lelkesítetten, foly
tatva stúdiumaikat, alkotók aztán a római, fi- 
renczei, a bolognai, a velenczei stb festészis- 
kolákat.

Hogy tehát magyar festészetiskoláhozi re
ményünk valaha létesülhessen, illik gondoskod
nunk arról, hogy ifjaink, kikben hajlam mutat
kozik és tehetség a művészet’ ez ága iránt, ne 
legyenek kénytelenek első stúdiumaikat külföl
dön kezdeni, azokat ott folytatni és mindvégig 
ott gyakorolni. így nem fejlődhetik bennök és 
általok soha erőre a magyar nemzeti jellem, 
melly nélkül pedig örökös utánzók leszünk 
csak.— Legyenek mesterek, kik fölkészülten 
a már classicus külföldön, itthonn a kedves ma
gyar hazában, folytassák művészetük' szép és 
dicső hivatását; legyen intézet, mellyben a gö
rög-római , s az új kor’ mesterművei mellett, a 
külföldön képzett magyar festészet’ remekebb 
vásznait is stúdiumul használhassák ifjaink; igy. 
csak igy fokonkint fog kifejlődhetni, de csak 
igy is kell kifejlődnie a magyar festésziskola- 
nak, melly, mint már gyaníthatod, tisztelt ba
rátom , szinte igényli, sőt nélkülözhellenül meg
kívánja a Te szép tervednek létesülését is.

S itt vagyok már gondolatom’ bővebb ki- 
fejthetése határinál. — Az általad czélba vett 
„nemzeti képgyűjtemény“ teremében, melly

!
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sodnia kellene, mielőtt csak álmodni is lehetne 
— egy eredeti magyar iskoláról. Hiszen Markón 
kívül európai hirü festészünk alig van, s az is 
nem olasz festö-e? Mire is az a magyar hiúságot 
illatozó nemzeti festészeti tan ? ott van az olasz 
és az alföldi, merítni kell azoknak kimeríthet- 
len szépségforrásaikból. — Azonban egy a tisz
telt levelezőtül ajánlott képző iskola magyar 
festőink’ számára, igenis helyes, igen czélszerü 
gondolat. P. H. L.
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kétségkivül a te széptapintata igazgatásod alatti 
nemzeti museumban fog megnyittatni, mondd 
meg nekem, tisztelt barátom, nem lehet-e helyt 
adni egy festészi tanodának? Ha igen , mint re
mélem , akkor csak arról kellene már gondos
kodni : miképen , millv eszközökkel, kinek föl- 
iigvelése alatt állíttassák föl e tanoda?

Vérmes reményekben ringatni magamat 
nem szoktam, annak sem vagyok barátja,hogy 
— ismervén szűk tehetségünket, kevés akara
tunkat— nagy fenékkel kezdjem a dolgot, s a 
lobortalapra aztán haranglábat állítsak- fényű
ből. Kormánytól még most, s talán a nemzet
től sem egyhamar várhatunk c czélra segédke
zet ; nagyaink, mint már említém, csak kivé
telképen tudják, hogy van hazánk, s ennek 
tömérdek anyagi, szellemi szüksége; én tehát 
csak azon kevés lelkesekbe bizakodva, kik a 
kevésből is, mivel e haza őket megáldotta, ke-r 
véssél, de mindig szívesen áldoznak, és foly
vást annak oltárán, úgy hiszem, nem volna le
hetetlen az általam tervezett festész-tanoda’ a- 
lapját, ha csak parányi kezdettelis, megvet
ni. Ha azon festésznek, kinek fölügyelésére a 
tanoda bízatik, szállást a nemzeti muzeum ad
hatna : egy nagy költségrovattal kevesbednék 
a kiadások’ lajstroma, melly csupán ugyanan
nak díja, — s a tanodába járó tanítványok' ta
nodái szükségeit födözendő tételek’ sorábul fog
na alakulni. Ezer és egypár száz, legfölebb két 
ezer pengő forintnyi évi jövedelemmel, szépen 
meg lehetne kezdeni e tanodát, mellynek igaz
gatására én mindenekelőtt Ma r k  ót  vagy Ba
r a b á s t ,  e két európai hirü magyar művészt 
hínám meg. — Fele annyi, sőt negyedrésznyi 
erővel csak, mint mellyel a magyar academia 
alapíttatott, csinos és szép sükerü festész-aca 
demiát lehetne állítni. Példányul én nem a leg- 
hiresb, a legdúsabb hasonló intézeteket ajánla
nám; de igen a genuai „academia de Pittura“t, 
melly majd parányi kezdetből, szinte szépgyü- 
mölcsüvé fejlődött, s mellyel, ha kedved tart
ja, tisztelt barátom, megismerkedhetel, hanem 
sajnálod „Utazás Olaszországban“ czimü mun
kám’ II-dik kötetét felütni, s abban a lapot , 
mellyen ezen tanoda’ vázlatos ismertetése á ll , 
keresztülfutod.

Addig is, mig ezt tennéd, s eszmém kö
rüli nézeteidet velem közleni, s igy a nekem 
oily kedves tárgy’minden oldalróli megvitatásá
ra becses válaszod által alkalmat adni szíves
kednél, tapasztalt nemes indulataidba ajánlott, 
honfiúi igaz vonzalommal vagyok tisztelő ba
rátod CSÁSZÁR FERENCZ sk.

ÉJ LEVÉL EMÍLIÁHOZ.

II.

Komáromrul alig hiszem hogy sokkal töb
bet tudj kedves Emiliám , mint mire a magyar 
nóta tanított, melly igy hangzik:

Kiskomárom na^ykomárom 
Jaj beh szép lány ez a három,
Majd megkérem az egyiket 
Három közöl a szebbiket;

Kiskomárom nagykomárom 1 stb.
De Komáromrul ám egyéb tudnivaló is van, fő
leg pedig és különösen az, hogy e vár soha be 
véve nem volt, miért is a vársánczok erős pár
kányainak egyikén egy ujjaival fügét mutató 
faragott szűz begyeskedik rettenetesen , vala
hányszor törököt, németet vagy francziát lá t , 
mindannyiszor nagy kevélyen fölkiáltva : szűz 
vagyok! És ez nem minden; mert ezen kívül 
csinos templomai, *) sétányai, kertektől körzött 
szigete, sok jó gyümölcse, egy igenigen czélsze- 
rü mintabörtöne, és dologháza, sok szép leá
nya,  még több szúnyogja, nem egy helyes me
nyecskéje s bőven elég földrengése. Ezek azok 
— miknek bőségében áradozik e magában sa
játságos magyar város. Azaz annyiban magyar, 
mennyiben majd minden boltfölirás, fogadótáb
la , sörházczím stb igenigen tiszták a magyar
ságtól. Leltem ugyan magyar föliratokat is, mi
nők X ámbréla csináló, Y Paráplé csináló Z 
lábmüvész stef. de ezek csak fordításban ka- 
czérkodnak a fényes eredeti iratok' ellenében. 
No de tréfa mi tréfa , az ős törzsökös Komá
rom’ városa egy kissé magyarosb csakugyan 
lehetne.

Nemzetiesb sokkal az előbbkelő nemesség 
szelleme , mellyet Komárom városa kebelez. Itt 
majd mindenütt csupa magyar nyelvet hallani, 
kivéve ollyankor, midőn mi idegen ajkú tiszt’ 
kedvéért németizálnak, mellynek itt az úgyne
vezett ungrischdeutsch éke annál nagyobb mér
tékben megvan, mennél kevesbbé tiszta maga 
a magyar accentus, melly e tájott divatoz. írók 
közöl Beöthy Zsigmond, az ügyes képességű 
szolgabiró—- ki azonban szabad idejét múzsák
nak szenteli — s a mélyebb tudományokkal fog
lalkozó tudós Wizer István táblabiró ur’ sze
mélyesítik az irodalmat , ez utóbbinak vendég- 
szives magyaros háza, a társalgási szellemdús 
nővér meg a szeretetreméltó szívélyes házi 
kisasszony által is egyikévé válván a komáromi

l) A Jesuiták által épített szép Sz. András tem
plomának egész boltozata fából van építve , je
les mü és földindulás ellen biztosított. Kár hogy 
a gyönyörű Frescoképek — egy értetlen zsidó fes
tőiül — újítás helyett elrontattak.
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társaság' legmulatságosb gyülhelyeinek. Ekkép 
lön csekélységem is egy rögtönzött estélylyel 
kellemesen megtisztelve, mellynek czélja volt 
Komárom szépeivel a Honderűt megismertetni, 
s neki egyszersmind egy kedves viszemlékü 
szívélyes estélykét összeszerkeszteni. Mi meg is 
történt. A szépek illőleg méltányolva, a rakott 
asztalakon kaczérkodó dús ozsonna pedig ma
gyarosan felkoszöntött pezsgő poharak közt de
rekasan fellakomáztatván. A derék komáromiak 
olly kedvesek valának engem arra kérni, hogy 
jövő látogatásomat eleve tudtokra advan időt 
engedjek a Honderű pártfogónöit, s barátait 
egy kis vidám kedélykoszoruba Összesithet- 
ni. de tudom-e én eleve mikor szabadulha
tok szerkesztői jármam alól, tudhatom-e én ele
ve mikor kénytetnek foglalatosságim a főváros
ba— hovai utamban szoktam aztán csinálni dy- 
lyes kitéréseket. Hogy Komáromban erdélyi ha
zánkfiához s barátom Cserei Ignácz százados 
hoz szoktam szállani — s hasonlóul ott szálláso
ló erdélyi rokonunkat gróf Lázár György szá
zadost is megmeglátogatni, az magától értetik.

Komároméul szives kíséretében jobb is
merőimnek gőzösre szállék, ott újra néhány 
szép győri hölgyet, s egy Váczhoz közel lakó 
— nyilt rózsához hasonló kellemdús kisasszonyt, 
jobb nevelésű s családu fiatal hölgyeink egyi
két— B...a Róza kisasszonyt gyermeksége óta 
újra megismerni tanulván, végre Budavárát sze
rencsésen , s mindig magasban feldobogó ma
gyar kebellel üdvözlém.

Másnap pedig megemlékezve azon szívé
lyes órákról, miket Schwarzenberg herczeg’ 
lelkes társaságában töltöttem, s föitevén ma
gamban érdekes lovaggyüjteményét a máriavol- 
gyi zarándokságban, egyikével a nem legér
dektelenebb daraboknak gazdagítani, bepakol
tam saját kis antik gyűjteményemből az erdélyi 
fejedelem K e m é n y  J á n o s  féle gyönyörű bár
sony tegezt, ’) melly még amúgy az ősi nyíl 
veszszőkkel tömve van, s mellyet a pompázni 
szerető fejdelem az akkori török császártól 
nyert vala több fényes fegyverekkel együtt a- 
jándokba, s azt ő nmgának következő soraim’ 
kíséretében küldém el.

ÜDVÖZLET SCHVARZENBERG FRIGYES 
HERCZEGNEK!

Annak, ki keresztes vitézként csatázott a 
bedouinok ellen; annak, ki a szent hit és jog
szerűség mellett harczolt a bask hősekkel; an
nak , ki a lázadó hindut tomhawkjai’ élére fűzte 
indiai kalandjaiban ; annak, ki classikus század

it A tegez — nem tudom láttad-e azt nálam— vio
laszín bársony, gazdag aranypálmákkal hímezett, 
s veres szattyánbőrrel bélelt.

tói a nagyszerűséget, a középkoriul annak lo- 
vagias szellemét, miénktől pedig fölvilágosodá- 
sát Öröklé : szóval mit küldhetnék én az el
bocsátott lándzsásnak egyebet emlékül, mint 
megint valami hareziast, valami lovagiast, va
lami érdekest? Fogadja el tehát herczegiséged 
egykori erdélyi fejdelem Kemény János’ nyil- 
tegezeinek egyikét, azon érdekes gyűjtemény
be helyzendőt, melly kegyednek máriavölgyi 
szép remeteségét díszíti. Azon erőteljes időkre 
fogja ez emlékeztetni a herczeget, midőn a 
harcz utáni sovárnak nem kelle a fél világot ösz- 
szekalandoznia r hogy fölszentelt aczélját pró
bára tehesse, s egyszersmind emlékeztetni azon 
ájuldozó jelenkorra, mellynek olly prózailag 
hangzó jeligéje: anyag és haszonvágy — dol
gok , miket a nemesb költészet' embere becsül
ni nem tanult. És végül emlékeztetni fogja azon 
néhány szivélydús órára — miket kegyed' lel
kes társaságában igaz magyar szívesség s őszin
te barátságtól körözve tölteni szerencsés volt 

Herczegséged’
őszinte tisztelője, barátja 

P. Horváth L ázár.

—*fr*SoS*—

HETI SZEMLE.

i is őszinte örömmel 
jegyezzük lapjainkra 
az irói érdemeknek 
ngos k tan. s orszá
gos főbiztos DÖbren- 
tei Gábor urban tör
tént azon újabb mél- 

tánylatát, miszerint ez érdemkoszorus iró gróf 
Brunswick Józsefnő Majthényi Anna Mária, pa
lota- s csillagkereszteshölgy ő exc. által ezüst 
emlékserleggel tiszteltetett meg, egy szép levél' 
kíséretében, melly hű eredetiségében közölve 
ekkép hangzik: Nagyságos kir. tanácsos, ke
rületi országos főbiztos ur ! Az ,Életképek1 20- 
dik számú füzetében életrajzom kozöltetik ke
gyed’ remek tollától. Ez meglepett, mert elvem: 
a mit a jobb kéz a d , azt a bal ne tudja ; de 
meg is örvendeztetett, mert olly nők’ sorába 
osztályoztatcrm , kik a közjó iránt nem kozön- 
bösek s mert ezen megtiszteltetésemet kegyed
nek köszönhetem, mint ollyan férfiúnak, ki 
nyelvünk' csinosításában bajnokul küzdött, s e 
végből a halhatlan Berzsenyi, Kazinczy, Hor
váth Endre, gr. Dessewffy József s Kisfaludy 
Sándor, mint megannyi irodalmi auctoritásokkal 
kitürő férfias szövetségben állott, s kinek tisz
teletére Erdély már 1818-ban legelső magyar 
köriratu tenyérnyi ezüst emlékpénzeket verc-
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telt. E g y k o r i  Korompán mulatása’ alkalmá
val leánvim és unokáim kegyed homlokát ba
bérkoszorúval diszesíték, engedje meg kegyed, 
hogy m o s t  imez emlékserleggel kedveskedjem. 
Éljen boldogul!' Korompán, május’ 24-kén 
1845. Önnek tisztelője gróf B r u n s v i c k  Jó
zsef országbíró’ özvegye, kesselőköi Máj thé-  
ny i  Anna Mária, palota- és csillagkeresztes 
hölgy.1

— A magyar orvosok és természetvizs
gálók’ gyűlésére nagy készületek tétetnek. A 
gyűlés nyárutó’ 11-kén kezdődik. 8-kán indul 
egy gőzös Pestről Mohácsig , honnan másnap 
érkezhetnek be a vendégek Pécsre, bérelt ko
csik vagy előfogatokon. 8— 9— 10-kén történ
nek a szokott beírások, s 11-kén az első köz
ülés. A gyűlés’ 4-dik napján Harkányba rán- 
dul ki a társaság, hol Batthyány Kázmér gróf 
fogadandja a tudós vendégeket. Erdélyből is 
mint halljuk, számos vendég érdekesítendi a 
pécsi társaságot. Kik ez érdekesnek Ígérkező 
gyűlésen jelenlenni kívánnak , jó lesz ha titok- 
nok HÖlbling Miksa urat Pécsett szándokokrul 
eleve értesítik.

— Mennyire kiállja angol-magyar neme- 
sítésü lófajunk az arab vérivadéku lengyel te
nyésztéssel a versenyt, arról szép tanúságot 
tön a múlt hó’ 18. 21 és 23-d. napjain Lem- 
bergben tartott lóverseny. Igen érdekes volt 
— irja a tudósító ur — az angolmagyar és a- 
rablengyel ivadék’ mérkőzését látni; a győzel
met az elsőbbik nyeré, nevezetesen Lichten
stein ezredes urnák Hunvadv József gróftulvett 
két lova, egyik Sir Dávid sárga televér, má
sik Árgus nevű pej; mindkettőt e futtatásra 
Bécsből hozatá le a hg , ki mind e versenyek’ 
életbehozása’ mind egy casino’ alapítása körül 
fáradhatlan működést fejtett ki. Hg. Sanguszko, 
gr. Dzeduszyckv, gr. Rozwado .vsky , hg. Sa- 
piha keleti vérű szép lovaik is igen derekasan 
futottak, úgy szinte gr. Potocki Ádám, Mys- 
lowski Antal, gr. Lewicki, Dzwonkowski Fe
lix , Kriegshaber Antal, gr. Simienski részint 
apáról részint anyáról angolvérü lovaik; ezek 
közöl Dzwonkowski’ .Seymour‘ja s Mislowski' 
,Piorun‘ja (Zivatar1) nyertek is. Sir Dávidot gr. 
Simeinski már megvette. E futtatások s az an
gol televér apalovak’ behozatala Galliciában na
gyon szaporán, tán még gyorsabban mint nálunk, 
mivel mint tudva van, ott igen sok keleti vér van, 
tetemes javításokat fog eszközölni a nemesebb 
lovak' tenyésztése körül.

— A Vácz felé vezető vasúton — irja a 
P. H. — múlt hétfőn nagy ünnepély tartaték. 
A még tökéletlen kocsikra a vasút’ mérnökei 
és munkásai ülének, s nagy számú néptömeg’ 
jelenlétében, zászlókkal, zenével és sürü ta- 
raczkdurranások között ment végbe az első pró
baút a magyar központi vasút' mintegy 1000

ölnyi kész vonalán. Büszkék vagyunk, hogy 
ezt mi írhattuk meg a világnak. Talán mégis 
lesz tehát valami abból, hogy az őszön Váczig 
gőzkocsizhassunk. És akkor jaj teneked budai 
svábhegy ! napod leszálland, mert mi nem to- 
rekedendünk feléd, hanem a szép váczi hegyek
be rándulandunk.

— A Pesther Zeitungban R. aláírással, 
ezt olvassuk : ,A H o n d e r ű  arról tudósító ol
vasóit, hogy Coburg hg. s neje Clementina 
kir. hgnőnek, ki férje’ társaságában magyar
honi jószágait beutazta , s a megyei s gazda
sági tisztek, valamint a lelkészek által is ma
gyar beszéddel fogadtatott — kis fijokat már 
gyermekéveiben magyar nyelvre taníttatják, s 
e végre magyar dajkát is rendeltek meg, hogy 
a kis hg egykor alattvalóival magyarul szólhas
son. E hírben akkor a Honderű’ sok olvasói 
kétkedtek: de én bizton állíthatom, hogy ehír 
való. A magyar dajka Bécs felé Párisba már 
elutazott. Ő nógrádi születés, ért s beszél né
metül is (mint tudva van a francziák’ királya 
számos családja’ minden tagjával folyvást be
szél németül), tud-e francziául? nem tudom. 
Igen jó családból való, s a legjobb neveléssel 
bir. Szüléi élnek még, s egy testvére profes
sor.11 Ö

— A kerepesi utón gyorsan halad a kö
vezés, mi azon széles téren rendkívüli pénzbe 
kerül. Nem volna-e czélszerü, — kérdi a P. Z.
— más városok’ példájára az utczát két oldal
ról fával beültetni, gyalogutakat készíteni, s 
igy e táj’ szépségét — a porrul nem is szólván
— emelni? magától értetik, hogy az utczák’ 
benvilásai s a házkapuk figyelembe lennének 
veendők. Megvagyunk győződve, hogy az ér
deklett házbirtokosak, polgárok s többi lakók 
örömest járulnának segélyükkel egyfelől e nagy
szerű sétány’ előállításához, másfelől annak őr
zése s ápolásához. E mellett még azon főkö
rülmény is figyelembe veendő, miszerint ahhoz 
értők' összes ítélete szerint e sétány sokkal 
kevesebbe kerülne, mint a kövezet. Vajha az 
épen tanácskozás alatt levő tárgy e javaslat’ 
szellemében dőlne el.

— Több lapok számos életveszélyről tu- 
dósítnak , mellyet a Duna’ árjai okozónak. Né- 
mellyek megszabadultak, mások nem. Volt egy
szer szó egy bizonyos egyletről, mellvnek czél- 
ja lett volna vízbefuladókat megmenteni: de a 
szerencsétlen terv meg sem született már el 
halt. Nincs pénz.— Hanem azért macskazené
re mégis telik 2—300 forint, lovardára is jutott 
estenkint 2 —3000 forint a szegény fővárosiak’ 
erszényéből, melly jótékony egyletek' ellené
ben olly átkozottul üres.

1) Esztergomban, s igen széles tudománya férfiú.
A Hond.’ szerk.



— Másik, mi valóban szomorítólag hat a 
kedélyre, a naponkint szaporodó tolvajmeré- 
nyek és gyilkosságok. Amazoknak majd minden 
lap közli naponkint egyegy példáját, s derék 
városkapitányunk’ egész erélyét igénybe veszi 
egy elágazott tolvajbanda’ kiirtása; mi a bor
zasztóbbat a gyilkosságot illeti: a P. Z. szerint 
múlt kedden estve 8 órakor egy puszta telken 
játszó gyermekek egy levágott asszonyföt ta
láltak, hosszú fekete haj, s fekete szemöldök
kel. A fö legfölebb 24 órája lehetett elválasztva a 
többi testtől s az egyén 20— 24 évesnek lát- 
szék. Az Ungar pedig gyermekgyilkossági eset
ről tesz említést. A nyomozások nagy erély- 
lyel folytaltatnak a tettesek’ kitudása iránt.

— E r d é l y i  J á n o s ,  hosszas távolléte 
után napokban érkezeit meg német, franczia, 
angol és olaszországi utazásából, mint a P. H. 
írja. Mint halljuk E. ur a journalisticai pályá
ról egészen visszavonulni szándékozik, s úti ta
pasztalatait is csak azon esetben közlendi,ha 
kiadására vállalkozó könyvárus fog akadni.

— Örömmel fogadtuk és adjuk azon hírt 
mikép a nemzeti színház’ igazgatója, néhai é- 
nekmester Binder Sebestyén' helyére az ezen 
lapokban többször dicsérettel említett olasz é- 
neklanítót Guglielmi Lajos urat kinevezte. Mi 
bizton reméljük, miszerint az igazgatóság’ ta
pintata helyes választást tön ezúttal is, s a meg
választott G. ur a benne vetett bizodalomnak 
meg fog felelni.

— Schodelnénk’ váratlan betegeskedése 
s Paksiné’ gyöngélkedése’ daczára is kénytelen 
lévén az Igazgatás a közönségnek megígért 
harmadik daljátékot is a Bájitalt színpadra vin
ni : Adina’ szerepét — mint értettük—  a szép- 
hangú Lászlóné fogja énekelni, mellynek beta
nulása rögtönös lévén, némi engedékenységre 
bizonyosan számolhat.

— A nemes Ferdinánd huszárezred' volt 
érdemes ezredese, utóbb fővezér czímmel nyu
galmazott s Budán lakott Otto tábornok a na
pokban temettetett el, rangjához illő katonai 
pompával. Történetesen épen volt ezredének 
két századát találván a budapesti’ tüzérségi szol
gálat’ sora, szerető bajtársai’ kíséretében tette 
meg a végindulót. Az utósó tisztességre a mon
dott ezred’ mostani parancsnoka, az ország
szerte szeretett Kolovrát gróf is városunkba 
utazott.

— Gróf Eszterházy Károly ő exc. Győr- 
megye’főispánjának székfoglalásáról f. hó’ 6 kán 
következőleg tudósít a Győri hírlap : Alig lön 
tudomásra, hogy ő exc. 6-kán tartandja ünne
pélyes menetét Győr városába, s a hatóságok’ 
részéről minden megtétetett elfogadására. E 
napon fényes küldöttség ment Ménfőre, Bezeré- 
dy Ignácz k. tan. ur’ kastélyába , hol ö exc.

Pápáról jővén, rövid ideig mulatott, s a kül
döttségektől üdvözöltetett. Ezután folytatá útját 
Győr felé, hova — a város’ határától kezdve 
nemesek lovagolván elül— 6 órakor estve érke
zett, s legelőször is az izraelita község által e- 
melt diadalkapunál e község’ elöljárói által ma
gyarul üdvezelletett. Az ünnepre Moson, Nyit- 
ra , Sopron , Veszprém s más megyékből érke
zett számos vendégek’ díszes fogatai pompás 
menetet képezének egész a megyeházig, kitűn
tek kivált gr. Károlyi Lajos, nyitrai, gr. Zichy 
Henrik, mozsoni főispánok stb fényes kocsijaik. 
A főtéren várta ő főméltóságát a városi küldött
ség , s az egyenruhás nemzeti őrség’ két zene
kara. A város’ nevében városbiró Steffanics ur 
szónokla, mire ő exc. igen nyájasan felelt. Itt 
volt fölállítva továbbá a nemzeti őrség’ máso
dik osztálya teljes díszben, ő exc.’ tiszteleté
re. Álgyuk zúgása, a tömérdek lovak’ dubor- 
gása, zenék’ harsogása, és az ezer meg ezer 
nép’ éljenkiáltása közt jutott a megyeházhoz a 
menet, mellyet a Kisfaludy Elek szolgabiró ál
tal vezetett nemesi bársa zárt be. Megyeház
nál ismét valamennyi küldöttségek tisztelkedé- 
nek, s a fönebb említett bársa ő excja előtt el
lovagolt- — Estve a színházban szabad beme
net mellett a ,Polgár és katona4 adatott, 10 
órakor pedig nagyszerű fáklyás menet vonult, 
nemesek és egyenruhás polgárokbul álló, a 
Sándor gyalogezred’ zenekarával, központi szol- 
gabiró Mészáros Sándor ur által vezetve, a püs
pöki lakhoz, hol ö excja vacsoráit vala s fák
lyás zenével lisztelteték meg az új főispán ő 
excja. — Az egész város fényesen ki vala vi
lágítva, kitűntek különösen a megyeház, ta
nácsház, praelatusok’ háza, Benedekrendiek' 
kolostora, a k. academia, az izraeliták’ diadal
íve s több magánházak. A nevezett katonai ze
nekar, melly csupán ez ünnepre jött le Po- 
zsonbul, egész éjfélig mulattató a főtéren a 
fel s alá hullámzó közönséget.

— Győrben egy ref. főiskola vala építen
dő. A Vaterland egyik számában azt tanácsol
ja , hogy az aláirt pénzen jó volna 1 a k t a n y át 
építtetni. Az eszme elfogadtatik, még pedig 
olly élénk részvéttel, hogy az aláírók, ha a 
terv legfőbb helyen helybenhagyatik, ajánla
taikat még szaporítni is Ígérkeznek. Lesz te
hát Győrnek iskola helyett — laktanyája.

— Az iménti czikkben említett lap szerint 
a győri magyar színházi biztosító társaság je
len nyárra Hetényi úrral kötött szerződést , ki 
egészen új társaságot készül organisalni, s 
több derék tagot oldala mellé szerezni.

— A hőség e napokban 28—32 fokon állt, a 
vízé 22— 24 fokon. A fördök és uszdák egész 
éjfélig telvék. Ezen utóbbiak közöl a katonai
ban múlt héten lett szabad úszóvá fer:s. nádo-
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(X ; runk’ kisebb fia József főhg ; a szertartás ta- 
raczdurrogások közt ment véghez.

— Kopácsy József hg. áldornagyunk — 
írja több lap — pénteken múlt egybete elnökle 
a pesti papnövendékeknél, a lelkipásztorkodás- 
bul ez alkalommal Szilasy János k. r. oktató 
s akad. tag tanítása után m a g y a r  n y e l v e n  
l e g e l ő s z ö r  tartott vizsgálaton; örömünkre 
szolgál e magas példái közhírré tenni azon hie
delemben i s , hogy ez Ösztönjel legyen a nem
zetiségtől elszigetkező rideg falaknak más egy
házi körökben is lerombolására.

— A nemzeti színházban nagy szerencsé- 
i vei folytalják o.asz vendégink előadásaikat. Lu-

crezia Borgia mult csütörtökön estve ismét 
igen szép hallgatóságot gyújte össze. Alboni 
k. a. felöl egy a vélemény, t. i. hogy illy hang 
nem hallatott még Pesten soha; illy óriási s 
teljes szépségű hang mellett pulyává válik m n- 
den más. A vendégnő nem. csak első felvonás
beli dalát vala kénytelen ismételni, hanem az 
általa páratlanul énekelt bordalt nem kevesebb 
mint négv ízben kelle elénekelnie , s a közön
ség még sem telt be hallásával. Múlt szomba
ton Linda ismételteték , még szebb sikerrel mint 
első ízben.

— Tegnap a casinoterem ismét diploma- 
ticai ebéd’ színtere volt. Ürményi József ő fő
méit. mint Tolnamegye’ kinevezett főispánja ott 
vendéglé meg pompás lakomával az említett 
megyéből üdvezletére érkezett fényes küldött-

j séget.
— Folyó hó' 8-kán egy szemtanú ügyvéd 

ur’ tudósítása szerint, éji 11 órakor a kecske
méti kapunál egy ötlovas kocsi utónállók által 
megtámadtatott; egyik a lovat ragadta meg, 
mig máskettő hátul a bőrládák’ kötelékeit vag
daló. A kocsiban egy nő s férfi ült, s utóbbi 
kiugorván az egyik czinkost torkon csipé. A kia
bálásra egypár katona— de nem rendőr—jött 
segítségre a közel korcsmából s egypárt a ma
darak közöl megcsípni sikerült. Bekisértettek-e 
a városházhoz , s bezárattak-e, valamint e do
log’ további kimenetét is, nem tudjuk. Nagyon 
jó volna , ha e tény hamisnak bizonyulna be , 
mert á város’ közepén ötlovas kocsinak úton
álló rablók által megtámadtatni — kissé mégis 
sok , s igen szomorú dolog , s szinte nem hin- 
nök, ha ismerőnk nem volna, ki mint szem
tanú e dologrul tudósíta.

—  A mükiállítás megnyittatott s rendkí
vül érdekes.

— A lovarkör’ felgyujtása iránt elterjedt 
hir csakugyan nem volt alapnélküli, mert múlt 
napokban egy cselédet fogtak el az épületnél, 
midőn e szándékot épen végre akarta hajtani. 
Bűntette’ oka felöl kérdeztetvén a  tettes , mit 
sem tudóit felhozni.

— Mintegy éve múlt, hogy lapunk egy

.....................................................
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levelet közlött, gr. Zichy Ödönnek egyik török 
pasáiul szólót, mellyben e magyar leventének 
ajándékul pompás aráb mén igértetik. A gyö
nyörű ajándok nem régen jó egésségben meg
érkezett s szépsége elragadja bámulóit. Az a- 
rab lovász azonban , kinek fölügyelésére a ne
mes állat bízva volt, útközben meghalálozott.

AJA, nyárelő’ 15. Az est, 
melly a jövőben csak imént 
rózsaszínűnek mutatkozott, 
mint elmúlt is gyönyörű kép- 
kint tűnik elő a visszaem- 
lékezőnek.— F. hó 'l l-kén 
a lövészkerti terem Roze- 

^mann Pál tanár, és Bozsek 
urak által földiszítve készen várá a vendégeket. 
— E napon délután négy órakor az itteni ifjak- 
ból számosán sajkára ülvén a Sugovizen , — e- 
gyik hangászkarnak a partmenti erdők által 
viszhangzott zengése mellett a Dunán érkező 
tolnai vendégek' fogadására indultak, s öt óra 
táján megjelent a víz' tükre fölött a mintegy 40 
nemzeti zászló, ékesítette tolnai naszád elraga
dó hangok’ kíséretében, és a parton várakozó 
bajaiakhoz kiszállván a 30 tolnai ifjúból álló 
vendégsereg, később mindnyájan a tolnai na
szádra keltek, s három hangászkar'játszása, és 
mozsarak' ropogása közt tömérdek nézők’ je
lenlétében a bajai parton szárazra jutván , on
nét egyesülve a bárányvendéglőbe mentek. — 
E vidéken különben most, majd mindennap e- 
sik , — e délután is dörgölt az ég, de magok 
a felhők mintegy sajnálván annyi hő reményt 
meghiúsítani, tova vonultak , és lett egyike az 
estvék' legkellemesbikének.

A tánczvigalom négy órakor kezdődött. — 
A nap' hősét, ki mindezt elő varázsló,— főtiszt. 
Markovics Antal vaskuti lelkész és kanonok urat 
a lövészkert’ kapujánál a városi tanács’ küldöt
tei üdvözlők ; — a terem’ lépcsőinél hét tanuló 
ifjú fogadta ékes szónoklattal, — midőn a lelkes 
pap válaszoló : ,,mikép e tényekre őt hálaérzet 
buzdítja, mert azt,  hogy vagyonnal bi r , köszö
ni a herczeg foldesurnak, s ha e vagyon fölös
legét az itteni ügyefogvott tanulók’ ápolására 
fordítja, hiszi , hogy kötelességét teljesíti.“ — 
És mi mondjuk az emberiség’ nevében: ,,üdv 
és hála e jeles férfiúnak! — Adja az ég, hogy 
sok követői legyenek!“ —

A vigalom pompás volt; messze vidékek
ről is összesereglett vendégek hullámzottak a 
lündérileg kivilágított lombok s fasorok között;
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— benn a teremben a bajai polg. gránátosok’ 
hangászkara , künn a tolnaiak remeklő két ze
nekara, s egy ideig még a bajai második ban
da is nagyszerűvé tevék az est’ élveit.

De ez mind múlandóság, — lássuk azt, a 
mi dicsőbbé, maradandóbb becsűvé tévé az e 
napon történteket.— A bizottmány által 10 órai 
szünetkor vitetett véghez a sorshúzás. — A drá
gább serleget Szabadkára nyerték; — 100, a 
tisztelt kanonok ur által hasonlókép adományo
zott müdarabok játszattak ki;— ezenkívül mlgos 
Lat. Sándorné, szül. Geramb Etelka bárónő 10 
drága darabot , Barakovics Anna asszony egy 
virágpoharat, t. Rozemann Pál ur egy tollkést, 
Zsuffa József tataházi lelkész ur egy pft érté
kű pipát adtak, s e szerint összesen 114 mü- 
darab nyeretett meg. — Elkelt 25 krval 2000 
sorsjegy,— mellyekből a kalocsai káptalan 
130-at, Kalocsa vidéke 70-et vett meg; — be
menti jegy mintegy 800 kelt e l ; — Domsits An
tal gákovai lelkész küldött 2 pftot, kisebb ada
kozások e napon tesznek 7 pftot, s ekkint az 
ezen esti jövedelem as„bajai szegény beteg ta
nulók' ágyalapítmánya“ javára 1434 ft 54 kr 
váltóban növekedett; — e bejött öszveget tisz
telve említett kanonok ur azonkívül, hogy e vi
galom’ költségeit maga vitte, — még 535 ft 3 
krral toldja meg, hogy az alapítmány’ hovaha- 
marabbi létrehozására mi se hiányozzék.

Másnap a tolnai kedves vendégek’ tiszte
letére ugyan a lövészkertben, a földvári zené
szek’ remek és hatásos működése mellett igen 
vidám estély rendeztetvén, a fönlisztelt báró
nő is megjelent , és csak akkor, midőn a fesz
telenül vigadók' derült arczaikra Phoebus lövel- 
lé biborsugárait, oszlottak ők el fáradtan , de 
elégülten. — A lövészkertbe kirándulást kényel
messé tevék a múlt tavaszszal fölállított négy 
csinos bérkocsik.

És igy, a mi szép és dicséretes történt , 
elmondván, szabadjon még amaz igénytelen 
észrevétellel e tudósítást bezárnom , mikép nem 
fog ártani, ha mi helybeliek tolnai, vagy más 
óhajtóit vendégeink iránt folyvást több megelő
zést és figyelmet fogunk küljelekkel is tanúsí
tani.

— ZOMBOR, nyárelő’ 30. Egy romai 
bölcs mondása szerint ,az álom a halál kepe“
— innen arról a ki alszik, igen keveset lehet 
elmondani, legfölebb azt, hogy horlyog, tán 
álmodik, vagy hogy alvajáró. — Ebből fejthető 
meg, miért nehéz föladat Zombor városáról 
hűt közleni, — e városrul , hol az életnek olly 
kevés jelei láthatók, hol a pangás és tespedés’ 
pusztája létezik, mellyben a máshol megértett 
szavak nyom nélkül elhangzanak, hol bő
ségben tenyészik burján, katangkóró s bürök, ! 
mellvek minden a hont gyümölcscsel kecsegte- !

----------------------------------------------

tő csemetét elölnek.— Itt egy bizonyos idegen 
elem, melly majd dél majd messze keletéjszak 
felé vet sóvár pillanatokat, hatalmas és nagy, 
s mindennek , a mi magyar eredetű , ösztönsze- 
rü kevély ellene. — Sokat fordulunk meg e vá
ros' falai közt, de mit tehetünk róla , ha ott- 
honiatlanul érezvén magunkat, vágyat érezünk 
mindannyiszor belőle távozni.— Sokszor tuda
kozódunk mibenléte, mozgalmai felől, de ezek
ről mindenki óvakodva, s mint ollyasmiről, hol 
meglepő titkok rejlenek, susogva szól egykét 
szót. — Hanem majd zÖrgetendünk, s igényelni 
fogjuk, mint honfitársak , a zombori viszonyok- 
kali megismertetést, és itt is, másutt is adato
kat hozandunk napfényre.

Most csak egyet. E városban Chiabai’igaz
gatása alatt egy számos tagból álló szinésztár- 
saság színkörben adja mutatványit. Vándorok 
közt elég jók ; Chiabainé , Szuper, Szerbényi, 
Ardai helyes játékuak. — Az ismeretes nevesb 
darabokat adták; — és csodálatos! Zomborban 
magyar színészek, még pedig hét hét alatt sem 
haltak meg éhen ! — Nem ám , mert a kincstá
ri és kevés megyei tisztség nem engedte ; de a 
városiak miatt aligha az árvaiak' sorsára nem 
jutandottak. — Első bérletük ellen semmi pa
nasz nem volt; — hanem eljött Friese, vagy 
mi a neve, Újvidékről, és magát német társa
ságával a városnál ajánlotta — Ion azonnal pár
tolás , és a magyaroktul elpártolás! — már a 
második bérletben egy városi sem vett rész t, 
egy városi sem járt színházba; óhajtották a 
magyarokat oda hol a bors terem, hogy német 
előadásokban minélelőbb gyönyörködhessenek. 
— Szó volt eleinte, hogy a városi termet en
gedik által a magyaroknak, de később megta- 
gadtatott, hogy a németek hovahamarább bele 
költözködhessenek. — És ti atyafiak szeretitek 
a magyar nevel 9

— —

VAHGT IMRE’
L E G Ú J A B B  D I A D A L M A .  ')

Ismerni fogja a tisztelt olvasóközönség, a 
vérharczos idők' történeteiből azon katonát, ki 
egykor vezéréhez igy kiálta : „ T ö r ö k ö t  f og
ta m “, s midőn az mondaná: , , hozd i d e ! “'

1) Jelen czikkel szeretnők bevégzettnek tekinteni 
e vitázást, melly végül is nem egyéb mint lana 
caprina fölötti perpatvar. És reméljük ezt any- 
nyival inkább , minthogy e válasz által elég kel
lő világba helyeztetik a tény, mi e vitára okul 
szolgált, hogy a közönség fölötte Ítélhessen. A- 
zonban nem hagyhatjuk szó nélkül a Pesti Di 
vatlap' azon igazságtalan eljárását, miszerint,
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azt válaszolta : „de  nem  e r e s z t ! “ — Jelen 
tollharczos korunknak is megvan e tréfás vité
z e ; a n a g y  h i r ü V a k o t  I mr e .  Ez az igen 
igen mulatságos magyar F a l s t a f f  par excel
lence !

E regényes hőse a magyar journalvilág- 
nak , — mellybe czivakodva lépettbe, s melly- 
böl hihetőleg legénykedése miatt fog kiszalasz- 
tatni— noha most már legutósó feleletében i- 
szonyu szorultságában , lázas zavarral bevallja : 
hogy a nemzeti színház ellen olly rémületes 
mennydörgéssel irt g y a n ú s í t á s á t ,  pusztán 
g y ö n g e  h i t é r e ,  mé g  g y ö n g é b b  o k o s 
k o d á s á r a  építette , s m a g a  megismervén 
annak lehetőségéi: , , hogy a d a t o k k a l  czá-  
f o l t a t h a t i k  m e g “, mégis csak azért mert 
ő más becsületes ember' s z a v á b a n ,  mi n t  
m o n d j a ,  k é t k e d e t t  — ezt kérem értsük 
meg ! — mivel mondom ő kétkedett — valami 
hatalmas kozák' módjára, neki rugtat a nemze
ti színháznak: m i é r t  k a p o t t  S z i g l i g e t i  
v á s á r k o r  h á r o m s z o r  r é s z t !  pedig czik- 
kelyének megjelenése előtt Szigligetihez irt le
velében— ha emlékezetem nem csal — körül
belül ezt mondta: „válaszodat fölveszem, ha 
Fáncsy’ ezen szavait jegyzésben alá tehetem: 
„ S z i g l i g e t i  e l ő v á s á r ’ h é t f ő j é n ,  a 
„ Ra b “ e l s ő  a d a t á s a k o r  k a p o t t  n e 
g y e d r é s z t ,  má s o d  í z b e n  s z i n t e ,  a- 
z o n b a n  v a s á r n a p o n  c s a k  p r o c e n -  
t e t  k a p . “ Ezt Fáncsy lakásomon mondta, s 
megvagyok g y ő z ő d v e ,  h o g y  a d o l o g  
ú g y  á l l “ — mégis — mert, mint ő mondja : ha 
Szigligeti a vásár e l ő h e t é b e n ,  a Rab után 
kétszer részt kapott, hát ugyan szinte v á s á r '  
a l k a l m á v a l  h a r m a d s z o r  is miért ne 
kapna részt? k i v á l t  m i u t á n  F á n c s y n a k  
j u t a l o m j á t é k u l  a d á  d a r a b j á t ? — a 
leghatározottabb bizonyossággal állítva a n e m 
z e t i  s z í n h á z n á l  e l k ö v e t e t t  u n d o k  
v i s s z a é l é s t  s e miatt ez intézetre jajt kiált
va, midőn a pajzánsagért rendre igazíttatnék , 
most legközelebb megjelent f e 1 e 1 e t é b e n, rá- 
fogására adott válaszomat — mellynek lényeges 
rövid tartalma csak az volt: h o g y  n e m ál l  
V a h o t ’ á l l í t á s a ,  m i s z e r i n t  mi g Deg-  
r é  v á s á r '  a l k a l m á v a l  n e g y e d r é s z t  
n e m k a p o t t ,  S z i g l i g e t i  3-szor i s  ka
p o t t ^  h o g y ő  a d o l o g ' v a l ó s á g á t  t u d 
t a i s — megczáfolni akarván, e mezörül a dol-

— mint e válaszban kimutattatik — annak, ki el
len váddal lép fö l, azon téren hol megtámad- 
tatott, védelemre tért nem — vagy csak előbb 
a leglovagiatlanabb önkénynyel eltompítgatott 
fegyverrel enged. Uly eljárás erösb bizonysága 
a vád’ alaptalansága s a vádló’ ügye fölötti két
ségbeesésének mint minden egyéb czáfolat.

Szerk.

got elvinni erőlködik, ott állapodván meg, hogy 
Degré száztóli után kevesebb jövedelmet ka
pott, mint Szigligeti n e g y e d r é s z e k b e n .
— És ,  azt mondja : ez  a d o l o g  l é n y e g e !
— Ez úri ember mondja azután nekem — kinek 
válaszát nem csak meg nem czáfolá, sőt me
rőben igazolá — hogy h i á b a  k ü z d ő k  a 
n a p ti s z t a s á g u i g a z s á g  e l l e n ,  n e m 
l e h e t  a n n a k  s z e m e i  k ö z é  h o m o k o t  
s z ó r n i !

Láthatja a tisztelt olvasó, hogy illy beszéd 
után ezen ur’ szavait tovább is czáfolgatnom 
fölösleges munka, s én nem is azért állok most 
e téren.

Hanem Vahotunk, hogy egy újabb bonyo- 
lodás által ügyvédkedésének gyönyörű emlé
kezetét némileg elüsse, újabb s maga nemében 
korábbi költeményeihez hasonló genialitással é- 
keskedő koholmánynyal gyanusítgat. Ez oka 
jelen (óhajtóm utósó) föllépésemnek.

Az ü g y v i v ő —t. i. F á n c s y  L a j o s  — 
mondja Vahot — s z o k á s b a  k e z d i  h o z n i  
az t ,  mi  k é p  v á s á r k o r  a s z í n é s z e k  
k ö z t  e g y e d ü l  n e k i  l e g y e n  j u t a l o m 
j á t é k a .  És e gyanúsítás valóban furcsa vilá
got vethetne az igazgatóság’ gyöngeségére , ha 
ez kivételképen csak az ügyvivővel történnék. 
Azonban nem úgy áll a dolog.— Megjegyezvén 
azt: hogy már a kifejezés valótlan — mert nem 
vásárkor, hanem az elővásár hétfőjén, tehát 
legmesszebb a tulajdonképi vásártól volt a ju
talomjáték; színházunk’ előkelőbb tagjai közöl 
alig van valaki, ki e kedvezményben — ha az
— ne részesült volna. Magam nem egyszer 
kaptam már illy időben jutalomjátékot — sőt 
még jobb időben is, t. i. elővásár’ c s ü t ö r 
t ö k é n —  pedig akkor még csak ügyvivő sem 
voltam — szörnyűség! — Ko n t i  már 1838-ban 
vásár’ péntekjén, tehát épen a három fő nap’ 
tőszomszédságában egy új opera’ első előadá
sát, S z e n t p é t e r y  1813-diki Józsefvásár’ 
előhetének c s ü t ö r t ö k é n ,  s i gyha  időm vol
na kikeresni, számtalan adatot hozhatnék föl, 
Vahot Imre ur’ e legújabbi találmánya’ eredeti
ségének kimutatására , ha szükség volna reá , 
de miért ? Elég lehet azon rövid fölvilágosítás, 
hogy nem csak a vásári, hanem egyéb időre 
szánt heti rend is, épen nem függ közvetlen az 
igazgatósági ügyvivő’ tetszésétől, mert az egy 
hét tagból álló színészi bizottmány által—mellyr 
nek, igaz, az ügyvivő is tagja — a mlsgs orsz. 
főigazgató' elnöklete alatt szokott készíttetni, 
mint e jelen esetben is történt. — És egy illy 
testületet tán mégis csak nehéz lenne megvesz
tegetni— mit gondol Vahot ur? — nem hiszem 
hogy ezt ön is meg merné kisérteni. És ez áll
jon igazolásul a f őf ő  r e n d e z ő ’ m e g b i -  
c s a k o l á s á r a  i s a nemzeti játékrendet illető
leg.— De mondjuk meg még a dolgot, mint a kér-



déses esetben történt. F á n c s y ’ j u t a l o m j á 
téka először tavaszutó’ 31-kére, szombati nap
ra volt kijelölve ; de a tavaszutói játékrend’ 
újabbi átnézésénél kitűnt, hogy B r u s s i  és 
G u e r r a  bérletszünetes előadásai, továbbá 
S á r y  F a n n y n a k  bérletszünésbeni első föl
lépte , annyira megszaporíták a tavaszutói bér- 
letszünések’ számát, hogy a bérlők’ igényeinek 
csonkítása nélkül, nem lehetett többé tavasz
utóban, bérszünetes előadást engedni; s ez 
volt egyszerű oka, hogy a „R ab“, Fáncsynak 
épen nem örömére — mert ő szombati napot 
inkább óhajtotta , az igazgatóságnak és Szigli
getinek pedig boszuságára — mert azon esetben 
másnap vasárnap ismételtetett volna — hétfőre 
szorult. Ez volt oka annak is, hogy a szerző 
iránti méltányosságból még egyszer adatott 
azon héten, melly utáni v a s á r n a p o n  m á r  
c s a k  s z á z t ó l i t  k a p o t t ,  mint Degré is 
hétfőn , darabjának h a r m a d s z o r i  — és nem 
Vahot urszerint e g y s z e r i  — ismét hamis ál
lítás ! — előadása után.

Azt mondja még Vahot Imre, hires felele
tében , hogy Szigligeti h a r m a d s z o r  is mi 
é r t  ne k a p o t t  volna r é s z t ,  k i v á l t  mi 
u t á n  F á n c s y n a k  j u t a l o m j á t é k u l  a- 
dá d a r a b j á t .  És erre építi ő szemfényvesz
tő játékának legámítóbb hatását. De nézzük, 
hogy áll itt is a dolog. Szigligeti, — miként már 
világos — jutalomjátékombul is, azaz: a Rab '  
el  s ő e 1 őa dá s a’ e g é s z  j ö v e d e l m é b ő l  
me g  k a p t a  i r ó i  i l l e t ő s é g é t  s igy ne
kem semmi kedvezést nem tett, valamint tőlem 
nem igénylett. Mi lehetett volna tehát azon le- 
kotelezés, mellynél fogva én darabjának vásár
kori adatását sürgettem volna. De ha úgy i s , 
vájjon azt hiszi Vahot ur, hogy én a nemzeti 
színház’ pénztári kiadásainak határtalan hatalmú 
kényura vagyok, miként tán ön úri magassága 
szeretne lenni széles e világnak és tán még 
más helyeknek is ?!!

Láthatja ismét a t. ez. közönség milly e- 
rősek Vahot ur’ gyanúsításának alapjai!

És most még valamit a mi ez iszonyú —- 
ha nem is véres —- harezra némi világot vetend.

Megírván én Vahot’ megtámadására vála
szomat, azt neki egy levél kíséretében kiadás 
végett elküldtem. Ő a-helyett hogy egyszerűen 
szándékát jelentené ki: fölveszi-e vagy nem ? 
— vagy pedig , ha fölvenni nem akarta, gya
núsítását egyenes úton megigazítani ajánlkoz
nék , egy terroristicus levéllel lepett meg más
nap reggel j mellyből— megakarván az egész
nek lenyoraatásától a t. ez. szerkesztőséget kí
mélni— egy részt csak azért közlök, hogy Va
hot Imre' ígéretét, miszerint a p r e m i e r  mi 
n i s t e r  urat— már ez, kérem, én volnék!— 
meg fogja akasztani és izzasztani — én válthas
sam be, miután ő nagyon soká készül a nagy
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munkához. E levélnek itt közlőit része mint hi
szem, s a t. ez. közönség látni fogja: magában 
foglalja mindazon kellékeit az izzasztó szerek
nek, mellyekkel Vahot Imre ur, m i u t á n  árva 
f e j e m e t  u g y a n  m e g m o s t a ,  miniszteri
— mint ő mondja — bőrömet fogja meglágyí
tani.

lm itt következik:

É des d rá g a  B a r á to m !  „A kivel már egyszer 
kibékültem, azzal ismét összeveszni nem szeretek. S 
mivel te össze akarsz velem tűzni, azt tanácslom ne
ked, ne tedd ezt; mert keservesen megbánod stb. s 
tovább mondja; „ezen válasz által nemcsak becses ten - 
magadat, hanem Rádayt, Szigligetit, a rendezőséget, 
s az egész nemz. színházat iszonyúan compromittálnád, 
s nekem egy mákszemnyit sem ártanál. Mert tudd meg,
— folytatja tovább — „Ha te válaszodat közlöd , én kö
rülbelül ezeket fognám rá mondani. —• F á n c s y  n á 
l a m  l é v é n  a z t  m o n d á ,  h o g y  S z i g l i g e t i ,  a 
Ra b e l s ő  v á s á r i  e l ő a d á s á b ó l  h ú z o t t  c s a k  
j ö v e d e l m i  r é s z t ;  de  a m á s o d i k  és h a r m a 
d i k v á s á r i  e l ő a d á s  u t á n  c s a k  p r o c e n t e t  
k a p ;  miután azonban Szigligeti — a mint nálam levő 
leveléből kiviláglik— megvallá, hogy a két első elő
adásból húzott jövedelmi részt, Fáncsyt hazugságon 
kaptam s ennélfogva azt kelle hinnem, hogy Szigligeti 
a harmadik előadásból is kap részt. — No de tegyük 
föl azt, hogy a harmadik vasárnapi előadásból csak 
procentet kapott, az világos, hogy a két e lső , szinte 
vásári előadásból jövedelmi részt húzott, Degré pedig 
müve’ e g y s z e r i  előadása után is csak procentet ka
pott. S ez csakugyan undok visszaélés. Egyébiránt Fán
csy ur nálam azt is megvallá, hogy az ő igazgatási 
rendszerök p é n z k e r e s e t e n alapúi, mert e nélkül 
a nemz. színház nem állhatna főn. Hja de mi rejlik e- 
zen rendszer alatt! — Egyenesen szólva a z , hogy a 
mostani rendezőség, különösen Fáncsy, látva azt, mi
ként az igazgatói hatalom egészen kezökben van, s 
kényök kedvök szerint uralkodhatnak, ezen mulatság 
tetszik nekiek , s hogy hitelüket a közönség előtt meg
alapítsák , egy kis, az ő bölcs igazgatásuk által gyűj
tött félretett pénzöszveget, nyereséget akarnak kimu
tatni a nemzetnek, hogy ez aztán igy kiáltson föl; 0  
hiszen dicső ez a há z i  k e z e l é s ,  még pénzt is tud
nak csinálni. — Azért hót csak maradjon továbbra is 
úgy, Director nem kell. — És erre Fáncsy et comp. 
jót nevetne magában, s tovább folytatnák uralkodásu
kat, kényuri s nyereséghajhászó szérepöket. De nem 
úgy van az uraim, mert mi tudva azt,  hogy Ráday gr. 
nem ereszkedhetvén az igazgatás’ minden legkisebb 
részletébe, s nem is lévén rendesen Pesten, a mint 
Fáncsy által — nem ritkán— balul, egyoldalulag infor- 
máltatik, akkép cselekszik, s hágy helyben, vagy el
lenez valamit. Hogy pedig Fáncsy most a főföigazgató 
és nem más, az abból is kitetszik, hogy arra, mire 
Rádaynak kellett volna felelnie, nem ö , hanem Fáncsy 
felel, s egész dictatorí hangon beszél patvarkodásról , 
undokságról a mi szerkesztői semmiségünk’ irányában. 
Különben ha Fáncsy’ pénzkereső rendszerével némi e- 
redményt lehetne is előmutatui, addig a nemz. szín
ház’ pénztárának t i s z t a  kezeléséről szó sem lehet,
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mig nyilvános számadást adni nem hajlandó ezen anar
chiában sinlödö rendezői igazgatóság, mellynek colle- 
gialis kormánypálczája alatt a valódi s z í n m ű v é s z e i 
re  nézve kevés üdvös, s az administrationalis dolgok
ban tömérdek visszaélés, fonák lép és, hiba és bűn 
történik. Azért mi az egész nemzet’ színe előtt azt kiált
juk: hogy le a mostani színházi ministeriummal! — le 
az anarchiával!— S egy en  er  g ic  u s , d e r é k  i g a z 
g a t ó t  ezen roszul működő rendezőség’ é lére, ki ön
álló befolyással igazgatna, ki a visszaéléseket megszün
tetné , a vétket zabolázná, s a színháznál ezer alakban 
mutatkozó önérdek’ rohamainak férfias szigorral bírna 
gátat vetni stb s tb .— Ebből állna körülbelül az , mit 
drága barátom, a te válaszodra elmondanék, ha azt 
csakugyan közleni óhajtód. De ismét javaslom n ek ed ; 
n e t é g y  f e l  v e l e m ,  m e r t  p ó r u l  j á r s z  és mi
dőn engem u n d o k s á g g a l  akarsz bélyegezni,m e g- 
b é l y e g e z l e k  é n  ú g y  azzal, h o g y  t ö b b é  s o 
h a s e m  t i s z t í t o d  ki  m a g a d ’ e z  é l e t b e n .

Mielőtt még leveledet kaptam volna, én már 
e sorokat szedetém lapom' jövő számába, „Nemzeti 
színházról lévén szó“ stb. — itt következik szórul szó
ra azon gyanúsítását némi tekintetben megújító igazo
lás, mellyet a divatlap 13-dik számában vásári előadá
sokat illetőleg lenyomatott.

„Ha ezen nyilatkozatom előtted nem elégséges 
— mondja továbbá — ám tudasd velem még ma délig , 
hogy e helyett V á l a s z o d a t  akarod lapomba iktatni; 
s ha előre tett jó szándékú figyelmeztetésem nem hasz
nál, ám akkor a szomorú következéseket magadnak 
tulajdonítsd ne nekem stb.“ VAHOT IMRE.

lm e levélben Vahot Imre, noha ezt,  a 
Szigligetihez Írott »tán jóval később kiildé ne
kem , ismét azt állítja. hogy én a z t  m o n 
d á m,  miszerint S z i g l i g e t i  c s a k  e g y 
s z e r  h ú z o t t  r é s z t  — és felelete szerint 
mégis én  h a z u d t o l t a m  me g  m a g a m a t !  
Ej!  ej! ej !

Azt mondja továbbá; h o g y  én v a l a 
mi  p é n z k e r e s e t i  v a l l o m á s t  t e t t e m  
v o l n a  neki — kérem, én csak azt mondtam; 
h o g y  j e l e n  k ö r ü l m é n y e k  közt ,  az e- 
g é s z e n  m é g  m o s t  n e m m e l l ő z h e t ő .  
— Ismét ráfogás!

A többiről — minit., ez. olvasó is meggyő
ződhetik— csak azt mondom, hogy igen mu
latságos, kivévén az a d m i n i s t r a t i ó b a n i  
bűn t .  Erre pedig kérdem Vahot urat, mit szo
kott arra a törvény mondani, ki valamelly bűnt 
tud, és mégis olly soká elhallgatja, s legfolebb 
haragja’ dühében mondja ki?

Ezekből látható, hogy én, mint igen termé
szetes, e nemes hangulatú levél után Vahot ur
ban egészen nem bízhattam, legalább az iránt, 
hogy halasztás vagy tizedelés által nem rontja-e 
meg a dolog’ érdekét, biztosítva nem lehettem, 
válaszom' kiadatását pedig Önérzet által ösztö
nözve most még inkább kívánni kényszerülvén, 
biztosítnom kellett magamat az iránt, hogy Va 
hot csmtalanságát leleplező nyilatkozatom egész
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valóságában lásson najjvilágot. Ez volt az ok, 
miért a kiadatást nála újra sürgetve, annak a 
Honderű' lapjain is kértem helyet, nem pedig 
l o v a g i a t l a n s á g ,  mellyröl bizony akárkinek 
van annyi fogalma, mint e lovag urnák.

De Vahot jónak látta egy még korábbi le
velében, — mellyel Szigligeti ,,Rab‘jának har
madszori előadatását előre meggátlani törekvék 
s mellyben holmi sípos készületekről is — de 
mellvek csodálatosan elmaradtak — barátságos 
indulattal előre figyelmeztetett, — engem már 
igy tudósítani, levele’ végén ;

„Adja Isten! hogy mindezt (mit t. i. leve
lében mond) bővített kiadásban s keserűbb han
gon ne kényteleníttessem, a nyilvánosság' szín
padára hozni, mert különben is a közönség (?) 
és journalistika már is olly ingerült ellenetek, 
hogy csak egy elhatározott intés és szó kell, és 
a jelen igazgatók és a színház’ hitele egyszerre 
tönkre lesz téve!“ — Gyönyörű erkölcsi törek
vés ! némi világot vető azon körülményre — ha 
Vahot ur hitelt követel szavának — miszerint 
a journalistika' roppant támadása Fáncsv' fel
szólalása nélkül sem igen fogott volna már mész - 
sze elmaradni, s igy még jobb volt e titokban 
forrongó roszat minél előbb napfényre idézni. 
Az idő fogja megmutatni, ha általa a nemzeti 
színház vagy a Vahot által értett journalistika 
hitele fog-e csorbulni?

Most még csak egy kis figyelmeztetést Va
hot Imre lovagiasságára. Ő felelete’ bevezetésé
ben hihetőleg erősségül, ügye igazságára, azt 
hozza föl, hogy F á n c s y  L a j o s  a n e m z e t i  
s z í n h á z  m e l l e t t i  f o g a d a t l a n  p r ó k á 
t o r k o d á s á é r t  m á r  e z e l ő t t  K o s s u t h  
La j ó s t u l ,  D o b r o s s y  é s  V a h o t  I m r é 
t ő l ,  u g y a n c s a k  m e g k a p t a  m a g á é t !

Azt kérdem, lovagias mód e valakinek mél
tatlan czivakodásaiba olly tiszteletes nevet mint 
Kossuthét bele zavarni, föltéve még azt is. hogy 
az szükségtelen és állítása is ismét valótlan. És 
pedig valótlan! — Én Kossuththal soha sem 
polemiáztam. Ő jónak látta egyszer némelly 
színházi követelések ellen, informatiók után, 
mellyek ellen sokszor a legbecsületesebb em
ber sincs biztosítva — vezérczikkci' egyikében 
hozzá illő férfias komolysággal és hazafi hévvel 
szót emelni, e szózat legnagyobb részben súj
tott engem, és én lapjai’ legközelebbi számában 
igazolván magamat, K o s s u t h ,  valódi nemes 
férfiúhoz illőn, egész ellenem intézett czikkelyét 
visszavette. Mert Kossuth nem a k a r t  mi n d e n  
á r o n  d i a d a l m a s k o d n i ,  hanem c s a k  az 
i g a z a t  akarta kikutatni. Tehát ismét kohol
mány és millv vakmerő, mert hiszen Kossuth 
lapját bizony több ember olvasta, mint a pesti 
divatlapot valaha olvasni fogja , és azok közöl 
mindenki tudja , hogy V a h o t ur ismét álfény- 

(Folytatását lásd a borítékon.)
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EGYPÁR KOMOLY SZÓ A MAGA IDEJÉN
illetőié»- a magyar szépirodalmat.

armadfél éve , hogy 
magunknak a journa- 
listikai pályát válasz
tók. Harmadfél éve, 
hogy a legvérmesb 
támadásoknak kitéve 
vagyunk. És e rész

ben más nálunknál érdemesb irótársak’ sor
sában osztozunk, csakhogy részünkre, mert 
nemes megvetéssel győzni hittünk, valami
vel több jutott. Figyelemmel kísértük azóta 
a magyar journalisticát, miként éber őrei 
soksok évek óta az egyetemes iralomnak, s 
fájdalommal találjuk, mikép a hang, melly 
journalisticánkban uralkodik, évről évre —  
napról napra durvul, sülyed és aljasul. S ha 
szabad tapasztalatink’ fonaláu tovább lép
nünk, lehetlen nem látnunk egyszersmind azt 
is, hogy kik politikai hitökben túlzóknak ne
veztetnek, azok esnek hirlapiralomban is a 
legvastagabb durvaság’ bűnébe. Nem igen 
ismerünk paraszttónu irót, ki egyszersmind 
a túlzók közé számíttatni ne szeretne. Hogy 
pedig e körülmény az ügynek, mellyet kép
viselnek, mód nélkül árt, ki merné tagadni ? 
s hogy okkal móddal, nemes hang és mü

veit modorral talán nyomosb hatást igény
leni mindenha, ki kétkedik ? Ám lássák! le
gyen kinekkinek az ő hite szerint. Bátor tul- 
felől meg azt hiszsz'úk, hogy az illyenek nem 
szándékosan, nem elvileg olly durvák, ha
nem mert mások lenni nem tudnak. Neve
letlen nyerseségük műveltséget nem terem
het, miként nem vadon felnőtt cseresnyefa 
nemesfaju gyümölcsöt. Azért ha törvényho
zó lennék, csupán a szív, lélek és elmemü- 
veltség vívná ki a csatatért, sem sajtót a 
nyers anyagnak nem adnék, mikép gyer
mek’ kezébe nem adhatni borotvát.

Tekintsünk szét, ha úgy tetszik, utób
bi éveink’ szépirodalmi journalisticáján.

Volt idő, midőn az Erdélyi Muzeum s 
Urania, később a Muzarion s meg vagy egy 
almanachocska csaknem egyedül központosí
tották a szépirodalmat, s ha igazságosak a- 
karunk lenni, be kell vallanunk, hogy habár 
stilcorrectségben nem is, de gyöngéd szer
kesztési tapintat és aesthetika’ dolgában 
korunk’ irodalmánál bizonyosan előbb valá- 
nak. Később —  nem igen rég — támadott 
az Athenaeum, mellyet — ha emlékünk nem 
csal — megelőztek a híres kritikai lapok.

1
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Híresek collegialis szellemük, de leghíresb- 
bek faragatlan durvaságuk miatt. Itt vette
tett meg csirája a neveletlen polémiának, ez 
adta az első ösztönt a személyeskedő inger- 
kedésre, ez húzta le sárba a Dessewffyek, 
Döbrenteiek, Kazinczyak, Eötvösek’ s több 
más legtiszteletreméltóbb neveit akkori iro
dalmunknak, ez kezdte megrontani az Íz
lést, megízeltetni a nyerseséget, félreve
zetni az irodalmat,—  ugyanazon herostrat 
szellem, melly e mogorva lapokban uralko
dott, húzván át végig —  működésének más 
mezejére, a szépirodalmi és tudományos 
journalistica’ mezejére is —  hasábjainak 
majd mindenikén azon szennyes fonalat, 
melly a legrendezettebb irásmodort, a nél
küle legcsinosban folyandott beszédet, s né- 
melly pártatlansági esetekben valódi alappal 
biró criticákat is elrútított, elferdített, eliz- 
léstelenített. Tudjuk sorsát elapoknak. Ama
zok csakhamar elnémulva, s legújabban A- 
reopag név alatt újraszületve, csaknem hal
va jöttek a világra, a másik több évek’ so
rán fűződött változatos sikerrel — mig újabb 
követeléseknek megfelelni nem tudván, vagy 
nem akarván, főleg a közönség’ részvétlen
sége miatt a pályáról, mellyen több évekig 
működék, más keletkező orgánumok által ki- 
szoríttaték.

De megmaradt a szellem, mellyet fo
gékony földbe ültetének, a különben is nyerse
ségéből még ki nem fejlett nemzeti elembe. 
Elörökölte azt, —  melly fájdalom olly mesz- 
sze áll a férfias műveltségtől — egy ifjú 
nemzedék, s mit amazok olly magasztosan 
kezdőnek, ezek tízszeres hősiséggel folytat
ják. Nincs pöffeszkedő durvaság, irigy al
jasság, nincs irodalmi betyárkodásnak olly 
neme, mellyre büszkék ne lennének az ily- 
lyenek. Undok férgei az értelmiségnek, iro
dalmunk’ terebély fájának gyökerén rágódók.

És mindennek ama szerencsétlenség 
oka, melly minket magyarokat csaknem ki
vétel nélkül megszállni szokott. A legközna- 
piabb ficzkó —  kinek egykét népies költe
ménykéje tán sikerült, ki Schlegel és En
gel könyveiből néhány tudós értekezést fol-
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tozott össze a művészet’ számára, minden 
borzos suhancz, ki Rotteck vagy Tocquevil- 
le' segítsége által egykét politikai czikket 
férczelget össze a P. H.’ számára, azonnal 
század’ emberének lenni hiszi magát, em
bernek, ki Magyarországnak egy új aerát 
nyitott, ki elhomályítá a múltat, eJnémítá az 
úgynevezett bitorlott tekintélyeket, s ki a 
jövendő’ emberének —  a jövő nemzedé- j 
kék’ bámultjának tartja magát széltében. S j 
beh szerencsés a csillagzat, melly őt szü
letni látta, a felekezet, mellynek kebelében 
fogamzott, a cotteria, melly őt magáénak 
vallhalja!!!

Ezek, mert valódi becsen alapuló köz
véleményben népszerűséget hiában keres
nének, elkezdik aztán magok magokat ret
tenetesen összevisszadicsérni, a legnevetsé- 
gesb attitűdbe téve egymást töménezni, di- 
csőítni, learczképezni, szóval mig bálványoz
zák kedves magokéit, egyszersmind szemte
lenül kiemelik saját énjüket is, miként pipáz- 
niok kell keményen mindazoknak, kik szom
szédjog pipafüstjétől megtikkadni nem a- 
karnak.

Mondtuk egy több évek előtt megje
lent értekezésünkben — melly Victor Hu
go’ drámáit bonczolgatá az Athenaeum’ ha
sábjain —  mikép a nemzetek’ irodalmába 
legnagyobb befolyást a politika gyakorol, s 
hogy ezeknek politikai intézményeit szokta , 
visszatükrözni irodalmuk. És mondtuk jelen 
értekezésünk’ elején is, hogy tapasztalatink 
oda mennek ki, mikép mennél túlzóbbak po
litikai elveikben az irók, annál nyersebb 
durvaság bélyegzi iratukat. A nivellatio’ 
szelleme, gyűlölet minden iránt, mi fölöttünk 
áll, az eszmék’ anarchiája, szóval a demo- 
cratia kapott vérszemre irodalomban is, mi
ként a társaságban. Már pedig ezek— mint 
igen jelesen jegyzi meg a jeles Chateau
briand ■—  hízelegvén az önszeretet és irigy
ség’ szenvedélyeinek, kettős erővel működ
nek az irodalom' körében Senki sem akar 
többé tanítót s tekintélyeket elismerni; a sza
bályok megvettetnek; megállított vélemé
nyeket senki el nem fogad ; a liberum exa-
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men elve, miként vallásban és politikában, 
el lön fogadva a Parnasson is, mint az any- 
nyiszor kikiáltott XIX. század felvilágosodá
sának eredménye. Mindenki bírál s joggal bí
rálni hisz saját ízlése, rendszere, gyülölsége 
vagy barátsága szerint. Innen aztán az a 
sok halhatlan emberke, kikről imént szólánk, 
kik ollyakká lőnek rövideszü barátjaik’ kes
keny körében, s kiket ördög sem ismer csak 
a szomszéd megyében is.

Illyen a magyar természet. Dicsérve 
magasztalja a közepesen alulit, s irigykedik 
az igaz talentom ellen, s ha tán ollykor jó 
kedvében égig magasztalja valamellyiket, 
mihelyt privát érdeke forog fenn, azonnal 
sárba huzza szegénykét. Avvagy nem tön 
igy többi közt költőink’ egyik legtehetségdu- 
sabbjával Garayval a Pesti Divatlap,,nem 
tette-e ezt Jósikánkkal, nem igérte-e tenni 
Nagy Ignáczczal ? stb.

De térjünk vissza Franczhon elismert 
tekintélyéhez, s nézzük meg, létez-e ott a 
betegség, mellynek neve polémia. Magunk 
az egés2 telet Párisban töltöttük. A kör, 
mellyben főleg forogtunk, irodalmi és művé
szeti volt; de hogy valaha két szépirodalmi 
lap nemcsak hogy polemizált volna, de áta- 
lában csak tudomást venne is egymás’ léte
zéséről, arra példát soha sem nem láttam, 
sem nem hallottam. Ki illyenhez kezdene, 
bolondok’ házába záratnék. És ezért nincs 
miért Párisba menni —  tessék járatni s 
megolvasni egész Franczhonnak akármellyik 
irodalmi lapját, s ha abban vitát, személyes
kedést, replikázást, szóval bármi névvel ne
vezendő sértő polémiát lelsz —  magunkat 
a P. Dvl.’ irótársává ajánljuk. Sőt messzebb 
megyünk és azt állítjuk, hogy politikai lap
ban sem ir soha szerkesztő szerkesztőhez 
vagy irótársához, hanem föllép elv elv el
len, rendszer rendszer ellen, érdek érdek 
ellen. Soha még csak nevét sem tudni e- 
gyetlenegy politikai czikkirónak is, oily ke
vés hiúsági gőzzel tömvék a franczia jour- 
nalisták. Ki nem hiszi, szolgálhatunk neki 
mintegy 200féle mindannyi különböző czí-
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mü francz hírlappal, miket —  különösség’ 
kedvéért —  Párisbani mulatásunk alatt ma
gunknak beszerezni időt, fáradságot és költ
séget nem kíméltünk. De hát Angol- vagy 
Némethonban1 mutat-e valaki divatlapot, 
mellynek szerkesztője abban lelje legnagyobb 
kedvét, hogy magát politikai pártok’ vezéré
vé felunszolva Donquichottként idetovahan- 
dabandázni ne átalja olly körben, mellynek 
mindent kiszorítnia szükséges, mi nem szép- 
irodalmi? Ki abban lelje kedvét, minden szer
kesztő társát megtámadni, lepiszkolni, gya- 
nusítni, s lapját a legszemtelenebb kofasá- 
gok, a legbetyárosb kifakadások, a legszeny- 
nyesb vásottságok tárházává aljasítoi ?

A dolgok illy állásában —  az izléssü- 
lyedtség’ illy mámorában — miután magunk 
szóval, tettel és hallgatásunkkal megtettük 
mindazt, mit tennünk kellett,, miután har
madfél évig csaknem szakadatlan hallgatás
sal vetettük meg az ellenünk röffent magyar 
collegialis berzenkedéseket : igenigen bá
mulnunk kellett, midőn Irinyi ur — egy ta
pasztalatlanságához s minden jeune Hongrie- 
ségéhez képest meglepő higgadtság s szilár
dabb komolysággal biró fiatal journalista — 
ugyanazon czikkét, mellyben a gorombasá
got és polémiái betyárkodást sujtolja, mi- 
hozzánk is intézi, a nélkül hogy egy szóval 
kiemelné benne a Honderűnek két éven át 
kiállott hallatlan türelmét, a nélkül hogy a 
különben becsületes szándékból eredt hár
mas leczkézés közben csak távúiról is eszé
be jutott legyen, mikép illy tanításokra a di
vatlapok’ egyik szerkesztője, ki maga ezer 
és ezerszer tön már illyes leczkézéseket — 
sehogy, de épenségesen sehogy sem érde
mes. Irinyi ur csodálkozik, hogy az egye
temes irodalomban nem találkozik de csak 
egy sem, ki e journalistai bunkocratiát meg-

i
1) Ha jelen czikkünk nincs saloni hangban 

írva, annak oka az, mert harmadfél évig 
paczkáznak türelmünkkel, s mert megmu
tatni ígértük, hogy olly Fogadj Istennel is 
tudunk viszonozni, minő a Jónap — mely- 
lyel köszöntenek.
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róni akarná. Mi ezen épen nem csodálko
zunk, mert —  mint fönebb is állítók —  
annyira aláásta, megrontotta ezen már olly 
sok évek óta divatos harczmodor az alig fej- 
ledezett jó Ízlést, józan értelmet s nemest 
szívélyességet, hogy Írók cs közönség’ egy 
része alig undorodnak többé az efféléktől, 
sőt megromlott ínyük' csiklándozására olly- 
kor illyes edző eszközöket is óhajtanak. És 
ez főgyöke a gonosznak; mert innen jő, 
hogy előfizetési maszlagul használják azo
kat végre is az illetők. Innen jön, hogy több 
hasábon át a legszemtelenebb kifakadások 
és a legbotrányosb praepotencziával handá- 
zik ittott egy napi sajtót kezelő dominus 
fráter annak bebizonyítására, hogy az ő mo
dora igen is szükséges, mert az ő polémiája 
hoz majd dicsőséget a hazára, az ő catoi 
szigora tisztítja meg a hont és irodalmat,'s 
az ő hulátétéi szemöldje’ hunyorításával fog
nak maholnap összerontatni a Budapesti Hír
adó mint politicai —  a Honderű pedig — 
mond ő, a szépirodalmi harcztéren. Isten bi
zony nem tudja az emberfia, fölnevessen-e 
vagy inkább boszankodjék az Hlyen, mint 
látszik censuránk által is csörgősapkás sza
badalomnak tekintett irodalmi bohóczokon; 
hanem hogy készakartalan is felsohajtni kény- 
tetünk azon idő után, midőn az érdemteljes 
volt váczi püspök által az országnak ajándé
kozott egykori váczi növelde új hivatásának 
megfelelőleg illyes minden nevetségességök 
mellett is ártalmasokká esetlegeskedhető ma
gyar Falstaffok’ illő elkeblezésére valahára a 
szükséges spanyol ujjasokkal együtt elren- 
deztessék, az csakugyan tagadhatlan, az —  
mint mondani szokta az igenigen tiszteletre 
méltó collega Y. I. ur — v i l á g o s .

De fordítsuk el arczunkat e honi gyar
lóságodul, s valljuk meg tulfelől, hogy azok 
nagy részben —  korunknak gyöngéi. Iroda
lomban úgy mint az életpályán csak alig mu
tatkozik az igaz genius. Kontárkodunk mind
nyájan mindenfelé s képzelődünk dolgokrul, 
mellyek lázas agyunkon kívül sehol sem lé
teznek. Kontárkodunk politika, tudományok, 
művészet, iralom, sőt még vallásban is. Ko

runkat valóban kontárok’ korának lehetne 
nevezni, miként volt aranyidő, réz- és vas
idő. S valljuk meg tulfelől azt is, hogy in
kábbat csak a fiatalság esik illyes bünekbe 
minálunk is, mint majd mindenütt, s hogy 
irodalom- mint politikában vannak kor
szakaink, mellyekben a vér’ heve értelmün
kön —  s viszont később a józan értelem űzi 
diadalmát vérünk fölött. És e részben más
utt is van panasz —  és van különösen, mely- 
lyet annyira szeretünk utánozni— Franczhon- 
ban. —  Korunkban minden elhervadott —  
mond a lelkes Chateaubriand. —  A költé
szet’ sorsa mint zenéé, szava, melly haj
nalban csengett, megtörött mig lehunyt a 
nap. Mindenki, ir ; komolyan senki nem ol
vas. Mondd ki valakinek háromszor nevét, 
s már irigyei lesznek akárhány. Hol vannak 
ama jelesek, kik felébredve (néhány év előtt) 
egy reggel, azt merték állítani, hogy elöltük 
semmi sem létezett, hogy ok ismeretlen e- 
geket s egy nem sejdített világot találtának 
legyen föl, hogy szánalomra méltókká hatá
rozták tenni zsenijök által mindazon úgyne
vezett remekműveket, mik eddigelő olly bo
torul imádtatának ^K iket i f j ú s á g  czím-
mel neveztek 18^0-ban, hol vannak azok?

/
íme az 1840-k i nagyemberek, kik amaz 
1830-ikbelieket érdemeseknek ugyan a ma
gok korukban, de ma már elhasználtak-, ko
pottak-, elmaradottaknak lenni állítják. Majd 
előállanak dajkáik’ karjain a csecsemők : ki- 
nevetendők a 16 éves nyolczvanasökat, tíz 
ezer költőik- és Ötven ezer prózairóikkal e- 
gyetemben, kik most dicső andalgásba bur- 
kolódnak Gallia' minden zugaiban. Ha törté
netesen nem veszik észre az emberek, hogy 
ez irók léteznek, megölik magokat, hogy köz
figyelmet gerjeszszenek. Új chimaera! még 
csak végsohajukat sem hallják. Mi okozza 
ez őrültséget —  e dühét ? Az emberi gyar
lóságok’ ellensúlyának —  a vallásnak —  
hiánya.

Mellyben élünk a korban minden lu
strum egy századot ér; a társaság elhal és 
megújul minden tíz évben. Isten veled hát 
minden tartós, minden á ta  1 á n o sa n elis-

í
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mert dicsőség ! Ki most reményben ir, 
hogy őt neve túlélje, életét a chimaerák’ 
legbotorabb-, Iegbaszontalanabbikának szen
teli. Bonaparte lesz utósó elszigetelt léte a- 
zon régi világnak, melly előlünk eltűnik: 
semmi sem emelkedik fel többé a nivellált 
társaságban, s az egyén’ nagyságát innentul 
a faj’ nagysága pótolandja.

A fiatalság az, mi legszebb, legnagy- 
szívüebb, legdicsőbb ; hatalmas a vonzalom 
—  mellyel viseltetem feléje, mint múlt éle
tem’ forrásához; áldva és boldognak kívá
nom őt —  s ez az oka, hogy kötelességül 
tűztem ki nem hízelegni annak. Alutakra té
vedett az, de mellyek végeredményül az é- 
letundor- és nyomorhoz vezetnek. Tudom, 
hogy nincs ki vezesse őt ma, s hogy elha
gyatva küzd egy borongós társaság köze
peit, innen a tehetségnek ama féuyes vil- 
lámsugárai, mellyek hirtelen átczikáznak az 
éjen, s újra kialusznak; ámde huzamosan 
munkás tanulmányok, csöndes megvonultság- 
ban űzetvék, jobban kitöltenék a napokat, s 
többet érnének ám, mint ama serge a ver
seknek, mellyek olly hamar csinálvák, s épen 
olly hamar felejtvék. —

E kitérést részint azért engedtük ma
gunknak, mert tárgyrokonságban állott jelen

értekezésünkkel, részint mert részrehajlat- 
lanságunk megkívánta, nagy részét bűneink
nek, mellyben élünk a kor — s kiket utá
nozni szeretünk — más nemzetek’ rovására 
átírni. De mindez nem tartóztat ismételni, 
mikép journalisticában egyedül a magyar 
journalistica ollyan, mellynek állása művelt
ség’ fokán jóval alul esendik mindaddig, mig 
csak az egyetemes journalistica —  s melly
nek ez csak orgánuma a közvélemény cau- 
dinai kapukat nem készít mindazoknak, kik 
illetlenül pöfíeszkedő betyárságokkal áraszt
ják el a hírlapok hasábjait, s kik szerencsét
len egyéniségök’ martirává aljasítják azon 
olvasóközönséget, mellyet mindig tisztelniök
— melly után mi több, többnyire élődniök 
szükséges.

Kemények voltunk e czikkben, s ke
mények kitételeinkben. De bizonyosan nem 
veszik azokat magokra ollyanok, kik azokban
— miket mondtunk — nem részesek. Kik 
magokra vehetik —  ám sújtsák őket szava
ink -—  elég soká garázdálkodnak ők már fity
málva egy egész ország’ türelmét. Illyenek 
pedig csupán illy hangra ébredeznek. Isten 
önökkel érdeklettük irósereg! Majd találko
zunk még valahol.

P. H. L.

AZ Ö EMLÉKEZETE.
Szívemnek sebeit felszaggatod újra királyné, 

I. V i r g i l .

Kérted, barátném, mondjam éltem’ el.
Az óriást fölverjem, melly pihen ? 
Felvérzik újra a gyógyult kebel ;
Hidd el nekem, kérelmed fáj igen. 
Mindegy, szeretlek ; a mit kérsz, legyen, 
Ha szívem (oh bár l) elrepedne benn.

Kalmárvilág tapsod’ megtarthatod,
Tiéd se kell te hült bölcselkedö,
Ki pápaszemmel nézed a napot,
És zúgsz, ha jókor föl mer kelni 5.
Mit ér a nap, ha lángja estve süt ? 
Érezzen a szív mindig s mindenütt.

Érezzen ? és aztán szakadjon e l !
Ez-e a pálya, mellyet ég kimért ?

Könnyű, barátom, tant állítni fel,
De hogy kövessük? ehhez, mondd, ki ért? 
Lángoljon a szív, meddig tárgya van,
De jobb ezerszer, hogyha Jángtalan.

Látjátok, én érzés és láng valék;
Magát emészté mindenütt heve,
Oltáron a láng tisztábban nem ég,
És mondjam-e, hogy átkom ez le v e ; 
Szeretni mélyen, istenség gyanánt,
Nincs átkosabb, mint illy szerelmi láng.

Az életet regényből ismerem,
Ezért hogy a nöhöségben hivék,
Valék folyón, de nem még tengeren, 
Hajótörést ezért hogy szenvedők ;
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örvény közé ragadtak a habok, 
a  rózsaarczu ifjú szép napok.

Nem mondom én, hogy hűtlen mind a nő, 
Van hű talán, csak az nem a ki szép. 
Történni kell, mit a sors’ ujja sző,
Szívnek szeretni kell mindig, ha ép.
A g y a r l ó s á g  nem ember bűne volt: 
Vádold, belénk ki gyöngeséget olt.

Az érzemény a szívnek élete.
Az élet a szív’ iskolája, hol 
Elaljasúl a szív és érzete,
Mert mindenütt rósz példa, bűn honoL 
Boldog, kinek bánat volt mestere,
El nem ragadta a bűn tengere.

Térítsek ? a bűn meg nem tér soha, 
Előbb a rény, semhogy kivész a bőn. 
Tapasztalás az életiskola,
Saját bálványát mind megtartja hűn. 
Azért az élet, mint van, úgy megyen, 
És bukni kell a nyaktörö hegyen.

Mert nyaktörö hegy, hidd, a rény hegye; 
Bámulni rá — mit a gyarló tehet.
Elérni öt? ki bírja, az tegye;
Két istenember földön nem lehet.
A nő erénye a h ü szerelem :
D e ő  —  d e ő ? . .  ha rá e m l é k e z e m  —

HIADOR.

— *§*>!

A NÉGY TARKA.

gary János. Feleié félelmé
ben férjét megelőzve a nő.

—  Bízza csak urára 
a feleletet ténsasszony —  
viszonzá a haramia —  de 
jól van, Igary Jánqs, és a 
kisasszony ?

—  Leányom. Mondá Igary.
. — A neve?
—  Lila.
-— Lila — ismétlé a haramia egy nyájas, 

szinte epedő pillanatot vetve a lyánkára, 
melly Petrarcának becsületére vált volna, ha 
a ténsurat- minden gazdagságától megfoszta
nám, mégis dús maradna, mert illyen szép 
leánya van. De honnan s hova utaznak most?

—  Haza Igarra, és Pestről.
—  És sokáig maradnak Igaron? kér- 

dé a haramia.
—  De miért akarja ezt kend tudni? 

Tudakozódék csodálkozva Igary.
—  Bizonyosan nem rablásért, mert 

arra itt is van helyem s időm elég, s bizo
nyossá teszem, hogy lgarról én s társaim 
által egy borjú sem vész el, de én szere
tek mindent tudni, mi a vidéken történik, 
mert sok emberrel jövök össze, ki szeret új
ságot hallani, azért feleljen nyíltan, sokáig 
marad Igaron, s mit csinál ott?

—  Ott maradok, míg dolgaim el nem 
hínak, s néhány hétig bizonyosan.

*—  Elég, de még egyet. Hlyen szép 1 
kisasszony nem lehet kérő nélkül, lesz-e ha- i 
mar lakodalom Igaron?

—  Erről már ne beszéljünk. Viszonzá 
szinte boszusan az öreg, ki a haramia’ sze
lídsége által visszanyerő bátorságát.

—  Sőt beszéljünk, fogadom meg nem 
bánják, mert ha a vőlegény ínyemre való 
lesz, a násznépnek szabad járást engedek 
az egész vidéken, és ez talán ér valamit.

Az öreg Igary átgondolá, mikép a ha
ramia' ajánlata épen nem megvetendő, s 
nem képzelhető, miként árthatna magának 
őszinte vallomással, mig tagadás .va^v ha
zugság, a sokat tudó haramia előtt, ki ÜJán 
a dolog felől értesítve lehet, csak káros le
hetne, azért eltökélé magában az igazat 
megmondani.

—  Leányomnak kérője van, sőt vőle
génye is, két hét múlva lesz kézfogója.

—  S ki a vőlegény, haj mert szeret
ném már egy boldog ember’ nevét tudni.

— Tasnay György. Feleié az Öreg, 
mig leánya elfordító arczát, és szemei majd
nem könyezve merengtek a pusztán.

—  Tasnay György — ismétlé Zöld 
Marczi —  és szereti őt a kisasszony? —

(Folytatás.)



A lyánka nem felelt, s a haramia mélyen a 
kocsiba hajolt, s látá, miként törli Lila kö- 
nyeit. —  A kisasszony könyezik, Istenem
re, nem öltem még embert, de a ki ennek 
oka, azt agyonütöm. Ténsur, nekem a kis
asszonynyal beszélnem kell.

—  Azt teheti kend, itt ül. Szóla eről
tetett hidegséggel Igary, bár a haramia’ 
hangja, melly egyszerre elszántan parancso- 
lóvá, szinte haragossá változék, nem kissé 
rémíté el.

—  Nem úgy, titkon kell vele beszél
nem, mert életembe mernék fogadni, ollyas- 
mi bántja szivét, mit szülei előtt megmon
dani nem mer, s nekem azt tudni kell, az
ért engedjék meg, hogy Lila kisasszony ki
szálljon a kocsiból, s néhány lépésnyire —

—  Nem, nem, az Istenért, leányom 
az nem lehet. Sikolta föl az anya leányát ö- 
lébe vonva.

—  Hallja kend, —  szóla elszántan 
Igary —  ez lehetetlen, kérjen pénzt, a mit 
akar, megadom, de leányom egy tapodtat 
sem távozik.

— Ténsasszony —  szóla a haramia 
Igaryra nem is ügyelve — szereti-e leányát?

—  Hogyne szeretném, ő életem, min
denem. Yálaszolá az anya, reszketve szorít
va keblére reszkető leányát, kinek már pa
takban omlottak könyei.

—  Szereti, s mégis olly férjnek adja, 
kit leánya utál ? Yiszonzá a haramia, és hang
jából vad szemrehányás szikrázott.

Az anya meglepetve elpirult s hallga
tott, férje, bár nem kevéssé csodálkozék a 
haramia’ beszédén, felelt helyette : mikép 
mondhatja kend, hogy leányom nem szereti 
vőlegényét?

— A kisasszony sir.
—  Természetes, mellyik leány ne sír

na ijedtében, midőn haramia támadja meg.
—  Ő nem azért sir, láttam, csak vő

legénye’ neve' hallatára fakadtak könyei, s 
a ténsur, tudom, nem volna első atya, ki le
ányát kedve elleni házasságra kényszeríti. 
A kisasszony nem szereti Tasnay*, és me

rem mondani, ez nem Í3 érdemli, hogy sze
resse.

— S ahhoz kendnek átalában semmi 
köze. Yága a haramia’ beszédébe Igary, igen 
restelve ennek alkalmatlan faggatásait.

—  A mint látom, a ténsur felbátoro
dott, pedig igen roszul cselekszi, mert csak 
addig nem fogom bántani, mig kívánságo
mat teljesíti. Azért hallgasson meg : enged
je meg a kisasszonynak kiszállani a kocsiból, 
s velem csak néhány lépésnyi távolságra 
titkon beszélni, a mit kérdezni fogok, arról 
a prédikálószéken is lehetne szólni, ollyan 
szent, s hogy a ténsurnak félni ne lehessen, 
leszállók lovamról, vegye kezébe a kantárt, 
de a mit kívánok, annak meg kell történni, 
különben oda hajtom a kocsit, hová nekem 
tetszik, s czimboráim vadabb legények, mint 
én vagyok.

Igary még egyszer áttekinté helyzetét, 
a kocsist számba sem veheté, mert ezt a 
pórnépben Zöld Marczi iránt érzett félelem 
és tisztelet semmivé tevék, a vadász még 
nyögve feküdt a földön, s talán tagjai törve, 
maga fegyvereitől megfosztva képtelen volt 
az ellenállásra, e fölött eszébe jutott mind
az, mit a híres haramia’ lovagisága s nők i- 
ránti tisztelete felől hallott, s a mennyire 
ezek vigasztalák, annyira állítá, miképen ez 
fenyegetését ellenszegülés’ esetében bizo
nyosan teljesíti, s akkor csak roszat vár
hatnak, miután a haramia még egyszer es- 
küvék, csak perczekig beszélni Lilával, meg
engedő leányának a kiszállást; de most a re
megő anya ellenzé, azonban ennek félelmét 
is sikerült csilapítani, s a szép Lila, s most 
bujában s könyeiben szebb mint valaha, 
reszketve szállott ki. Atyja a zsivány’ lová
nak kantárát tartá kezében, s többé nem félt 
midőn ennek pisztolyait is a nyeregben látá. 
Az anya a kocsiajtóban állott, minden percz- 
ben kész leánya’ segítségére ugrani; de ag- 
godalmok helytelen vala, mert a haramia 
kevés ideig hallatlanul beszélvén, Lilát is
mét a hintóba vezeté, szüleinek leirhatlan 
örömére.

—  Ténsuram. utazzanak boldogul, de
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f a mai nap’ emlékezetére csak egyet kérek 
még.

— Mit?
—  Egy fürtöt a kisasszony’ hollóhajából. 
A haramia’ lovagias kérésén a szülők 

szinte nevettek csodálkozásukban, s Igary 
mentegetó'zék, hogy olló azt levágni nincs.

—  Semmi baj —  viszonzá a haramia 
—  van a csárdában, s elvágtatok érte. A- 
zonban Igaryné, ki minden áron menekedni 
akart a haramiától, emlékezék, mikép férje 
utiszekrényében van olló, s egy fürtöcske 
áldozatul esék Lila’ szép hajából, a haramia 
átvevé, s a lyánkához hajolva fülébe suga.

—  Ez még ma érdemesebb kézben 
lesz. Lila pirulva hallá a szavakat, de a ha
ramia félrelépett, s a bakra segítvén a bol
dogtalan vadászt, szerencsés utat kívánt az 
indulóknak, ígérvén őket szemmel tartani, 
nehogy czimborái háboríthassák utjokat; s 
valóban még sokáig láták őt a kocsit távol- 
rul kísérni, mig három más lovassal találkoz
va betért a pusztába.

III.

Tomáry talán nem is emlékezve kan
tárrali esetére, busán s álomtalanul fekvék 
ágyán a debreczeni fogadóban; a várost mély 
csönd borítá, csak a virasztó’ rikácsoló hang
ja zendült meg néha; annál inkább csodál- 
kozék az ifjú, a folyosón lépteket s ajtaján ko- 
czogtatást hallván. Fölnyitá, s az idegen, kit 
reggel kantárral ajándékozott, lépe be.

—  Ajándékot hozok, melly a ténsur- 
. nak tudom drágább a világ’ minden kantá- 

ránál
—  Mi lehet ez ?
—  Ismeri e hajfürtöt ? Kérdé a belé

pő a fürtöt mutatva.
—  Hogy ismerném, ez haj mint akár- 

mellyik más.
—  Ejnye —  viszonzá negédesen a 

haramia —  ki a ténsurat beszélni hallja, 
nem is képzelné, hogy Igary Lila kisasz- 

JZ  szonyba szerelmes, fogadja tehát ezen hajat, 
taß? bár odaadhatnám azt, ki még ma szép fején 

viselte.

—  Mit beszél kend? Szóla kétesen cső* 
dálkozva Tomáry, s dobogó szívvel fogadá 
el a fürtöt.

—  Ténsur már látja, nincs oka többé 
tagadni, mit Kadarcson ma reggel megval- 
lani nem akart. Azért mondjon igazat, ugy-e 
szereti s nagyon szereti Lila kisasszonyt. 
Vallja meg, eddigi tettem talán eléggé mu
tatja, hogy többre is bírom segíteni.

—  Igen, én szeretem Lilát, s ez tesz 
boldogtalanná, mert szüléi gazdagabb vőle
gényt választának számára,, sőt Lila’ viszon- 
szenelméről sem vagyok bizonyos.

—  Ne aggódjék, Lila kisasszony egye
dül a ténsurat szereti, és igazán szereti.

—  Honnan tudja ezt?
—  Ki tőle e hajfürtöt szerezhető, az 

érzelmét is tudhatja, nekem maga vallá meg. 
Mátkája az igaz Tasnay György, de őt gyű
löli a leány, s én is, azért ténsuram ha ta 
nácsomat követi, Istenemre esküszöm, egy 
hónap múlva ollyan szép felesége lesz, mily- 
lyen Tiszán innen Tiszán túl kettő sincs.

— De hogy tudá meg ezt, s hogy 
tudá meg Ígéretét ?

— Nekem hihet a ténsur, már csak 
azért is, mivel olly hamar feltaláltam ked
vesét, pedig sok leány van az alföldön, s én 
mit sem tudtam szerelméről.

—  Az igaz, azt még titokban tartot
tam, de hogy bizhassak kendbe, ismernem 
kell eszközeit.

—  A szükségest annak idejében min
dig megtudja a ténsur, s több nem hasz
nálna. Feleié a haramia jól érezve, hogy rej
télyessége érdekesebbé s hatalmasabbá teszi.

— Legalább nevét mondja meg kend, 
hogy tudhassam ki barátom.

—  Én Zöld Marczi vagyok.
—  Kezdém gyanítani, de hogy mer

het ide jőni ?
—  Félelem nélkül. A ténsur nem bánt, 

pajtásom gyors paripával a nyílt kapu alatt 
vár, s mielőtt Debreczen városa csak félsze
méből is kidörzsölné álmát, a pusztában 
vagyok. (Vége következik.) GAAL.



\

FRESCOKÉP.

fővárosunkban néhány év óta 
gyérebbek ugyan a lakodal
mak , mert a divatos női 

fényűzéstől visszaborzadó 
férfisereg példákból tapasz
talja , hogy gyakran a férfi 
egész fáradságos keresmé
nyét neje’ túlzott piperéjére 

kénytelen fordítani, ha a házi csend es béke 
előtte kedves ; mindazáltal a szerelem nem ta- 
gadhatá meg annyira mindenható hatalmát, 
hogy Amor' érzelgő Vitézeiből ollykor Hymen’ 
zászlója alá ne esküdjenek; itt azonban a szó’ 
teljes értelmében v i t é z k e d n i  kell, mint haj
dan apáinknak a sorsdöntő háborúkban, mert, 
uraim, a házasság valóságos k e r e s z t e s  há
b o r ú .  Csak hogy itt az a fájdalom, mikép 
fővárosban igen ritka a valódi szerelemből e- 
redett házasság; e boldogságot a nyerészkedő 
fővárosiak a falu’ egyszerű lakosainak engedik 
át. Nagyvárosban tervezett kiszámolás, nyeren
dő pártfogolás és remélt kincshalmaz legin
kább a házasságok’ alapja, főrugonya.

Több hintó sereglett össze egy belvárosi 
két emeletes ház előtt; a bérkocsik között ura- 
ságbintó is látható, mi a lakodalmaskodó nép’ 
nem csekély ranguságát jelöli. Az első emeleti 
teremek mind megteltek már s csak a vőlegény 
hiányzik még az egész társaság’ kiegészítésére, 
ki, természetesen, a menyekzőnél ép olly el- 
kerülhetlen valami, mint bálba menetkor divatos 
hölgyeknél a rizspor, arczfösték és pézsmavíz. 
Ezt azonban a vőlegény készakarva teszi, mert 
igen jól tudjuk, hogy a későn érkezett vendég 
mindig érdekesebb.

Az esketésre rendelt órával egy negyed 
után végre csinos üveges hintó áll meg a kapu 
előtt s a vőlegény talpig feketében kiugrik; 
gyorsan lejt föl a lépcsőkön s ajkai Lindából a 
szerelmi dalt trillázzak.

Az érkezőt a rettegő örömanya keltős nyá
jassággal fogadja , mert félt, hogy valaki tán 
már vagy lebeszélé szándékáról a gazdag há
zasulandót , szegény mátkája’ ellenében ; vagy 
hogy tán fülébe jött a vőlegénynek, mikép ará
jának ezelőtt már vagy tizenkét imádója volt, 
ámbár alig haladta túl tizennyolczadik évét. A 
menyasszony ellenben kozönösen fogadja leen
dő férjét, tudván hogy a hódolat iránti egy

kedvűség többnyire szorosabb lánczoló szer az 
érzelgő odaengedésnél.

A kocsik aztán a templom felé megindul
nak. Útközben a vőlegény egy utcza sarkán 
szomorúan látja haladni azon szegény kézmű
ves’ leányát, kinek tanuló korában örök hűsé
get [esküdött. A szegény leánynak az egykor 
lábainál térdelő ifjú’ sóvár szavai sokkal mélyeb
ben vésődtek szivébe, semhogy e l s ő  s e- 
g y e 11 e n szerelmét olly könnyen feledhetné. 
Aztán a menyasszony pillantja meg a templom’ 
oszlopai mögött azon szerencsétlen ifjat, kivel, 
mig nem tudta álláspontját, szerelmi levélkéket 
váltott, midőn azonban értésére esett, hogy 
az egy kereskedő’ gyermekeinél nevelő, az if
jat büszke megvetéssel visszautasítá. A szeren
csétlen ifjú azóta előbbi buzgalmával, mit ben
ne a szerelem tiszta föllobbanása még inkább 
növesztett, alább hagyott, s jelenleg, bolygó 
árnyképe előbbi vidorságának , öngyilkosságrul 
gondolkozik.

Az esketésnek vége, az elbonthatlan frigy 
megkötve, mellvnek becsületesen csak a siron 
túli élet vethet véget, sőt melly a valódi bol
dogoknál még ott is fönmarad.

Ezt pompás lakoma követi, a dús vőle
gény’ pazarfényü lakában. A meghívott leányok 
irigy szemekkel vizsgálják a rojtos selyem kár
pitokat , a csillogó butornemükkel megtömött 
szobák sorozatát, hol barátnéjok ezután, mint 
kastélyban, tulajdonoskodni fog.

Az éllesb asszonyságok ellenben magok 
közt tesznek épületes észrevételeket.

— Ha illy házat ta r t , bizonyosan tönkre 
ju t— mondja az egyik.

— Két év után megpördül a váltótörvény
széki dob ajtaja előtt — válaszolja Csípdesiné.

— Van ugyan némi jövedelme, de csak 
győzze ebből felesége’ piperéjét födözm — foly
tatja egy vörös arczu anyóka.

— Bizony még mosdóedénye is ezüst
ből van— jegyzi meg az első.

— Példátlan fényűzés.
Lehet, hogy ez állításokban rejlik némi

igazság, de azért ez érdemes asszonyságoknak 
korán sincs joguk rágalmak pálczáját az új pár 
fölött olly könyörtelenül eltörni, még pedigany- 
nyival kevesbbé, minthogy kettő közőlük a csa
lád’ közeli rokona. Hlyen a rokonérzelem!

2

--------------------‘----------------------------
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A mézes hetek édes gyönyörben folynak 

e l ; az első hétben a férj majd fölfalja csókjai
val tulboldog hitesét, a másodikban már kissé 
hidegebbek az ölelések. Három hó múlva már 
alig kap egy pár jó szót az elhanyagolt feleség. 
Később a fiatal nő gyanús hírnek jő nyomába , 
melly őt férje' hűségében ingatag hitűvé teszi. 
Végre barátnéi is faggatózó elménczkedésekkel 
kínozzák a mindenről bebizonyosult nőt. A fia

tal asszony el akar válni férjétől; merényes 
szándékától csupán az tartóztatja őt vissza, 
hogy anya már. Eszébe jut a szegény nevelő 
ifjú s éjjelenkint titkon patakokat sir, mig nap
pal , szive’ metsző fájdalmát legbensőbb barát- 
néjának panaszolja el kertje’ egyik félreeső ré
szében ; s a könnyelmű gazdag férj ? unalom- 
bul jót nevet.

Hagyjuk el e fiatal párt s térjünk be ez 
alacsonyabb házikóba. Csak két évi házasok 
még s a bú és aggodalom a fiatal párt már 
annyira megemészté, hogy csak ingatag rom
jaira lehet ismerni jelenleg , az előbbi életvidor 
férj és feleségnek. Egy keményfa bútoros szo
ba s fél konyha egész lakásuk. A kályha mel
lett kis csecsemő fekszik a bölcsőben , a másik 
kisded halvány anyjának karjain ül. E fiatal pár 
két év előtt a legszebb reményekkel kelt Össze; 
szerelmöknél egyebük ugyan mi sem volt, de 
kell e több a fiataloknak , midőn lángindulatuk’ 
első fellobbanása édes ábrándálmokban ringatja 
tulboldog keblöket. A férj’ csekély hivatali fi
zetése lassankint nem elég a kisded család' 
szükségei' fodözésére, melly már egy csecsemő 
polgárkával is megszaporodott. A gyönge ideg
zetű nő erre megbetegszik s majd fél évig őr
zi az ágyat. ellenben annál kevesbet nyugszik 
a férj, ki nappalához az éj óráiból kölcsönöz, 
hogy kisded családját illően táplálhassa. A nő 
végre fölgyógyul, de most a férj lesz beteg, kit 
a túlfeszített munka mármár sírja’ széléhez ve
zet. A kenyérkeresés megcsökken, neje kézi 
munkájával öregbíti a csökkenő jövedelmet, ki 
már másodízben is anya. A nő főz, szoptat, 
mos, kézimunkával foglalkozik; másik kisde

dét járni tanítja , beteges férje’ ágyánál éjjele
ket viraszt. — Illy napokat várhatnak azok , kik 
tehetlen szegénységükben azon hiedelemmel 
kelnek össze, hogy a házasélethez c s u p á n  
szerelem szükséges.

Koczogtassunk most be a polgári család
nál. Az éltes apa szomorú mogorvaságában ül 
a szoba egyik sötét szögletében, szemeit mere
ven a földre függesztvé, mintha annak méhé- 
ből akarná jövendő koldussorsát kiolvasni. FÖ1- 
serdült leánya az ablak melletti asztalnál varrs 
csak oliykor mer vele szemben ülő auyjának ki
sirt pilláival találkozni, mert ez gyöngéd gyer
meki szivének halálkín. A leánynak is néhány 
nap óta kettős emésztő féreg rágódik szerető 
szívén , melly olly csalárdul megcsalaték. X* 
kereskedő, kinél atyjának minden tőkepénze 
kamaton volt. e napokban bukást hirdetett. A 
leány e nap óta kedvesének árnyékát sem látja 
házukban, sőt vasárnap vele a templomban 
találkozván, az tőle elfordító arczát, pedig , mig 
a leány’ atyja gazdag tőkepénzes volt, napon- 
tai vendég vala a hölgvecskénél. A polgár, csa
ládostul , X* kereskedő’ megbuktával egészen 
tönkre jutott.

Milly élénkség uralkodik e fáradhatlan szor
galmú kézműves’ műhelyében? Mennyi legény,

-----------------------------------------
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mennyi sürgő kéz, mennyi jövedelem! És 
mégis az ernyedetlen férj, kitartó ipar- 
kodása’ daczára, nem sokára végkép el- 
szegényülend, mert neje honn szobaleányt, 
szakácsnét s két gyermekdajkát tart, na
ponkint háromszor öltözködik, mindig se
lyem s bársonyruha jő testére ,' fátyolos 
és tollas kalapot visel s uapontai vendég 
a német színház egyik zártszékén. Hogy 
szíves olvasóink némi fogalmat szerezhes
senek magoknak e fólpiperézett m e s 
t e r  né  asszonyrul, ide mellékeljük hű 
képmását selyem rojtozatu dús bársony- 
kendővel fölcsicsomázott hiú egyéniséni- 
ségének , melly affectálási viszketegének 
pálczatartásu modorával bármellvik arsz- 
lánnő’ feszességével győzedelmes elsőség
gel állana ki a versenyt.

Ki lehet e szomszéd szerencsétlen
nő , ki amaz emeletes ház' szobájában si
ránkozik. Már éjfélt túlhaladá az idő s ő 
mégis virasztva látszik valamire várakoz
ni ; gyakran keserves kitörések között 
föl-folsohajt; zsebkendőjéből könyzáport 
lehetne csavarni.

Végre megszólal a házi csöngetyü 
éjféli két óra tájban s ajtaján egy férfi lép 
be; kuszáit hajfürtéit félig behorpasztott 
kalap takarja, s a vérvörösre hevült ar- 
czon. melly egyébkint a férfias szépség' 
bélyegeit hordozza, kétségbeesés’ jelei 
vesztegelnek.

— Már ismét illy későn s illy álla
potban! — szól panaszló szemrehányással, de 
mégis némi szelídséget vegyítve szavai közé a 
szenvedő hölgy.

A férj boszúsan rá mered s tüzelő szemei 
végveszéllyel látszanak fenyegetni a sajnálat
ra méltó női áldozatot.

— Látd , kedves Lajosom, miért nem tar
tózkodói ama barátaidtól, kik csak azért kör
nyeznek , hogy romlásba döntsenek.

—Leczkézést nőmtül sohasem szenvedek—• 
szólt megvető büszkeséggel a fásult férfi.

— Tán ismét elnyerték pénzedet?!
A férj mit sem válaszol, hanem vetkezni 

kezd , szinte szaggatva ruhaneműit fáradt tes
téről.

— Neked mindenesetre ártalmas az a na- 
ponkinti pezsgő.

— Már mondtam , leczkézést nem szen
vedek— mordul vissza dühösen a férj, iszo
nyúan tombolva lábával.

A szegény nő a szomszéd szobában föléb
redő kisded' csitítására siet, kinek vánkosára 
esőként permeteznek forró könyei. Szegény nő !

Már hajnalodni kezd, mert ama csuklyás- 
szürü éji boltőr csöndesen haza felé ballag hosz- 
szu bárdjával. Ma szerencséjére nem kelle az t ,

a harmadik utczában keresnie, hová az éjje- 
lenkint kóbor fiatalság szokja azt hurczolni, mi
dőn a valamellyik szögletkörön szunnyadó bolti 
őr' kezéből őrködési védszerét pajzánul kilopja. 
Lakása e boltőrnek a rókusz kórház! háta mö
gött van. Alacsony lakához érve csöndesen ko
pogott az ablakon , melly műtétéit vagy ötször 
kell hangosabban ismételnie . hogy czélt érjen. 
Végre nyikorogva nyílik meg a fostetlen puhafa 
gerendás kapufél; a házi kutya ugatni kezd, 
mire a szomszéd viskók’ czerberusai mind fól- 
zudulnak. Valóságos kutyaribillio.

Az érkező házi lakót egy bojtos nő fogad
ja zsémbeskedő békétlenséggel; kuszáit hajkó- 
czait annyira ellepte a lebegő pehely, mint ten
geri gályákat rendkívüli ünnepélyekkor a vi
torlalobogók.

— Valóban ideje, hogy haza jöttél; más
kor már éjfél előtt honn vagy — szól boszúsan 
a nő, bárdos férjéhez.

— Ma, kincsem, a felvigyázót vártuk 
szemlére , azért nem hagyhattam el őrködése
met jókorább.

— Az a fölvigyázó ! az a fölvigyázó ! — 
gunyolódék az elfintorított arczu nő , a kony
haajtót magok után belakatolván — hisz felesé-
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ge böffenté ki tegnap vigyázatlanságbul, hogy 
honaponkint alig megy egyszer vizsgálatra.

— Annál kényelmesebb életünk van ne
künk; ezért csak kezét kellene megcsókolnod.

E békés szóváltás után a férj ágyra tele
pül s nem sokára hortyogni kezd, elannyira, 
hogy a fölötte szunnyadozó pók behálózott ge
rendazugában fólijedvén, egész testében re
megni kezd s kínjában kaszalábaival a körülte 
függő kiszáradt légybőröket öleli rokonszenvvel 
kebléhez.

A nő tízszer is felkölti a békétlenül alvót, 
s erősen dorgálja, mert gyakorlatból tudja,

E példás háziélet’ megszakasztottnyugodt- 
ságu tanyájáról térjünk be nem messze a szom
szédba , hol egy vagyonos tphenesgazda lakik.

Az Öreg családapa, ki egyébiránt korához 
képest még igen jól bírja magát, nem rég há
zasodott negyedszer. Fiatal menyecskéje alig 
van huszonkét éves ; mi csoda tehát ha a nő na
gyobb rokonszenvet érez férje' alig huszonöt é- 
ves fiához, ki atyja’ lakodalma óta észrevehe
tő ig  soványulni kezd s nem tanúsít olly buz-

hogy az ember akkor szokott leginkább hortyog
ni , midőn borral jól lakik.

Már reggel van, a nő fölkel tehát s ki
megy tüzet rakni, hogy kávét főzhessen. Ká
vét? kiáltanak tán föl nyájas olvasónőim, bol- 
tiőrné és kávé ? Valóban úgy van. Ollykor fű
szeres boltok is töretnek föl a rablóktul; s az 
ellopott holmik’ egy része mindig a gaz bolt
őré.— A nő egyébkint, ki valamikor egy du- 
navízhordónál k o m o r n á s k o d o t t ,  igen 
megelégedetten folytatja életét férje mellett, mert 
ez többször hoz neki ruhakelméket, kendőket 
s több illy apróságot reggelre haza, mikhez a 

boltőr mikép juthatott? nem akar
juk fejtegetni. Annyit mégis sze
retnénk megsúgni e nememberek
nek, hogy iszonyú hálátlanság a- 
zon kereskedők’ meglopatásában 
egyetérteni, kiktől havi béröket 
kapják.

De eljő a bünhödés, mint tör
tént nem régiben i s , s az isten
telen orgazda ép akkor lepetik 
meg, midőn egy ezüstmüves’ bolt
jából elorzott holmiknak rája esett 
részét a kamra’ hátulsó sötét ré
szében feleségével mohó nyere- 
ségvágygyal nézegeti. Jelenleg a 
börtönben ül.

galmas ügyességet a tejkezelésnél, mellybe na
ponta több iccze vizet szokott zavarni.

Ennyi házas emberpárt tevén vizsgálódá
sunk’ tárgyaivá, helyén lesz tán itt czikkünket 
megszakasztani, félvén, hogy, ha tán tovább 
folytatjuk a házasélet' ecsetlését, még kevesebb 
nő juthat fejkötő alá: pedig, köztünk legyen 
mondva , mi sem láthatunk csak egy női kö
ténykét is a nélkül, hogy férfi létünkre ne gon
doljunk. "LAKNER SÁNDOR.

2 Z T I SZ2ML1.
— Igen érdekes a nemzeti museum' lel

kes és fáradhatlan buzgalmu igazgatójának Ku- 
b i n y i  Á g o s t o n  urnák jelentése museumunk’ 
kincseinek gyarapultáról a jelen év’ múlt felé
ben. E jelentésből különösen kiemelendőnek 
véljük mindenekelőtt, miszerint ő cs. kir. fő- 
herczegsége, kegyelmes nádorunk, nemzeti mu
seumunk’ fáradhatlan főpártfogója legközelebb 
űj példáját adá tettleges nagybecsű pártolásá
nak azzal, hogy tulajdon erszényéből nagy 
pénzöszvegen megszerezte az egykor Hollós Má
tyás könyvtárában díszlettThuróczJános’,,Chro-

------------------— --------------------------

nica Hungarorum“ czimü egészen bőrhártyára, 
Fegher Theobald budai polgár költségén Augs- 
burgban 1488-dik évben Rátdolt Erhard’ mű
helyében, Fegher Tbeobaldnak Hunyadv Má
tyás magyar királyhoz intézett s egészen arany
nyal nyomatott ajánló levelével, arany nyoma
tú kezdőbetűkkel és sok színezett képpel ellá
tott pompás kiadású munkáját.

Ezen nagyszerű munkán kívül még szá
mos szerzeménynyel szaporult a könyvtár. Oszt
juk azonban tisztelt igazgató ur’ a fölötti sajná
latát, hogy a budapesti hírlapok, a Nemzeti új
ságot és Honderűt kivéve a nemzeti museum’ 
számára meg nem küldetnek, holott azokat ösz- 
szesen bírnia a museumnak mint okleveleket a
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magyar journalistica' kifejtésének történetéhez, 
tudományos érdekű volna.

A képcsarnok Pyrker patriarchaérsek’ ú- 
jabb két képadományán kívül igen becses két 
művel gazdagult, t. i. gróf Andrássy Károly 
nemzeti museumunk’ egyik lelkes pártolója Cig- 
naroli olasz művész’ két nagyszerű remek ké
pével , — mellyek valódi díszévé válnak kép
csarnokunknak— ajándékozó meg nemzeti in
tézetünket. Az egyik kép Socrates, a másik 
Cato’ halálát Utikában tárgyazza , s mindkettőt
II. József császár, olaszországi utazása közben, 
midőn a nevezett művész' műtermét megláto
gatná , vásárolta, s később ministerének Kau
nitz herczegnek ajándékozó. Köszönet értők 
e lelkes hazánkfiának.

— És e kezdemény után tegyünk egy kis 
ugrást az osztrák székvárosba, s nézzünk szét 
az érdekes közienivalók' mezején. — A nyár 
meglátszik a fővároson , fördőkbe s megyei jó
szágokra vonult mindenki. így hivatalnokaink’ 
nagy része falura költözött. A fő és alkorlátnok, 
ministerek és tanácsnokok zöldbül fáradoznak 
be naponkint irodájokba. Badenben egész te
lepvény van erdélyiekből; gr. Bethlen Józsefné 
családostul, gr. Bethlen Domokos , Gergely , 
Imre és Pál, b. Bornemisza János, volt can- 
czellár Nopcsa ő nmlga családostul s több más 
erdélyiek használják a badeni s fösslaui vizeket.

— Gróf Bellegarde feldmarschall, a had
sereg’ legőszebb bajnoka súlyosan beteg, — 
felgyógyulásához kevés a remény.— Azon hirt 
is rebesgetik, ámbár csak titokban, nehogy rósz 
hatást gyakoroljon a tőzsdére, miszerint a de
rék öreg Rothschild Salamon Párisban, midőn 
vendégeit kikisérné, a lépcsőkön elcsúszván/ 
olly tetemesen megsérült, hogy becses élete 
veszélyben forog. Reméljük, hogy közelebbi 
futárok megnyugtatóbb hirt hozandnak a szék
városba.

— A bécsi iparmükiállítás f. hó' 15-kén 
bezáratott. Másnap 16-kán ment végbe nagy 
pompával a díjkiosztás, a császári palota’ lo
vagteremében , maga ő cs. k. felsége s az ud
var nagy részének jelenlétében. A külhonok- 
bul jött küldöttségek nagy elégedést s hódola
tot tanúsítónak. Több mint 400 érdempénz osz
tatott ki. E részben minket magyarokat külö
nösen érdeklend azon körülmény, miszerint a 
magyar tartományokbul beküldött czikkek’ ju
talmazása ugyanazon arányban áll a többi örö
kös tartományokéival, t. i. mindenütt mintegy 
fele a beküldőknek jutalmaztaték. E lapok’ ol
vasóit ezenkívül még különösbemérdeklendi mi
nap említett Beregszászi és Matta zongorakészí
tők , s a Honderű' műmellékleteit készítő Rauh
J. urak megjutalmaztatása. — Az idő az ipar-

czikkek’ hazaszállítására, az örökös eső miatt, 
igen alkalmatlan.

— A jelennen tiszlelkedés végeit Bécsben 
mulató Miklós huszárok kitűnő szép kinézésök 
által közfigyelmet vonnak magukra. Minden köz
legény olly csinos, mintha iskatulából lépne k i , 
s csínban és nyalkaságban némelly ezred’ al
tisztjeit fölülmúlják.

— Színházak körül semmi érdekes Bécs: 
ben. A karinthi kapunál Mink asszony vendég- 
szerepez, de nagyon hidegen hagyja a közön
séget. A wiedeni színház bezáratott s pompá
san ki fog újíttatni. A józsefvárosban a közked- 
vességü udvari színésznő Wildauer k. a. éne
kelget roppant tetszés közt, s a lipótvárosit Carl 
és Scholz' nevettető tréfái töltik meg , Nestroy 
Németországba utazván , Brüning assz. pedig 
más állapotok közt létezvén. A wiedeni szín
háziul sokat remél a közönség. — De térjünk 
vissza Budapestre.

— Pick Ede ur ma kezdi nyilvános lecz- 
kefolyaminak harmadikát a kereskedelmi isko
la’ teremében, valamennyi leczkéinek pedig ha
todikat, miután újra számos hallgató jelentke
zett ; mi arra mutat, hogy a mnemotechnikának 
eddig nálunk ismeretlen tana, minél ismeretesb 
lesz, annál inkább méltányoltatik, s ez ismét 
csak e rendszer’ kitűnőségét bizonyítja újabban, 
s ezt valóban mindenki elismeri , ki avval kö
zelebbről megismerkedett. Mert habár a tudo
mányok s élet’ m i n d e n  ágaira alkalmaztatá
sa nem egészen kielégítő s lehető is , de annál 
elviiathatlanabb roppant haszna mindazon tan
ágakban , hol számokkal van dolgunk , például 
megbecsülhetetlen az időszámtanban, statistica 
s földiratban , de nem kisebb hasznú a törté
net , továbbá a vegytanban stb. Ehhez járul a 
rendszer’ rendkívüli egyszerűsége , minélfogva 
sajátunkká tétele úgyszólván fáradságba sem 
kerül. Ajánljuk tehát e leczkéket újabban is a 
közönség’ figyelmébe.

— A siketnémák’ váczi intézetében folyó 
hó' 31-dikén tartatnak a nyilvános próbatétek 
Szolgáljon tudomásul az odaszándékozóknak.

— Spanyolhonban utazó egyik hazánkfiá
tól pár nap előtt igen érdekes levelet vevénk 
M a d r i d b ó l ,  mellyet jövő számunkban köz
lendőnk tisztelt olvasóinkkal.

— Az olasz operai előadások bevégezvék, 
koronáztatva a legszebb siker által mind az 
igazgatóságra nézve anyagi, mind intézet és 
közönségre nézve szellemi tekintetben , daczá
ra minden károgásoknak , mellyek örömest haj
landók lettek volna az olasz énekben a nemze
ti nyelv’ géniuszának sérelmét felkutatni, de 
mellyekre hál’ Istennek, ma már, egykét sa- 
tellesen kívül senki sem hajt. A müvészpár két 
ízben bérfolyamban lépett föl, mi az igazgató-
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\ A  ság’ bérlők iránti lovagi figyelmének újabb ta- 
Jb nujele, s teljes méltánylatra érdemes.

— Most már, hogy 'kellemetlen pangás 
ne álljon be,az operai élvekbe, mindenesetre 
újdonságokra! lesz az igazgatóság gondosko
dandó. S pedig alkalmasint a legközelebbi új
donság Balfe’ igen dicsért operája , a 4 Hay- 
mongyermek’ lesz , melly már szorgalmasan ta- 
nultatik , s ezt mások követendik, operasze- 

• mélyzetünk újabb szorgalom által szándékozván 
kipótolni azon hátramaradást, mit a közbejött 
olasz operák újdonságokra nézve okoztak, s 
eddiginél sokkal eredményesebb erélyt akarván 
kifejteni az operaiigyben. Mit bizonynyal velünk 
együtt mindenki helyeslő Örömmel fogadand.

—■ B e n z a  u r — mint hallók — legújab
ban hízelgő meghívást kapott vendégszerepek
re a bécsi karinthikapu melletti színházhoz, 
olly záradékkal, hogy tetszés’ esetében állan
dó tagul megszerzésére is hajlandó az igazga
tóság. Mennyi igaz e hírben mennyi nem, nem 
tudjuk : ha igaz , mindenesetre a meghívás hí
zelgő mind Benza urra, mind intézetünkre néz
ve. Mi egyébiránt az állandó szerződést, tehát 
nemzeti intézetünk’ elhagyását illeti, fölteszünk 
B. úrról annyi higgadt gondolkodást, hogy a 
kis ,bécsi1 praedicatumka el nem fogja venni 
szemei’ fényét,—- h a  t. i. azt a t a l á n  tete- 
mesb fizetési ajánlatok nem teendik — annyi
val inkább mert s z e b b  szolgálatot a , ne m-  
ze ti 'né l bizonyosan sehol semtaláland, a nem
zeti színház pedig viszont maga’ részéről nem 
fog hátramaradni B. ur’ tehetségeinek mél- 
tánylatában. Mindezt csak azért jegyezzük meg, 
minthogy azon általunk hinni nem akart v a 
l ó t l a n s á g o t  hallók emlegettetni, mintha B. 
ur már is nemzeti intézetünk' elhagyásáról ál- 
madoznék.

— A drámabiráló választmány Czakó ur
nák , a Kalmár és tengerész’ írójának egy új 
.drámáját fogadott el előadás végett, mellynek 
czime: A v é g r e n d e l e t .  A mű jelessége 
felől egy vélemény uralkodik mindazok közt, 
kik azt olvasók. — Azonban, szó a mi szó tisz
telt urak, a kiket illet, untalan egyegy elfo
gadott darab' czimét olvassuk a hírlapokban, 
és színre jőni nem látunk egyebet kopott ré
giségeknél. Kiváncsiak vagyunk rá , meddig kell 
még várnunk új eredeti műre, s vájjon vásár 
előtt látunk-e újdonságot, mert nem Örömest 
látnok becsúsztatni azon rendszert, miszerint 
csak vásárkor kapunk e g y új darabkát, s az- 

i tán pihenhetünk jövő vásárig. Szóval erély és

t munkásság legyen a jelszó, — kivált illy j ó 
a k a r ó  időben, minő most a nemzeti színház
ra jó, kezelő színészeire pedig rósz értelemben 
járogat.

I —  Folytassuk még szemlélgetésinket a 
nemzeti színház körül. E lapok nem egyszer e- 
meltek már panaszt a légszesznek ollykor kiáll- 
hatlan bűze ellen, — de mind hasztalan , az 
most is olly elijesztő mint ezelőtt. Szeretnők 
mégis tudni, hol rejlik az e részbeni javítás’ 
lehetlenségének oka ; azt tudjuk hogy magában 
a világításrendszerben nem , hanem — kezelői
ben v a l a h o l .  Kár e dologra is figyelmet nem 
fordítni, s az örökös panaszokat meg nem szün
tetni. Továbbá egyúttal azt is megsúgjuk, hogy 
a világosság színházunkban egy idő óta olly sö
té t , hogy akár a német színház’ t a v a l y i  sö
tétségével versenyezhetne. Már ha a v i l ágo-  
s o d á s b a n  is h á t r a  megyünk és nem előre, 
akkor nem csoda aztán, ha a világosság’ fák
lyás vezérei a journalisták feltámadnak, mint
hogy a színházi v a 1 ó t az á 1 tói a r o s z v i 
lág  miatt megkülönböztetni nem tudják. Tehát 
büztelen és nagyobb világosság, melly megfe
lel e színház és közönség’ igényének , hisz az 
egész csak egy a bérlőt nagyobb lelkismeretes- 
ségre intő parancstól függ.

— Kaján Abel úrral mi is figyelmeztet
jük a szülőket s minden gyermekbarátot azon 
derék vállalatra, melly több pesti nevelő' e- 
gyüttmunkálása mellett fog létre jőni. Hogy 
milly parlag mező a gyermekirodalom minálunk, 
s hogy alig van egykét magyar könyv, mit mu
lattató és képző olvasmányul jó lélekkel adhat
nánk gyermekeink' kezébe, azt sajnosán ta
pasztalja mindenki. Ezen igen érezhető hiány' 
kipótolása lelt czélja az említett nevelőknek s 
ők azt , mit e nemben legjobbat bir a külföldi 
irodalom, koronkint át fogják ültetni hozzánk, 
— szemok előtt tartván mindig , hogy egy gyer
mek' kezébe kerülendő könyvnek a mulattatá- 
son kívül czélja főleg az ész- és szívképzés, a 
szép és jó iránti hajlam', a szánalom’ és kö- 
nyör’ ébresztése s olly példák'felhordása, mely- 
lyek’ nyomán a gyermek korán tanuljon az em
beriség- s honért tűrni, áldozni. Megjelent ed
dig: Be ti és T a m á s  vagy: Jenner orvos és 
találmánya. Beszély Nieritz Gusztávtól: fordító 
Szilvágyi József (a Szaendford és Mert’n“  for
dítója , mellynek igen rövid idő alatt valameny- 
nyi példányai elkeltek.)

— A Rókuszkórházban — írja a N. U. — 
jelenleg két igen érdekes beteg vonja magára 
orvosok- és nemorvosok’ figyelmét: két éle- 
mült korú nőszemély, ikertestvér, kiknek min- 
denike szolgálattal keresi kenyerét, hosszasabb 
elválás után kevés hónappal ezelőtt Budapesten 
ismét összekerül, s egymás iránt egész életűk
ben kitűnt vonzalmas szeretetök és különös ro-

! konszenvök’ Örvendetes kielégítésére ugyanegy 
j  házban jutnak szolgálatba. A legutóbbi forró 
I napok' egyikén együtt vannak vásárlásra a pia - 
i czon, midőn egyszerre mindkettő roszul lesz s
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I rögtön lehull lábairól; azonnal kórházba vitet

vén , az orvosok által meglepetéssel tapasztal
tatok, hogy rajtok minden kórjel, a betegség’ 
minden változása , jobbulás s roszabbul létei, 
szomj és éhség, fájdalom vagy enyhülés, együtt 
és egyszerre mutatkoznak ; midőn a különös be
tegeknek látogatásán valánk , az nap reggel e- 
gyütt megéheztek, ettek, s megcsömörolvén 
mindketten , visszaestek lázas állapotukba. Ed
digi életükben e délejes rokonszenv’ egyéb ta
núsága nem tapasztaltatok rajtok, mint egy- 
máshozi gyöngéd szeretetök, fciellv azonban a 
jelen esetig nem mutatkozott annyira, hogy az 
egy óranegyeddel fiatalabb és gyöngébb test
alkatú nővérnek néha előállt csekélyebb lefolya- 
tu gyöngélkedéseiben az öregebb és erősebb is 
osztakozott volna; meglehet, e játéka a ter
mészetnek csak magasabb fokra fejlendett kór’ 
esetére volt föntarlva. „

— Az Ungarból értjük, miszerint Will- 
mers’ híressé vált, ,Fóti dal1 czimü szerzemé
nyét S z e r e l m e y u r  200 pfton a ,KÖr'tül, 
mellynek W. ur ajándékozá , megvásárolván, 
pompásan kiadni szándékozik. Egy példány’ ára 
1 pftra van szabva.

— Az ,irodalmi őr‘ szerint egy szerb iró, 
Prokopcsánvi Tódor, egyébiránt Szabadka vá
rosa’ alügyésze, Jósika’ ,Könnyelműek’ czimü 
regényét szerb fordításban elkészítvén , rá ed
dig 1200 előfizetőt gyűjtött.

— Ugyané lap említi s magunk szemé
lyesen is látók Vörösmarty’ Fóti dalának tót 
fordítását, mellyből hír szerint már 3000 pél
dány kelt el. A tót szöveg mellek az eredeti is 
egész terjedelmében mellette áll, hogy ki mind
két nyelvet érti, Összehasonlítást tehessen.

— Temesvárok ritka magyar szellemben 
ment véghez múlt napokban az újon fölállított 
polgárlovasság’ zászlószentelése.

‘— Örvendetesb újdonsággal nem lephet- 
nok meg olvasóinkat — Írja a P. H. — mintha 
elmondjuk, miképen Clementine, a francziák’ 
királyának leánya , a lelkes herczegnő , a derék 
magyar földesasszony, nemcsak hogy magyar 
dajkát fogadott gyermekei mellé, (ki már el is 
utazott Párisba), hanem ezentúl maga és gyer
mekei’ számára rendes magyar nyelvtanítót fog 
tartani. E díszes hivataliad megtiszteltetés Szil
vágyi József hazánkfiának jutott, ki különösen 
a nevelői és irodalmi pályán tanúsított sok ol
dalú műveltségénél fogva, hiszszük, dicséretesen 
játszandja el e nagvfontosságu szerepét. Más 
egyéb nyelveken kívül, Szilvágyi ur az euró
pai nyelvek’ legnagyobb részét tökéletesen érti 
és beszéli. (A többi között Jósika „Csehek“ czi
mü regényét fordító angolra, — mit majd Lon
donban szándékozik közrebocsátani.)

1-----------------------------------

— Múlt napokban F i t o s  ur lépett föl 
színpadunkon , magyar tánczával, külföldrül 
megtérte után. E tánczok ellen semmi kifogá
sunk, ha e szócska: g r o t e s z k  illesztetik e- 
léjök, s ekkép árulja őket Fitos ur. Groteszk 
magyar táncznak Fitos ur’ productiója nem rósz, 
de azt egyenesen roszalnunk kell, hogy azt 
r e n d e s  magyar jellemtáncz gyanánt akarja 
még nekünk magyaroknak is nyakunkra tolni, 
még inkább pedig, ha külföldiek előtt is olly 
táncz gyanánt árulgatá ficzamugrásait. — Ha fog 
már megjőni a magyar táncznak sülyedt álla- 
potábóli megváltója! ha fog akadni tánczmü- 
vész, ki felfogja tánczunk’ jellemét, szellemét, 
s igy azt kiművelni képes is legyen!

— Az Ungarban olvassuk, — hogy a vak- 
novelde’ igazgatója Dolezsalek ur b. Wesselé
nyi Miklósnak a világtalanok’ számára feltalált 
irás, a tapintható írás’ olvasása, földképek, 
gömbök s tervrajzok’ használatában igen örven
detes eredményű utasítást adván, a tisztelt bá
ró nagy örömmel vévé e leczkéket, s azok ke
délye’ földerítésére s mulattatására hihetőleg 
nem keveset teendnek. A szükséges eszközök 
s készületekkeli bánásba a báró ur’ titoknokát 
avatá be Dolezsalek ur. Ez eredmény' következ
tében a tisztelt báró egy vaknövendékre ala
pítványt tön a pesti vakok' intézetében , melly
nek betöltésére D. ur fog neki egy szegény 
gyermeket ajánlani.

— A felföld’ legnagyobb gyógyerejü für
dőinek egyike, a bájos fekvésű R á n k ,  idén 
szokottnál még jóval látogatottabbnak lenni mon
datik, s mind nagyobb jelentőségre emelkedik, 
gyülhelye lévén nem csak a közel megyék’for- 
dölátogató közönsége’ legnagyobb részének, ha
nem távul megyékből is számosán látogatván 
meg e nem csak ritka regényes tájak korzötte 
fekvése, nem csak vizének bebizonyult ritka 
gyógyereje, hanem, mi szinte tekintetbe veen
dő , aránvlagos jutányossága által is kínálkozó 
fördőhelvet, hol mindezek mellett a fordői ké
nyelem' igényeinek is naponkint inkább és in
kább kielégíthetéséről az illető földesuraságok , 
kivált pedig a fordő’ egyik főtulajdonosa Ránky 
ur’ részéről évenkint igen sok tétetik. Kik a 
felföld’ regényes vidékét és a közel Kassa s Eper
jes városokat látni óhajtják, tartózkodási köz
pontul Ránkot legczélszerübben választhatják.

— Mai számunk mellett kezdjük meg 
Páris nevezetesb épületei s téréinek csinos kő
nyomatokban adandó képcsarnokát, a P é n z 
c s a r n o k  kai.

— Továbbá ugyancsak lapunk’ számára 
nyomatnak Bécsben R a u h  J. ur’ ismert hirü 
intézetében S z e n t p é t e r y  Z s i g m o n d  ur 
és L e m o u t o n  E m i l i a ’ k. a. arczképeik.'

— Zárjuk be hírszemlénket egv örömhír-
*

i
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re l , keresztelő’ hírével, melly napokban István 
nevet adott ama kis új polgárnak , kivel sze- 
mélynök ő exc.' leánya Balassa Antal báróné ő 
méltósága ajándékozá meg szeretett férjét, egy
szersmind egy kedves kis unokával örvendez
tetvén meg ő főméltóságát, az édesanya édes
atyját. Lengjen a boldogság' nemtője, s a hon' 
tiszteletét biró nagvatva’ szelleme a kis polgár' 
pályája fölött mindenha.

— S most zárványul pár szót Franken
burg úrhoz, ó  t. i. múlt szombati számában pa
naszkodik, hogy Császár urnák ,Nyiltlevelét‘ a 
nemzeti festésztanoda iránt a levélíró' tudta s 
megegyezése nélkül közlöttük. Fr. urnák úgy 
látszik sem a ,nvilt'ról sem a ,levél‘ről, sem e- 
gyütt a ,nyiltlevélről' nincs tiszta fogalma , kü
lönben fól nem jajdult volna, mert erre akkor 
volna joga, ha bebizonyíthatná hogy az, kinek 
azon nyiltlevél szól, 1-szÖr átalában annak nyil
vánossá tételétől, 2-szor annak az Életképeken 
kívül más lapban közlésétől a levélíró által el
altatott. Ezt teendheti-e Fr. ur? alig hiszszük. 
Ennyit ezúttal szemlei feleletül. A másik vádra 
nézve az alábbi válasz felel Fr. urnák.

mm mm.
ALATONFÜRED, nvárhó’ 
elején. A fördőszak Bala
ton' bájmartján idén rendkí
vül élénknek lenni Ígérke
zik. A milly néptelen volt 
még csak múlt hó’utónap
jaiban is e regényes für
dőhely, olly népessé lön 

az néhány nap alatt a melegebb idő beálltával. 
Mi pedig az idei évszakot eddigiek fölött kitün
teti, az azon magasrangu vendégek' szokottnál 
nagyobb száma, kik eddig legtöbbnyire kül
földön keresékazt. mit hogy honunkban ép olly 
mértékben föltaláljanak, hinni nem tudák. Batt
hyány Imre, Eszferbázy Kázmér, Károlyi Ist
ván és Alajos, Wenkheim József, Zichy Káz
mér grófok, Laffert Antal s Paccassi bárók, 
továbbá Czindery , Kocsi-Horváth, Inkey-Csuzy- 
nő, Majthényi Imréné csillagker. hölgy, Ragályi 
Tamás septemv. Vojnics-Rudicsnö s több más 
férfi, családi vagy nőnevek díszítik a vendég- 
sorjegyzék’ f. hó’ 9-kéig kiadott lapjait. Neve- 
zetesb vendége még ez évszaknak Chorinszkv 
Cajetane grófnő , kinek a savoyi intézetbe föl
vételéről nem rég értesíté a Honderű olvasóit. 
A sétány fiatal sorait a szokott órákban bájos 
hölgyvilág varázsolja hourik’édenévé, megany- 
nyin mintegy a lábaiknál méltóságos csendben

nyugovó Balaton' ékes bájleányi, kik elhagyók 
a mesés hullámokat, hogy gyönyörködjenek 
enyhe sugárain a lenyugvó napnak, melly leg
szebb aranyával szegi körül a szép tónak könv- 
nyü habfodrait. Egy illy füredi sétaest valóban 
a legelragadóbb látványok közé tartozik. Az 
irodalmat s költészetet idén Császár Ferencz 
u r , a szomszéd Tihany’ egykori csatáinak ked
velt dalnoka képviseli, ki azonban a regényes 
táj’ inspiratiót nem engedi nyomtalanul átleb- 
benni szívelvén, s ittmulatásának már is néhány 
kedves költemé^t köszönnek a múzsák.

Illy elemekből hogy kellemessé kell ala
kulni a fördői társasági életnek , magától érte
tik, s ez ellen valóban nincs is panasz. Ama 
zárkozási szellem, mit e fördő’ közönségének, 
tán nem ok nélkül ezelőtt szemére lobbantának, 
elenyészett, s csak is annyiban létezik, meny
nyiben létezni mindenha fog, mennyiben t. i. 
olly nagy népességű társaságnak föltétien egy- 
gyéolvadása már magában képtelen gondolat.

A füredi társaság’ mulatságait fördésen 
kívül most még séta, színház, s kirándulások 
teszik főleg, meg vacsora után egyegy kis rög
tönzött tánczocska Oberhaeuser' étteremében. 
A séta egyike a legkellemesb élveknek. Itt Ösz- 
pontosul a reggel' s alkony óráiban a füredi 
társaság, melly tarka vegyületben nyüzsög fel 
s alá a fiatal gesztenyék' példás tisztaságú so
rai közt. Azonban a két tilalomhoz, t. i. a tükör
be nézés, meg kalapemelés' tilalmához még mi 
egyet csatolnánk: a f é n y e s  ö l t ö z k ö d é s i t ;  
e tilalom nem kis pénzöszveget hozna b e , för
dői czélokra fordíthatandót- Fény és pompa 
nem hangzik össze azon egyszerűséggel, melly 
itt az egész természeten elömlik s azt olly báj- 
lóvá , elragadóvá teszi. — Továbbá hiányzik 
még e séták’ élvei közöl a jó zene. Erre nem 
tud Füred szert tenni. E mostanival bizony nem 
csinált ternot *), szabadban igen gyönge, te
remben igen lármás — és játéka — szóval az e- 
gész banda rósz. Aztán a különben mindenütt 
példás otthonosságu rend és csín elleni dolog
nak tartom, hogy a pavilion, mellyben a zené
szek játszanak , é^ környéke annyira elfoglal- 
tatik oda nem tartozó ácsorgó néptől, hogy 
nem csoda, ha e szennyes phalanxon át alig 
hat ki egykét accordocska a közönség’füleihez. 
E csőcseléket onnan el lehetne tiltani.

Színház körül is nem kevés elevenség mu
tatkozik. Az arena még idén föl lesz építteten- 
dő s benne az előadások megkezdendők; a 
színház pedig bolthajtás alá vétetni s páholyok
kal elláttatni terveztetik. A szinügy’ kezelésére 
külön igazgató választatott (Sarkady ügyvéd ur), 
s a jelenleg Győrben levő Hetényiféle társasá
got szándék jövő évszakra megszerezni. Mindez

l)  Mint azóta hallóm, új banda váratik Bécsböl.



igen szép, csupán azt találjuk kissé m a g y á 
r o s  nak, azaz t a ka r ó n t ú l  n y u j t o z á s -  

,nak, hogy a füredi társaság k é t  színhelyre 
költekezik, színházra és arénára; a kettőre 
szánt pénzzel mi derék alapra lehetett volna e- 
melni, mi kényelmessé, s minden kívánatnak 
megfelelővé tenni az egyiket!

Tervben van egy 1 ö vön  d e ’ építése is, 
mi sokszorosan növelendi e fÖrdő’ élveit. Mind 
ezen mozgalmak körül a társaság’ teljes méltány ■ 
latát. igényli különösen b. Laffert ur élénk eré- 
lye, melly a megpendített s elfogadott eszmék’ 
megtestesítésében kitűnő buzgalommal fáradoz. 
Atalában véve megjegyzendő, mikép itt földes 
ur és vendégek szívesen áldoznak a közkénye
lem s ekkép a fördöhely' emelésére. A foldes- 
uraság legújabban egy nagy szárnyépületet ter
vez , me]ly a mostani új vendégházhoz fog csa- 
toltatni, az évenkint szaporodó vendégek’ elfo
gadására , teteje pedig terrasseul szolgáland s 
az egész legszebb stílben lesz kiviendő. Ha- 
sonlag egyik legszebb dísze emelkedik e tájnak 
a kápolnában , melly a fordo’ felső részén olasz 
modorban építtetik , új tanúságául a foldesur’ 
áldozatainak e fÖrdő’ emelése körül. Átalában 
nem lehet méltánylattal el nem ismerni azon 
példás administratiót, mi az itt mulatást nem 
kevéssé megkedvelted. Pontosság, csín, rend, 
figyelem a vendégek iránt, olly erények, mik 
csak jó benyomást tehetnek a fördő’ látogatói
ra , s miket fordői felügyelő Ecsy László ur' e- 
rélyes kezelésének köszönhetni legfőképen.

A kirándulások fő czélpontja most is, mint 
mindig, a gyönyörű T i h a n y ,  hova többször 
kocsin mint a csalékony csendü Balatonon hul
lámzónak a vendégek. Tihany, mellynek szen
telt halmaira nem csak a legelragadóbb kilátás’ 
kínálkozó gyönyöre, nem csak a szikláin any- 
nyi századot látott rend’ laka, mellyhez annyi 
elzugott vihar é s — olly szép kegyelet’ emléke 
szövődik, s nem csak a leghiresb viszhang’ ka- 
czér enyelgése vonzza a vendéget; hanem melly
nek legritkább vonztüje az igaz magyar szíves
ség , melly ama szent falak' ó egyszerűségében 
honol ; kivált apátur Brescsenszky Béla ő mga’ 
őszinte vendégszeretete, mellyet csupán a de
rék férfiú ritka becsű tudományos társalgása 
múl fölül, mindkettő pedig együtt édes emlékű
vé tesz a tisztelt férfiú’ körében töltött minden 
órát.

Ha a főtiszt, apátur’ terveinek ég és idő 
sikert ad, nem sokára csinos angol kert körí- 
tendi I-ső Endre király' kegyeletének emez agg 
emlékét; díszes fasor közt elnyúló csinált ut 
vezetend föl a zárdalakhoz, hol legszebb Ízlés
sel rendezett virágcsoportok’ illata üdvezlendi 
a látogatót, előszavául a szives látásnak benn 
a falak közt. Ekkép a jelenélet' mosolygó ta
vasza fogja övezni a komor múlt' síremlékéül

fonálló katakombákat, mik fölött tíz év múlva 
a zárda' alapíttatásának nyolczszázados emlék
ünnepét készül megülni a hálás Rend, azon 
nagyszerűséggel, mellyet illy szent magasztos- 
ságu dolog igényel. Ez ünnepet a föntisztelt 
apátur egyszersmind olly műemlék által szán
dékozik örökíteni, melly mig egyfelől a tisz
telt férfiú’ múlt nagyság és kor iránti kegyele
téről teend legszebb tanúságot, egyszersmind 
a hazát egy művészeti becsű gyönyörű művel 
fogja gazdagítani. — Mi hogy tisztelt apátur’ o- 
hajtata szerint mind teljesüljön, s hogy őt a- 
zok' teljesültén túl is Isten még sokáig éltesse, 
velem együtt, hiszem az egész fördői társaság’ 
legőszintébb óhajtása. N.

KASSA, nyárelő’ 30. Komlóssy Ferencz’ 
igazgatása alatti magyar színész társaság múlt 
hó 24-kén a városi színházban Obernyik Ká
roly „Örökség“ czimü köztetszést nyert jeles 
színmüvével kezdé meg mutatványai’ sorát és 
e hó’ 28-kán Kovács Pál „Nemesek’ hadnagya“ 
ez. drámájával azon jelentés mellett szakította 
félbe, hogy 30-kán vagyis ma szomszéd sz. kir. 
Eperjes’ városába 12 előadásra átrándulandó, 
onnani visszatértével a pesti színháztól több 
jelesebb tagot vendégül megnyerni ügvekezvén, 
előadásait részint a színházban , részint az újon
nan építendő színkörben folytatandja. 6 -kán 
Lendvay ur a pesti nemzeti színház’ rendezője 
„Don Caesar de Bazan“ színmű’ czímszerepé- 
ben mint vendég lépett föl. Lendvay ur isme- 
retesb jeles színész, semhogy dicséretünkre 
szorulna, elég legyen csak azt mondanunk: 
hogy első fölléptekor perczekig szűnni nem a- 
karó zajos tapsokkal és éljenkiáltásokkal fogad
tatván, játék közben és felvonások’ végén ösz- 
szesen 15-ször hivatott. Az igazgatóság minden 
tekintetben köszönetét érdemel, hogy őt vendég
szerepekre megnyerni szerencsés volt. Művész 
kedvelt vendégünk összesen 15-ször lépett föl. 
Sir Patrik’ adatásakor, melly első jutalomjátéka 
volt, a színház fényesen kivilágítva s tömve volt 
nézőkkel, a páholyok is mind el voltak foglal
va. Lendvay ur 3 csinos koszorúval és két 
rendbeli versezettel tiszteltetett meg. 2-dik ju
talomjátékul Paul Jones-t adá ; a színház ismét 
tiszteletére fényesen ki világíttatott, minden hely 
zsúfolva tele, koszorúk, versek, számtalan ki
hívások. 25 kén lépett föl utólszor mint Lugar- 
to. Körünkből a heláni fördőbe ment, honnan 
tegnap néhány vendégszerepre Eperjesre rán- 
dult. 18-kán előadás után kedvelt müvészven- 
dégünk éji zenével tisztelteteft meg. 11-kén Bor
gia Lucrezia hozatott színre. Vándortársaság 
és daljáték , — már magukban ellentétek, s itt 
tökéletest kivánhatsz-e? azonban egy vándor tár
saság’ körülményeihez képest a daljáték remé
nyen túl tűrhetően sikerült. — Ezen társaság 
több mint 30 tagból ál l , a szám szép , de te-
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hetség kevés, azonban csak egy művész is 
milly különbséget és fordulatot csinál, tapasz
taltuk ; mitevő legyen tehát az igazgatóság, ha 
városunkban tovább is a gerjesztett részvétet 
föntartani kívánja — mint hiszszük, de köve
teljük is — a tapasztaltakon okulva könnyen 
tudhatja.

Abaujvármegye' lelkes Rendei f. hó’ 17-én 
folytatólag tartott kozgyülésökben méltó megil- 
letődéssel vették sz. kir. Kassa városa’ kitűnő 
hazafiuságáról országszerte ismeretes beltaná- 
csának válaszlólag tett azon hivatalos értesíté
sét, melly szerint a magyar szinésztársaság’ 
behozatalát s fönállhatását, még a szerződés’ 
eltelte után is csupán a páholyokat és zártszéke
ket tartók, s a szinimutatványokat közönsége
sen látogatók’ akaratja és kivánatától függesz- 
lék föl; azért is, minthogy a magyar nyelv’ 
művelése s terjesztésének forró óhajtásából e- 
redett ezen megyei köz kívánat azon hatóság 
előtt, melly hivatalos válaszában kifejtett néze
te szerint magát a hazafiuság’ terén senki által 
megelőztetni nem engedi, méltánylatra nem 
találhatott, a megye’ rendei ezen hazafiui érzet
ből származott közkívánatnak eszközölhetésére 
mindent, mi azt elősegítheti, elkövetni köteles- 
ségöknek tartván , mindazon akadályokat j mely- 
lyek magyar szinésztársaság’ tartását gátolják, 
— kipuhatolni s a teendő vizsgálat’ nyomán e- 
zen közohajtás’ eszközlése végett a nm. kir, 
helytartó tanácshoz egy alázatos fölirást tétetni 
határozók, mellynek következésében egy szá
mos tagokbul álló bizottmány olly meghagyás
sal küldetett k i , hogy mindazon körülmények 
iránt, mellyek az érintett kötlevél’ keltekor a 
város’ kebelében előfordultak , vizsgálatot te
vén , s azon akadályokat, mellyek a köz ki- 
vánatot gátolják, kipuhatolván, hogy a tárgy
ban a nm. helytartótanácshoz egy alapos fölirás 
tétethessék, körülményes hivatalos jelentését a 
közgyűlésre adja be.

A legközelebbi sz. Iászlói gyapjuvásár é- 
lénktelen és nem olly látogatott volt, mint más 
években. — A herláni (közönségesen, de hibá
san nevezett Ranki) fördőben Péterpál napkor 
adatott bálok előtt, alatt és után igen sok 
vendég volt és van jelenleg is. Advinent állat
seregletével jövő hó’ első napjaiban ide érke
zik;— majd meglátjuk az itteni utczai arszlá- 
nok rokonszenvvel fognak-e irántok viseltetni?

Múlt hetekben megyénk’ egyik közkedves- 
ségü alszbirája Puky József ur nőül vette a 
kellemteljes Thuránszky Mária k. a. 24-kén 
pedig Kassán a lelkes huszárkapitány Schram
mel József ur vezeté oltárhoz Sárosbul Szath- 
márv Laura kisasszonyt.

R e n d e s  l e v e l e z ő .
ARAD, nyárhó’ 10. Azon kigyómérges 

szerkesztői panaszok közt, mellyek a négy fo

lyam’ vidékét több Ízben sikoltozzák keresztül s 
mellyeknek csak ezred részét is elkolompolni 
talán az egész magyar és nem magyar lapvi
lág' minden rangú és nemű hirharangjai sem 
lennének képesek, gyakran halljuk keservesen 
fölsohajtani ellenünk levelezők ellen a nem e- 
gészen okszerűtlen panaszt is, miszerint mi in
gyenpéldányos hirmozgonyai a szerkesztői ari- 
stocratiának, egyéb vidéki jelességek (?) fölött 
mindig és mindig Thalia’ zarándokairól, ezek
nek kínszenvedéseiről s még inkáhb a kínszen
vedésekről, miket ők a jámborok (!) akaratla
nul okoznak befogadóiknak , szoktunk és szere
tünk— ha igaz— a divatlapi hirtárczákban cse- 
vegdélni. Mennyiben van , vagy lehet igaz okuk 
szerkesztő uraiméknak e panaszra, előadását 
e helyt nem gondoljuk szükségesnek, annyival 
is inkább , mivel meggyőződve vagyunk , mikép 
ez ügyben ép úgy falra hánynóka borsót, mint 
ő kegyelmük, midőn a vizes, boros, borsos s 
tudja a jó é g , mi más tulajdonságú versek el
len pattogtatják száraz korbácsukat. Elég le
gyen ezúttal annyit súgnunk meg derék szer
kesztői háromságoknak, hogy több előfizetőt 
nyernek azért, ha a hosszasan lerajzolt műked
velői előadásban Nelli vagy Sári kisasszony, 
Béla vagy Feri urfi dicsértetnek meg különösen 
és pompásan, mint holmi ,Conversation s szer
kesztői enyelgésekkel, mik a ,Pesti Divatlapot* 
annyira megkülönböztetik szerény társaitól. Mo
solyognak önök tudom; pedig a dolog igy van; 
én több példával tudnám e titkocskát bebizo
nyítani. Tehát ne panaszkodjanak és ne fukar
kodjanak !

Ezen szerény figyelmeztetés után pillan
tsunk az aradi színházba.

Kilényi’ szinésztársasága múlt hó’ köze
pén hagyott föl meglehetős előadásaival, föl
hagyott pedig azért, mert a meleg keblű kö
zönség annyira megbicsakolta magát, hogy se 
köz- se vasárnap , se színházban sem a város
erdei arénában nem kíván mulatni, és pedig, 
a mi hallatlan , annyira nem kíván , vagy leg
alább a múlt hóban nem kívánt mulatni, hogy 
e társaság’ utósó előadásán , melly az ,aradi 
szegények* részére, tehát jótékony czélra ada- 
tandott volna, két sörényes uracson, s egy hi
res hajdani szépségen kívül, — kiket is korán- 
sem a művészet, annál kevesbbé a szent ügy’ 
gyámolítása, de, mint ez másutt is történik, a 
társaság’ egyéneiveli szívviszony ragadott a pat
kányfészkes színházba — gyalázatára az aradi 
közönségnek egy jó lélek se jelenkezett s igy 
a darab elő sem adathatott.

Az ügyvesztes társaság’ helyét jelenleg 
Szerdahelyié pótolja. Szerdahelyi, Havi, Er- 
kelné, Gyulai s e társaság’több jeles tagjainak 
dicséretébe nem  bocsátkozom, őket mind a pes
ti mind a vidéki közönség eléggé ismeri; any-

— --------------------— ----- -------------
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nyit azonban igaz lélekkel mondhatok, hogy e 
társaságot közönségünk az előbbinek — méltán 
is — föléje emeli, mit a f. hó' első napjaiban 
tartott megyegyülések s az épen most zsibon
gó meleg és poros vásár' alkalmával bebizo
nyított részvét eléggé igazol.

Vásárról emlékezvén nem hallgathatom el 
az iparnak egy nemét, mellyet vásár előtt és 
alatt, némelly hiteles útlevéllel ellátott k e 
r e s k e d ő k  gyakoroltak. Pirító szégyenére a 
városi rendőrségnek borzalommal kell napon
kint hallanunk, az utczai kávéházi zsebmetszé
seket, raktárak fölverését, s ezen iparlovagok
nak kézreker/tés után egy óra múlva szaba
don bocsáttatását, semmi vagy igen csekély 
büntetését. Nem czélunk valakit gyanúsítani, 
de mikor hetven nyolezvan bicskás özonli át 
városunkat s annyi megtérítlen kárt szenvednek 
polgártársaink, városi s vidéki kereskedőink, 
lehetetlen nyugodt kebellel tekintenünk, rend
őreink b e c s ü l e t e s s é g é r e .

Mint halljuk (bár teljesednék !) lelkes rá- 
czaink, kiknek az ,Életképek1 aradi levelezője 
már jó adag borsot tört orruk alá , hogy a ,kis‘ 
levelezőnek ,nagy igazságát, tettel czáfolják meg: 
a .Helység kalapácsa1 halhatatlan szerzőjét P e- 
t őf i  Sándort azon csodaszép ,néprománczért‘ 
mellyben a ,tehéncsordás1 és .kutvakölkök1 bur
koltainak a halhatatlanság' múmiájába , arany 
emlékkoszoruval fogják megtisztelni. Lám lám ! 
az é r d e m Sibenában is érdem marad!

Kérelmükre azoknak, kik kilétemen tusa 
kodnak, ezennel nyilvánítom, hogy én, a be
csületes magyar embereknek tisztelője, az Arad
ban megbukott oppositionak leendő kolomposa 
s a jövő őszelőben tartandó restauratiotul fogva 
vagyok Arad megye becsületbeli alcancellistája, 

óaradi maradi KOPPANTÓ PÁL.
— ZAY-UGRÓCZ, nyárhó' 10. F. hó 8- 

kán tétetett le a zay-ugróczi posztógyár’ alap
köve. Nem csak azért, mert hinni szeretem, 
hogy a Honderű’ kecses olvasónői Örömest ér
tesülnek ollymiről, mi honunk’ müipari előadás 
sanak emeltyűjéül tekinthető , de azért is, mert 
ezen alapkőletétel épen olly fényes mint népies 
volt, — leirom ez ünnepélyt röviden. Szeretve 
tisztelt főispánunk , Marczibányi Antal ur ő mga, 
ki az alapkőletétele' tisztét magárra vállalni ke
gyeskedett, a trencséni fördőbül a megye’csak
nem minden, úgy vörös mint fehérzöld tollas 
előbbkelői kíséretében érkezék Bán mezőváro
sába , hol őt 50 zay-ugróczi lot'as dzsidás, ve
zérével, három trombitásával s a Zay család’ 
nagy lobogójával fogadá, üdvözlé s a zay-ug
róczi uradalom'határáig kiséré. Itt a tulajdonos 1 
csömöri gróf Zay Károly ur, uradalmi tisztjei s 
számos vendégeivel, és dédősi fegyverzetben 
levő 12 lovag' jelenlétében üdvözlé ő méltósá
gát, ki ezután \  mfnyi menet' kíséretében trom

bitaharsogás, taraczkok’ durrogása és örömria- 
dások között vezettetett a Zay család’ ősi laká
ba , Zay-Ugrócz várába, hol az uradalom’ min
den falujának bírái s esküttjei, az uradalombeli 
üdvözlő kath. és protest, papság, a helybeli 
posztósak' ezéhe és a lépcsőkön czitrom és na
rancsfák közt fölállított, virágokat hintő vagy 
40 csinosan öltözött leányka várá be ő méltó
ságát. Innen az egész menet törökzene’ kísé
retében a gyár’ helyére indult, hol az evang. 
és kathol. lelkészek rövid magyar, tót és latin 
beszédeket tartottak. A főispán által letétetvén 
az ez évi mindennemű pénzekkel s a jelenle
vőknek pergamentre irt neveivel ellátott alapkő, 
a tulajdonos gróf köszönetét nyilváníta és zsen
ge intézetét ő mgának s a t. KK. és RRnek ke
gyeibe ajánlá. Mire a mgos főispán ismert ékes
szólásával jellemzé a nemes gróf nyilvános éle
te’ törekvéseit. „Igen“ mondá ,,a ns gróf büsz
ke öntudattal tekinthet múltjába, mert hazafiui 
kötelességeit híven s teljesen betölté, koronás 
fejedelmünkhöz s az uralkodó házhoz tántorít- 
hatlan hűséggel viseltetvén , három országgyű
lésen vitt törhetlen Önállósággal a haladás zász
lója alatt, s a mint eddig hazánk’ szellemi jó
létének előteremtésében eredménydúsan fára
dott, úgy e nagyszerű posztógyár’ fölállítása 
által, annak anyagi jóléte’ fölvirágoztatását is 
tetemesen előmozdítandja. Nem csak mint egyes 
ember, ki becsülni tudom a haza' javáért buz
gókat, de mint főispán is, e megye’ szegény 
adózói’ nevében ünnepélyes köszönetemet s le
kötelezettségemet kell nyilvánítanom , hogy a 
tisztelt gróf elnépesedett vidékünk’ ügyefogyott 
lakosai’ sorsát, illy tetemes keresetmódnyujtás 
által enyhítette. Adja az ég , hogy buzgó tö
rekvései hazaszerte elismerve s jutalmazva le
gyenek.“ Az alapkő’ illy ünnepélyes letételét 
fényes ebéd követé. A 90 úri vendég a kastély
ban , a 3 és 4 százados mindennemű fegyve
rekkel, lobogókkal, mellképekkel ellátott lo
vagi teremben; a lovasok, falusi birák s esküi
tek . kőművesek és gyármunkások, összesen 
mintegy 400-an a helységben több helyütt a 
tulajdonos gróf’ költségén zene mellett vígan 
lakomáztak. Az úri ebédnél örömpoharak ürít- 
tettek a tulajdonos gróf által a király, királynő, 
haza , nádor , uralkodóház , a főispán , Tren- 
csinmegve RR. és KK., Széchenyi István, Deák 
Ferencz, a magyarhoni minden felekezetű egy
házi s katonai rend és a jelenlevők’ egésségé- 
re. Estve a vacsora után a közel hegytetőkön 
nagyszerű örömtüzek lobogtak. Adja Isten, hogy 
a gyár minélelőbb megkezdje működését, s a 
mgos gróf bőven élvezhesse faradalminak s ál
dozatinak jutalmát.
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T H A L I A .

Nyárhó’ 1. O s c a r ,  vj. 3 flvb. Sáry Fan
ni’ föllépte.

— 2. L u c r e z i a  B o r g i a ,  Wolf ur’ u- 
tósó föllépte.

.— 3. S e n n e t e r r e  m a r q u i s e  vj. 3 
flvb. Sáry Fanni' utósó föllépte. Franczia szín
müvekben jó volna, ha színész urak és színész
nő asszonyságok nem geniroznák magokat ahhoz 
értőt megkérdezni a franczia szavak s nevek’ ki
mondása iránt. Ezt igenigen szivükre kötjük.

— 4. S ti b or Va j d a ,  szj. 4 flvb. Kisfa
ludy Károlyiul.

5. L i n d a ,  olasz nyelven. A1 b o n i k. a. 
s R o v e r e  ur,  mint vendégek először. Az idén 
Bécsben volt olasz opera' két legjelesb tagját 
vala alkalmunk hallani. A l b o n i  k. a.’ althang
ja azok közé tartozik, minőt századonkint egyet 
hallunk, minőhez fogható a hires Brambillán kí
vül nem létezett s jelenleg sem létezik. Nem 
csoda, ha énekének erejével mindenkit annyira 
elragadott, mint e csarnokban rég nem tapasz
talok. R o v e r e  ur Europa’ átalánosan elismert 
legelső buffoinak egyike, ki hogy nálunk ke- 
vesbbé tetszett, oka hihetőleg az, mert a na
gyobb közönség előtt még a valódi olasz buf- 
fomodor ismeretlen, szokatlan vala eddig, s pe
dig az annyira sajátságos, mikép nem csoda ha 
első látásra nem találjuk föl benne azt, mi ben
ne valósággal van. Azonban B. ur , kétségkívül 
lehetőségig használandotta a derék művész egy- 
pár fölléptét s sokat ellesett tőle , mit csak lát
nia kellett, hogy tulajdonává tegye, s bizonyo
san mint szerény tanítvány fogta magát viselni 
a nagy mester' irányában. Meg kell emlékez
nünk még S c h o d e 1 n é asszonyrul, operánk’ 
becses kincséről, kinek magas művészete illy 
kitűnő vendégek’ működése által segíttetve, 
csak szebb fényben tűnt föl, s kinek köszön
hetjük, hogy ez olasz előadások mindazon él
veket nyujták, mellyeket tőlük csak várhatónk. 
Ellenben a három müvészlevél mellett annál in
kább kitűnt a többiek’ gyöngesége, ámbár más
felől igen dicsérendő az őszinte ügyekezet, melly 
minden működőn kitűnt, lehető legjobban éne
kelni.

— 6 A Rab.
—  7. G a r r i c k  B r i s t o l b a n  vj. 4

flvb.
— 8. Don C a e s a r  de  Ba z a n ,  dr. 5 

flvb. Lendvay ur a czímszerepben müutazása 
után először lépett föl, s zajosan üdvezeltetett.

— 9. L á n c z ,  vj, 5 flvb. Scribetől.
— 10. B o r g i a  L u c r e z i a ,  olasz nyel

ven, A l b o n i  k. a. s R e i c h e l  ur mint ven
dégek. Mai előadás’ fénypontja kétségkívül a

hires bordal volt, mellyet A. k. a. olly utánoz 
hatlanul énekel. Bármilly nagy volta közönség’ 
várakozása, sokkal nagyobb volt meglepetése 
s az elragadtatás a dal’ hallata után. Négyszer 
vala a művésznő ezt kénytelen elénekelni. Rei
chel urnák don Alfonso nem tartozik szerepkö
rébe. Hanem Bertramot s több effélét látni tő
le, nem lenne utósó élvezet.

— 11. Ö r ö k s é g ,  dr. 5 flvb. Cser
nyiktől.

— 12. L i n d a ,  olasz nyelven. Alboni
k. a. s R o v e r e  ur mint vendégek. —j—

A KÍVÁNT GZÁFOLAT.

Frankenburg ur múlt szombati lapjában , a 
Honderű’ szerkesztőjét azzal vádolja, hogy ez 
egy Deák Ferencznek egyenesen hozzá (t. i. 
Frankenburghoz) küldött, de a Honderű' szer
kesztője’ kezeibe jutott (vagy azokban ma r a d t )  
küldeményét e l c s e m p é s z t e .  A leírás sze
rint e vád nem vonatkozhatik másra , mint egy 
darab régi pénzre s annak leírására. E pénz 
igaz hogy alulirtnál volt, de nem mint szer 
kesztőnél, hanem mint illyesek iránt érdekkel 
viseltető ismerőjénél annak, ki azoknak az il
lető helyre átadásával megbízatott, tehát csak 
megtekintés végett. És nálam volt később rö
vid időre maga a leírás is. Ellenben nem  
i gaz  hogy az a Honderű’ szerkesztőjénél m a
r a d t ,  vagy ő azt e l c s e m p é s z t e  volna, 
mert mind a pénz, mind a leírás már ön’ lap
jának megjelente előtt két nappal általam vi sz-  
s z a k ü 1 d e t e 11 '), s azt közlés végeit elfo
gadni, miután más lapnak szánatott, a Honde
rű' szerkesztőjének eszébe sem jutott. Hogy 
szólhat itt Fr. ur csempészésről, érteni való
ban nem tudom, annyival inkább , minthogy ha 
nem csalatkozom , a dolog felől magától a kül
demény’ átadójától vön tudomást, s hogy még 
is e l f e r d í t v e  a z t ,  belőle vádat formál a 
Honderű' szerkesztője ellen , ezt tán sokkal na
gyobb joggal nevezhetnők .bélyegzőnek. — Et 
Frankenburg ur loquitur de lovagiság et simili- 
bus ! — Remélem, Fr. ur fogja tudni, mit kell 
e nyilatkozat után tennie.

N á d a s k a  y.

l) Minek igy s nem máskép léte felől, ön már al
kalmasint meg is győzödék. N.

Budán, a kir. egyetem' nyomdájában.
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Á tört virág,
Kiről én most emlékezem,
S kinek kora 
Koporsóját fölleplezem :
„Tizenhat éves csak'.“ zokogja a 
Szegény anya;
„Tizenhat évnek, oh, hideg nagyon 
A sirtanya !

Nézzétek e túlhonnak angyalát,
Zöld rozmarinfüzérrel homlokán ;
Az ifjú évek harmattagjait,
S a megfagyott rózsát zárt ajakán,
Milly szép halott! S milly gyöngéd s 

szende még 
Az arczán ott felejtett rózsapár ;
Egy emlék élte’ gazdag tájiból,
Melly most a búcsú könycsókjára vár. 
Tündére volt a háznak, mellyben élt, 
Szívében üdvet osztó menny honolt; 
Lelkének eszmedus lángszózata 
A bársonyajkon élv’ virága volt.
S a szerelem
Az ő szivén is átgyuladt,
És összeforrt
A két szív egy közláng alatt.
De anyja szó lt: „Tizenhat évű csak,

Még várhat ő;
Pár év alatt válik belőle még 
A legszebb nő.
És a szív, melly megszűnt dobogni most, 
Fönn, a reményvár’ rózsaszirtein, 
Nyugodtan édes vágyak s hit között 
Repült tovább át élte perczein.
Minden virág csak üdvéről beszélt, 
Ajkára a lég illatot leh e lt;
Az érzeten csöndes kéj rezge át,
S lakóul üdv szállá meg a kebelt.
S ez érzetek közt megnyílott az ég,
S nyoszolyóul két angyalt külde le ;
Az angyalok felvitték társukat,
S bezárult rajok a menny’ kebele.
Az ég jegyezte földiektül el,
Násznépe mind csak angyalokbul áll ;
S ki mondja most, nem lesz-e boldogabb 
Menyasszony ö fenn ég lakóinál ?!
És mégis, oh,
Utána anyja felzokog:
„E földnek is 
Szükségesek jó angyalok.'
„S tizenhat éves csak zokog tovább 
A hű anya;
, , Tizenhat évnek, oh, .hideg nagyon 
A sírtanya!

BEÖTHY ZS1GMOND.

1

TIZENHAT ÉVES C SA K !
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A NÉGY TARKA.
(Vége.)

e ne rólam beszéljünk, 
szóljunk Lila kisasz- 
szonyrul s házasságá
ról. Én még keveset 
tudok, de eleget hogy 
mindent megtudhas
sak. Hol fog a legköze
lebb időben mulatni ?

— Tomáron.
—  Ott megtudja, mit cselekedjék, ad

dig is az Isten áldja meg. Talán intenem 
sem kell, hogy mindenütt hallgasson Zöld 
Marczivali ismeretsége felől. A haramia, mi
előtt a csodálkozó Tomáry többet kérdezhe- 
te, távozék.

IV.

Néhány nap múlt el, s Tasnay György’ 
házában, látogatáson levő jövendő ipa’ tisz
teletére, fényes lakoma volt, mellyben a 
szomszédság’ minden földesura részt vett, 
de mivel a háziúr még nőtelen vala, csupán 
férfiak valónak vendégei, s az estelinél ülő 
társaság annál zajosabb. Egy idegen lépe a 
szobába, ki előbb már az inas által mint é- 
pen most érkező utas jelentetvén, mindnyá- 
jok’ figyelmét magára vonó, termete erős 
vala s idomzatos, arcza férfias, s öltözete 
helyhez és időhöz mérve szinte divatos.

—  Barátom uram —  szóla a háziúr
hoz—  az estve idegen földön háza előtt ért 
rám, s azt gondoltam, megsérteném az igaz 
magyart, ha házába nem térnék vendégül.

—  Hozta Isten —  feleié az —  kihez 
van szerencsém?

— Én Barna Pál vagyok Csanád vár
megyéből, s főispánjok’fényes installatiójára 
jöttem.

—  Örülök, de nagyon sietett barátom 
uram, az még csak egy hét múlva lesz.

—  Addig rokonaimat látogatom. Vá
laszoló az idegen olly hangon, mintha ottho
nos lenne a háznál, és Tasnay’ ajánlatára he

lyet foglalt a dúsan rakott asztalnál, s leg
ott olly megszokottan vegyült beszédbe, hogy 
senki sem kételkedhete illy társaságokbani 
járatosságán.

— Uraim, ha jól haliám, midőn belép
tem, Zöld Marczirul volt szó , ha valaki lát
ta őt, nézzen meg engem is jól, hasonlítok-e 
hozzá, mert ma egy kereskedővel beszél
tem, kit megszedett, s arczát az enyémmel 
nagyon egyidomunak találta.

—  Bizony van egy kis hasonlatosság 
— szóla az idegent jobban megtekintve Iga- 
ry —  én igen közel s jól láttam őt, s azóta 
nem is tartom olly gazembernek, mint előbb.

—  Furcsa dolog lenne, ha helyette el
fognának, de szinte nem bánnám, a tréfának 
mindig barátja voltam. Azonban uraim félbe 
ne szakaszszák a mulatságot, folytassák be
szédüket, mintha itt sem volnék, vagy még 
inkább mintha mindig itt lettem volna.

—  Igaz, uraim, ki akar fogadni? kér- 
dé Igary, ki az egész gyülekezettel egye
temben már érmellyéki kedvben látszék lenni.

—  Még a feltételt sem tudjuk. Viszon- 
zá egy vendég.

—  Hallják tehát, négy lovat vettem 
Pesten, s azóta zárva tartom Igaron, hogy a 
napvilágon kívül idegen ne láthassa, s ki 
Ígéri, hogy szebb lovakkal jő a beigtatásra, 
annak kétezerét teszek egyre. — Hallgat
nak; hát annyira elfajult Magyarország, hogy 
senkinek sem volna derék négy lova? Foly
tató Igary. — Vejem uram, gondolom, szer
zett magának szép lovakat, mellyeken leá
nyomat haza vigye, ha úgy nincs s nem fo
gad, nem hiszem hogy valaha szerette vol
na Lilámat.

—  Hallja barátom uram —  sugá a 
mellette ülő Tasnaynak Barna Pál —  fogad
jon, különben baj lesz. Láttam az öreg ur’ 
lovait Pesten, szép dögök, de magamnak is 
van négy pejem, azoknál szebb, s ha kell, 
szolgálok vele.
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—  S vejem uram nem akar fogadni?
— Fogadok én. Szóla fölállva az ide

gen. —  Mezőhegyes Csanádban van.
—  Nem, én nem engedhetem, hogy 

más megelőzzön —  vága bele Tasnay —  
ha ipám uramnak tetszik, álljon fogadásunk, 
én a beigtatásra szebb lovakkal jelenek meg.

—  Áll a fogadás —  ismédé Igary — 
kinek tetszik még, álljanak mellém vagy 
Tasnay mellé. —  Igary’ felszólításának si
kere lön, a vendégek’ egy része ellene Tas- 
nayhoz, más része ez ellen Igary mellé ál
lott, s az idegen tetemes pénzre a házigaz
da’ lovaira fogadott.

—  Uraim —  szóla szinte büszkén 
mosolyogva Igary —  hogy is fogadhattak el
lenem, nem tudják-e, hogy a vidéken az e- 
nyémnél soha sem volt senkinek szebb lova, 
s meg sem bocsáthatnám senkinek, ha eb
ben meggyőzne.

—  Majd meglátjuk! Hangzók többek’ 
felelete, s ismét egyéb tárgyakra fordult a 
mulatság, mit Tasnay észrevevén az idegen
hez intézé szavait.

—  Uram, én csak biztatására fogad
tam, mert magam lovai nem roszak ugyan, 
de nem is országos hírüek, most szóljon, se
gíthet-e rajtam ?

— ■ Mindenesetre —  feleié ez, —  s 
ha tetszik, minden perczen megnézheti lo
vaimat, a korcsmában állanak, s ha életében 
sok szebbet látott, ingyen elhajthatja; pe
dig csak dögök négy pejemhez képest.

—  De rendelkezhetem-e velők ?
—  A beiktatás’ napjára kölcsönadom.
— Oh ez nem elég, a lovaknak sajá

tomnak kell lenni, különben csalásnak mond
hatják tettemet, de ha a lovak valóban szé
pek, s ön azokat eladni kész, a legnagyobb 
ár mellett is megköszönöm; most az öreg 
ur már többször mondá, hogy leányát csak 
annak adja, ki legszebb lóval viheti haza.

— Ez baj, de már felbiztatám önt, s 
hogy sárban ne maradjon, ha máskép segí 
teni nem lehet, remélem megalkuszunk.

—  Én bízom szavában. Yálaszolá Tasnay.

Másnap hajnalban megnézé Tasnay az 
idegen’ lovait, s kénytelen volt megvallani, 
hogy illyen szép állatokat ritkán látott, ha
mar megalkuvók az idegennel, magasztalt 
négy pejére, mellyekért négyezer forintot 
kívánt, Ígérvén azokat két nappal az igtatás 
előtt átadni, s Tasnay biztosításául maga a- 
jánlott s tüstént le is tett ezer forintot bá
natpénzül.

VI.

A nap’ utósó sugarai fekvőnek végig 
az alföld’ síkain, s csillogva rezgőnek az a- 
rany kévéken. Tomáry mélázva lovagolt visz- 
sza földeiről, hol az aratókat tekinté meg, de 
kedélye azon szerencsétlen állapotban vala, 
mellyben még munka' sem nyújt vigasztalást, 
s bujába merülten nem is látá a közel tár
gyakat, midőn régi ismerőse a török kantár
ral ékesített paripán szöktete eléje.

—  Ténsuram, elmegy-e az instellatióra?
—  Mit csinálnék én ott, talán boldog ve

télkedőmet nézzem Lilát vezetve?
— A világért sem; sokkal jobban illik, 

hogy maga vezesse a szép kisasszonyt. Ott 
kell lenni a ténsurnak mindenesetre. Hanem 
mielőtt többet mondanék, egyet kell tudnom. 
Az egész vidék’ minden lovát ismerem, csak 
a ténsuréit nem, s ebből is láthatja, hogy 
soha sem voltam ellensége. Mondja meg, 
vannak-e olly szép hámos lovai, hogy az e- 
gész instellatión legszebbeknek merné állítani.

—  Lovaim jók, de távolrul sem oly- 
lyanok.

—  Pedig olly lovainak keli lenni, kü
lönben mit sem Ígérhetek.

—  Hogyan?
— Meg fogja látni. Ez baj ugyan, de 

segíthetünk rajta. Néhány nap múlva egy 
gazdag örmény jő Kolozsvárról lovakkal, van 
négy tarkája, miilyen e világon sem volt, 
meg szakasztott egyforma mind, vegye meg 
a ténsur, jótállók, hogy nem lesz drága.Én 
ugyan ellophatnám tőle, s odadhatnám ne
gyedáron, de nem akarom a ténsurat bajba 
keverni lopott jószág’ vásárlásával.
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— S mit tegyek a lovakkal ?
—  Ha megvette, tartsa rejtve, s a be- 

igtatás előtti éjszaka legyen Ugodon, ott ta
lálkozunk. s a többit akkor megmondom. De 
kérem, vegye meg a tarkákat, gondolja, bol
dogsága függ ettől.

—  Legyen, megveszem, de hol talá
lom az örményt ?

—  Ő maga eljő még e napokban; de 
még egyszer kérem, el ne szalaszsza a tar
kákat, mert csak rajta viheti haza Lila kis
asszonyt. S még egyet ténsur, de ígérje meg, 
hogy nem neheztel érte.

—  Beszéljen, mit mondhatna, miért 
neheztelnék.

—  Tudom, hogy a ténsurak is gyak
ran megszorulnak pénz’ dolgában, ha talán 
nem volna olly állapotban, a lovakat, mert 
néhány ezerre mégis fölmehet árok, kifizet
ni, nekem adott most az Isten, szolgálhatok 
kölcsön egykét ezerrel, és igen szívesen 
cselekszem, pedig higye el, kölcsön még sen
kinek sem adtam pénzt.

—  Köszönöm —  viszonzá mosolygva 
Tomáry — gazdagnak épen nem mondha
tom magamat, de atyám ollyan rendes álla
potban hagyta rám jószágomat, hogy néhány 
ezer forint mindig van kezemben.

—  Szinte sajnálom, — mondá a hara
mia — ollyan szívesen szolgáltam volna, de 
adja Isten, hogy mindig úgy maradjon.

—  Remélem azonban, kend nem fog
ja velem hiába tétetni ezen nagy költséget.

—  Uram, kételkedik szavamban, mi
vel érdemlettem azt? — Szóla neheztelve 
Zöld Marczi —  mi czélom lehetne meglop
ni mint haramiának, azt már régen tehettem 
volna, de száradjon el kezem, ha valaha tud
va jótevőm’ vagyonához nyúl. Vagy meg
csalni, az zsidó s czigány’ dolga, s pusztul
nom kellene a világból, ha illyest lobbant- 
hatna szememre. _

—  Bocsásson meg — vága hirtelen 
szavába Tomáry —  én nem kételkedem, de

t látja kend, tervéből mit sem tudok, s ezért 
természetes, ha nem bízom egészen sikerébe. 

— Jobb nem tudni a ténsurnak előre,

mondtam már, annak idejében mindent meg
tud. Vagy talán becsületét fé lti, esküszöm 
arra általam annyi árnyék sem esik, meny
nyi a puszta Hortobágyon van.

—  Jól van, én bízom kend’ szavában. 
Válaszolá Tomáry s majdnem öntudatlanul 
nyujtá kezét a haramiának, ennek szemei 
villogtak szinte magasztos örömében, meg- 
ragadá az odanyujtott kezet, s erősen meg
szorítván mondá:

—  Isten adta volna, hogy mindig ily- 
lyen tiszta kezet szoríthassak, most nem 
kellene országutakon kóborolnom. Áldja meg 
az Isten ténsuram ! —  S elfordító lovát s 
a pusztának iramodott, mintha szégyellet
te volna elbusult arczát barátjának mutatni, 
ki azonban sokáig hangzó szomorú énekéből 
sejthető, milly gondolatokat ébreszte a ha
ramia el nem aljasodon keblében egy kéz
szorítás által, s valóban szánni kezdé a sze
rencsétlent, kit balsorsa vetett hihetőleg gya
lázatos pályára, míg belsejében az ellenke
zőre olly szép hivatás látszék, s egészen bá
natos gondolatokba merülve, talán perczek- 
re ön baját is feledve, hallgató a haramia 
énekét, mig utósó hangjai el nem zengtek a 
pusztában.

„Katonának viszik szegény ember’ flát,
Pedig nem szereti a káplár páIczáját- 
Táborba kell menni, sírnak apja anyja,
Pedig nem bántotta soha a franczia.

Isten a világot szabadnak alkotá,
Mért teszik hát mégis szegény embert rabbá, 
Czifra a katona s rab az istenadta,
Öt kapitány, hadnagy s a káplár kínozza.

Hej az Isten engem nem annak teremtett, 
Elhagytam, elhagytam a szép vitézséget.
A pusztán kell most már holtomig tanyáznom, 
Szegény legény vagyok, a lesz a halálom.“

A szívrázó busán, majdnem vészha
rangként roszat jósolva zengő hang mutató, 
miként, a szerencsétlen saját szomorú álla
potát festé az egyszerű dalban, s Tomáry 
még sokáig néze utána, bár énekét a távúi
ból többé nem hallható. De a néhány szó 
úgyszólván kulcsot adott kezébe a haramia’ 
szivéhez, kit valóban szerencsétlenség suj-
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f tott egy dühöngő örvény’ széléhez, mellyből 
őt ha csak lehet megmenteni, és lelke’ ne
mesebb csiráit kifejtvén, megjavítani eltö
kélő magában, s ezen gondolatban annyi vi
gasztalást érze, hogy könnyebb szívvel mint 
régóta dobogott nyugtalan keblében, ért ha
za, s mivel a haramiának, kit olly váratlan 
s olcsón nyert pártfogóul, szerencsétlensége 
oszlató eddig egy tárgyra halmozott buját, 
az éjt ha nem vidámabb, de szelidebb álma- 
dozások között tölté.

Másnap még dél sem vala, s egy ide
gen hajtata Tomáry’ udvarába, utána tíz 
vagy tizenkét lovat kisértek pórázva, közö
lök négy pompás tarka tüstént magára vo- 
ná az ifjú’ figyelmét, s eszébe juttató a ha
ramia’ Ígéretét, mellynek első részét igen 
hamar teljesítő, s általa mintegy kezességet 
nyujta a többi felől. Tomáry’ reménye erő
södők, s eltökélé magát a lovakat bármilly 
áron megvenni, mivel ha Zöld Marczi csalni 
akarná, sem igen veszthete, illyen szép ál
latoknak —  ha megtartani nem akarná —  
mindig könnyen lelhetve vevőt. Úgy lön, 
mint Tomáry várta, az örmény maga meg
kínáló lovaival, s a négy tarka ugyanannyi 
ezeren sajátja lett.

—  Higye el ténsur —  szóla az ör
mény a pénzt tárczájába rakván — bátyám
nak sem adtam volna hat ezren alól, de ma 
reggel Zöld Marczi egész bandájával rám i- 
jesztett, s égre földre esküvék, hogy ha dé
lig el nem adom tarkáimat, minden lovamat 
elhajtja. A szivem fáj értők, de mit lehetett 
tennem, szerencsém, hogy a ténsur itt van, 
különben itt senki sem bírta volna megven
ni. Azért tanácslom, jól vigyázzon rájok, kü
lönben ellopja a zsivány.

—  Köszönöm, s követni fogom taná
csát. Jancsi tüstént zárjátok az ólba, s ha 
valaki legalább egy hétig meglátja vagy meg
tudja, hogy megvettem a tarkákat, mind
nyájatokat elcsaplak. Szóla Tomáry a hara- 
miátóli félelmet okosan ürügyül használva a 
lovak’ eltitkolására.

A főispáni beiktatásig elfolyt időt re- 
mény s aggodalomban tölté az ifjú, az utób

bi azonban igen nbvekedék szivében, tudtá
ra esvén, hogy Tasnay kézfogót tartott Li
lával, de a szomorú hitben isvidítá az, hogy 
az egész vidéken beszélék, mikép Lila csak 
kényszeríttetik ezen házasságra, mint ezt a 
gyürüváltásnál mutatott szomorúsága is el- 
árulá.

A sujtásos nemzeti ünnep közeledett, 
minden világtáj felől tódult a sok hintó, s 
lovagolt a kék inges lobogós darutollas ban
dérium a megye' székvárosa felé. S az előb
bi nap’ reggelén Igary is Ugodon volt, alig 
félórányira a székhelytől, de ki látó, alig is
merne benne a lovaira büszke nemesre, any- 
nyira elcsigázták őt bú, harag és boszanko- 
dás, mert miután az országban dicsekedve 
terjeszté el új lovai’ hasonlíthatlan szépsé
gét, s a főispán előtt is esküvék, miképen 
csupán tiszteletére vett tömérdek pénzen 
négy lovat, minő az ünnepen több nem lesz, 
kénytelenítteték ott vagy négy igás lován 
jelenni meg, vagy épen elmaradni, mit a- 
zonban, nehogy a nagy ur tiszteletlenségre 
magyarázza, a világért sem tett volna, s e- 
lőrj képzelő már a gúnyt, a szégyent, mely- 
lyet visszatorlásul annyi dicsekedésért, ba
rátja s ellensége rá árasztand; nem is szá
mítom a fogadásból származandó nagy vesz
teségét. S mondhatjuk, ámbár a legnagyobb 
brittet Igary úgy sem ismerte, mint Faragó 
az aert, azaz híréből, ollyan állapotban volt 
mint Shakspeare’ VI. Henrike, azaz minde
nét odadta volna ha nem is egy, de négy 
szép lóért ; mert négy pompás peje huszon
négy órával előbb a híres Zöld Marczi által 
ellopatott.

—  Ténsuram —  rohant be kocsisa —  
megtaláltam a pejeket.

—  Hol vannak ? Kiáltó székéről na
gyot ugorva Igary, s örömében talán még 
a ,primae nonus‘t is a bibliában kereste 
volna.

— Épen most hajtják a városba, kép
zelje csak a tekintetes ur, a haramiáktól te
kintetes Tasnay ur vette meg.
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—  A lehetetlen.
—  Csapjon el a ténsur, ha nem igaz, 

a kocsis mondott mindent, városbul kijőve 
találkoztam vele, mindjárt megismertem a 
négy pejt, melly a kis kocsiba vala fogva, 
visszahajtottam volna, de ketten voltak, s 
majd megütlegeltek, midőn mondtam, hogy 
tegnapelőtt éjszaka lopták tőlünk, azt meg
váltották ugyan, hogy urok tegnap estve vá- 
sárlotta.

—  Ez czudarság ipám uramtul, lopott 
jószágot venni: ez orgazdaság, de nem gya
nította, menjünk a városba, vissza kell neki 
adni.

—  S hogy van megelégedve a lovak
kal? Kérdé székvárosi szállásán Tasnayt 
Barna Pál.

—  Köszönöm édes barátom, hogy se
gített rajtam, életemben sem láttam szeb
beket.

—  Azt tudtam, csak sajnálom, hogy 
jelen nem lehetek diadalmán, tüstént indul
nom kell haza, mert mint most esett tud
tomra, feleségem halálos beteg.

— • Azt szivemből sajnálom.
—  De mielőtt mennék, még egy ta

nácsom van. Ma reggel Ugodon Igaryval ta
lálkoztam, ő kocsisom' ügyetlensége miatt 
tegnap látta a lovakat, s legottan meggyő
ződök, hogy vesztenie kell. Ő nem tudja, 
hogy barátom uram a lovakat tőlem vette, 
s kikottyantá szép szándékát, azt fogja állí
tani, hogy a- lovak tőle lopattak el, képzelje 
csak mennyire megy bolondsága : barátom u- 
ramat orgazdasággal, engem lopással vádolni 
csupa hiúságból, de oda ne adja, mert én 
már a szolgabirónál voltam, s jelentést tettem 
a dologrul.

—  Odaadni, de azt mi nem engedjük. 
— 'Kiált? egy a jelenlevők köz 51, kik majd 
mindnyájan részt vettek Tasnay mellett a 
fogadásban.

— ■ De én leányának jegyese vagyok, 
hogy tagadhassam meg kérését. Mentege- 
tőzék Tasnay.

— Ez igaz, de könnyen segíthetünk 
rajta. Barátom ur3m, ránduljon ki a szom

szédba valamelly ismerőséhez, s csak estve 
térjen vissza, midőn már a főispán elé kell 
menni. S ha Igary azalatt megjőne, majd 
elutasítják ezen urak. Javaslá Barna Pál, s 
mindnyájan helyesnek találták tanácsát, s in
dultak is tüstént, Tasnay egy szomszéd falu
ba, s Barna Pál mint mondá Csanád várme
gyébe.

Barna Pál Ugod felé menvén találko- 
zék a városba siető Igaryval, s nevete ma
gában, ennek szemeiből a haragot látván 
szikrázni. Igary veje' szállására ért s egye
nesen az istállóba rontott, hol bámulva lo
vaira ismert, majd a szobába rohant, de ott 
vejének csak vendégeit leié, kik nevetve s 
gúnyolva fogadák állításait, s dicsekedve 
mondák, hogy el voltak készülve cselére, s 
azért nem hisznek semmit, az öreg erőszak
kal, törvénynyel fenyegetőzök, de mit sem  
használt, s végre látván, milly közbotrányra 
adna alkalmat az ünnepen illyen gyalázat 
fölfedezése, szivében boszút esküdve Tas
nay ellen hajtatott vissza Ugodra.

—  Kié ez a négy tarka ? Kiáltá Iga
ry, az ugodi korcsma előtt robogván el. —  
Megállj ! S kocsisa megállítá lovait.

—  Az enyém. Feleié Tomáry kiszállva 
hintájából.

—  Barátom uramé, az Isten hozta, 
kérjen a mit akar, csak adja nekem négy 
tarkáját, mert ezek még ellopott pejeimnél 
is szebbek.

— Ténsur, lovaim nem eladók, s va
lóban annyira szeretem, hogy nem tudnék 
mit kívánni értök.

—  Tőlem nem tudna kívánni? Kérdé 
sokat jelentőleg Igary.

—  Öntül — feleié habozva Tomáry 
—  mit nem tudnék öntül kívánni, de az an
gyalt, kit imádok, s önszivemet sérteném 
meg, ha ennyire lealacsonyítanám őt.

—  Értem, ön szereti leányomat, az or
gazda Tomáry többé nem vöm, vegye Lilá
mat barátom, de a tarkák legalább a lako
dalomig enyéim.

—  Örökre. Riada fel Tomáry, s örül
ve siettek mindketten Igary’ háza felé, az
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első, mert kedvesét életében először karo- 
landá, a másik, mert megnyeré fogadását, 
és szégyent nem valland a nemesség, s fő
leg a főispán előtt.

•

Két héttel abeigtatás után az igari ha
tár’ homokjában egy hintó kínlódott, benne 
a röpülni vágyó Tomáry átkozá hazánk’ rósz 
utait. Zöld Marczi pattant eléje, s vidám 
arczczal üdvezlé. Hová ténsuram?

— Igarra lakodalmamra. —  Feleié To
máry.

—  Azon szivemből örvendek. Viszon- 
zá a haramia, és Tomáry, nehogy cselédei 
hallják beszédét, kiszálla s gyalog követé a 
haramiával hintáját, nemes szándékát telje
sítendő a haramia’ megjavításával, de bár
mennyit beszélt, milly nagyokat ígért s a- 
ján lo tt , a haramia mit sem akart tudni é

letmódja' változtatásáról, s végre szava’ e- 
gész hatályával mondá :

—  Nem élhetek már én másképen, na
gyon megszoktam a szegény legénységet, s 
s tegyenek ma királynak, holnap az ólban 
legjobb lóra ülök, s a Ilortobágyra szököm.

—  De én kendnek annyival tartozom, 
kérjen legalább hála’ fejében valamit, min
dent megadok.

— De mit kérjek, ténsuram, lóra nem 
is ülnék, ha nem magam szereztem; de i- 
gaz, adja nekem a másik kantárt is; sze
gény Becskerekynek nyugta sincs, mióta az 
enyémet látta.

—  Mihelyt meghallja kend, hogy haza 
értem, másnap elviheti tanyámról. Válaszoló 
Tomáry, mosolyogva a haramia’ sajátszerü 
elégültségén.

— • Isten áldja meg a ténsurat, legyen 
felesége ollyan jó mint szép ! GAAL.

AZ Ő EMLÉKEZETE.
Oh szerelem, lelkem’ szép üdvössége te ölsz m eg!

(ffiador) V ö r ö s m a  r t y.
II.

Ki adta, lány, e csábszemet neked,
Hol üdv mosolyg és kárhozat borong?
Ki e szemet, melly boldoggá teszen,
S elkárhozít is egyszersmind, o mondd ?
Ki adta, lány, az égnek csillagát,
E két szemet, melly lelkem* járja át ?

«
Szemedbe nézek, a kéj elsiilyeszt,
Azt gondolom, az üdvösség enyém ; 
Szemedbe nézek, és elkárhozom,
Azt gondolom, pokolba leesém.
Nincs annyi kín, nincs annyi szerelem,
A mennyit érez érted kebelem.

Ha nézem a hullámzó éjhajat,
Melly vállaid’ márványán összefoly,
Ha nézem a mellt, melly habként dagad, 
Lelkem megáll, kéj és kín ostromol. 
Szépséged , oh lány, meg nem foghatom, 
Hogy nagy, kinomrul elgondolhatom.

Szép vagy, miként kelő nap bérez’ haván, 
Szemed’ sugára lelkeket nyilaz,
Nem ér fel a szó, téged látni kell,

Ki láta egyszer s nem szeret, ki az ?
Én láttalak s eszem, valóm tied,
Lehetsz-e, szólj, hozzám mégis hideg!

Ha ablakodnál estve elmegyek,
És játszni hallak büvösbájosan,
Az Isten tudja, el nem mehetek,
Lábam, mint Lóthé, megkövülve van, 
Százszor megyek, százszor megfordulok, 
Bár tudnám mindjárt kővé válók ott.

Ha nézem úszni hattyuujjaid’
A méla hangok’ zengő árjain,
Lelkem ragadva száll a hang után,
És elmerülök arczod’ bájain,
S vagyok, hallgatván a tündérzenét,
Miként ha ég és föld közt függenék.

Azt gondolom, hogy lelkem Udvezül,
Hogy bűvös árnyak játszanak velem,
Hogy nincsen angyal égben, mint te vagy, 
Azt gondolom, vagy játszó képzelem ; 
Gondolni félek, hogy n ö vagy te is,
Oh mert a nőkben, csalva van, ki hisz!
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Fájdalmaimra, kérlek, oh leány !
Adj, irgalombul, egy szót, adj nekem,
Szót, melly a holtbul élövé tegyen.
Vagy eltemesse terhes életem'.
0 szólj, leány, mert megbolondulok —  
S z e r e t s z !  ne mondd ki, mindjárt..meghalok.

HIADOR.

EGY HÖLGY’ ABLAKA ALATT..
Kelőben a nap éji pamlagárul ;

Keblén piros rózsái hajnalodnak :
Ezen reggelt tevéd időhatárul —

S itt állok ím előtte ablakodnak.

Hideg de szép e reggel mint magad vagy, 
Mint vásznon a művész festett szerelme ;

Miért teremte Isten ostorul,
Ha bű szerelmed’ én nem bírhatom, 
Miért adott érző szivet nekem,
Ha égő lángját el nem olthatom ?
Rád a tavasz minden bájt mért rakott, 
Ha nem terem nekem, csak bánatot!?

EPIGRAMMOK.
DIVAT.

Színház, sétányon nagy fényt űz Gyászfi' családja;
Otthon az ínség ül —  a divat ennek oka!

PIPERKÖCZ.

Kóborlóczy magát szüntlen piperézi, simítja ;
Tudja, hogy a henyeség nagy bűn az Isten előtt.

GYÁRAK.

Gyárak készülnek, haza örvendj, lesz honi kelm éd:
Hányra fog illeni majd a honi kelme, hazám!

SZÓRAKOZÓ.

,Szórakozásra vagyon szükségem.’ —  Drága barátkám!
Szükségesb teneked g y ű j t e n e d  ö s s z e  magad.

X. UR Z-HEZ.

X. kérdé Z-től, mért pislogat olly vajudozva
Lámpátok ? mert még árt szemeinknek a fény.

ÉRDEM.

Szolgay eskütt l e t t ; és nem tön-e érdemeket rá ?!
Ö vezeté a nemes sergeket a . . .  csap alá.

PAJOR ISTVÁN.

Irántad e szív’ lángja mégis olly nagy,
S meleg, mi.it a szűz álom’ gerjedelme.

Nyisd meg leány az ablakot fölöttem,
Vagy hidd be a hideg reggelt magadhoz. 

És küldd ki forró álmodat, kegyetlen 
, Társúl ölelni régi lángjaidhoz !

SÁROSY.
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FRESCOK A S Z I V E L E T B O L  )
i .

é r z e l m i  a n o m á l i á k .

ájus’ 15-kén Pannó
nia gőzös épen ke
reket oldott Ó Buda 
felé , midőn fodeze- 
tére léptem. Szokat
lan meleg nap volt, 

‘— azaz a bundát 
nélkülezhetők, s ezt szokatlannak méltán ne
vezhetők , mert az idei tavasz Magyarországon 
olly átkozott hideg volt, mintha a természet is 
— mint mi szeretetreméltó iró — egyik magyar 
lap’ zsoldjába szegődött volna, hogy a h o n i  
hőséget a Haza’ javára á la grosso hütögesse , 
s a fonloldiakat á la minuta mászásukban gyá- 
molítsa. Egyébiránt e kis meleget is meglehe
tősen depotenczirozá a kelletlen hidegü éjszaki 
szél' durva fuvalma, melly koronkint felfelkap
va a kerekek közt porrá tört vizet, legfinomabb 
graefenbergi douche gyanánt csapkodá azt hom
lokomhoz , mintha gyanítná, hogy égő agyve 
lömnek hűtésre, fejem lázongó hevének csilla
pításra van szüksége.

Ah ! mert hiszen úgy volt. Szivem pokoli 
kínkatlanhoz hasonlíta, mellyben a vad lánggal 
föllobogó szenvedély’ tüze forrásig hevíti a lá
zongó vértömeget, hogy a szív' gyors lükteté
sei agyam’ legvégső ereiig korbácsolják azt, kí
nosan égetve valómat utjának minden pontjain. 
Keblemben a megcsalt szerelem’ vad láza.dúlt, 
és e perczben a visszemlék’ kígyója, melly már 
egy időre szelídülni lálszék , újra mérgesebben 
kezde rágódni szivemen.

Szobám szűk lön révedező gondolatimnak. 
Levegőt, levegőt! kiálték, nehogy újra elkap
jon szerencsétlen ábrándom' rohama, s pár 
perez múlva a Duna’ partján valék. A hideg szél’ 
metsző éle érvágó gyanánt mükódék fölingerült 
kedélyemre , s hogy jótékony hatását még in
kább élvezhessem , Pannóniára szállék, a gő
zöst ezúttal g y ó g y s z e r ü l  használandó. Mi
nő sikerrel ? magam sem gyanítám.

Hatan valánk az első helyen. Egy ifjú or
vos, ki a császárfordőbe sietett, hol egy fiatal 
özvegyet — gyógyít; egy tiszt, ki mint látszék 
nem rég jutott a hadnagyi rojthoz, mert koron
kint olly büszkén tekintgete végig egyenruháján,

mintha tavaszhó’ 29-ke óta gömörmegyei táb- 
labiró volna ; egy irgalmas barát, ki az irga
lomérzetet keresve járt föl s alá az országban, 
de azt, miután nemcsak az országból, hanem a 
föld’ színéről is végkép elköltözött, sem szára
zon sem vizen föl nem találhatá; két óbudai 
becsületes izraelit, és úri csekélységem egészí- 
tők ki a hat számot. Nőnek hire sem volt. Én 
ugyan a nőtlenségnek mindenha nagy apostola 
s barátja voltam — de csak a házasságban : 
egy illy nőtelen utazást pedig a gőzösön rend
kívül unalmas mulatságnak tartok. Ábrándimba 
mélyedve sülyesztém tekintetem’ a hullámzúzó 
kerekek’ kimért forgására, és a hölgyre gondo
lák, kinek hűsége alig tartott tovább, mint e 
keréknek egyszeri fordulása , — midőn izmos 
tenyércsapás érinté vállamat, mellynek barátsá
gosszívből eredtét következő szavak tolmácsiák.

— Mit bámul az uram, mintha üdve őr
lődnék szét ama kereken!

— Se-e-r-vus édes Titusz barátom! kiál
ték kezet szorítva a megszólítóval, miközben 
arezomon a komorság és- feltolakodott boszan- 
kodás’ hideg vonásai az édes meglepetés’Öröm
érzete alatt szétsimulának ;—higvek-e szemeim
nek? te vagy , régi jó barátom, egykori iskola
társam ? édes Tituszkám! milly véletlen talál
kozás !

— Igen én vagyok , testestül telkestül — 
és testvérestül. — íme nővérem Julia , — mon
da , s egy mellette álló hölgyet mutata be , kit 
Titusz barátommal együtt eddig azon egyszerű 
okbul nem vevék észre, mert mindketten lenn 
a hajoszobaban valanak.

E bemutatásnak mindkettőnkre nézve a 
szokottal egészen ellenkező eredménye lön. Van
nak arezok, mellyek’ első megpillantásánál az 
üledék egész hidegvérünket, az ész’ teljes ha
talmú uralkodását fölöttünk igényli, hogy a visz-

1) Midőn a«divatos Frescorajzokhoz némileg új me
zőt választék: új s nők előtt tán különösé ér
deket vélék adni azoknak. A szív’ ezer szövedé
kű életviszonyai gazdagok jelenetekben, mik illy 
frescoknak érdekes tárgyul szolgálhatnak.

Y o u n g .
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szataszító hatást, mellyet ránk tőnek, elfojtani 
bírjuk; úgy tetszik, mintha a vonások a szép
ségnek lelkűnkben gyökedző szabályaival me
rőben ellenkezőleg volnának rajtok egyesülve, 
olly szabálytalan egészszé alakulva , melly el
taszít. Milly befolyást tulajdonítsunk e jelenet
nél azon összefüggésnek, melly a lélektulajdo- 
nok s azok’ tükre a külalak közt létezik, s meny
nyiben van e visszahőkölés rokonságban azon 
gondolattal, mikép melly a rút alakban lakozik 
a lélek sem lehet szép9 — nem fejtegetjük. 
Annyi azonban bizonyos, mikép gyakran, ha 
az illy arezot, melly első látásra eltaszíta , hosz- 
szabb ideig látjuk, ha annak vonalmaival az ér
zelmek és indulatok’ különféle tükrözései köz
ben lassankint megismerkedünk: elenyészik a 
visszataszító hatás , s nem ritkán szépnek is ta
láljuk később azon hölgyet, ki látása’ első per- 
czében elijeszte.

Illy arcz volt. Júliáé — s mi tűrés tagadás, 
illy hatást tön rá saját úri szépségem is. Mert 
félretéve minden hiúságot, én bizony megval
lom , mikép mindketten azok közé tartozunk, ki
ket a rósz világ praeferenter rútaknak szokott 
tartani. Midőn tehát egymást megpillantok, 
mintha a szokott üdvezlési formulák egymást 
kölcsönösen kiölték volna ajkainkon, némán te
vénk hátra egyegy lépést.

— Ah ! a mint látom, ti már ismeritek 
egymást; — szólt Titusz, e jelenetet látva, s 
máig sem tudom, szavaiban naivság-e vagy ha
misság volta fő elemrész; elég az'hozzá, hogy 
mire szóhoz jovék, ő már távul az új hadnagy
kával volt mély beszédbe elegyedve , minket 
szépen magunkra hagyván.

Mindez azonban pillanatnak müve volt, s 
jövő perczben már mindketten a legilledékesb 
udvarisággal áliánk szemben egymással, s an
nál beszédesbek kezdénk lenni, mintegy ekkép 
teendők jóvá az üledéken olly átkozottul elkö
vetett sérelmet.

Julia először vala Pesten , s igy minden 
meglepettségem mellett sem vala nehéz a tár
salgásra anyagot találni, s csakhamar Örömmel 
vevém észre, mikép Julia a beszédfonalat ügye
sen s szellemdúsan érti mind érdekesbbé szőni.

A bombatérhez érénk. Az egyházból meg
ható diapasonokban hullámzók egekig a hívek’ 
éneke, mellynek egyes accordtöredéke, mint 
bokrától elszakasztott viráglevél, úszott felénk 
a szellő’ könnyű szárnyain. Julia megkapatva a 
hangoktul, elhallgatott, szemei az egyház felé 
révedeztek el, mellyben a szent zsolozsma tar
taték, majd a szelíd vallásosság’ tiszta ihlett- 
ségével emelé azokat a kék egekre, miközben 
arczvonásain az ájtat’ magasztossága sugárzott 
keresztül.

— E nő vallásos, — gondolám e pilla
natban — szivében Isten és szent hit’ igéje él !

S van-e koszorú ékesebb , melly női szív körül 
a gyöngéd érzelem’ gyémántjaiból fűződik, mint 
mellynek vallásosság teszi legdrágább ékkövét!

És e szemekben némi szelíd tüzsugárt fe
dezék föl, melly vonzóvá tévé a nő’ tekintetét, 
s mellynek szelíd ragyogása kellemesen voná 
magára szemeim’ egész figyelmét. — E nő még 
sem/Olly rut, mint első tekintetre látszék, gon
dolám, midőn hajónk a császárfördő felé tovább 
indult.

A margitszigeten mosolygó pompában fej
lett új életre a tavasz; legszebb smaragdme
zét ölté föl a sziget’ pázsita, s dús életű lomb
korona leveledzék ezer hajtásban a terebélyfák’ 
ágai körül. Az egész virító sziget, mint a föl
ébredt természet’ édes mosolygása hizelgett fe
lénk , s Öntetszőleg kaczérkodott az őt gyűrűző 
Duna’ csalfa tűkörével.

— Ah beh szép , beh felséges a nyíló ter
mészet I kiálta föl Julia elragadtatva a szembáj- 
ló látványtól.

Bizalmas párbeszéd keletkezék köztünk 
a természet’ szépségei fölött, mellyeknek ma
gam is nagy barátja vagyok, annyira mikép 
nem győzök eléggé csodálkozni, hogy Budapest’ 
számos bájvidékei olly látogatlanok. Kalmárvá
ros vagy fiatal Pest, és a kétszerkettő elöl keb
ledben minden költészetet.

Egészen elérzékenyültünk.
— Mint látom — mondók végre —  mi 

mindketten a természet’ imádói közé tartozunk.
— És ki ne volna az — szóla Julia — ki

ben romlatlan, ferdítlen a szív! És épen nő
szívnek nem lehet édesb nyughelye , mint a 
természet’ nyilt őszinte kebelén. Higye ön ne
kem , midőn emberi kebelben már rég kiholt a 
részvét, midőn emberek közt nem akad többé 
szív, melly előtte kitárt valónkat megértené: 
a természet még mindig viszhangot adand só
hajainkra , s mint mi érző lény, megosztja ve
lünk a fájdalmat. Csakhogy olly kevesen értik 
a nyelvet, mellyen e jó barát hozzánk szól. A 
nő , ki már az élettel számot vete, és szám
adáskor nem maradt részére egyéb főn , mint 
kétségbeesés : forduljon a természethez, — és 
szeretni tanulandja az életet, mellyet már meg
vetett, és feledni fájdalmait; hit’ szikrája fog 
kilobogni e fájdalmak’ hamvai alól, s ha egye
bet nem, legalább annyit nyerend, hogy elég 
ereje lesz— kolostorba menni.—A naptól kezd
ve , mellyet nehéz ború’ fekete fátyla takar el 
szemeim elől, a kis fénybogárig, mellynek sze
rény csillámát a nyáréj’ szellőjétől megingatott 
fűszál árnyalja el; az óriás tölgy tül, melly fel
hőkben föröszti ezerágu koronáját, s földrázó 
nyögéssel törik meg a bérczeken átzugó vihar' <̂ P 
kénye előtt: a kék ibolya’ gyöngéd virágáig, 
melly mit sem tudva a nagy természet’ küzdé- 
seiről, csak szebb, életerősb lesz a szirmain ( y



71
ollykor átlengő estfüvalom' érintése alatt: min
den , minden szíveqyhítőleg szól hozzám, mint 
csalbatlan sybillakönyv, mellynek tárt lapjain 
arany betűkkel Írva olvasom, mikép a nőszív 
annál boldogabb, minél szőkébbek a korlátok, 
miket keble' vágyai körül von. Higye ön , v á g y- 
t a l a n  s z í v  ama föld, mellyből a nő’ boldog
sága legbizlosabban fólvirágzik.

E nyilatkozat becsülnöm taníta Júliában 
egy hölgyet, ki olly magas szemponlbul tudá 
fölfogni rendeltetését, és e becsülcsben csak
nem egészen felolvadott némi vegyítéke a szá- 
natnak, mit el nem fojthaték egészen, látva a 
nő’ egész lényén, mikép e gondolkozásmódot 
nála a szépséghiány’ keserű érzete érleié szív
nyugtató meggyőződéssé.

Ó Budához közeledénk. A hajógyár’ han
gyaéletének nálunk még olly szokatlan moraja, 
mint egy fényes jövő édes reményekbe ringa
tó élőzenéje jutott füleinkhez. A hámorok’ foly
tonos zúgása, a vasbordákat béllelő kalapácsok’ 
vidám pattogása, az ácsfejszék’ kimért csapá
sai, a gőzkémények’ élénk gomolyokban fölto
longó füstje, a tömérdek munkás’ föl s alá 
nyüzsgése, és ez eleven kép’szegélyzetéül a fé
lig vagy egészen kész új gőzösök, mellyek a 
gyársziget’ partjait korítik: ez egész kép ter
mészetről az iparra , és ezáltal a Hazára vezeté 
gondolatinkat, s különösen leköté Julia' figyel
mét , ki elölt illy nagyszerű gyármozgalom egé
szen új tünemény vala, s ki egy derék hon
leány’ lelkességével hallgata mindent, mit felő
le elmondani tudtam.

És midőn a látványtól föllelkesülve édes 
Hazánk’ boldog jövőjéről kezdénk álmadozni, 
és látám Julia’ arczán a magas kegyeletet, mely- 
lyel szól a Honrul mellynek leánya, mellvhez 
mint mi imádott képhez álbuzgaiomtul fertő
zetlen szívvel közelít: e tiszta honleányi érzet’ 
magasztosságában szétfoszla Julia’ képén min
den, mi őt testileg kevesbbé szépíté, s újab
ban ötlött nyelvemre a gondolat: e hölgy nem 
olly rút mint látszék első tekintetnél.

Midőn elválánk egymástól, szívesen vevém 
a szives meghívást, melly Júliát minélelőbb 
meglátogathatnom engedé , mit úgy látszik, igen 
Örömest tön, s tekintetéből azt remélem kiol
vashatni , mikép ö sem találja többé physiono- 
miámat olly eltaszítónak, mint első megpillan
táskor.

• *

Ismeritek-e , és hogy ne ismernétek Ró
meót és Júliát? a szerelem’ költészetének utól- 
érhetlen mintaképét, a legszebb regedalt, mit 
valaha lángész az emberszív' húrjain eljátszott. 
Ha igen , úgy tudni fogjátok hogy — Hahne
mann charlatan volt, ki új találmányként áruiá

a világnak divatos tanát, mellyet századokkal 
előtte Shakspeare fedezett föl.

Avvagy nem adja-e Shakspeare tanácsul 
Rómeónak, hogy ábrándos szerelmét új szere
lemmel gyógyítsa? S mi ez, ha nem a szere
lem’ homoeopathiája ? Bizony mondom nektek 
— a mivel egyébiránt újságot mondani egyáta- 
lában nem akarok — Romeo’ költője jobban is- 
meré a szív’ legtitkosb redőit, mint egy némelly 
magyar iró az urbanitást meg lovagiság’ szabá
lyait.

Természetében fekszik az emberi szellem
nek, mikép fogékonysága némi ingerült állapot 
által föltéteztetik, más szóval, hogy közönyös 
szellemerő nem bir fogékonysággal. A közönyös
ség olly samumszél, mellynek mérges lehe min
den tenyészetet, fogamzást elöl. És bizonyos 
továbbá, folytatva ez eszmét, mikép minél na
gyobb e magasztaltság, annál fogékonyabbak 
vagyunk minden iránt, mi e magasztalt állapo
tot előidézett okkal viszonyban áll. Tény neve
zetesen, hogy ha szivünket szerelem’ heve iz- 
gatá föl, és a hűtlenné vált kedves e szerelem
ben follángzó kebelt tárgyától megfosztó, illy 
szív könnyen hajlik új szerelemre: a legelső 
nő, ki csak némi érdekkel hatni bír rá, egész 
öszvegét nyeri el azon érzelmeknek, mellyek 
miként forrongó láva Vulkán gyomrába, a ke
belbe fojtvák, s csak tárgyra várnak, melly 
őket fölfogja. És ez új szerelem, ha nem is , 
vagy ritkán maradandó ■, legalább kigyógyítja a 
lázadt kebelt; a szív elcsöndesül, a kedély ki
derül : mint az ég visszanyeri nyájas azurszinét, 
ha sötét felhőinek fergetege a földön átviharzott. 
És ez a szerelem’ homoeopathiája.

Megvallom illy gyógyszerül akaróm hasz
nálni Júliát, — értsd nyájas olvasó palliativ- 
gyógyszerül; — azonban a sors máskép akaró. 
Kigyógyultam ugyan előbbi szerelmemből — 
radicaliter; de a gyógyszer nagyobb bajt ha
gyott maga után, mint volt betegségem, mely- 
lyet gyógyíta — t. i. a házasságot. E tekintet
ben tehát homoeopathicus gyógyszeremnek me
rőben allopathicus hatása lön.

GŐzösi találkozásunk után többször meg
látogatóm Júliát, s minél közelebbről tanulóm 
ismerni, annál inkább meggyőződém , mikép a 
leggondosb nevelés , a legfinomabb műveltség 
adatott e nőnek pótlékul a természet mostoha- 
ságaért. És nem tudom miként történt, de lá- 
togatásim nem csak folyvást gyakoriabbak, ha
nem mind hosszasbak is levének.

Estre hajlott az idő , s én Júliához menék. 
Midőn bc-nviték, ő a nyilt ablak’ függönyei mö
gött állt; tekintete a pompásan lenyugvó nap’ 
végbucsuján révedezett. Szobája kis mükabinet- 
hez hasonlíta. Ékes polczon díszes kötésű kis 
könyvtár pompázott, a sarokban egy nyitott 
mahagóni zongora hallgatott; nagy körítvényen



félkész hímzet pihent, — minden müveit ízlésű 
lakurnőrül tön tanúságot. Előtte kis asztalkán 
egy nyitott Honderű feküdt, Vörösmartynak örök 
classicitásu költeményével, melly A m e r e n -  
g o h ö z  van czimezve.

Az elmerült hölgy nem vévé észre belép- 
temet.

„Hová merült el szép szemed' világa ?
Mi az mit kétes távolban keres?“* 

szólítám meg rövid szünet után az ábrándozót, 
ki meglepetve veté rám nagy kék szemeit, nem 
rejthetve el többé a kényeket, miken még a 
nap’ utósó sugara csillogott. Illy szép szemeket 
rég nem láttam. E tekintetben egy egész élet’ 
haldokló üdve vonaglott, e pillantásban egy 
szívboldogság’ megtört reménye sírt, e voná
sokon egy szegény hölgy’ lemondása vala ol
vasható minden boldogságról mit szerelem , a 
nőszív’ ez életlege, nyújt a kebelnek. Julia e 
perczben szép volt. A megismert szellemi szép
ség. lelki kellem bájsugárokkal zománczozá kö
rül a mostohább szépségű külvonásokat, s a 
szívérzelem’ jelességének fényében az arczvo- 
nalmak’ szögletességei felolvadának.

,Meghaljon e hölgy a szívüdvnek — gon
dolám magamban — annyi lelki kincsesei, mert 
a természet mostohább vala iránta külkecsek’ 
adományában? Istenemre ez legnagyobb igaz- 
talanság volna e földön/

Akaratlanul ötlének ajkimra a gyönyörű 
költemény’ következő sorai:

„Ne nézz, ne nézz vágyaid’ távolába;
Egész világ nem a mi birtokunk;
A mennyit a szív felfoghat magába ,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.“

Ó megérté gondolatom’ s bizalmért bizal
mat adva felele: higye Ön, nem vágyak azok, 
miket a múló sugarak közt kerget szemem , — 
o nem ; rég megtanítám szivemet elfojtani min
den vágyat, melly nyugalmának árthatna , mi

előtt szülemlenék; rég megtaníta költőim’ leg- 
kedvesbike nem hajhászni ábrándvágyakat, s 
tudom hogy

„Ábrándozás az élet’ megrontója
Melly kanosaiul festett egekbe néz.“

Nem óhajtók— elérhetlent! s mit e részben ön
erőm végrehajtani nem képes, a teljes lemon
dás’ szívnyugtató , de fájdalom olly nehéz mun
káját , bevégzendi majd a kolostor’ elzárt ma
gánya.

— És kegyed kolostorba készül ?
— Két hó múlva.
— Azon esetre i s , ha egy férfiú jőne, 

azon szilárdsággal, mellyet őszinte becsülés 
táplál keblében , és a nyílt élet’ mosolygó bol
dogságát ajánlaná a zárda’ mogorva sírja he
lyett ?

— Nem értem önt.
— Julia, legyen nőm! Eléggé ismerem ke

gyedet, hogy e választásomat soha meg ne bán
jam. Boldoggá akarom, boldoggá fogom ten
ni , drága Júliám.

— Mit hallok? Adolf! higyek-e e szavak
nak, szólt, mi közben arczán habozás ült öröm 
és kétség között.

— Igen , Julia szeretem kegyedet, mert 
becsülni tanulóm kegyedben azon szellemi tulaj
donok’ ritka gazdagságát, mik kegyedet a höl
gyek’ legszeretetreméltóbbjává emelik.

Jövő perczben térden állva kérém s nye- 
rém meg az i g e n  szót.

*

Két hó óta férj s nő vagyunk. Julia a há
zinők’ legjobbika. Mindketten egymásnak élünk 
s mi boldogságunkat egy részben legalább jö
vőre is biztosítja, az azon kölcsönös bizonyos
ság , hogy a s z e r e 1 em f é 11és’ kígyója so
hasem fog átcsúszni házaséletünk' zavartalan 
küszöbén. YOUNG.



73 —

JULIA ÉS ADOLF. *)
í .

Julia és Adolf egymás’ rútságától vissza 
hátrálnak.

8 .
Mikép szokja meg az ember a rutát, s mi

kép válik el fájdalommal a lelkes Adolftól a sze
retetreméltó Julia kisasszony.

Megbocsát Young u r , hogy komolyam szép frescoját saját modorunkban is felhasználni próbáltuk. 
Megmutatjuk ezáltal, mikép a legkomolyabb dolognak is két oldala van: költői és prózai — vagyis 
fenséges és nevetséges. Illy párvonalakat másszor is fogunk magunknak megengedni.

M e p h i s t o  et c o mp .
3

Mikép árasztja el való szeretet szépséggel a rut arczot is, s mint esküszik Adolf 
örökös hüséeet Julia kisasszonynak
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E T I SZEMLE.
z ég új mosolygó ké
pet öltött s az egész 
természet az érlelő 

nyár' aranyos zöld pa
lástjában pompázik. A 
fürdőhelyek mindenhol 
telvék vigadó — vagy 
betegeskedő néppel, és 
ez az oka , hogy fővá

rosunk csaknem Zahara’ pusztájává száradott, 
új élénkséget a közelgő vásár’ népességétől re
mélve. Bécs-badeni tudósításaink szerint a szép 
badeni és fösslaui fordőhelyeken annyi a ma
gyarság, mikép alig tehetni száz lépést, hogy 
magyar családdal ne találkozzál. A szombaton- 
kint tartatni szokott tánczmulatságok’ legfőbb 
tényezőit, azoknak majdnem egyedüli arszlá- 
nait csupa magyar ifjúság alakítja. És nagyon 
csalatkoznék, ki azt hinné, mikép a badeni 
magyarok többnyire csak előkelő nagy csalá
dok' tagjaiból állanak; sőt másodrendű nemes
ség — s vidéki kalmárcsaládok teszik legna
gyobb részét a magyar vendégeknek; melly 
mindennapi körülményből két következtetést va
gyunk bátrak húzni: először azt, hogy fölötte 
igazságtalanok azok, kik mindig és kizárólag 
csak mágnásainkat vádolják külhoniaskodás 
vagyis pénzüknek honunkon kívüli elköltésével, 
mert mi minden mágnásra három nem mágnást 
tudunk fölidézni; és másodszor azt, mikép ho
ni fürdőhelyeinkben oily kevés — úgy szólván 
semmi sem történik a vendégek’ mulatásának 
kellemesítésére , idegenek’ odavonzása és a kü
lönben dús természetajándokokkal ellátott ma
gyar fördőhelyeknek ipar, művészet, kényelem 
és jóizlés általi folytonos emelésére, hogy é- 
penségesen nem lehet csodálnunk , haliogy va
lami jobb, csinosb , polgárosodottabb , s ké- 
nyelmesbhez szokott, vagy ollyasak után sóvár 
családanyácskáknak eszökbe jut egyegy szép 
nyári reggel e szókra fakadni. Schaczikám! 
ugy-e bizony idén csak lesz már valami a bade
ni utunkból, mellyről Zalainé néném, Sopro
niék, a Torontáli család és Békési bácsiék any- 
nyi szépet mondtak? Aztán én ugyis mindig fá
zom , a meleg fürdőknek jó hatásuk lesz, hát 
még neked, kinek mindig forróságod s vértor
lódásaid vannak—neked mennyit nem fog hasz
nálni ! sie. Bizony bizony ideje lenne honi för- 
dőinket is végre kivenni a honi mostohaságok 
categoriájából, és erélyes egyletek állal oda 
működni, hogy a civilisált fördők' kellékeit vég- 
revalahára miéink is megközelítsék. — Azon
ban e tárgyra másszor még tán visszatérve , 
lássuk kissé — mikép állnak az actiák a szem- 
lélgctés’ más mezején?

— Újabb bécsi tudósításink sokkal ked
vezőbben szólanak Mink asszony’ ottani vendég- 
szerepléséről, mint minapi szemlénk nyilatko
zott , a levelező ur hihetőleg csak Alice szere
pében látta s ítélte meg a veitdégnőt, melly 
szerepben nem birá kivíni a bécsi kritika’ tet
szését, mellyet miút Norma és Izabella (ugyan
csak Robertben) teljes mértékben megnyert. Mink 
assz., mint tudósíttatánk — két hónapig folyta - 
tandja vendégszereplését a karinthi kapunál.

— Ugyané hír' közlője kételkedését nyil
vánítja a Rothschild Salamont illető minap köz- 
löttük baleset iránt is, s mi szívből kívánjuk, 
hogy kétkedése alapos legyen.

— Hazai hírszemlénket nem nyithatjuk 
meg magasztosb tárgygyal mint ő cs. ap. k. fel
sége azon k. kéziratával, mellyet országunk' 
fenséges nádorához legközelebb intézni mél- 
tóztatott, melly igy hangzik : „Kedves1 stb ! Ma 
ötven éve, hogy Kedvességed Magyarorszá
gomban kir. helytartóvá lön kinevezve. Ked
vességed ezen hosszú idő’ folytában, mellyet 
gyakran súlyos viszonyok kisértek, az én Ma
gyarországom s az öszves császári birodalom 
körül magának olly sok, kitűnő érdemeket szer
zett, hogy én kötelességül tekintem, ezen em
lékezetes napon kedvességednek az én királyi 
magyar sz. István rendem’ gyémánt ékü nagy
keresztje’ megajánlásával elismerésem’ különös 
tanujelét adni. Midőn ezen díszítvényt ide re- 
keszteném, egyszersmind azon őszinte és élénk 
óhajtást zárom hozzá: tartsa meg a Gondvise
lés Kedvességedet Magyarországom’ javára , a 
status’ hasznára és vigasztalására, valamint Há
zunk’ becsületére és fényére még igen sokáig 
teljes tett-erőben. Schönbrunn, nyárhó' 20. 
1845. F e r d i n a n d  sk.“

— Legelső helyet foglal e kegyes királyi 
irat után ö cs. ap. felségének azon újabb ke
gye , miszerint a pesti iparegyletnek egy czél- 
szerü épület’ fölállítására 5000 pftnyi segély- 
öszveget méltóztatott legkegyelmesebben aján
lani.

— Nagy tnegilletődést okozott főváro 
sunkban midenha legjelentősb városaink’ egyi
kének Miskolcznak újabb szerencsétlensége, 
mellyről mai futárunk bővebben értesíti az ol- j 
vasót. E századot valóban méltán nevezendik 
egykor ,a szerencsétlenségek’ századának1, mert 
csak egypár tizedében is annyi elemi s más 
vész látogató meg a fold’ népét,— kik közt al
kalmasint a nélkül is nyomorult hazánknak ju
tott legbusásabb rész — mikép félszázad kei
lend rá, hogy a sorsejtette sebek végképen be
hegedjenek. Az inség’ súlya, mint mindig, ez- of

i  úttal is a legszegényebb néposztályt éri, melly- 
I nek némileges fölsegélése az irgalom’ újabb 
í segélyét fogja kétségkívül igényleni. Reméljük,
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a vészsujtottak nem fognak siker nélkül kopog
tatni jótékony szíveitek’ ajtaján!

—• Múlt hétfőn több műkedvelők igen csi
nos hangversenyt szerkesztőnek össze a városi 
kis redoutteremben , számos hallgatóság előtt. 
A működők közöl kitűntek a 8 éves kis zon- 
gorász Vörösmarty Bérezi, továbbá Kié, Mauks, 
Székely Imre urak stb. Kubinyi ur is hallatá 
magát eolrpoliconán , s nagy tetszést vívott ki 
haugszerével.

— Múlt számunkban mi is panaszkodánk 
az eredeti darabok nem adatása miatt. Azóta 
— nem ugyan hivatalosan, de mégis avatott 
egyéntől — bővebb fölvilágosítást vettünk ezen 
tárgyra nézve, mellyet ezennel közlünk, nem 
feküdvén előttünk soha egyéb mint a való, az 
igazság' kikutatása. E nemhivatalos fölvilágosí- 
tás szerint igaz hogy hat eredeti darab van el
fogadva,— de mi nd  f e l t é t e l  a l a t t ,  kivé
ve a v é g r e n d e l e t e t ,  melly föltétlenül lön 
elfogadva, s igy adatásra tüstént alkalmas. El
lenben a többiek íróiknak visszaadatván , leg- 
többnyire künn izzadnak a javító toll alatt. így 
van a dolog az ,Első szülött s Háziorvos-sal r 
igy volt a Nyomor’ iskolájával, melly azonban 
már színre került. E körülmény, ha igy áll, 
meglehetősen meggyöngíti a hanyagság miatt 
átalánosan emelt vádat, eredeti müvek' adatása 
körül. — Azonban szabadjon megjegyezni, 
vájjon nem lehetett volna-e egypár akár szó- 
vali akár nyílt fölvilágító sorocskával a felszólaló 
hírlapokat, s ezek által a közönséget a dolog’ 
való állása iránt megnyugtatni, s igy minden 
gyanúsításnak útját vágni. Szemleiró azt hiszi, 
sokkal kevesebb baja volna színházunknak a 
journalistákkal, ha a nyilvánosságtól kevesbbé 
irtóznék, s nem titkolódznék ollyakban i s i i k 
nek nyilvánossá létéből az intézetnek sem anya
gi sem szellemi hátramaradása nincs. A nyíl 
vánosság nem ölt még meg egy életrevaló in

tézetet sem , annál kevesbbé illy életerős gyö
küt, minővé nemzeti színházunk, hál’ Istennek, 
rövidke idő alatt fölvergődni birt.

— Al b o n i  kisasszony is bevégzé ven
dégszerepeit színünkön, utoljára múlt szomba
ton lépvén föl a kardalnokok’ javára rendes be 
menti ár mellett, i n g y e n ,  tele házban. Hír sze
rint még a budai színkörben is lesz hallható.

— C z a k ó’ ,Kalmár és Tengerész1 czimü 
drámája német nyelven megjelent Lipcsében. 
Nem kétkedünk , hogy a jeles színmű a német 
közönség által is érdeme szerinti méltánylatban 
részesülend.

— Nem régen közlöttünk egy homonnai 
szerelmes párt üldöző apai fulminatonát. Eziránt 
következő újabb felvilágosító sorokat kaptuk, 
ide igtatjuk őket, ha netán valakit olvasóink 
közöl érdekelne: ,,A Honderű’ múlt félévi 44-ik

számában a Nemzeti Újság’ azon czikkére, melly- 
ben olly furcsa hirdetmény kozöltetik , mintha 
a kereső a keresettet föltalálni nem akarná, 
igen helyes tapintatu észrevételét, melly leg
inkább utósó soraiból tűnik föl, felvilágosítani 
és különösen azon részecskére nézve ,,mit a- 
zonban egész bizonyossággal természetesen nem 
állíthatunk“ tovább is bizonytalanságban hagy
ni nem akarván, tudtul adatik önnek, hogy a 
borzasztóan elrablóit szépecske bizony semmi 
szívvérző gonoszságot az egészben nem talált, 
s azt azzal bizonyítá b e , hogy felöllözködve 
bevárván egész családja’ mély álomba merü
lését, éjfél után egy órakor maga egy közép 
magasságú kőfalon keresztül a kedves rabló’ 
karjai közé sietett. — És ez azon tett mellyet a 
homonnai ármány a eriminalitás' fokára akar 
csigázni; a már haza került szerelmeseket há
zassági hittel összeadni nem akarják.“ E föt- 
világosítás névtelenül küldetett be, de a kaland’ 
leírása olly p o n t o s ,  hogy szinte gyanú tá
mad bennünk annak l e g e s l e g h i t e l e s b -  
s é g é r ő l ,  azaz annak magától a szeretetre
méltó rablóiul származtáról. Mit annyival in
kább gyanítunk, mert a tudósító egész méltó 
haraggal kiált fel czikke' végén: o t e m p ó 
ra!  Egyébiránt stb.

— A mükiállítás még folyvást új külde
ményekkel gazdagul. Az eddig használt Öt te
rem már tele, sőt egy hatodik osztálvt is kelle 
már nyitni. Es ha a mennyiség illy tetemes, 
még meglepőbb a küldemények minőségi becse, 
úgy hogy ez idei kiállítást méltán legsikerül
tebbnek nevezhetni az egylet’ létezése óta. Bő
vebben majd külön szóland lapunk felőle. Múlt 
vasárnap tartatott a bizottmány’ gyűlése , képek’ 
vásárlását illetőleg. Új ingert adand bizonynyal 
a részvényvásárlásra azon szándék, miszerint 
az egylet egy 650 pftos remek képet lesz meg
vásárlandó, (A delelő nyáj' Lótzétól, München
ben) a részvényesek közt, főnyertesképen, ki
játszás végeit. Tehát csak rajta, részvények 
után látni urak és hölgyek! Egyébiránt, hogy 
a kiállításra visszatérjünk, nem lehet méltányló 
köszönetét nem szavaznunk Ma r a s  t on  ur 
fáradhatlan eljárásának, ki különösen Bécsben 
mulatása alatt mindent elkövetett, hogy a kül
földi művészeket — kik azon elterjedt balhiede
lemből , mintha legújabb intézkedések szerint 
kirekesztőleg a hazai művészet részesülhetne a 
kiállítás és egylet’ kedvezményeiben, beküldeni 
de csak egy darabocskát sem akartak — a dol
gok’ valódi állásáról fölvilágosítsa, s kiállítá
sunk’ érdekesítéséhez járulásra bírja.

— Mint a főváros’ egyik legszilárdabb 
tanintézetére figyelmeztetjük a t. ez. szülőket a 
ferencziek’ teréni (b. Podmaniczkyház 1. em.) 
városi elemi tanodára. All ez két fiú s külön

*

-------------------------------------------------------------------------------------- -



7 6

két leányosztályból, Németh és Frey urak’ ve
zetése alatt, s benne évenkint rendszerint há
rom négyszáz növendék részesül kor- s czél- 
szerü tanításban, nem csak a szükséges tudo
mányokban pedig, hanem ezenkívül a leányno- 
vendékek, rendes tanítónők által, a női kéz
munkákban is.

— Zöl d Ma r c z i  Petőfinek előre olly 
tele torokkal hirdetett színmüve , a bíráló vá
lasztmány által e g y h a n g ú l a g — elvettetett. 
— A bírálók szerint sem drámai erő , sem cse- 
lekvény, sem jellem, sem egység, sem moral 
nincs benne, s mindössze is némelly helyen 
körmönfont magyarság, nem rósz dialog, de ez 
is, mint átalában az egésznek nyelve, minden 
költészet, minden nemesítés nélkül, merő nyer
sen. A darab, mondják, nem is Zöld Marczi- 
nak hanem Becskerekinek volna nevezhető. Az 
egészen még igen nagy éretlenség tűnik föl , 
úgy hogy még csak olvasásra sem tartatik mél
tónak. Az iró’ múzsája, mint legtöbbnyire , na 
gyón alant repked. Abban egyébiránt még ma
gában semmi sincs, hogy P.’ darabja egyhan
gúlag elvettetett, mert hiszen igen jó lyricus 
stb lehet valaki a nélkül, hogy drámairó volna; 
de P.-re ez azért leend alkalmasint különösb 
hatással, mert ez ifjú kezdő már is rendkívüli 
universalis genienek mondja és Írja magát a 
szépirodalom’ körében. Ámbár a szép iroda
lom'mezején legújabban is igen n em  s z é 
p e n  viselte magát, midőn az irodalomban hal
latlan arrogantiával egy S u j á n s z k y  ellené
ben olly nyilatkozatot engedett magának. Igen 
szép dolog az önérzet, és férfias büszkeség: 
de illy hetvenkedés , éretlenség, féktelen sze
rénytelenség , sőt.... már ez mégis sok. P. szé
pen halad a kegyeletekben. A koszorús Garayn 
kezdé, más érdemeseken folytatja paczká- 
zásait, remélhetni hogy majd VÖrösmartyn vég- 
zendi. S mi az oka, hogy a kegyeletek’ illy — 
lábbal tapodását összetett kézzel elnézi az e- 
gyetemes journalistica ? Szomorú dolog, s gya
lázat , hogy illy önbörükben nem férők ál
tal ekkép sértegettetni engedjük koszorúsain
kat— szótlanul újabb arrogantiákra merészít- 
ve őket. Szomorú dolog, hogy illy sértege
téseknek a Divatlapon kívül, hol azokat ta
lálni már megszoktuk, még másutt is hely en
gedtetik. Valóban a magyar irodalom’ történet
írója nem a legkedvezőbb rajzát kell hogy adja 
egykor a testületi szellemnek, melly— fájda
lom, a magyar irókörben teljesen hiányzani lát
szik ; szomorú képet keilend adnia a kegyelet
ről, mellyel költői érdemek iránt viseltetik a je
len nemzedék, melly legtiszteltebb neveire sárt 
enged dobatni egy egyénről, ki nem méltó, 
hogy megoldja saruit ama férfiaknak, kik — 
szerencse mégis — sokkal magasabban állanak 
már az érdem és köztisztelet’ fénykörében ,

semhogy a por, mit illyes viczkándozók oda 
lenn a müveletlenség’ göröngyei közt felkavar
nak , hozzájok fölhatni bírna.

— Bartay Endre u r , mint más lapok ír
ják , Bécsben egy .Emlék a honra1 czimü zene
müvet készíte , melly nemzeti dallamok s táncz- 
zenék’ gyűjteményéből, s néhány operai dalok- 
bul áll. Aláírási ára 1 pft.

— A nemzeti színház’ karszemélyzete Al- 
boni kisasszonyt csinos estzenével tiszteié meg 
Angol királynénáli szállásán, melly alkalommal 
Egressy B. csinos magyar dalait annyira meg- 
kedvelé, hogy azokat emlékül magával vivé.

— A Polgáréi gyepen múlt hó' 29. s 30- 
dikán ment véghez az évenkint jelentékenyeb
bé alakuló fehérmegyei lóverseny. Közöljük ér- 
dekesb részleteit a B. H. után : 1) Gr. Zichy 
Aladár’ Cedric-je és id. gr. Batthyány István 
Regatta-ja, futottak fogadásból; nyert Regatta.
2) Gr. Festetics Géza’ Homeopathie-ja és ifj. 
gr. Batthyány István’ Hvdropathie-ja, nyert Ho- 
meopathie. 3) Inkey-Batthyány-díjra 9 ló jelen
tetett be; a díjat — egy ékes serleget 20 arany
nyal — báró Perglas tábornok' Rollerja mint 
első ló, a tétÖsz’ másik felét (25 aranyat) In- 
key Zsigmond’ Olindája (Batthyány’ méneséből) 
nyeré, mint második ló. 4) Eladó versenyre 7 
aláírás tétetett, de csak 4 ló pályázott, nyer
tesek voltak : Inkey Zsigmond Manil-ja (Batt
hyány’ méneséből) mint első, és ifj. gr. Batt
hyány István’ School-Miss-a (Csekonics’ méne
séből) mint 2-dik ló. Gr. Festetics Géza' Ho
meopathie-ja s ifjabb gr. Batthyány István’ Lo- 
retta-ja, fogad. 1)2 m.föld. Érdekes, hogy ezen 
lovak már a bécsi pályán is két év előtt talál
koztak egymás’ ellenében s a verseny’ eredmé
nyét mindkettőnek egyaránti gyorsasága ott úgy 
mint itt utósó perczig kétessé tévé; Bécsben 
Homeopathie itt Loretta győzött! — 6) Asszony
sági díjra 9 ló jelentetett b e , a díjnak (egy e- 
züst kargyertyatartónak) nyertese : báró Perg
las tábornok’ Roller-ja mint első ló volt, a tét- 
öszt ifj. gr. Batthyány István’Music-ja mint2-ik 
ló kapá. 7) Báró Palochay Sádor’ Pompadour- 
ja ifj. gr. Batthyány István’ Pergő-je,fut % ang. 
m.föld, nyert Pompadour. Végre az uradalmi 
jobbágyok’ lovai’számára is adattak versenyek; 
első nap csak két ló jelent meg a pályán, az 
első 4 ,  a 2-dik 2 aranynyal jutalmaztatott a 
közös pénztárból. — E jutalom másnap 9 job
bágyi lovat vonzott a pályára, mellyek közöl 
az első 6 , a 2-dik 4, a 3-dik 3 aranynyal ju
talmaztatott; ezen jutalmat több nemeskeblüek’ 
ama meggyőződése létesíté: hogy az adózókat 
anyagi jobblétük’ előmozdítására tettlegesen is 
kell serkenteni. Jövő évre már több rendbeli 
aláírások tétetlek a polgáréi versenyre, mellyek 
azt az ideinél még érdekesbbé teendik, ugyanis 
az aláírók között olly nevek fénylenek, kik Fe

-------------------------------------------
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hérben és Somogybán a lótenyésztést ered
ménydús sikerrel segíték elő, h. m. gr. Zichy 
Kamii és Aladár, Csapody Pál, gr. Lamberg 
Rudolf, Inkey József és Zsigmond, gr. Feste
tics Géza, id. és ifj. Batthyány István és töb
ben. — A jobbágyok sem lőnek kifeledve, mert 
jövő évre az ö lovaik számára is rendeltetett 
verseny és csikómutatás, mellyre már is sza
bad ajánlat’ utján igen szép jutalmak biztosítvák.

— Egy szerkesztő'tárczája valóságos Pan
dora’ szelenczéje, mellyben ollykor nem egy 
furcsaságra akadhatni; hogy. pedig szelenczénk 
ki ne ürüljön, gondoskodnak a múzsák. Ezek 
szeszélyének köszönünk többi közt nem egy ge- 
nialis költeményt, mit hogy olvasóinkkal nem 
mindig közlünk, csupán elégen túl roppant ge- 
nialitásuknak kérjük tulajdoníttatni. Például mi
nap szerencsénk volt egy ,A kedveshez1 orvosi 
nyelven írt versezeltel megtiszteltetni, melly
ben többi közt következő storófákat is olvasók :

Ha nem látlak soká kedves, 
üllyan nyúlós bú hervaszt 

Mint a gumielasticum ,
Nem lelve rája tapaszt;

Ha egykoron kegyed’ mennyét 
Borítja tán eclipsis,

Gyász búm s nagy aggodalmaim’ 
Eléri catalepsis.

Ha ignis regiust rejtő
Szivem’ nem hallgatod meg, 

Acidum sulphuricumként
Feloldja szüm’ e méreg.

S ha tán hűtlen leszesz hozzám, 
E lenne arsenicum ;

Ha tán láttámra mást ölelsz; 
Porosz sav concentratum.

így folytatja tovább a szeszélyes költő , végül 
pedig azt mondja:

Ha egy szép olvasónő ezt 
Megérteni kívánja,

Egy ifjú orvos csókjáért 
Híven megmagyarázza.

Mindebből, mint a nyájas olvasónö látja, mi 
sem hiányzanék, csak a legfőbb, t. i. hogy a 

szeszélydús versiró lakását is, az utczanév s 
házszámmal együtt kellő rímek- s lábakban ide 
nem igtatá — az ekkép valószínűleg orvosi csók 
nélkül maradandó ,szép olvasónő1 iszonyú szív
beli desperatiójára !

f — Czakó ur’ új drámája ,A v é g r e n 
d e l e t 1, legszebb haladás’ jeleit tünteti elő min
den jelenetben, melly ha többi müveinél is szer
zőnek hasonló arányban történendik , szép jö
vője bizonyos. A dráma fensőbb körökben ját
szik, s tárgya , mint czime is gyaníttatja, ismét 
a családélet’ köréből merített. — A mű jövő hó’ 
3 9-kén fog először adatni, S z e n t p é t e r y  
Zsigmond ur’ jutalmára , melly estvét különösen 
a jutalmazandó művészre, d e , meg vagyunk

győződve, az egész magyar szinészetpártoló kö
zönségre nézve is, az teend nevezetes érdekű
vé , hogy e napon toltendi be Szentpétery ur 
színészi pályájának 30-dik évét. Ez est tehát 
egyszersmind jubilaearis ünnep leend a kozsze- 
retetü művészre nézve.—Harmincz év egy ma
gyar színész’ életéből! — és pedig árva s gyer- 
mekéletéböl! midőn ez még legtöbbnyire elha
gyatva , kitagadva, sőt üldöztetve , mint az új 
vallás’ első tanítványi, szenvedés és fáradság- 
edzette műszeretettel tartogatá főn számunkra 
a színművészet’ ma már szép csirába fejlett 
magvát! — Serge a legkülönfélébb eszméknek 
tódul lelkünk elé e gondolatra, mert hiszen 
tudjuk mindnyájan , milly nagyjelentőségű vál
tozásoknak lön ez időszak szülője nemzeti éle
tünk’ minden érágazatában, tehát a színművé
szeiben is. És kiben személyesül e föntartott 
magyar színművészet’ magva, azon tisztaság
ban, melly tiszteletet érdemel, kiben másban 
— ha nem Szentpéteryben. Van-e a nagy kö
zönségben csak egy, ki velünk együtt Szentpé- 
teryt első magyar színművésznek ne tartaná! 
Bizonyosan nincs, s midőn jövő hó’ 19-kén mű
vészetben a művészt, s művészben a művésze
tet méltányolni szándék, hiszszük, hogy ez 
est’ emlékezetessé tételéhez mindenki járulni 
sietend !

SFO’s s m
— KOMÁROM, nyárelő’ 30. E hó’17-én 

igen szép protestansi ünnepélynek valánk tanúi. 
A dunántúli ref. egyházkerület újdon választolt 
püspökét iktatta e díszes hivatalába, mellynek 
emlékére szabad legyen e rövid sorokat közre 
bocsátanom. E hó’ 13-kén vasárnap délután 3 
órakor már számos nép tolongott az ön előtt 
is annyira kedves tájéku gőzhajói kikötőnél , 
mellynek lapályosabb belső részét csinos equi- 
pageok tölték meg, mig előttük a part’ dombo- 
zatán , épen szemközt a kiállandó gőzhajóval, 
40 csinosbnál csinosb egyénből álló lovas ban- 
deriumi vonal huzódék el, délczeg tekintetével 
a Duna’ Ihullámtűköre kaczérkodván, mellyen 
a várt kedves vendég vala szállítandó. És e ven
dég ft. s nagys. Szoboszlai Pap István superin- 
tendens s kir. tanácsos volt, ki midőn a hajó- 
bul az ékesen folzászlózott gőzhajói bidacskára 
kilépne , legelőször is helybeli tábornok s vár
kormányzó Mertz ő nmlgától üdvözöltetett, 
kinek szívélyes szavait a számos tagokbul álló 
egyházmegyei s komáromi egyházi küldöttség’ 
üdvözlő szónoklata váltá föl. Ezután ő nsága a 
készen álló díszhintóban K. F. városi kapitány 
s egyházi gondnok ur kíséretében, a rózsás
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banderisták’ előlovaglása mellett a városba in
dult, s utána a küldöttség’ tagjai ménének szá
mos hintóval. De nem hagyhatom figyelem nél
kül a Duna' partját elözönlő roppant néptöme
get , melly nem csak fogadá, de lépésről lé
pésre kiséré ő nságát a városba, K. F. kapi
tány ur' lakához csaknem , mint kijelölt szállá
sáig, hová a tisztelgő sokaság’ örömzajos for
rongásán kívül , harangzúgás s folytonosan dör
gő álgyulövések közt érkezék meg. Itt a kül
döttség újonnan üdvözölvén ő nságát, ez vá
ratlanul nagyszerű fogadtatását érzékeny sze
rénységgel párosult szavakkal köszönő meg; 
mert meg kell vallani, mikép protestáns püspök 
szebb pompával, s fényesebb üdvözlettel még 
aligha fogadtatott. Innen a helybeli ref egyház’ 
küldöttsége a már útban levő ft. Nagy Mihály 
püspök s kocsi lelkész ur’ üdvözlésére indult a 
szőnyi országútra, ki előtt Kocs helységbeli fia
tal délczeg banderisták lovagoltak, szeretett 
lelkészüket az iktatás’ ünnephelyére, Komárom 
városa kebelébe kisérendők. Végezvén a kül
döttség ünnepélyes üdvözlését, a főt. úrral e- 
gyütt a városba ment, hol a dunaparton szinte 
számos álgyulövéssel s harangzúgással fogadta
tott. — Nyárelő’ 17-kén,az iktatás’ napján már 
reggel 7 órakor tengernyi nép özönlé körül a 
reformátusok’ díszes templomát, melly az aj
tók’ megnyittatásának első perczeiben , fönn és 
alant, szín-és valláskülönbség nélkül, már fu- 
ladásig tömve vala , elannyira, hogy a megyei 
s városi díszruhás őrök alig voltak megóvni ké
pesek azon helyeket, mik a küldöttségek’ s főbb- 
ranguak’ számára kijelölve lőnek. Azalatt egy 
század fegyveres katonaság, s az igen csinos 
magyar egyenruhával biró helybeli polgárság 
részint a templom előtt, részint a templommal 
szemközt levő díszes iskola’ terén kiállva tiszte
legtek, a polgártestület háromszoros üdvlövés
sel emelvén a templomban véghezvitt püspök
iktatás’ egyszerű, de ünnepélyes szertartását. 
A megyei s városi több első rangú tisztviselők’, 
úgy a cs. kir. katonaság’ részéről helybeli tá 
bornok ő nmiga s számos katonatiszt urak’ és 
roppant számú nép’ jelenlétében tartott isteni
tiszteletet közönséges énekléssel kezdvén meg, 
a szószékbe legelőször is Széky Béla főiskolai 
hittanár ur lépett, kinek tárgyhoz alkalmazott 
igen szép beszédét a debreczeni püspök ő ósá
gának, mint hivatalosan megkért beiktatónak , 
kedves előadással párosult ritka becsű beszéde 
váltotta föl, mellyek’ mindketteje a jeles ünne
pély' emlékére nem sokára nyomtatásban is meg
jelenik. Az elszavalt beszédek közti időközöket 

| a főiskolai éneklőkar’ harmonicus zengedezé-

f sei töltötték meg, miknek végeztével a gyönyö
rű s pompadús szőnyegekkel borított emelvé
nyen a beigtatandó püspök, ft. Nagy Mihály 
ur letérdelvén, miután a hivatalos esküt letette

volna, Szoboszlay up ő nsága által, kezének 
fejére tételével megáldatott, az illető espere
sektől külön küiön tett rövid mondat’ kíséreté
ben szinte megáldatva. Az istenitisztelet után az 
egyházkerületi közgyűlés a helybeli középiskola’ 
tanácsteremében megkezdetvén, a beigtatott új 
püspök hangos éljenzéssel fogadtatott. Szobosz- 
lai ur ő nsága pedig érzékeny szavak közt el
búcsúzott , örökké kedves emlékezetet hagyván 
maga után, kinek irányában tán nem volt egy 
Komárom népe közt, ki őt szeretetteljes tiszte
lettel ne fogadta, s szívfájdalommal ne bocsá
totta volna el magától. Éljenzéssel s küldött
ség’ kíséretében történt távozásával folytattaték 
idősb Pázmándy Dénes főgondnok ur’ elnöklete 
alatt a már megkezdett, s a főiskola’várva várt 
sorsa iránt igen fontos gyűlés , mellyből legyen 
szabad a legfigyelemreméltóbb tárgyak’ egyikét 
megemlíteni, miszerint az eddig Pápán létező 
főiskola Komárom városába rendeltetett, még 
pedig már f. é. őszutó’ 1-jére , áttétetni, ó  fel
ségéhez e végzés rögtön fölterjesztetvén, egy
szersmind legalázatosban megkéretett, hogy azt 
hovaelőbb megerősíteni méltóztassék. Ekkép 
reméljük, hogy a főiskola' idejöttével e város, 
melly tán tökéletes magyarosodásának tetőpont
ját el nem érte , még inkább nemzetiesb s na
gyobb társalgási szellemmel birand. — Gyulay 
gróf ő mlga, az elhunyt Bakonyi ezredének új 
tulajdonosa, nem sokára városunkba váratik , 
ezredének egyik itt szállásoló zászlóalját szem
lére veendő. BÚHALMY.

— MISKOLCZ, nyárhó’ 18. Holnap lesz 
két éve, hogy a nagy tűz folyamként terült el 
házaink fölött, ma pedig a víz' árja Özönlött el 
szivén városunknak, pár száz családotismét az 
ínség és nyomor’ örvényébe sodorván. Egy kis 
folyó kigyódza át városunkat S z i n v a  név a- 
latt, melly a diósgyőri hámor’ völgyében fa
kad, s a hámori tóba foly, honnét Hámort, 
D. Győrt s Miskolczot átfutva a Sajóba szakad. 
A gyakori esőzés a hámori — mintegy 12 mil
lió akó vizet foglaló — tó’ medrét annyira meg- 
tölté, hogy a roppant erősségű gáton fölül ,— 
mint beszélik— két lábnyira csapott ki a víz. 
Részint ez, részint az egymást követő felhősza
kadás, már tegnap is olly magasra emelé a 
Szinva’ árját, minőre csak az idősb emberek 
emlékezének. A mai áradás azonban minden 
emberi emléket fölülmúl. iMár négy órakor reg
gel riasztó föl álmaikból a folyó’ mentén lakókat, 
kiknek nagy része csak mások’ segélyével sza 
badulhatott meg a falak közé is beható víztől. 
A Szinva párhuzamban foly főutczánkkal, s igy 
az alantabb helyeken erre is kicsapván, az őr
ház előtti tért egész a megyeházig elöntötte s 
a papmalma közén ismét a Szinvába folyt. El
lentétéül a rémületes jeleneteknek meglepő lát
ványul szolgáltak a vízből emelkedő épületek,



f s a lagúnák’ városára emlékezteiének. Innen a 
város’ malma’ közéig szárazon maradt minden,

, de itt sebes hullámokban ömlött a piaezra s en- 
nek hosszán lefolyt a Peczébe , melly szinte az 
oldalvölgyek’ víztömegétől megáradva, s a Szin- 
vától föltolatva több helyen kicsapott. A piacz 
e táján nem csak minden házalatti pinczét be
töltött , de a Szinva felőli oldalról minden ka
pun s boltajtón megannyi zuhatagként. omlott a 
víz. Borzasztó látvány volt nézni a hullámokat, 
miként ragadák magukkal mint könnyű pelyhet, 
a tömérdek bútorokat, házieszközöket, keríté- 

I seket, házfedeleket, hidakat, élőfákat, sőt ful-
; dokió embereket is. De legrémítőbb volt a h ir ,
! mellv a „forgóhíd“ egyik boltozata’ s rajtalevők 

vizbesülyedéséről szárnyalt. A hir csakhamar 
valósult, s több ember lelte halálát a hullámok- 

i ban : mig ellenben az ép akkor odaérkezett ra
bok’ szigonyainak s egykét emberbarát'elszánt
ságának sikerült közőlük sokat kiszabadítani. 
A vízbefultak’ számát még nem lehet tudni, ed
dig tizenegy holttestet fogtak ki. A részben el
sodort részben leomlott s megrongált házak 
száma a kétszázat haladja. Egy emeletes ház
nak egyik szöglete is leszakadt. A kár több 
százezrekre megy, s leginkább a szegényebb

Í néposztályt érte-a vész. A harmadévi csapás’ 
enyhítésére az egész ország’ részvétét tapasz
taltuk , tán most is találkozandik emberbarát, 
ki nem fog késni egykét fillérével a sorstól súj
tottakon segíteni. De kérelemért másodszor is 
felszólalni, — ha szabad megvallanunk — sze- 

j rénvségből nem merünk. SEVER.

MAGYAR LEVÉL MADRIDBÓL.
BARÁTOM !

Madrid tavaszutó’ 26. 1S45.

Szavamnak ura szokván lenni, útnak in
dítom levelem’ a spanyolok’ fővárosából.— Pá- 
risbul Romába mentem , hol a szent hetet, in
nen Nápolyba,hol több heteket tölték, innen pedig 
Siciliába a Scylla és Charybdison keresztül. 
Messina Chatania nem rejthete el semmi régi
séget kutató vágyam elöl. Syracus’ költői for
rását, mellyről a régiek annyit Írtak , megkós- 
tolám én is , de a csodatevő víz azt feleié, mi
kép illy magamféle prosaicus emberből soha 
nem képes hexametereket kiszorítani. Máltát 
Europa legdélibb szélét is megjártam — és in
nen utazám át V a l e n c i á b a  a spanyol föld’ 
egyik tán legtermékenyebb részébe, melly a- 
zonban nem sokáig tart, csakhamar az ugyne-

t vezett M a n c h a  követvén azt, mi ugyanaz 
Spanyolországban, mi nálunk az alföld. Harmincz 
mérföldre az ember egy fát sem lát, a különb
ség csak az, hogy a mi pusztáink sokkal jobb

-------------------------------------------

földüek. Itt valának a legnagyobb rabló fész
kek , s sok helyen az út mellett egy kis keresz- 
tecske jelenti, hogy itt egy vagy fél év előtt 
ennyi meg ennyi ember öletett meg, melly lát- 
mányok a szegény utazóra nem a legjobb ha
tással bírnak. Áthaladók Quintanaron, dón Qui- 
xotte’ vidékén , mellyet Cervantes o.lly felsége
sen irt le , s hol az utazó’ szemei keresik a 
malmokat Quixotte’ oily hatalmas ellenségeit, 
mellyekkel a vidék most is telve van. Két és 
félnapi út után a pusztában , mellyet Rákosunk’ 
legbuczkásabb részével lehet mindenütt össze
hasonlítani, egy szép völgybe értem. Ar an-  
j u e z  királyi nyári kastély gyönyörűen fekszik 
a völgy’ közepén , azonban nem igen nagysze
rű. Innen jó út visz M a d r i d b a ,  vagy három 
órányira a váróstul zsinoregyenesen futó, s fák
kal környezett, mellyek azonban úgy néznek 
ki, mintha ők is részt vettek volna a polgárhá
borúban. Minél közelebb jő az ember a város
hoz, annál kisebbszerünek látszik; mert a szép 
hóval födött hegyeket, mellyek Madridot ölelni 
látszanak, a mezőrül nem láthatni többé, a 
szem nem lát alacsony sötét házaknál egyebet, 
mellyek úgy néznek ki, mintha össze lennének 
söpörve, egy csúnya dombon , idomtalan tor
nyokkal. Egy kis patakon épített roppant nagy 
kőhídtól csakhamar fölvittek tizenkét öszvéreink, 
mellyek itt a diligencet — előfogatot — teszik , 
egy kapun a városba, melly valóban sokkal 
szebb mint kívülről látszik. Egyenes utczái, sok 
nagyszerű épületei, a grandok házai, a zárdák, 
mellyek azonban most időszerűbb czélokra for- 
díltatnak , egyházai, mellyek igen számosak, 
ámbár egyik sem szép, (holott az ember sok 
spanyol faluban a legszebb góth templomokra 
talál) mindez együtt nagyszerűvé teszi Madri
dot. A királyi lak magában véve igen szép, csak 
kerttel és szebb körzettel bírna, most ugyan 
egy csinos piaczocska épült V. Károly’ nagy 
szobrával, az egész tér a museumból vett ré
gi spanyol vitézek és királyok’ szobraival van 
környezve, mellyeket senki sem őriz, és még
is nem jut a spanyoloknak eszébe csak egy uj
jal is bántani, mert a becsületérzés a közspa- 
nyolnál a tulajdon érték’ érzelmében van , mit 
ő sehol nem tagad meg. Illy nemzet el nem 
veszhet, és kell még jövendőjének lenni. A vá
rosház, a posta , laktanyák, a kórház, melly- 
ben évenkint 12 ezer ember vételik föl, mind
ezek szép emlékei a régi fénynek, és most is 
mind a legjobb állapotban vannak.

Most egy sétatérre vezetlek , mellyekkel e 
város bővelkedik, mellyek nem igen fásak u- 
gyan, és ezek is csak akkor tartanak árnyékot 
ha a nap lement, de tele vannak ugrokútakkal, 
igen szép ízlésben; s egyikükön egy gúla is 
pompáz, Napoleon sergének Madridból történt 
kiűzetése’ emlékéül, meliy egyike a spanyol tör-
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térietek' kevés példáinak, hol a spanyol nép e- 
gyetértett; mert itt is — mint fájdalom édes ha
zámban— az egyenetlenség, belvisszavonás dúlt 
mindenha. A cataloniai mindig ellensége a va
lenciainak, ez az andaluznak, és nagyon csa
latkoznék, ki azt hinné, hogy az annyi évekig 
tartó polgárháború még mindig reactiója az el
nyomatásnak, korántsem, mindezen vérontások 
majd csaknem egyes személyek’ nagyravágyá- 
sának gyümölcsei, kiknek a hivatalvágyu irigy
ség, melly e nemzetben is — tout comme chez 
nous — megvan, legnagyobb betegségük.

De a sétatéren vagyunk, és a hölgyeket, 
kik, mint fecskék őszkor a tornyokat, úgy lep
ték el a tért, kellene leírnom, de megvallom 
alig merek ehhez fogni, — rajzban előbb elké
szülnék velők. Gömbölyű arczuk hófehérszinü, 
vagy pedig az annyira szép keleti halvány sár
gás szín, mellyen a piros mintegy oda lehelve 
van , és a melly szín a mantilla’ fekete színe 
által még nagyobb hatásúvá lesz , főkép az ide
genre nézve. A mantilla nem ollyan, mint a millyet 
a mi nőink viselnek, hanem átlátszók és jólle
het fölül féltestig érnek, nem rejtik el a szép 
spanyol termetet, s annak szembájló taglejté
sét. Egy szál rózsa egyetlen dísze az igazi spa
nyol hölgynek, melly haja mellé van tűzve, 
o]ly dús sűrűségben pompázóhoz , hogy elég lett 
volna a régi Carthagónak egész tengeri erejét 
kötéllel ellátni. Alig látszik kezükben a legye
ző, oily ügyességgel forgatják azt föl s le, mit 
csak több évi gyakorlással nyerhetni, ezzel vé
dik magukat a nap’ forró sugárai ellen , ezzel 
adnak irányt szemök’ sugárinak, mellynek pil
lantása a hova esik, ott mindent szerelmébe bá- 
jo l; mert nincs halandó, kit egy illy berzszikra 
ért hogy azt valaha feledhesse, ha szive szinte kö
bül volna i s , hozzátévén azt, hogy mind érthet- 
len marad előttem az, mikép lehet hogy illy tel
jes és fólséges testek olly majdnem észrevét
len picziny lábakon mozganak, mellyek’ láttára 
a legszebb franczia láb bújósdit játszani lesz 
kénytelen. A férfiak mind igen tisztességesen van
nak öltözve,legújabb franczia divat szerint; jobbra 
balra szép idomú kocsik, néhanéha egy öreg hat 
vagy négy öszvéres saraglya által elválasztva, 
mellyben az infant családjával lépést föl s le
járván untatja a nézőket. Ebből áll a sétatér, 
melly inkább salonhoz hasonlít, itt adatnak a 
rendez-vous-k, és kit az ember még nem lá
tott napközben, itt bizonyosan meg fogja talál
ni. Fáradtan tértem haza kilenczóra tájt a nyo
morult fogadóba; mert alig képzelhetni, e rész
ben mennyire hátra van még e város , a más
kép olly tiszta spanyol házak nagy ellentétben 
vannak a csintalan fogadókkal.

Minden hétfőn T o r o s  jelszava a spanyol
nak , Romában a pápa , itt a Toros a fő és leg- 
különösb a mi látható. Láttad Párisban a ball

masquékat, és azt hitted az egyetlen helynek 
hol a nép a vigság’ legfőbb pontját eléri, de az 
mind semmi ezekhez képest. Ezer meg ezer 
ember áll már órákkal a kijelölt idő előtt a cir
cus mellett, melly bizonyosan vagy 20,000 em
bert képes befogadni, és ma és minden isten
adta hétfőn tele szokott lenni. Az 5 órát el
ütötte , midőn trombitaszó jelenté az ünnep 
kezdetét. Megnyílik egy ajtó, mellyen elül há
rom matador fényes ezüst meg arany ruhában , 
veresszinü könnyű köpenyeg mindenik’ kezé
ben, mellyel a bikát ingerük, utánuk tizenkét ban- 
deüeros hasonlókép fényes spanyol ruhában, be
font hajjal lép be. Ezeket követik a picadorok ló
háton , egy rósz lovon, melly alig mozog, és csak 
az öles sarkantyúk’ döfései hozzák mozgásba. 
Ezek körüljárják a circus’ piaczát, meghajtják 
magokat az ajuntamiento előtt (melly a bírósá
got teszi, elitélendő mikor kellessék megölni 
a torot, és vájjon eléggé dühös-e már , a melly 
bíróság azonban mindig a nép’ kívánságát szok
ta kifejezni). (Folytattatik.)

T H A L I A .
Nyárhó’13. Z r í n y i ,  hősi szomj, 5 flvb. Kör

ner után Szemere Pál. E darab mi bűvös erő
vel látszik bírni. Nem csak a 2 dik emelet s 
karzat valának tömve, hanem földszínre is igen 
szép közönség gyűlt. Bizony pedig az egész 
darab úgy tetszik nekünk, mint midőn ügyet
len német szabó az attilára visszájára varrja föl 
a temérdek sujtást. Azonban mégis csak szeret
jük és megtapsoljuk, mert — sujtásos.

— 14. Báj i t a l ’ egy része, s B o r g i a  
Lu e r e z  i ának is egy része olasz nyelven. 
Alboni k. a. s Rovere ur mint vendégek. Kik 
Rovere ur ritka comicai művészetében kétked
tek, a mai est megtérítheté őket. A derék mű
vész’ játéka teljes méltánylásban is részesült. 
Alboni k. a. bordalával ismét elragadott min
denkit.

— 15. Rome o  és J u l i a ,  szj. 5 flvb. 
Shakspearetől. A Lendvay pár az est’ koszo
rús müvészpárja.

— 16. L i n d a ,  olasz nyelven. Rovere 
ur’ utólszor, Alboni k. a. utóelőttször lépe föl. 
Milly vonzerővel bírtak legyen ez olasz előadá
sok , legvilágosabb bizonysága az, miszerint 
ámbár úgyszólván minden estve ugyanaz ismé- 
telteték, a ház mindig igen szépen megteli. Az 
előadást ismerjük már.

— 17. Mo o r i  v á s á r ,  vj. 3 flvb. s
F i t o s  S á n d o r  ur,  magyar tánezmüvész’ föl
lépte. —j—

■^VÍtudán, a kir. egyetem’ nyomdájában. 

------------------------------------------^ ( 0 ^ ?



DEÁK FERENCZHEZ.
EMLÉKLAP.

Ajkid’ malasztszavára 
Egy árva nép figyel,
S varázsin lángra gyulád 
A jéghideg kebel.

És róluk hármas ige 
Hangzik szét e hazán,
Hogy egyszer fölviruljon 
Olly sok viszály után.

S e hármas ige : t ű r n i  
A sorskerék súlyát,
Erőnk mig földeríti 
A jobblét' nappalát.

És n é l k ü l ö z n i  pompát, 
Külföldi divatot,

Hazánkban az iparra 
Melly annyi vészt hozott.

És t e n n i  önkürünkben.
Mit tenni kell s lehet, 
Követve, tüzszoborként 
Sugárzó életed’.

Mellynek, ha volna percze 
Nem munkás e honért, 
Letépnéd tán fejedről 
A zöldelő babért;

Mit érdemid’ dijául 
Rá hódolat Tűzött,
Hogy légy te a l e g e l s ő ,  
Olly sok dicső között.

SUJÁNSZKY ANTAL.

AZ Ó EMLÉKEZETE.
in.

Némán borongott a gyászarczu est, 
Fölöttem a lég hallgatózva állt.
Én a ligetben; illy képet ki fest?  
Így várja a haldokló a halált. 
Gyúltam, remegtem, fáztam, izzadék, 
Lélekzetfojtva állt egész vidék.

Őt vártam. Éden’ égi húriját, 
Szép fürtéit, átlátszó termetét, 
Mi részegíti a gyönyör fiát,

S ö ott all, mint szobor 
Merő fájdalmiban. 

(Rabló) V ö r ö s m a r t y .  
Hóvállait, villámló két szemét,
A mell’ havának márványíveit,
Mind vártam azt, mi földön üdvezít.

így álltam. És, ég! szétnyílt ím a lomb, 
E z ő ! s felé omlának karjaim,
Isten! mi ez? k a c z a j !  hah, én bolond! 
Mind megmeredtek gyúladt izmaim. 
Kaczagni? engem ? s ö !  megállj leány! 
I t t ,  esküszöm, még sirva vársz reám.
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Fuss, fuss, kaczagj, de megvetlek sirén. 
Mit látok? ah, más, csábító karán,
És én e hölgyet angyalnak hivém ;
Úgy volt, miként ha ég szakadna rám, 
Nem ég. pokol, minden mi fáj, mi nyom, 
Hogy nem bolondított meg oh kinom!

Suttogjatok csak, .látom, értelek,
Elég a hold, hogy lássam a mi öl, 
Megállj bitor! számot vetek veled,
Mit szísz, e csók egykor majd öldököl, 
De, áruló, nem nézhetlek tovább ; 
Élvezzetek! hűtlen, jó  é j s z a k á t !

H 1 A D O R .

R O N TV A .
TÜNDÉRREGE.

emplén’ nyugati oldalán 
— hol, mint a hajdan- 
kor’ mesés óriásai, ké
nyes büszkeséggel emeli 
föl kopasz hátgerinczét 
a bistei hegylánczolat : 
mig fokonkinti nagyob

bodással az ős kárpátokká! össze nem ol
vad ; s hol egy kicsin folyamka’ csörgő' hab
jai szakítják félbe a két oldalán lenyúló li
get’ ünnepélyes csöndét —  áll Lasztócz 
falucska, a természet pazar keze által ál
dásokkal elhalmozottan.

E falu’ egykori birtokosa Lasztóczy Máté, 
hatalmas példánya az eltűnt harcziaskor’ bar
bárságának ; lelkében a nemesebb szenve
délynek legparányibb magva sem tenyészik; 
arcza’ redó'in a kihamvadt kebel’ kisérteti 
tüzének halvány sugárai mutatkoznak. Laká
ban zsarnokparancsitól reszket mindenki; 
és ő hitvány szeszélyein kérődzve, kitépi a 
szent erény’ feslő bimbóit, átkarolja a kár- 
hozatos bűnt, hogy lelkének néhány percz- 
nyi élvet teremthessen.

Ő utálja a világot, embertársait sátá
noknak nézi, leányát —  Lasztóczi Málvirát 
—  mérges növénynek a természet’ kerté
ben; ki csak azért él, hogy meghaljon; le
heletével —  mérges ködként — szője át 

’ földünk’ légkörét, hol a pokol’ ördögei eme- 
7 lik föl uralkodói trónjokat.

I.

De a 15 éves Málvira irtózott apja 
szellemétől : ő ismerte az utálatos bűnt, de 
csábutaira nem lépett, őt egy fensőbb szel
lem ihleté meg, mellynek parancsit ereklye
ként csuká el lelke’ mélyébe; ő nem földi, 
mert lényében nem volt salak, ő az anya- 
természet’ méhében fogamzott, vagy angya
lok’ köréből küldé le Istenünk, hogy szep
lőtelen tisztaságában mint erénymessiás tün
dököljék, a földnek porférgei fölött.

*

Pünköst’ első napja volt. A hajnalpi- 
rulat mélán terjesztő ki rózsaszín fátyolét 
a láthatárra, hogy tulvilági arczát a liget’ 
harmatgyöngyeiben megfüröszsze. A tollas 
sereg szárnyra kelt, hymnuszával a termé
szetet dicsőítendő. A nap , rendbe szedve 
arany hajhullámit, megkezdte munkáját; su- 
gárait először is Málvira’ üdvözletére kül
dé, hogy éjszemének könycsepjeit fölszá- 
raszszák.

Édes reménynyel hatottak át a suga
rak Málvira’ lakába, de őt honn nem talál
va, a szent feszületet folyák körül —  melly
nek lábainál vallásos magasztaltságában ő 
éjeket viraszta á t ! —  majd visszatértek 
testvéreikkel egyesülni.

Málvira frisebb volt a hajnaltámadat- 
nál, s sylphkönnyüséggel lejté be a kígyózó 
folyam’ partjai mellett elnyúló liget’ apró
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halmait; minden növény örömmel fogadé a 
természetnek ezen legszebb virágát, kire 
az év’ külön szakai nem hozának hervadást, 
nem halált; örök tavaszban é lt , . ,  nem, nem 
. .  ő nem élt a tavaszban, de ez benne. —  
Lelkét a túlfeszített kedély’ légi ábrándai 
nem rajongák körül, tiszta fényben látott 
mindent, tiszta fényben látá a teremtettsé- 
get, mellynek legparányibb virányaiban, e- 
zeknek életműszere s színi vegyületeiben is 
teremtett természetünknek a nagy istenség- 
geli szoros öszhangzatát csodálta. Szelleme, 
kitörve a testiség meddő korlátain, felszár
nyalt a menny’ csarnokába, hogy ott angya
lokkal társalkodhassék; gondolata buzgó ima 
volt, melly a mindenható’ trónja körül le
begett.

E magasztos lélekállapotából azonban 
most egy zörej rezzenté fel; arczpirja sá- 
padsággá változott; lábai, az éj’ űrébe elté
vedt őszi holdsugárként, reszketve törtek 
meg, öntudatát elvesztve lélektelen látszott 
heverni, mint Endymion, vagy mint Cherub 
a paradicsom’ virányai között.

— Föl föl cselédim —  bangzék tá
vúiról — elő büvszereitekkel; hozzátok visz- 
sza Málvira’ lelkét, melly még birodalmam’ 
határát el nem hagyta.

Most egy rózsafelhő emelkedett ki a 
folyamból, mellynek közepette, varázsdalra 
kelve, úsztak föl a légbe e folyam’apró tün
dérei ; kiknek eltűntök után csönd borítá a 
ligetet.

Azonban e csönd nem tartott soká, 
mert a folyam’ halk csörgése egyesülve a 
játszi szellő’ enyelgésével olly édes dalla
mot teremtének, hogy hallatán megnémult 
a kör, megállt a nap, s mintegy menyasz- 
szonyi ágyában látszott feküdni a természet. 
De ennek vége lön, és újra rózsafelhő te
rült el a folyam’ fölületén, benne egy alak 
lebegett, minőt a költői képzelődés még esz
ményképül sem teremthet magának. Arany 
hajhullámai kölcsönözték derengő hajnalunk' 
arczának a pirt, szemei ég’ csillaginak a szen
de sugárokat; ajkai Isten’ angyalinak a bá

jos hangokat; karjai hónak a fehérséget, s 
lábai szellőnek a könnyűséget! . .  Ő nem 
földi lény, hanem e folyamnak t ü n d é r k i 
r á l y a .

A rózsafelhő most szétoszlott, és a 
tündérkirály, hullámországát elhagyva, lég- 
tündeséggel lejtett Málvirához, kinek hom
lokán az Udvesség csókját akará elcsattan
tam. — Nem, nem, szólt a tündér király —  
nem ébresztelek föl, hisz lelked úgyis az 
éden’ kertében mulatozik. Aludj, aludj föld’ 
legszebb leánya, én századokon keresztül is 
kész vagyok fölötted virasztani. Ezzel síp
ját megfúvja, mellynek szavára tündér cse- 
lédi Málvirához szállanak alá.

— Cselédim! —  szólt a tündér ki
rály —  a lélek erőtlen volt kitörni e por
hüvelyből : ő é l , és legboldogabban, mert 
szelleme a testiséggel nem bajlódik. Most 
menjetek és parancsoljátok csöndre hullá- 
mimat, s a kósza kebelt, hogy álmait meg 
ne zavarják.

Az apró tündérek eltűntek; királyuk 
pedig méla fájdalommal őrködék a hölgy fö
lött, s égő pillanattal várta azon perczet, 
mellyben ő álmából ébredni fog. A mi nem 
is tartott soká, mert Málvira’ leikéből ki
szállva az álomképek, ő a test és szellem 
közti öszhangzó életet visszanyerte.

—  Légy üdvez földnek gyermeke, 
légy üdvez egy felsőbb lénytől, ki előtt keb
led’ legparányibb érzelmei, lelked’ minden 
gondolatai föltárvák, ki tiszta vagy mint az 
ég’ kegyelme, jó, mint az Isten összes üd
vessége. Jer jer, légy tündérországom ki
rálynéja, légy legbecsesebb kincsem, légy 
mindenem, mivé csak a természeti lehető
ség’ szigorú törvénye enged lenni.

—  Mi andalító hang ez ? —  szóla 
Málvira, ki mintegy álomnak hivé a történ
tet —  szólj, alakod nem földi származású; 
te tán egy vagy őrangyalaink közöl, kik ben
nünket a kisértetek’ csábjaitól őriznek. De 
ne . .  ne szólj; hisz az angyal álarcz alatt sá
tán rejtezik, hogy e világ’ erőtlen férgeit ár-
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mányos szavai által annál jobban elcsalhas
sa a kárhozat’ tüzére.

—  Bűnt hárítasz fejedre, vétkes két
kedéseid által, szelíd gyermek. De hiszen 
ember vagy, s érzékiséged fölött nem is
merve valót, hanem a kétkedés’ szála után 
indulva el, eró'tlen agyadban összezavarsz 
mindent: illyenkor nem jelenik meg előtted 
egy fensőbb fény, mellynek világánál a jó 
és rósz színezeteket egymástól elkülönít- 
hesd ; ábrándképeket szerzesz a valórul, iga
zakat a valótlanságról; igy bűnben tengő
dül : azért megbocsátok, mert ember vagy, 
és kétkedés egész életed. Tündérségem’ di
csőségére mondom, higy szavaimnak ! . .  lel- 
kembe nincs bele ültetve a pokol’ gonoszsá
ga, s nem szándokom lelkeddel ennek sötét 
országát szaporítani; én e folyam’ t ü n d é r -  
k i r á l y a  vagyok.

—  Bocsáss meg kétkedésemért fensé
ges tü n d é r ! Az ördög’ czimborái kerülik a 
napfényt, mellynek jótevő világa megsem
misíti átkozott mesterségüket; s erejök csak 
a rémes éj’ néhány óráira terjedhet ki. És 
megbántásodért kérj kárpótlást e gyönge 
hölgytül; én mindent teendek, mire csak a 
bölcs végzet képessé tön.

—  Málvira ! légy királynéja tündéror
szágomnak. Habtrónod előtt áhítattal hajlik 
meg minden tündértérd ; nagyságodrul az 
esti szellő fog beszélni az egész világon ; 
koronád az ég’ dicsőségének nymbusa lesz. 
Te szebb lészsz mint a teremtés’ első korá
nya, gondolatod nem lesz, mert az még lé
tele előtt teljesülend ; vagy ha ezt kevesled, 
én lábad elé omlok, ellesem minden pilla
natodat, imádom mindenhatóságodat, csak 
légy ez országnak és Ronyva tündérkirály
nak királynéja és mindene!

Ezután a szenvedélyességnek legláng 
zóbb hevületében karolá át, s szellemajka 
Málvirára tapadt; ki, mint felnyitott menny
ország, arczán elomló szemérmi pírjával e- 
gész más színt adott a körötte levő apró 
tárgyaknak. Még ő a szerelmet nevéről nem 
ismerte, de keblében határtalan volt annak 
tü z e ; és a pajkos zefiren kívül más nem

csókolá meg, csak most Ronyva tündérkirály.
—  Egy csókodért —  szólt lázas szén- ^  

vedélylyel Ronyva — lemondok Királyságom- \ 
rul, szolgád leszek vagy rabod, le a halhat- 
lanságrói, le üdvemről; csak jer, kövess; 
tündér büvömnek felét rád adom, levetke- 
zed magadról e testet, halhatlanná teszem 
lelked’, csak jer, kövess, kövess!

Málvira elkábulva e tündéri hangon, 
önkénytelen rohant Ronyva’ karjai közé , ki 
őt hatalmával a boldogító álomba ringatá át, 
hogy élvezetének annál tágasabb mezőt 
nyisson.

Sípja’ megfuvására újra mellé szár
nyaltak tündérei, kik is csodálák királyuk 
és a Málvira közti viszonyt.

—  El a csodálkozással; tán irigylitek 
királytoktul e világ’ legbecsesebb kincsét? 0  
többé nem föld’ gyermeke, hanem tündér- 
országom’ királynéja.

—  Hatalrpas királya e tündérbiroda
lomnak —  szóiénak a tündérek —  lelke
det elragadta a hév, és roszat cselekszel, ha 
föltételed mellett megmaradandsz ! Hát nin
csenek országodban különb hölgyek?! . .  Mi 
tisztelünk hatalmas király; csak ezt ne tedd, 
mert általa mind tündérségünkre árnyfoltot 
vetsz, mind trónodat megfertőzteted !

— Némuljatok meg örökre, hogy fü
leimbe illy szókat ne káromolhassatok. Én 
a ti királyotok mondom, e hölgy birodal
mamnál drágább előttem! . .  Vegyétek őt 
szárnyaitokra, s vigyétek el trónomhoz.

A tündérek most csöndesen repülének 
Málvirával, minden merészebb lebbenésre 
vigyázva, melly őt álmából felkölthetné. A 
nap sejtve e fölmagasztaltsági ünnepet, légi 
boltozatáról szétüzte a felhőket, hogy sugá- 
rai fénykörbe borítsák a ligetet, mellynek 
apró csalitairól dicsőítő dal szőtte be az e- 
gész tájt. A reg szende mosolylyal köszönté 
a természetnek e legfönségesebb jelenetét, 
keble’ sóhaja angyalzenévé változott, melly 
a tavasz’ ezen regényes öszhangzatába éde
sen beleolvadt. ^

Málvira már a trón fölött lebegett, 
lassú csöndességgel ereszték a hős habok *rv)



közé, mellyek őt észrevéve hullámokba da
gadtak fel : hogy elnyeljék a habjaikat bű
nével beszennyező testet.

—  Csöndesedj le hullámaim’ országa! 
— szólt Ronyva — Ő többé semmi rokon
ságban sincs a földdel; mert ő a tündérvi- 
lág’ hölgye, és tinektek királynétok.

Tűkörré simultak a fellázadt hullámok, 
mellyeknek csak néhány eltévedt habjai csók- 
dosák Málvira parányi lábait, s pajkosságuk 
által felkölték őt szendergéséből.

Bámulva csodálta Málvira a trónt, melly- 
nek ő közepében ült. A föld és tenger’ leg
drágább köveiből volt ez, mozaik alakban ösz- 
szefüzve; ezért nehézsége’ daczára is, vala
mi bűvös tündéri erő a hullámok fölött le- 
begteté. Ronyva tündérkirály, ki Málvira 
lábai előtt a hullámok hátán ült, most lassú 
lejtéssel ment föl a trón’ legfölső párkány
zatához, leült és szóla:

—  Itt lásson téged, tündérnépem, a 
nap, hold és hullámaim, Málvira ! hatalom és 
dicsőség szárnyaljon körül mindörökké!

—  Nem, hatalmas Ronyva —  szólt 
Málvira —  én földhöz vagyok kapcsolva, s 
tündérországodra képtelen vagyok. Bocsáss 
el, én imádom azon perczet, mellyben rád 
fogok emlékezni.

—  Te nem mégysz el Málvira, neked 
országodat nem szabad elhagyni: vagy ha 
elmégysz is, de visszajősz: ezt szükséges 
tenned, mert erőm beszárnyalja az egész 
világot, s teljesíti azt, mi neki tetszik.

—  Igen én talán visszajövök.
— Jó, Málvira, egy gondolat rám min

den bajaidat szétoszlatja : Ugyekezz vissza 
népedhez, melly áldást imádkozik fejedre. 
És most tündércselédid vigyenek haza, mu
tassák meg az irántadi hálahűséget.

Málvirát most egy rózsafelhő folyá kö
rül, s benne tündércselédi’ szárnyaira ülve, 
pár perez alatt honn volt; cselédei pedig 
visszatértek hatalmas Ronyva királyukhoz, 
ki őket e nagy történet’ emlékéül egy új 
haböltönynyel ajándékozá meg, s fölöttük u- 
ralkodását tovább folytatá.

II.

Lasztóczy Máté a fönebbi esemény a- 
latt, nem sokat törődve a világgal, hiú gon
dolatokban merengeté lelkét. Családfája’ ő- 
sisége kábítá el, a mellyre emlékezés min
dig zsarnokbüszkeséggel tölté el lelkét. Nem 
rényfcen tartá ő e földi boldogságot; nem 
szelídségben a jóságot, nem tiszta jámbor
ságban az emberi üdvet : de kényúri sze
szélyeiben, mellyek mint vízár rontottak ki, 
hogy az embereknek csöndes nyugalmát 
fölzavarják.

Málvira, a pitvar’ küszöbét átlépve, 
legelőször is apjával találkozott, ki mint a 
máglyatűzre hurczolt áldozat’ hóhéra, mo
gorva tekintetével megfagvasztá érzékeny 
gyermekét.

—  Hitvány leány, — szólt Máté —  
látom, te öreg napjaimra bút hozandsz szo
morúságoddal ; az én házamban pedig min
denkinek, ki kenyeremen vagy ennek csak 
morzsáin tengődik is, vígnak kel! lenni!

— A pám ! —  szóla Málvira lábaihoz 
borulva —  bocsáss meg gyermekednek e 
hibájáért, keblemben nincs elvetve a csa
pongó vidorság’ magva, de én azért vidám 
vagyok; vidám vagyok epedő érzeteim kö
zött is. De hisz, lásd apám, nem is lehet, 
hogy búban úszszuk át ekurta életet; mert 
mi remélni születtünk, a reménynek pedig 
közvetlen okozata a vidámság.

—  Nekem ez nem vidámság., én a 
kábulásig felhangokat követelek, melly nem 
holmi erényalapokon nyugszik, mellynek o- 
ka nincs, és a melly lázongásában kikaczagja 
az egész világot, ki az eget, ki mindent! . .  
így kell örülnöd leány, ezt parancsolom. Ez
zel leányát elhagyá, ki tántorogva ment 
szobájába, hogy a szent feszület’ lábainál 
apja’ bűneiért imádkozzék.

A nap, bevégezve munkáját, halvány 
pírral önté el a bistei bérezek’ kopasz csú
csait, s majd Ronyva hullámai közt talált 
menedéket, fáradalmait ott kialvandó. A vi- 
ránycsoport örömmel osztá meg illatát esti 
szellőrokonával, egyszersmind kitárta kely-

—  8 5  —
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hét az ifju harmatgyöngyöknek, hogy zo- 
mánczának új életet adjanak; a dicsőítő da
lok elhangzottak, s minden csöndes volt; 
csak a Málvira’ ajkáról föllebbenő egyegy 
imasohaj reszketé be a körültei parányi lég
kört, melly mint lágy nyögés a dühöngő or
kánban, hatálytalanul veszett el a végtelen 
űrben. 0  imádkozott; még pedig a vallásos
ság’ legbuzgóbb érzeményével. Ő imádko
zott mint egy szeráf a nagy Isten’ zsámo
lya előtt.

Benn a többi termekben élet zsibon
gott; pislogó mécsek’ erőtlen fénye világí
tó be azoknak koloszfalait; toronyai borral 
megtöltött kupákkal kínálták sorba a szol
gák háziurok’ vendégeit, kiket ő víg vacso
rára hívott meg házához.

— Soká érkezik meg Berkey öcsénk 
—  szólt Lasztóczy Máté —  ezt nem sze
retem, bizonyosan valami galiba dolog csíp
te nyakon.

—  Ne töprönködjék kegyelmed rajta 
öreg bátya —  szólt Kemendy Feri —  ő 
tűzről pattant ficzkó, elkószál együtt má
sutt, de fogadom, hogy a holdvilág nem ka
csint addig százat, mig ő itt t e re m !

—  J ó ! tehát vigan fiúk ! — szólt új
ra Lasztóczy Máté — mert a szomorúsá
got teljes világi életemben gyűlöltem ; hadd 
ürüljenek a kupák! mert mig a toronyai 
hegyeket el nem viszi az özönvíz, addig 
nem félhetünk szomjanhalástól.

És hosszas köszöngetések közt rendre 
ürültek a kupák, túlzó kedvben úszott kö
rükben minden lélek és tárgy, a mécseket 
kivéve, mellyek a lángtól emésztett gyúla- 
nyag kevesedése á lta l , perczről perezre 
szomorúbbakká lőnek.

Kemendy Feri most egy kupa bort ivott 
ki a házigazda’ egésségeért, s alig tévé le 
ezt üresen a tölgyasztalra, hanyathomlok 
rohant a durva faro3télyzatu ablakhoz, s 
szóla:

— • Megmondtam bátya, hogy itt lesz 
^  Berkey Pista —  én magyar becsületemmel 

is jót mertem volna érte állani.
ĴL ~~~ Hozott Isten szegény házamba Ist

ván öcsém —  szólt Lasztóczy Máté, az aj
tón betoppant Berkeyhez —  azt gondoltam, 
hogy már meg sem látogatsz.

—  Isten áldja meg kelmetek’ atyám
fiái ! —  szólt Berkey —  dehogy nem : hisz 
a mit én megígérek, az előttem szentebb 
a ,Miatyánknál.1

—  Derék fiú vagy —  szól Lasztóczy 
Máté — Jer, jer öcsém, öblítsd le torkod- 
rul a port, kövesd bátyáid’ jámbor tanácsát.

Több szóváltások keletkeztek embere
ink közt; de szükség megemlítenünk, hogy 
Berkey Pista’ megjelenése villámszikraként 
hatott öreg Lasztóczy Máté uramra, és ven
dégeire. Mindenikök tölt pohárral szaladt 
Pistához , s mindenikök fenékig üríté azt, 
Pistát tárgyazó czifra köszöntések között. 
A kupák’ oldalai sűrűén kopogtak, a kedv 
mindig szélesedett, a dalok megzendültek, 
mellyek az érzelem’ különbségéhez képest, 
hol könyet csalónak szemeikből, hol heves 
örömet kebleikből . .  szóval : m a g y a r á n  
v i g a d t a k .

—  Nos Máté bá tya! —  mondá most 
Berkey — hát hogyan áll a dolog’valósága, 
s tudtára adta-e már kelmed Málvirának, és 
van-e hajlandósága hozzám ?!

—  E j ! ez mind bolondság; Málvira 
az én lányom, és én, vele minden időben 
tetszésem szerint parancsolok.

— De mégis jobb szeretném öreg bá
tya, ha ő maga is megegyeznék benne.

— Egyezik vagy nem, az mindegy, e- 
lég ha én megegyezem, és ezennel itt ki
jelentem, hogy Málvira feleséged.

—  S mikor?
—  Beggel tíz órakor.
—  Éljen az új házaspár, Berkey Ist

ván és Lasztóczy Málvira —  kiálták a ház’ 
vendégei, kik e nagy örömtül elragadtatva 
egyegy kupa borral vigasztalók meg torkaikat.

Fehér abroszokkal teríték most be Lasz
tóczy Máté’ szolgái az asztalt, mellynek fö- 
lületén öblös tálak foglalók méhükbe a pá
rolgó ízletes magyar étkeket. A kellemes 
illat mindnyájok’ orrába elhatott, s büvé- 
szete hatalmas étvágygyal tölté el őket.
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—  Üljenek le kelmetek kurta vacso

rámhoz —  szólt Lasztóczy Máté —  melly- 
nek kurtaságát szivességem fogja fűszerezve 
meghosszabbítani.

—  De Málvira—  mond Berkey Pista.
—  Ez ünnep’ királynéja! — vága 

közbe egy másik.
•—  Tüstént beparancsolom — szólt 

Lasztóczy Máté s ezután Málvira’ szobájába 
sietett.

Málvira még is a feszület mellett 
volt. Nem gondolkozott, nem imádkozott, 
mert ezek jó lelkét már kifáraszták, hanem 
elaléltan térdelt, nem tudva semmiről, nem 
még önmagáról sem.

—  Kelj s józanodj ki meddő istenes
ségedből leány ! —  rázá meg apja — csak 
nem akarod még lelkedet ravatallal fedezni? 
jer körünkbe, és légy víg mint mi.

—  Kik apám !? —  mondá Málvira a 
csodálkozás’ hangján.

—  Vendégim : Berkey, Kemendy s 
többen.

—  Ne kényszeríts körükbe mennem,
. .  látd, én erőtlen vagyok.

—  Erősnek és vígnak kell lenned rósz 
leány; mert különben én, Lasztóczy Máté 
apád, nemzetségem’ fényére mondom, hogy 
megkeserülöd, ha ma estve csak gondolatom 
ellen vétsz is.

Karjánál fogva vezeté öreg Máté Mál- 
virát a vacsorához, ki mint ártatlan liliom 
a bogácskórók közt, foglalt helyet a terített 
asztal’ fölső részén. Keblében néma fájda
lom honolt, de szende arcza ezt meghazud
tolta ; ő hasonlított azon virághoz, melly- 
nek gyökét féreg rágja, s kelyhe, észrevé
ve korán halálát, néhány perczig tartó éle
tét elevenebb virágzásban tölti el.

A víg vacsorának nem sokára vége lön. 
Málvira jó éj’ kívánása után szobájába in
dult, de apja mogorva szavai által őt fel- 
tartóztatá.

—  Megállj leány ! tudatni valóm van

t veled, készülj menyegződre, melly holnap 
fog 'általunk megünnepeltetni!

—  Apám!

—  Igen leány, én apád, mondom, ké
szülj !

— Apám !
—  Mondom, készülj menyegződre !
—  Igen ! . .  készen leszek ! — mondá 

az elfojtott érzelem’ reszkető hangján, s szo
bájába sietett.

—  Csak tanítsd is meg ezt az imád
kozó leányt! — szólt Lasztóczy Máté Ber- 
keyhez.

—  No hiszen majd csak csinálunk 
vele valamit ! mondá Berkey.

—  Istenemre ! ezen a fordulón nem lesz 
nála szebb menyecske —  vága közbe Ke
mendy.

Dőzsölés közt folyt le az egész éj, min
denki vigadt, csak Málvira nem, mert ő bor
zadt azon percztől, mellyően apja’ zsarnok
parancsára esküjét kell elmondania.

Reg l e t t ; zaj Uzé el az éji csöndet. 
Emberek ácsorogtak mindenhol, a mai ün
nepélyről beszélgetők, sóvár szemekkel néz
ték Berkey és Málvira’ nászkiséretét, melly 
már a templom lépcsőzetéhez érkezett. —  
Nyugatról most egy rózsafelhő lebegett elő, 
mellynek közepében Ronyva ült tündéreitől 
körülvétetve. Bámulással teltek el mindnyá
jan, gondolva, tán Isten angyalait küldé le 
körükbe, ez ünnepélyt pompásabbá tenni. 
De máskép lön, mert Ronyva ott hagyva 
kíséretét, Málvirához szállott, s ő t  átkarolva, 
hirtelen tündéreihez szárnyalt.

—  Hitvány emberek! —  szólt Rony
va —  e hölgyet Isten nem nektek teremté, 
ő enyém ! —  Ezzel a felhő eltűnt.

— Ennek mind a sok imádság az o- 
ka —  szólt Lasztóczy Máté megilletődve.

—  És én nőtelen maradtam —  mond 
Berkey.

A bámész népcsoport pedig Lasztóczy 
Máté’ meghívására tolongva ment részt ven
ni a vendégségben, melly rajok nézve szo
morú volt, mivel Málvira leereszkedő tár
salgása által nem édesíté azt m eg ; s melly
nek bevégezte után magában hagyák uro- 

i kát : ki előbbeni életén nem változtatva, 
néhány évek múlva meghalt. Végső imája



;

—  88  —

helyett e szavakat mormolá : „Málvira! é- 
des gyermekem, Málvira!“

*
Ronyva boldog volt Málvira’ birtoká

ban ; de öröme nem volt örökké tartó, mert 
minden tündérbüvei mellett is, nem tudá 
Málvirát halhatlanítni. ő  lassankint hervadt, 
mint őszi levél, mígnem lelke lerázva ma
gáról földi részét, égbe ment angyaltestvé
rihez, kik közöl őt Isten küldé az emberek 
közé.

— Jertek elő tündércselédim! —  szólt 
Ronyva —  hullassátok könyeiteket királyné
tokra ! . .  te szellő! légy orkánná ; ti habok ! 
rontsatok ki medreitekből, seperjétek el e- 
zen egész világot, mert nekem nincs benne 
semmim! S te Isten ! miért vertél meg hal
hatatlansággal, vedd el azt tőlem, vagy adj 
Málvirának is.

Roppant fergeteg dühöngött, a habok 
tornyosodva rontottak ki medreikből, a nap 
elsötétedett, az emberek utósó ítéletnapot 
gondoltak lenni.

—  így n i ! —  szólt Ronyva. Most hő 
i cselédim vigyétek el e testet, temessétek 

el a habok közé : aztán válaszszatok maga
tok közöl királyt, mert én zarándok leszek 
e puszta világon; —  nevezzétek e vizet 
nevemről. És te Rakottyás, leghűbb tündér- 
cselédem, légy őre Málvirámnak! . .  Ezután 
villámsebesen eltűnt.

A tündérek Ronyvának nevezték a vi
zet, eltemették Málvirát, királyt azonban nem 
választottak, hanem elhagyva a vidéket, 
Bodrog tündérkirály’ országába mentek ; 
hátrahagyva magok közöl Rakottyást, ki még 
ma is Málvira fölött őrködik.

VÁLYI KÁROLY.

— —

A KÖLTŐ.
Epedvén zengő lant után 
A gvermek-ifjú’ kebele :
Szólt a dalisten : ,itt a lant, 
De fájdalmat veszesz vele !*

Halk-csöndesen zendiilt a húr 
S komoly lett a fiú lego tt; 
ügy hitte néha : szíve fáj,
S nem érté mért sohajtozott.

S midőn szív- és lélekhatón 
Felcsattant édes-bus dala :

Hej haj túl e pusztaságon 
Rózsa nyílik egy kis-ágon: 

Tiszta szerelem az ára, 
Leszakasztom nem sokára !

Hej kis virág, piros virág ! 
Szép a világ, szép a világ:

NÉPDAL *)

A lantos szenvedett nagyon,
S szivén mély fájdalom vula;

Most a dalisten megjelent,
S mond : ,szánlak ifjú tégedet, 
Lantot, fájdalmat elveszek,
Melly gyászba hozta éltedet,

A dalnok-bánat olly nehéz !*
S az ifjú költő felele :
0  hagyd a fájdalmat nekem, 
Csak hagyd meg a lantot v e le !

TOMPA MIHÁLY.

Szebbé teszi a szerelem —  
Szerelmeskedj kicsit velem!

Hős szellő kezd legyinteni —  
Fogják sorsunk irigyleni;

Csókjaink sírt tán nem ásnak. 
Hej mi gondja reánk másnak ?

) Közlöm e népdalt annyival inkább, minthogy már több helyen a nép’ ajkán forog.

Sz.

SZELESTEY



FRESCOKÉP.
j apjainkban a leghasztala- 

nabb semmmiségekről is 
lapokra terjedő czikkcket J 
firkálnak össze; miért n e 1 
volna tehát nekünk kissé 
húzamosb leírás megen- 

f-gedve- a nevelésnél, e ha
talmas léttényezőnél, mellytől ha életpályánk 
jó vagy bal sorsa ollykor közvetlen nem függ 
is , de minősége mindenesetre a legeldöntőbb í 
befolyással van sorsunk’ megalapítására.

Ha azon sok czélszerüből, mik a nevelésre 
vonatkozólag ez ideig különféle iratokban föl
hozattak, csak egy negyedrész annak módja 
szerintiétre hozattatott és alkalmaztatott volna: 
nem leendene alkalmunk e nemben gyakran 
olly ferdeségeken megbotránykozni, mellyeknek 
szertébb harapozása gyógy/thatlan mételyt szül 
a köztársaság’ legtöbb egyénei közt s mellyek 
többnyire a legreménydúsabb életfa’ ágait is 
sajnálatra méltólag kiszárasztják, sőt magát az 
életfa’ gyökét is megsemmisítik....

lllynemü komoly elmélkedéssel kezdené 
czikkét nagyra menendő értekezőink’ valamely- 
lyike ; csekélységünk azonban nem lehetvén sze
rencsés magát e tollhősek’ sorába számítani, 
szokott egyszerű modorunkban kezdendjük meg 
e mély komolyságot igényleni látszó sorainkat

1

A nap már magasan fónragyog; egy tar- 
gonczás félrészegen jő ki a pálinkás boltbul; 
honn éhező gyermekei ugyan két napos kato
nai kenyéren rágódnak, de atyjoknak már dél
előtt meg kell edzeni gyomrát pár messzely 
égettborral, terhes napi munkájára, melly abból 
áll, hogy a kecskeméti kapu’ szögletén largon- 
czájára leheveredik s várja, mig hortyogásából 
őt valaki málhavitelre folszólítandja, vagyis: 
várja a sültgalambnak szájába röpülését.

De kezdjük meg nevelési szemlénket e ma
gas épületben, mellynek a belváros’ egyik jár
tasabb utczájára szolgálnak óriás ablakai. E ház' 
ura főrangú, két kis gyermeke van : fiú és leány
ka , milly reményei a hazának? nevelésükből 
tán némileg megtudhatjuk.

A kis urfi még nyugszik, ámbár a közeli 
toronyóra már a kilenczet elverte; az öltöztető 
inas lábujjhegyen közelít ágyához, mellynek 
vánkosai, takarója valódi selyemszövetüek. Az 
urfi végre föleszmél tagzsibbasztó álommámorá- í

ból, vagy tízszer kidörzsöli szemeit, mig végre 
sikerül fogalmat szereznie, hogy a nap már csak
ugyan hasára süt. Nagy nehezen kieviczkélő- 
dik a pelyhes párnák’ lankasztó melegéből s az 
inas hozzá kezd öltöztetéséhez. Milly elkényez- 
tetés !

A papa már szinte kialudta a tegnapi soi- 
reé éjféli kéjelmeit, mama azonban és a nagy
ságos kisasszony még alszanak, mert ezek csak 
tíz órakor szoktak r e n d e s e n ,  vagyis inkább 
elég r e n d e 11 e n ü 1 fölkelni. Papa tehát s a 
kis urfi, nevelőjével reggeliznek , természete
sen kávét, mert ezen hevítő ital fölötte hasznos 
a lanyha vérü urficskának. A nevelő u r , egy 
született német, mindenben a nagyságos papa 
és mama’ akaratához alkalmazza magát.

Tíz órakor a franczia mester jő ; a gyer
mekben volna ugyan fogékonyság, de a gyön
géd szülők nem engedik, hogy az a nélkül is 
vékony dongáju magzatocska még elmeerőltető 
dolgokkal is terhellessék. A franczia mester az
ért csak játszogatva mond neki néhány fran
czia ejtegetést, mellyekig a fiú egy év után va
lahogy fölvergődik.

Aztán a zongoramester jő , néhány billen
tyűt átfut tanítványával s dolgára megy, mert 
szigorúan meghagyaték neki: hogy ne igen kény- 
tesse a fiúcskát, a sok zene holdkóros nemük
ké szokván tenni a fiatalokat.

A vivómester szinte megjelenik, mert a 
nagyságos papa igen jól tudja , hogy a jó ví
vás gyakran életmentő portéka. Ekkép történt 
a nagyságos papával is házassága előtt, ki 
Francziaországban utaztakor egy katonatiszt’ fe
leségét elszereté. A férj’ jogait bitorló még be
csületét emlegető, midőn a férj, ellenében,föl
lépett. A heves szóvitának párbaj lön vége. Az 
ártatlan katonatiszt, ellenfelétől, ki fölötte ü- 
gyes vivő volt, agyonszuratolthűtlen felesége 
pedig, ki imádóját néhány mértfoldnyire vak 
szerelemből elég balga volt követni, jelenleg 
Páris’ egyik országúti vendéglőjében pinczér- 
nősködik. Látjuk tehát ez eseményből, milly 
hasznos portéka jól víni tudni, hogy az ártat
lanságot— — lekaszabolhassuk.

Tizenkettőkor a tánczmester teszi illedel
mes bókjait: erre különös figyelem fordíttatik, 
mert nagyságos papa is kellemes táncza által <̂ P 
büvölé el jelenlegi feleségét, "kivel vagy két- 
százezer évi jövedelmet kapott nászajándékul,



A tánczolás tehát megfeszített figyelemmel 
tanulandó.

Papa azonban , eltérőleg legyen mond
va , nem igen szépen jutalmazza nejének e 
sok hozományt, mert a jelenlegi bálokban 
örömestebb forog idegen dominós nők kö
rül , kik a dús férj' kezeit édes suttogások 
közt részvevő színleléssel szorongatják, 
inig neje a gyógyfördőket megy Adonisok' 
társaságában látogatni.

Aztán a fiúcska ebédre hívatik, esti 
hat órakor; az ételek ugyan többnyire 
f r a n c z i a izlésüek , de ez mitsem tesz, 
hisz m a g y a r  gyomrába mennek.

Ebéd után, azaz: este a színházba 
megy, hogy kora megszokhassa a társadal
mi Hiedelmeket, vagy nevelőjével a kertben 
sétálni indul, ki csupán illyenkor szólhat 
vele magyarul, mert ebéd fölött német 
nyelven társalog a vendégcsoport. Minek 
is az a magyar nyelv; hisz legfölebb is csak 
jobbágyaival beszélhetne e nyelven idővel a 
nagyságos urfi, kiknek verítéke hozza be neki 
eltivornyázandó jövedelmeit.

A nagyságos kisasszony szinte illy finom 
nevelésben részesül, még lovagol is. Csupán a 
vívás marad el s ez idő haja’ fodorítására for- 
díttatik; a német nevelő’ helyét pedig franczia 
társalgóné foglalja e l , ki igen szeret regénye
ket olvasni. Ezzel, ugv hiszszuk, eleget mon
dottunk.

E két nagyreményű csemetével a későbbi 
életpályán tán még találkozandunk.

Szerencsénk lehetvén egy magasabb ran
gú nevelési rendszerét futólagosán áttekinthet
ni, pillantsunk egy közép osztálybeli kör’ ne
velési titkaiba.

A közép osztályú szülők férfi gyermekei
ket már kora ifjúságukban a kegyes szerzet’ is-- 
koláiba küldik; később a tudományos egyetem 
nyílik meg a fölserdült ifjú előtt, természetesen 
i n g y e n .  A férfigyermek’ neveléséről illy for
mán nem kell olly aggodalmasan gondoskodni, j 
mert mi könnyebb, mint olly tanodába küldeni 
a gyermeket, hol az oktatás, mint mondók,! 
i n g y e n  öntetik a fogékony fejekbe. így leg
alább az erre netalán fordítandó pénzt a tekin- I 
tetes mama bízvást túlzott piperéjére fordíthat
ja. A férfigyermekekről tehát a mennyire any- j 
nyira gondoskodva lévén, közelítsünk a házi 
kisasszonyok’ hálószobája felé. Szerénytelen-! 
ség ugyan tőlünk a nők’ e szentelt helyére me- l 
részkedni, de mit nem tesz az ember, hogy j 
úgynevezett f ő v á r o s i  é l e t k é p e k e t  ír
hasson?!... i

Ma a szokottnál korábban kelnek ki ágyaik
ból , mert jól hallak tegnap , hogy M* földesur 
pörös állapota miatt, nyolcz órára ígérkezett 
atyjokhoz. A földesur gazdag, nőtelen , 25 éves; 
olly tulajdonok nők’ ellenében, mint aranyban 
a 13 próba. E korábban fölkelés kissé terhök- 
re van ugyan a gyöngéd szempilláknak, de mi
re nem képes a leány, hogy gazdag földesasz- 
szonynvá lehessen 9! majd kipótolhatni akkor a 
mostani alvásáldozatot.

ízletes pongyolát ölt tehát mindenki ma
gára, mert a tekintetes mama többször elre- 
gélé, hogy a hölgy legszebb egyszerű reggeli 
pongyolában. Hajókat még nem fodoríttathatják 
föl, mert jól tudják, hogy M* földesur igen 
szereti az egyszerűséget, azért is fésülés után 
csak vizes szivacscsal simítják azt meg s vagy 
huszonötször a tükör elé szaladnak, megtekin- 
tendők: milly igézőn tapad a barna haj a hó
fehér halántékhoz?

Egyébkor a szakácsné szokta főzni a reg
gelit, ma azonban ők alázzák meg magokat sa
ját személyeikben a konyhába, mert mama 
mondái hogy M* földesur múltkor kijelenté, 
mikép csak jó házi gazdasszonyt vesz feleségül. 
A kávé ugyan megkozmásul, a tej a lábashoz 
é g , de az mit sem tesz, annál jobban értik a 
kisasszonykák a franczia nyelvet.

Oranegyed negyedet hajt s M* földesur 
még sem j ő ; már a reggelit is elkölték, mellv- 
nél papa annak mai rósz főzése ellen zsémbe- 
lődik: a tekintélyét bőbeszédűségével mindig 
kivíni tudó mama azonban annyira védi leá
nyait , hogy papa kénytelen kávéskendőjével 
gomblyukában a széket dühösen elhagyni, hogy 
felesége’ száimalmát lecsilapíthassa. Sajnálatra
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méltó példánya az annyira szétharapózott pa
pucsvitézeknek !

A kisasszonykák e közben vagy ötvenszer 
megpróbálják , milly bókot csinálandnak a fiatal 
földesur előtt. A mama ismét visszajő a példás 
házi czivódás után s konyhába unszolja ismét a 
kisasszonykákat. Főzni ugyan soha sem tanul
tak , de azért segíthetnek tán zsemlyét és fok
hagymát vágni, rántást kavarni vagy marhahús- 
lét szűrni. Az első műtétéinél húszszor is gyön
géd kezeikbe metélnek; a másodikat korommá 
égetik; a forrásban levő marhahuslé’ habja pe
dig a szűrő rézkanálon át szűrésben ügyetlen ke
zeikből a tormamáriáshoz-szükséges tejbe hull, 
melly annak feher színét egészen haszonvehe- 
tetlenné barnítja. Csekélység ! annál ügyesben 
forognak kacsócskáik a zongorán.

A gy^-mekek már haza jöttek az iskolából 
s könyveiket egyik kályha mögé hajítják ; a ta
nító eleget szivökre köti ugyan, hogy honn is 
tanuljanak, de mit ér e nógatás, ha a szülők 
végkép elhanyagolják gyermekeiket, mig az 
úgynevezett „instructor“, ki orvosnövendék, 
szobájába vonulva, balladákon rágja tollát.

Végre delet harangoznak s afoldesur még 
sem jő.

— Bizonyosan elutazott már j ó s z á g á 
r a  — mondja a mama , ez utósó szavat jól meg
nyomva leányai elölt.

A kisasszonykák erre nagyot sóhajtanak s 
leoldván maguk elé akasztott köténykéiket, öl- 
tózni sietnek.

Egyik kényelmesen az öltözékasztal elé 
j  helyezi magát s hajfürtéi’ fodrozására előinti a
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szobaleányt; a másik a tükörhöz ul s rizspor
ral kezdi simítgatni arczát. A tekintetes mama 
pedig a férje’ oldalánál segédeskedő fiatal ügy
védke’ szobájába megy, megtudandó , ha szom
batra nincs-e mosnivalója ?

A kisasszonykák egyszerre csöndes kopo
gást hallanak az ajtón: M* földesur lép be , 
bocsánatot kérve, hogy fővárosi számadójával 
dolgát előbb nem végezhette. A kisasszonykák 
ijedve ugrosnak föl: az öregebbiknek a hajége
tő vas nagy csomó fürtét leperzseli; az ifjab- 
bik pedig zavarodtában a rizsporos iskatula 
helyett a fekete fogporba mártja a törülközőt s 
azzal kezdi dörzsölni arczát, mellynek kémény - 
seprűi alakjától a tükörben megrettenve, föl- 
ugrik s a nagy öltözködő tükröt könyökével 
bezúzza.

Mama még kün a folyosón jöttében hallja a 
vésztjósló csörömpölést s valamellyik pajkos 
fiát gondolván a vétkesnek, olly iszonyú lármá
val rohan a szobába, hogy az ajtótul nem mész 
sze mentegetőző földesurat a szobaleányra ta
szítja, ki az égető vashoz szükséges borszesz’ 
elfojtásával foglalkozik s a meglöketés’ következ
tében a még égő gyertyát eldöntvén, ez a bor
szesz' egész kifolyt tartalmát fölgyujtja. A ma
ma első dühében az idegent meg nem ismerve, 
a szobaleány’ hajába kapaszkodik; a lármára 
a táti dolgozószobájából elősiet s zavarodva pil
lantván meg az ottlevő földesurat, nem tudja 
önmagának megfejteni e naponta gyakoroltatni 
szokott , de idegenek előtt elpalástolandó jele
netet. A mama végre kijózanul dühmámorából, 
bocsánatot kér a csak most megismert földes 
úrtól s erősen vitatja, hogy Pesten illy módon 
kell szelidítni a rakonczátlan szobaleányokat.

M* földes ur pedig a férjhez siet, bevé
gezni ügyét, s hálát ad a hatalmas végzetnek, 
hogy az egyik kisasszony’ szépségétől megva
kított szemei illy hamar felnyiltanak.

A földesur’ léprekerítése nem sikerülhet
vén, mama újabb gondolatokba merül leányai 
kibázasítása iránt, melly a mai fölvilágosodott 
világban fölötte nehezen szokott sikerülni. A 
mama azonban e terhes körülmény’ daczára sem 
esik kétségbe, hanem minden utakat megkísért 
leányai’ szembetüntethetésére vonatkozólag.

Vasárnap hat templomot is eljár velők; a 
budai várzenénél megjelennek; minden hang
versenyben kimaradhatlan vendégek; a színház
ban páholyuk van , ámbár a papucs alatt nyö
gő férj azon észrevételt meré ajkain kibocsáta
ni , hogy zártszékek is jók volnának ; de a te
kintetes mama egy hanggal letorkolja a hirte
len meghunvászkodót, mert, úgymond ,a mos
tani fényűző világban már a szabóné és czipész’ 
k i s a s s z o n y a i  is zártszékekre telepesznek. 
Farsangkor pedig egy tánczvigalmat sem mu
lasztana el férjhez menni vágyakodó leányaival,

--------------------------------- ---------
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mert tapasztalásból tudja, hogy a gyertyák’ tün
dén világa már sok férfinak vette el szemfényét.

Hagyjuk el itt őket házasságkoholási ter
veiknek közepette; tán alkalmunk lesz ezekkel 
is alább találkozni.

Ugorjunk innen egy nagyot s helyezzük át 
magunkat a Józsefkülváros’ egyik félreeső ut- 
czájába. Mennyire bírjuk itt fölfogni a harma
dik rendű néposztály' nevelési rendszerét, er
ről tegyen rajzolásunk tanúságot.

(Vége jövőre.)

—*

MAGYAR 1EVÉL MADRIDBÓL.
GRÓF ANDRÁSSY MANOTUL.

(Vége.)
A picadorok falak mellé állanak, és 

a bandelierosak eloszlanak. Trombitaszó je
lenti a bika’ megjelenését, s hallatlan kurjon- 
gások annak benlétét; ez sötétségből jővén a 
legnagyobb világosságra, azonkívül a nagy lár
ma által is vadítva a tér’ közepére szalad, és 
körülnéz nagy mérgesen. Egyszerre észrevevén 
egy picadort, neki szalad, de megdöbben en
nek és lovának hideg mozgás nélküli állásán , s 
lábával a földet kezdi kaparni, egyszerre leg
nagyobb dühhel neki megy a lovasnak, ki egy 
rósz lovon, mellynek szeme be van kötve, fa
lándzsával , mellyen csak egy ujjnyi hegy van . 
rövid ezüstös öltönyben, széles kerek kalapban, 
sárga bőr nadrágban, mellyek azonban ki van
nak deszkázva (mert e nélkül minden illy mu
latságnál legalább kettőnek el kellene lábát tör
nie) lovát mindig úgy állítja, hogy a bika jobb- 
felől legyen, s a lándzsát azaz szúronyos botot 
hona alatt tartva megy neki. A bika lebocsá- 
tott szarvakkal szökik felé , de azon pillanat
ban , midőn sz'arvaival a lovat fel akarná hasí
tani , olly erős szúrást kap nyakában a lánd
zsával, melly többnyire szúrás után el is törik, 
hogy nem képes többé a lovat megsérteni, er
re a picador egy ügyes fordulással megmenek- 
szik a toro’ dühétől, melly mindig nagy bravo 
il picadorral jutalmaztatik meg, mellette áll 
mndjárt egy másik ; de ennek úgy ment neki 
a toro , hogy egy pillanat alatt a ló az ökör' 
szarván volt, mellyet emberestül együtt a le
hető legmagasabban fölemelt, és úgy dobott 
földre, hogy az egész tér megzökkent, e pil- 
lantatban lehellennek hinné az ember, hogy 
mind ember mind ló oda ne legyenek; mert a 
toro legnagyobb dühhel döföli prédáját hegyes 
szarvaival, mellyek ha természettől nem elég 
<0

hegyesek, ráspolylyal tétetnek azokká. Illyen- 
kor a bandelierosok ugranak segítségül és szí
nes köpenyeiket dobják a toro’ szemébe , mi 
a dühös állat’ figyelmét magára vonván, azt 
prédájától elvonja. Egyik olly merész volt, hogy 
farkánál ragadta meg a bikát, és a piacz’ kö
zepén elbocsátá , de a tréfát majdnem fogafe- 
hérével fizeté, mert alig volt ideje bandelieros 
uramnak testét a korláton átvetni, midőn a to
ro’ szarvai lábát érték de minden következés 
nélkül, — újra nagy bravo. Ez alatt a vonagló 
lovat lehúzták a picadorrul, ki illyenkor nem 
mozdulhat, mert lábait a nadrág’ deszkázata 
nem engedi mozdulni, de milly nagy volt bá
mulásom ; midőn egy kis dörgölés után a pica
dor ugyanazon lóra fölült, mellynek belrésze 
ölnvi hosszaságra csüngött le a földre. E lát- 
mány megborzasztott — és illy mulatsághoz hoz
zák a spanyolok gyermekeiket, néha alig Öt 
éveseket, és ez apró gyermek már gyönyört 
talál e vérontó ünnepben. Minden a szokástól 
függ; és meg kell vallanom, a milly fertelmes- 
nek találám eleinte e tréfát, úgy többszöri lá
tás után mulattatni kezdett, és képzelhettem, 
hogy lehetett e nép’ dühös szenvedélyévé. Ha
marjában vagy hat lovat ölt meg a toro, mind 
a picadorok’ legiszonyúbb esése között, és egy
nek sem történt baja e napon, de múlt hétfőn 
kettőt félhaltan czipeltek ki; a picador (minden 
Torosban legalább 20 fordul fel lovával) felső 
teste egészen szabad, csak könnyű öltöny fedi, 
csoda hogy nyakuk nem törik, mi a mint mond
ják ritkán történik. Most a piaczon nem vala 
más látható mint döglött ló; a toro, melly mint 
győztes gőggel jár a téren föl és le , mellyet el
foglalt , s mellyen e pillanatban senki sem me
ri többé bántani, préda után vágyva, de a dög
lött lovaknál egyebet nem találva, ezeket szar
vaira fogja s Összedarabolja. A legundorítóbb 
látvány ez ; mert illyenkor még fölújul a kevés 
élet, mi a lovakban van, három lábon, kifüg
gő belekkel huzza magát tovább, hogy a toro 
dühétől meneküljön, mig más ló, nem bírván 
már erejével, csak fejét emelgeti föl a dühös 
állat’ döféseinek, mintha a közönséget kérné, 
hogy ne engedje ez iszonyító tettet. Midőn a 
bika magára van a piaczon , nincs színpadhős , 
ki színészete’ hatodik actusában olly gőggel lép
ne föl mint ez , de nem is kap soha egy szín
padi hős is olly harsány éljeneket, mint ezen 
szarvas. Azonban csak most kezdődik a hadd 
el hadd. A bandelierosok lepik most el az e- 
gész tért, könnyük és kezesek, figaroöltönyben, 
selyem harisnya, vékony czipő és Öltönynyel; 
igy mennek a dühös állat felé, kezükben csak 
két fából készült nyilat s mintegy két láb hoszszu- <̂ P 
ságu vashorgot tartva; ezzel megy a bandelieros 
egyenesen a bikának, melly vágtatva iramlik 
neki; a bandelieros már csaknem az állat szar-
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va közt van, de ez azon pillanatban, midőn az 
állat fejét lebocsátja, ellenét átdöfendő , nyaka 
tövébe dobja a két fehér nyilat, — egy fordu
lás és a bandelieros künn van; egy csalfa lépés 
vagy botlás életébe kerülne; és én ezt találom 
a legnehezebbnek , mert e kétláb hosszú nyilak
kal, midőn szarva az állatnak majdnem olly hosz- 
szu, szemközt még állva is nehéz lenne nyakát 
érni. Látni kell most a torot, milly dühhel fut 
ide s tova, meg akarván szabadulni az őt foly
vást sebző nyilaktól. Ha a bika nem elég dü
hös , rakétás nyilak használtatnak. — Mi
dőn a toro legnagyobb dühben van, egy trom
bitaszó jelenti a matador' megjelenését, ki vö
rös kendővel egyik kezében, másikában mez
telen egyenes karddal megyen a bíróság elé , 
melly kérésére engedelmet ad neki, hogy az 
állatnak megadja a spadát azaz megölje. Békes- 
ségesen megy a bika elé, s ekkor legnagyobb 
csend uralkodik az egész téren. A toro már fá
radt, megáll és szemközt néznek egymással, 
mindig a vérveres kendő játszván a főszerepet, 
ezzel adván a matador irányt az állat fejének. 
, F r a n c i c o  M o n t e s 1 — e tekintetben ő most 
a legnevezetesebb, s nincs spanyol hölgy, főkép 
a középrendből, kinek szobájában arczképe ne 
függne— divino Montes harsogott mindenünnen; 
s valóban meglepő is azon hidegség, mellyel 
az iszonyúan dühöngő állattal szemben, ezzel 
úgy játszik, mint nálunk egy ebbel szokás, ve
res kendőjét jobbra balra forgatván : e veszé
lyes játéknál a szem a fődolog. De milly nagy 
volt a megdöbbenés, midőn Montes egyetlen 
biztosságát, a vörös kendőt testére vette, és 
úgy várta be a mérges állat’ jövetelét! hallat
lan merészség!! az egeret meg lehetett volna 
hallani most egyszer a piaczon ; már másik percz- 
ben rettenetes zaj vállá föl e csendet, midőn 
Montes képzelhetlen ügyességgel döfi a tőrt az 
állat’ szivébe, a mi szarva között történik; az 
állat ritkán esik le egyszerre, ez most sem tör
tént, de nem képes többé sérteni. Zene és 
népénekek kisérik az állat’ vonaglását, temér
dek kalap dobatik le a télbe, mi a közönség' 
legnagyobb megelégedését jelenti, s mellyeket 
a matadornak köszöngetve vissza kell dobálni. 
Erre három fényesen díszített öszvér viszi ki 
először a bikát, azután a döglött lovat. Illven- 
tréfánál mindig hat toro ölelik meg, és vagy 
30 ló. Ha a toro nagyon rósz, kutyák hozat
nak be és akkor kell látni a tréfát, mint labda 
jár mindig négy öt kutya a levegőben, mig 
utoljára egy jól meg nem fogja a torot fülénél , 
mire azután a többiek is bele csimbajkodnak s 
vége lesz az állatnak. Ha elég lóval nem len
nének ellátva a picadorok — a mulatság’ igaz
gatójának joga van akármellyik lovat kifogni a 
legelső kocsiból, akár akarja a ló’ura akár nem.

Elhagyván e vérengző nézőhelyei, más fo
gé el figyelmemet; egy gitárrá, egy pár ca- 
staniett elég egy egész spanyol társaságot moz
gásba hozni, és kész a t áncz— a b o l e r o ,  
melly legszokottabb, s mellyet hihetlen kellem
mel tánczolnak el. E bolero tánczról különös 
rege él a spanyol nép közt. Az inquisitio' ide
jében— mond— el akarták tiltani e tánczot, 
de nem sikerült, mert az itélőbirák’ egyike’ ki- 
vánatára, miután meghallgallanul senki el nem 
ítéltethetik , két bolero tánczospár hivatott a sz. 
székeié; de mint lepetett meg az egész kö
zönség, midőn az első castaniettejátszásra a 
bírák' arczái megindultak, s kevés idő múlva 
az egész sz. szék mozgásban volt, és tánczra 
kelt; ezáltal állapodott meg e táncznak minden 
más fölölti elsősége. Minden színházban majd
nem minden nap tánczoltatik a bolero csinos 
tánczosnék által.

Madridnak öt színháza van , egyik szebb 
a másiknál, és jóllehet a spanyolok közönségesen 
házaikban legkevesebb kényelemmel sem bírnak, 
a színházban mégis e részben minden más nem
zeteket fölülmúlnak; csak ne lenne azon rut 
szokásuk, miszerint a folyosókon minden em
ber dohányzik, s a füst néha úgy el lepi a szín
házat, hogy alig látni. A pipázás a spanyolok
nál annyira megy, hogy én magam láttam Va- 
lencziában miséhez öltözködő papot a ministráns- 
sal dohányozgatni a sekrestyében.

Museuma Madridnak legszebb van a vilá
gon ; Roma’ gyűjteményi az itteniekhez nem ha
sonlíthatók ; valamennyi iskola kimerítve; van 
itt számtalan Rafael , Rubens, Murillo stb stb.

Academiája, azaz a tudós társaság, — itt is 
mint nálunk, a nyelv’ tisztítása s gazdagítására 
működik; átlátták, hogy a nyelv az, mellyen 
szokták megismerni a nemzet’ műveltségét, mint 
madarai tolláról. A nyelvet nemesíteni annyit 
teszen , mint önmagát magasabb fokra emelni.

Históriai egylet is létezik, hasonlóképen 
kedvelő tagokbul álló, mellynek részesei köte
leztelek minden évben valamit adni a társaság
nak. Milly czélirányos volna ez nálunk, hol a 
történet’ forrásai egyesek’archívumában vannak 
Örök sötétségben ! ')

Van még egy társulat, Athenaeum név a- 
latt , melly körébe foglalja az összes szépiro
dalmat ; továbbá egy műegyetem forma intézet, 
melly mintegy 1000 műkedvelő által van ala
pítva, kiknek mindenike hónaponkint valami 
csekélységet fizet. Az egész épület számos te
remből áll, mellyek’egyikében a vegytanból ad
nak leczkét, egy másikban az ásványtanból stb. 
Szemben a fölmenetellel van egy nagy terem ,

1 ) Ez óhajtása a derék utazó grófnak már teljesü-
löfélben van. Szerk.

3
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— mellyben a legszebb Murillok és Ticiánok 
közt a szép spanyolnék vagy egy kis Ámort, 
vagy valami szentet másolnak; az egész egy 
igazi széptudományi respublicához hasonlít.

Ezen kívül van Madridnak pompás fegy
vertára, topographiai museuma , igen szép fü- 
vészkertje, szóval mindene, mivel egy nagy 
nemzetnek bírni kell. — Gyermekóvó intézeti 
igen számosak, a legjobban elrendezvék; a 
gyermekek egész nap az iskolában maradnak, 
hol fölváltva játék és tanulás követi egymást, 
innen mennek a gyermekek a felsőbb iskolák
ba , mellyek azonban nem ollyan jók, s az egy
háziak kezében vannak . kik itt nem felelnek 
úgy meg apostoli hivatásuknak, mint illenék. 
Olvasni és írni a legközönségesebb spanyol is 
tud, Madridban kofák árulják az utczán a hír
lapokat, mellyek mindjárt azon helyen olvas
tatnak a köznép által.

Záradékul még megemlítem neked , hogy 
egy alcalai vitéz' fölszentelésénél is jelen voltam 
magyar ruhában; helyet közel a királynéhoz 
adának. (ki igen fiatal és meglehetős csinos), a 
mi pro patriae gloria történt , mert a magyar 
öltöny az egyetlenegy dolog, mellyet külföldön 
is ismernek; van-e constitutionk vagy nincs, 
azt senki sem tudja.

Még a társaságról megírom, hogy az itt 
igen szép és jó , ajánlólevél elég, hogy minde
nütt bebocsáttassál. A polkát itt is nagy dühhel 
tánczolják az én megelégedésemre. Isten áld
jon meg, alkalmasint irok Sevillából! ')

HETI SZEMLE.
ezdjük meg e mai szem
lénket a nevelés’ körében 
történt érdekes tudnivalók
kal. Néhány tanintézeti pró
batét tartatott ugyanis a 

múlt napokban: Egyik 
W e i s z n é assz.’ király- 
utczai nevelőintézetében, 

másik E i b e n s c h i t z  ur’ derék iskolájában, 
mindkettő múlt csütörtökön. Ebben mint amab
ban a legnagyobb örömmel tapasztalok minde
nek előtt a nemzeti nyelvre fordított különös 
figyelmet és gondot, újabb tanúságot lelvén 
ebben , mikép az izraelita néposztály őszintén 
törekszik kor és nemzet’jogos igényeihez mind

örömmel várjuk azt/köszönetét mondva ez ér
dekes sorokért, mellyek szép bizonyítványai an
nak, mikép a derék fiatal gróf a legczélszerüb- 
ben használja, mind jövedelmeit, midőn illy 
tanulságos utazásokat t e s z , mind ez utazásra 
fordított idejét. p. H. L.

inkább simulni. A tanítványok’ keblébe oily 
szép sikerrel oltatik be ez intézetekben a ma
gyar nyelv iránti előszeretet , hogy azok leg- 
örömestebb mondják el feleleteiket magyarul, 
s ha tanítójok annak német nyelveni folytatá
sát kívánja, azt csaknem némi kedvetlenséggel 
teszik. Továbbá érdemökül rovandó föl e tan
intézeteknek , hogy tanítóik igen jól értik a ta
nulást növendékeikkel megkedveltetni, beléjök 
a tudományok iránt szeretetet, vágyat csepeg
tetni, mi eléggé kitűnt azon vágy, és felelés- 
rei készségben, mellyet mindenikok tanusíta. 
E mellett jeles tanrendszer s jó nevelési elvek 
teszik e két tanintézetet joggal minden illető 
szülő’ gyermekei' számára ajánlhatóvá.

— Örömmel jelentjük mi is a B. H. után, 
mikép ő cs. ap. kir. Fólségének f. évi nyárhó' 
12-kén kelt legfelsőbb határzatánál fogva az 
országban létező mindöt mesterképzö-intézet’ 
tanítói még e f. évi iskolai szünet közben egy 
hónapra négy pengő forintnyi napidíjjal a mes- 
terképző-intézetek’ meglátogatása végett Bajor
országba utazandnak , hol az iskolai tanfolyam 
egy hónappal későbben végződik, mint nálunk. 
A kiránduló tanító uraknak kötelességül van 
téve az ottani képző-intézetek rendes fölosztá
sáról, s a tanításbeli előadás’ módjáról alapos 
ismereteket szerezve, az utazás’ eredményéről s 
a szerzett tapasztalásodul a nmltgu m. k helyt, 
tanácsnak írásbeli jelentést benyújtani, a pesti, 
szegedi és miskolczi proeparandiák' tanárai f. 
nyárutó hónap’ 2-kán szállónak gőzösre s 
3-kán Pozsonyban a már odautasított érsekúj
vári-és kanizsaiakkal egyesülvén , utjokat Bécs 
felé folytatandják, honnan — útlevelekkel a 
nmltgu m. kir. udv. canczellária'kiadó-hivatalá
ban elláttatván , a kitűzött helyre Bajorország
ba sietendnek. — Szerencsésen , egyszersmind 
tapasztalatdúsan térjenek vissza!

— Továbbá múlt vasárnap tartatott reg
geli 9 órakor a Josephinum nevet viselő árva
intézet’ növendékeinek és számos szegényebb 
sorsú szüie ez intézetben oktatást nyert gyer
mekeinek nyilvános próbatéte, Szepessy Ferencz 
polgármester , Staffenberger István népszószó
ló s díszes hallgatóság' jelenlétében. Valóban 
meglepő volt az iskolai év’ kezdetén magyarul 
alig vagy talán legkevesbet sem értő tót ajkú 
gyermekek’ magyar feleleteiket hallani , kik a 
különféle köszhasznu tanulványokbul föltett kér
déseket minden akadozás nélkül megfejteni ké 
pesek valának. Meglepő volt még a pontos rend, 
tisztaság, a növendékek' szerény, mégis vidám 
viselete, kik a hazánkban olly nagy fontosságú 
kézműves osztály’ tagjaivá képeztetnek. S ha 
látjuk az e czélnak megfelelő nevelési rend
szert, lehetetlen ennek üdvös eredvényét— az 
intézet’ nagylelkű alapítóján kívül — az intézeti

| tanítók’ buzgóságuk’ gyümölcséül s legszebb

!
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jutalmául nem rónunk föl; s ha polgári érdemül 
tekinthető azon ernyedetlen buzgalom , mellyel 
valaki minden hiú dicsvágy nélkül egyedül keb
le' nemes sugalmát követve öleli az árvák s 
igy az emberiség' ügyét: úgy e részben Staf
fenberger J. népszószóló ur -  kinek gondos 
fölügyelése alatt ez intézet olly bizton közelít 
föladata' megoldásához — fáradalminak legszebb 
jutalmát a jótékonyságban részesült szegény 
árvák' hálakönyein kívül az emberiség’ ügyében 
nyert érdemei közelismerése által mindeneset
re föltalálandja !

— A hangászegylet’ kormánya alatti é- 
nekiskola növendékei múlt szombaton adának 
számot előmentükről egy csinosan szerkesztett 
vizsgálati dalversenyben. Az eredmény, mely- 
ivet tapasztalánk, a legÖrvendetesb. A zsenge 
intézet már is néhány olly jeles tanítványnya! 
b ir , kik bármelly nyilványos hangversenyben 
sikerrel léphetnének föl. Különösen kitünteték 
magokat hölgyek közöl Karch Anna , KrahI Ir
ma, Leiter Paulina, Pawlovszky Emilia, Télv 
Róza, kik mindnyájan szorgalmat tanúsító é- 
nekügyességet bizonyítanak, a legszebb remé
nyekre jogosítót jövőre nézve. Férfiak közöl 
Adler már is ritka intensitásu mély hangja, s 
Reszler' kellemes tenorja gerjesztének nagy fi
gyelmet, kikben mindkeltejökben a nemzeti szín
ház’ egykori jeles tagjait előlegesen is szem
lélnünk szabadjon. — Szóval az átalános elő- 
haladás ez intézetben olly tetemes, mikép az 
nem illy szerény inlézetkének, de más sokkal 
nagyobbnak is igaz díszére válnék, s e még 
alig néhány évű énekiskolában erőteljes alap- 
magvát kell üdvezelnünk a valahára már tán 
mégis létrejövendő conservatoriumnak. Nyilvá
nyos köszönet érette ez intézet' tárgyavatott s 
fáradbatlan igazgatója Mátray Gábor urnák, ki 
annak szilárdítása körül a legszebb érdemekkel 
bír. — Vizsgálat után a szokott jutalmak osz
tattak ki, mellyeket egyes zenekedvelők aján
dékozónak, ezek közt köszönetnyilvánítással 
említendők különösen gr. Almásv Dénes, báró 
Mestiil Vidor s Rosty Albert urak , kiknek be
cses adományaikat magunk is nehány jutal- 
macskával gyarapítván, a szorgalmasbak közt 
ekkép szép számú jutalom osztathatott ki ösz
tönül.

— Az orvosok és természetvizsgálók idei 
közgyűlésére, melly tudomás szerint folyós hó’ 
8 és következő napjain Pécsett tartatik, Er
délyből nem egy nevezetes vendég utazott le , 
igy napokban érkezett Pestre a históriai s di- 
plomaticai müveiről nagyhírű gróf Kemény Jó
zsef a magyar academia' tiszteletb. tagja, továb
bá Kovács István, dr Lészay urak stb mind 
Pécsre szándékozók, hol az idei tudós gyülély 
nagyon jól Ígérkezik kiütni.

— A színháznál néhány érdekes közleni- 
valónk van. Elseje ezeknek az, miszerint az 
igazgatóság mindent elkövetvén , hogy a közön
ségnek jeles színi élvezetet nyújtson, valószí
nűleg alkalmat adand Spaczer - Gentiluomo 
asszonynak, a dresdai udv. színház’ első éne
kesnőjének, a szinpadunkoni fölléphelésre. A 
derék művésznő , ki nagyváradi születés, a ma
gyar nyelvet olly szépen érti, mikép neki a ma
gyar éneklés terhére egyátalában nem esik. 
Ekkor ismét már régebben nem hallott operák 
fognának a színpad' szőnyegére hozatni.

— .Másik érdekesség lesznek a bécsi leo- 
poldvárosi ballettársaság’ előadásai , mellyek 
a nemzeti színpadon ma eslve kezdetnek meg a 
Dunai nymphával. E társaság 10 személyből áll, 
kiknek díszét a hires Schadetzki és Gabrie csa
lád teszi, művészetükről Némethonszerte hire*- 
sek. Összesen négy némajátékban lesznek fÖIlé- 
pendők.

— A drámai mező sem marad újdonság 
nélkül. F. hó 16-kán E g r e s s  y G. ur’ juta
lomjátékául Szigligeti' 100 aranyat nyert 5 fel- 
vonásos vigjátéka, ,A v á n d o r  s z í n é s z e k '  
kerül színpadra , melly estvére a t. ez. közön
séget előre különösen Figyelmeztetnünk szabad
jon, ha azt ugyan maga a jutalmazandó művész’ 
neve teljesen szükségtelenné nem teszi.

— Azonban ezen kívül, s még előbb több 
újdonságok is terveztetnek. Szóval a legÖrven
detesb élénkség uralkodik e pillanatban azon 
színfalak mögött, mellyeket olly igen szeretnek 
innen is onnan is ostromolgalni.

— L á s z l ó n é  asszony’ múlt keddeni fol- 
léptével ismét sokaknak rég nyilvánított óhajtá
sa teljesült, s ismét egy nevezetes hézag tölte
tett be operánkban. L asszony Adinát éneklé 
ez első föllépteül, s mindamellett hogy meg- 
látszék rajta az elfogultság, melly miatt képes
ségét szabadon kifejtenie nem sikerült , szépen 
megfelelt fölad itának, s bebizonyító, mikép he
lyét a legjobban be fogja tölteni. Most minden 
csak szorgalom és ernyedetlen ügyekezettől függ, 
hogy a közönség és critica’ L.-né asszony irán
ti szép reményei teljesüljenek, miután Gulielmi 
urban egy olly derék mestert bír L.-né assz., ki 
őt a valódi énekművészet’ titkaival megismer
tetni érti.

— Alboni k. a. Budán múlt szombaton 
énekelt utólszor, nem kisebb diadallal, mint ná
lunk. Szabadjon itt ad vocem, a Hirharangnak , 
melly Alboni megszerzéséért Sz. urnák köszö
netét szavaz, nem ugyan, mintha mi nagy ér
demet helyeznénk a dologba, de mégis meg- j 
mondanunk, mikép Alboni kisasszonyt Gulielmi «P 
ur’ közbenjárása által m i szereztük meg a szín- 
háznak, s pedig notabene félannyi árért, mint



Rovere énekelt, kinek megszerzésében semmi 
befolyásunk nem volt.

— Kovács Pál ur’ új drámája ,A n y o 
mor '  i s k o l á j a 4 múlt hétfőn került színpadra, 
s néhány jelenete tetszéssel lön fogadva. Ma
gunk még egypár előadást várunk, mielőtt fe
lőle tüzetesen szólanánk.

— Most záradékául a színházi híreknek egy 
vidéki színpadi különösséget említünk meg, mi 
egyik bizonysága , mi minden nem történik a 
szégény irok' müveivel ott künn a vidéken. E- 
gyik kisebb városban tengő társaságnak t. i. e- 
szébe jut a Kalmár és Tengerészt előadni. Azon
ban a társaság’ korlátolt nőszemélyzete miatt 
a szerepkiosztás sehogvsem vala lehető, Bilsen- 
nére nem jutott színésznő. Mit tesz tehát az il
domos igazgató? Bőseiméből Bilsent csinál s a 
Kalmár és Tengerész adatik —férfi Bilsennével.

— A fashionable világban újra egy jól vá
lasztott házasság lön biztosítva e napokban, a 
ritka szépségű fiatal O r c z y  G e o r g i n a  bá
róné Keg 1 ev i c h G y u l a  gróffal elmátkásít- 
tatván. A boldog összekelés azonban több hó
napok utánra halasztatott.

—  Számos hazánkfia mutatá már be a 
külföldön művészeti tehetsége’ diadalát — igy 
ir a P. H. — Nem régiben Schöfft Tivador (fia 
egy pesti v. polgárnak) különböztette igy meg 
magát, ki Romában az építészi academia által 
kitűzött legnagyobb díjt, egy nagy értékű arany 
érdempénzt nyert. Ez mindenesetre igen örven
detes , de mi már alig merünk az illy híreknek 
örülni, miután az ezek áltai támadt remények 
már annyiszor csaltak meg, hogy félünk, misze
rint minden illyes nekünk virító tavasznak má
sok élvezendik nyarát. És más időket élünk, 
higadtabban is néz a mai kor a világba, mint
sem hogy el ne hinnők, miképen fölötte ritkák 
azon esetek, hol kiterjedt hatáskör' és anyagi 
jólét’ reménye nagyobb vonzerővel ne bírna a 
művészre is , mint hatáskör nélküli hazafiság és 
anyagi szegénység biztos kilátása. De épen az
ért kell elkövetnünk mident, mi tőlünk telik, 
hogy kevés jeleseink' állását biztosítsuk.

— Irodalom’ mezején néhány újdonság 
jelent meg. Például: A falu’ jegyzőjének Vl-d. 
füzete, mellyel még kettő követend ; továbbá: 
a külföldi regénytár’ IX-dik füzete. Megjelent 
Fekete János’ .Ki s s z á m í t ója is,— igen ajánl
ható kis tankönyvecske.

— A Jelenkorba olvassuk a következő 
pár czikkecskét: A kegyes rend’ magyar szel
lemű tanítási rendszere szépen kezdi termeni 
gyümölcseit; ez évben mind a pesti k. tanoda
lomba mind a fő elemi iskolába járó ifjúság'ér
demsorát is díszes magyar példányokban láttuk 
szétosztatva; a tanodalom’ 6 osztályabeli ifjúság’ 
száma 697, a főelemi négy osztálybelié pedig: 
559.

— A ,Cherier et comp.4 czím alatt Páris- 
ban létező társulat egész Pest városának lég- 
szeszszeli kivilágíttatását elrendezni késznek 
nyilatkozott. A városi tanács e terv’ létesíthe- 
tőségét a gazdálkodási választmányra bízta vé
leményzés végett a Pesther Zeitung szerint. E 
terv minélelőbbi életbe léptetése igen kívánatos, 
miután Europa’ nevezetesb városai ez új rend
szer’ legszebb sikerét tanúsítják ; s ha egyszer 
a főváros rendkívüli díszszel fog világiam , re
mélhető hogy a világosság legalább szellemileg 
egész hazánkban elterjedend.

— Az Ungarban újólag felszólalnak a Tig
ris vendéglő lakói azon fejszaggató lárma ellen, 
mellvet a m. utczábani KI.féle telken levő hor
dógyár miatt mind türniök kell. Eziránt már e- 
lőbb is más lapokban , nevezetesen a Budapes
ti híradóban volt panasz emelve; most már úgy 
hiszszük, itt volna ideje, hogy a rendőrség szól
jon a dologba, s a táj’ sanyargatott lakóinak 
méltó panaszát, e lármás műhely' kiebb tételé 
vel , szüntesse meg.

— Tegnapelőtt tárták a dalárda’ tagjai 
idei utósó lakomájokat künn a vadászudvarnál, 
melly alkalommal a nagy társaság jó izüen e- 
vett, ivott, és — dalolt, s csak késő estve tért 
meg a zöldbül.

— Korcsák ur’ új ezukrászata ,A sylphi- 
dehez4 a hajóutezában igen elegáns, méglátszik 
rajta, hogy tulajdonosa több ideig mulatott Pa
risban. E mellett a magyar nyelv kellő figye
lemre van nála méltatva, mi már maga egy 
ok, hogy pártoltassék. Az édemények s fagy
lalt— a pestiek közt — jók, s még édesebbek
ké lesznek a kedves két alak' látása által, kik 
e csinos frisítöndében a vendégek’ szolgálatára 
állanak.

WSSÍSS ^ 5 g á s .

ZÁSZVÁROS , nyárhó’ 16. A 
télen által olly élénk váro
sunkban most semmi moz
gás, semmi élénkség, semmi 
időtöltés nincs, mióta az itt 
telelő nemesség’ egy része, 
a nyarat élvezendő, falusi 
magányaiba vonult, más 

része pedig az itt tanyázó könnyű német lovas
ezred’ érdemes magyar ezredese H. ur’ ritka 
jellemű s műveltségű magyar honi magyar lel
kületű nejével Cs. A. úrnővel az alig egy órá
nyira eső regényes gyógyi fördőre költözött, 
hol a hajdanban hires s csinos (1629-ben Beth-



—  97

len Gábor is mulatott itt orvosi rendeletből) most 
pedig nagy rendetlenségben levő fordő időtöl
tésit élvezi. Üdves dolog lenne az egésségre 
olly hasznos gyógyi fördőt, ha annak nagy te
kintélyű birtokosa a hasznot a gyönyörrel ösz- 
szekötné, nagyobb rendbe hozni, több kényel
met s csinosságot rendelni— elég alkalma lé
vén a müveit külföld’ fürdőhelyeit meglátogatni
------- aztán a költség itt nem is kevesebb mint
Mehádián stb. pedi g  q u a n t u m  d i s t a t  ab  
I n a  c h o Codr us .  —A jeles ezredes ur , ki 
úri családjával dísze itt is az egésznek , gyakran 
ád víg fördöi ebédet az őt tisztelő vidéki ka-, 
tonai tisztikarnak. A többi nagyságos, tekintetes 
s prudens ac circumspectus vendégek is részint 
egésségi tekintetből, részint időtöltésbül jövé- 
nek ide, s nagyobbára kiki magának él — ki- 
vevén a közönbös s hideg társalgást. — Az e- 
gésznek némi élénkséget s regényességet ad a 
M. Vásárhelyi s K. Fejérvári új parasztok’ egyen
ruhás hangászkara estenkinti zenéjével.

Ó s z i n t e v á r i .
— ZAY-UGRÓCZ. F. hó’ 16-kán ültek 

össze másodízben az ág. hitv. evangelicusok’ 
felsőbb tanintézeteinek oktatói, hogy az 1842- 
dik évben kidolgozott zay-ugróczi iskolai rend
szert, az idő és körülmények’ igényeihez ké
pest, részint kijavítsák , részint pótolják. Gróf 
Zay Károly ur ő mlga, mint a magyarhoni ág. 
hitv. evangelicusok'főfelügyelője , kinek ország
gyűléseken , irodalomban, s a zay-ugróczi posz
tógyár’ fölállítása által hazánk’ müiparának elő
mozdításában becsülhetlenek érdemei, ezen is
kolai rendszer’ közvetőleges létrehozása által 
is hálálhatlan szolgálatot tőn a hazának. — 
Részt vettek a tanácskozásokban: Szabó József, 
Király József, Müllner Mátyás soproni, — Hun- 
falvy Pál, Forberger György, késmárki— Hla- 
vacsek Mihály, Greczmacher János, lőcsei — 
Bloch Móricz , szarvasi — Michnay Endre , Lich- 
ner Pál, Németh Sándor, pozsoni — Némethy 
Pál, Szántó János, miskolczi — Jurányi Samu, 
nyíregyházi — Kanya Pál, Teichengraeber La
jos , pesti — Fuchs Albert, Kraizell Endre, e- 
perjesi— Breznyik János, Kunczius Károly, 
selmeczi oktató urak. Jelen voltak azonkívül 
b. Jeszenák János ő nga, — Borsiczky István, 
Trencsinmegye’ egykori lelkes követe, — Osz- 
troluczkv Ágoston, ugyanazon megye’ szeretve 
tisztelt alispánja ,s több más előkelő urak a vi
lági s egyházi rendből. Ezen pótlólag kidolgo
zott és javított iskolai rendszer a magyarhoni 
ág. hitv. evangelicusok’ f. évi nyárutó' 15-kén 
ő mlga, gr. Zay Károly ur’ elnöklete alatt tar
tandó egyetemes gyűlésen fog még tanácskozás 
alá vétetni, s e helyeni helybenbagyatása után 
minden ág. evang. tanintézetben kötelező ere
jűvé válandik.

Zay-Ugróczon, e szorgalomlakta helyén az

ipar és tudományosságnak lévén, meg kell érin
tenem még, a helybeli evang. lelkész, tiszt. 
Szvaty Mátyás urnák a mérsékegyletek’ ügyé 
ben tett buzgó törekvéseit is. A lelkész ur nem 
tartván azokkal, kik egyedül elvont erkölcsi ta
nokat hirdetnek, kik egyedül a túlvilág’ régiói
ban kalandoznak hallgatóikkal, hanem inkább 
azon kevesekkel, kik a valóság’ egyszerűen rész
letes taglalása által, az élettel ismertetik meg 
s békéltetik ki híveiket, ezen ügyben is három 
vasárnapon tartott népszerű beszédeket a fö
lött, mennyire árt egyeseknek úgy, mint egész 
helységeknek a pálinkávali mértéktelen élés. És 
abeli folszólítása’ következtében , miszerint kö
zöljék vele e részbeni nehézségeiket, a tett 
észrevételeket is ‘) , szelíd és okszerű ékesszó
lásával eloszlatván , eddigelő hívei közöl 400-an 
adtak a derék lelkész urnák oltár előtt kezet, 
ünnepélyesen Ígérvén, hogy égett bort inni 
többé nem fognak. — A lelkész ur’ ezen törek
véseit a foldesuraság is méltányolván , serháza
kat építeni, s a pálinkaégetést teljesen eltöröl
ni szándékozik. 2) ETE.

— NAGYKÁROLY, nyárhó’ 6. Az ember
szeretetnek ismét maradandó jelét tevék le mai 
napon néhány jobblelküek — kik az ügyefo- 
gyott s ápolatlan betegek’ számára kórházat 
tervezve, annak hasznára tánczvigalmat rende- 
zének. —  A bált igen szép számú közönség lá
togató meg; köztük honunk’ védangyalai K á 
r o l y i  és B a t t h y á n y  grófnők, kik honi kel
mékben Öltözve, leereszkedő nyájassággal tár
salgának s tánczolának személy válogatás nél
kül— nem pusztán lejtőst vagy négyest, hanem 
a legegyszerűbb magyar csárdást is — testvé
rükkel, ki szinte egész kedvvel aprózta Zichy 
Pál gróffal.—Maga a nemes gróf derült ked ly- 
lyel örült a látványnak, s társalgóit nagyobb 
részt hű alattvalóival, kik soha nem feledik e 
napot, mellyen két lelkes honleány, egy lelkes 
ifjú, s egy férfi bajnok’ jelenlétének örvendhe- 
tének. — A bál mintegy 150 pforintot jövedel
mezett. JELINEK.

— SZÉKESFEHÉRVÁR, nyárhó’ 26. Ná
lunk egy ifjú szépművészeti lapot szándékozik 
kiadni, — czélja : csigaként magyarosodé pol
gárihölgyeinkkel szép nemzeti nyelvünkét meg
kedvelteim, s mintegy készítgetni azon korra, 
mellyben naponkint emelkedő művészeti lap
jainkat nemcsak nevükről ismerendik , hanem 
— mint e hon’ édes leányaihoz illik — pártolá-

1) Hlyek voltak: a pálinka jó izii és erőt ad; — 
más italunk nincs; — könnyű a papnak beszélni, 
de Qsak kapálni, aratni menjen stb. E te .

2) Az e tudósításokba — sejtelmünk ellen — minap 
is becsúszott kosárgyári elmónczsóg’ folytatását 
egyszer mindenkorra mellőznünk szabadjon.

Szerk.
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sukra erszényüket iá megnyitandják, melly fáj
dalom! elég zártan penészedik, midőn illy né
pességű városban alig nyittatik meg három négy 
helyen azok' előmozdítására. Arra bátor vagyok 
mindazáltal kérni a szerkesztő u ra t , hogy egy- 
némelly lapként valami faraghatatlan kedven- 
czét nyakunkra szüntelen ne tolja, innen onnan 
összeférczelt rímeit, rég elkopott vittzeit ne di- 
csérgesse, úgyis megtudjuk mi különböztetni az 
aranyat a sárgarépától.

Olvasóegyletünk férjhez akar menni a pol
gári casinohoz, éljen a derék násznagy ki e szép 
párt egygyé olvasztani törekedik, majd tán 
leendő fiai nem feledkeznek meg — á la nem
zeti kör, a lakomákat perse ide nem értve — 
városunk’ szellemi előmozdításán atyafiságosan 
működni.

Mint hírlik városunkat pár angol kerülgeti 
a hires Maulpersch’ remekéért, melly a semi- 
nariumban a haldokló megváltót ábrázolja; a 
kép borzasztó szép, ha rá pillantasz a nagy 
művész’ isteni phantasiáját csodálod, s tőle so
káig nem bírsz szabadulni, elválásod után fél
nap is élet és halál’ képeivel birkózik képzele
ted ; én soha szebbet és irtózatosbat nem lát
tam , ha valahogy e nagy müvet, becsét értők 
elcsempésznék városunktól, részemről megbo- 
csáthatlan vétket szavaznék az illetők1 fejére.

Utczáinkat — hála Isten— elvégre kövez- 
getik, mi ugyan nem országos hír, hanem má
sok’ rettentő példájára mégis megemlítendő!

Múlt napokban egypár ifjút kiraboltak, a 
mi már megint lehet— országos. HÍRFY.

— ROSNYÓrul nyárhó'23 káról, e követ- 
I kező felszólítást vettük: Rosnyó’ városa gvá- 
i szos emlékű 1813 dik évi országosan ismert 

árvíz által, majdnem felébe leromboltatván, la
kosaink több százezrekig károsíttattak meg. E- 
zen gyászos emlékű csapás’ szomorú követke
zéseitől alig szabadult, s mármár emelkedni és 
vagvonosodni kezdett lakosaink fájdalom ! ismét 
visszataszítottak hajdani gyászos állapotukba , 
a midőn folyó hó’ közelebb múlt 18. 19 és 
20-dik napjain a Gömört Szepestöl választó 
nagy hegyről a városba rohanó Drázus nevű 

i patak egy hétig folyvást tartott esőzés által 
I annyira megáradt, hogy az a város fölött vé

dül fölállított gátat szétrombolván, a víz' med
rét kavicscsal behordotta, és minden véderő' 
ellenére borzasztó rohammal 92 házat részint a 
szó' legszorosabb értelmében elseprett, részint 
megrongált és lakhatlanná tön, és igy lakosain
kat mintegy 67,592 rftig megkárosítván, 
véginségre juttatta. — Vannak ugyan segíteni, 
siető nagylelkű jóltevők, s azok közt hálával 
említjük tek. zabati Szontagh Gyula urat, tisz- j 
telve szeretett járásbeli főszolgabiránkat, ki a i 
csapásról értesíttetvén, nyomban 120 emberrel j 
segédül megjelent nemcsak, hanem maga is a I

védeszközöknek fölállításában tettlegesen részt 
vett , és nyomorral küzködő lakosainknak rög
töni szükségeik’ fedezésére 55 rftot adni ke
gyes volt.— Erősen hiszszük mi, lesznek több 
illy nagylelkű férfiak, — mivel azonban az illy 
nagyobb károk' pótlására, az illy nagyobb nyo
mor’ némi enyhítésére, nagyobb erő is kiván- 
tatnék : annálfogva teljes bizodalommal meg
kérjük tek. szerkesztő urat, méltóztassék vég- 
inséggel küszködő, s elpusztulás’ rémeitől si
ránkozva rettegő lakosainknak szomorú sorsu
kat kegyes szívére venni, és lapjaiban szeretett 
hazánknak résztvevő fiait és leányait kereszté
nyi és felebaráti segedelemre foganatosabban 
felszólítani.“ Az ínség’ illy körülményes leírása 
a legfoganatosb serkentésül szolgáland bizony
nyal. Mi a bejött segedelmet rendeltetéshelyére 
küldeni sietendünk.

— HW6<4*—

VAHOT IMRE UR’ JELLEME ÉS 
BECSÜLETESSÉGE. x)

V. ur azt hivé nagyon is compromittált en
gem, midőn Berkesit megnevező: nem látta 
dühében , hogy szerkesztői hitelén és becsüle
tességén ejt halálos sebet. Az érdeklett czikk 
itt következik: ,,Kit ne érdekelne közölünk a nem
zeti színház ügye? ki ne vágyna róla az igazat

1) Sajnálva nyitunk helyet hasábjaink közt illyféle 
czikkeknek. Ez az örökös polémia a kecske’ 
gyapja fölött bizony megszűnhetne már valaha. 
Degré urnák tetszett tantiemje fölött az igazga
tósággal egyezkedni, hol van biró a világon, 
ki ebbeli jogát az igazgatóságnak kétségbe von
hatná ? Lágyfejuség — vagy roszakarat kell illy 
dolgok’ feszegetésére. Én Fáncsy és Szigligeti' 
helyében átalában nem szóltam volna egy betűt 
sem , s dicsérem gr. Rádavt, hogy válaszra sem 
méltatja őket. Mit akarnak ezen urak ? Színházat 
igazgatni magok , vagy jóbarátjaik’ által ? Épen 
bizony, nekik v a ló — kik azt sem tudják mikép 
igazgassák saját kicsiny hirlapocskéikat! Avvagy 
használni vágynak az ügynek s azt hiszik a saj
tó’ kötelessége a színház’ belső intézkedéseibe 
vegyülni ?... csalatkoznak. A hírlapoknak csak 
ahhoz lehet és kell hogy legyen szólnivalójok , 
mi estenkint a szíupadon közönség elé vitetik , 
itt maga helyén van a hírlapi bíróság ;—de mind
az, mi az előadásokon kívül esik , körünkbe nem 
tartozik. Egyik collegánk már annyira ment, hogy 
gr. Rádaynak széliében lelépést tanácsol s arra 
kéri , hogy Bajza urnák adja az igazgatást. A há
látlan teremtés Rádaytól is elvenné a gyeplőt, 
ki minden fillér haszon nélkül — csupa ügysze
retetből— áldozza fel idejét az intézetnek s olly 
jól gazdálkodik, hogy már is néhány zer fö
lösleget takarított meg. Egy másik komáját, só-



(x )  tudni?.a nemzeti színház közintézet, és mind
ek nyájunké, igy mindnyájunknak is szavunk van 

hozzá ; a nemzeti színház a nyilvánosságé.
Bartay az igazgatásról lemondott. — Ki ne 

ütköznék meg e hireij? miután alatta az intézet 
szembetünőleg haladott. Én ezzel nem érem 
be ; okait szeretném tudni: hogyan lehet hala
dás mellett lemondani?! — Tekintsük át rövi
den az előbbi igazgatósági rendszereket, tán 
nem valljuk kárát. A színházat kezdetben derék, 
becsületes urakból álló választmány igazgató , 
mellynek keze egy igazgató volt. Ezen választ
mány nem mindig ülhetett össze ; azokat, kik 
a dologhoz tulajdonképen leginkább értenek, a 
színészeket, soha sem kérdezte meg; igazga
tóit, azaz kezét, minden lépten változtató, s e- 
zen kezeket hébehóba egyes színészi egyén is 
vezetgette egyoldalú informational; szóval, a 
kéz nem mindig úgy mozgott, mint az ész gon
doló ; s a színházi tagok közt örökös viszály 
volt, pártokraszakadás, s az ügy illy körülmé
nyek közt tengelyét tőré. Ezt követte az orszá
gos választmány, melly kisebb, saját kebléből 
kinevezett választmány által , s ez ismét egy 
igazgatója által kormányzott. Ezen választmá
nyok ismét csak ritkán ülhettek össze, s foly
tonos figyelemmel nem kísérvén az ügyet (de 
tagjai helybeliek nem lévén, nem is kisérhette), 
határzottak elöltök gyakran ismeretlen dolgok 
fölött, úgy, miként egy vagy más által több
nyire egvoldalulag értesítsenek. Ezen igazgatás 
a színészek’ véleményét szinte nem kérdezte 
meg soha . s miután évenkint vagy 20,000 vál
tó forinttal többet költött, mint a törvény ren
delte , csődöt hirdete , s árcsökkentés mellett 
átadta a színházat Bartaynak. — És mit tőnB.? 
— Okulva az előbbi igazgatások' hiányain, a 
színház előkelő tagjait folyvást egybehívta , vé
leményeiket meghallgató , s tette, mit jónak 
gondolt. Egy drámái rendező helyett négyet 
lön, s ezáltal az egyoldalú színészi informatiók- 
tul megszabadult. a színészek vele közremun
káltak. A színészektől nem szigetelte el magát;

gorát, lelkibarátját, vagy tán épen önmagát a- 
karná igazgatóul, hogy a 16,000 forintot bezse
belhesse s zsarnok legyen művészek és kontá
rok fölött — legnagyobb kontár ö maga minden
ben. A színház’ művészeti oldalát hadd igazgas
sa — vagyis jobban mondva irányozza a sajtó_
de igazgatása körül csak nemzeté a számoltatá- 
si jog.

Felszólítjuk tehát ezúttal újra az illetőket, 
végezzék be már egyszer csömörletes polemiá- 
jokat, mellyböl a közönség íegfölebb azt tanul
ja , mikép ne kelljen becsülésre méltatnia a ma
gyar journaüstikát. Még egyszer ismétlem tehát, 
hogy sajnálva nyitottunk — s szeretnénk nem 
nyitni többé helyet hasábjaink közt illy czáfola- 
toknak. p. H. L.

vezérnek tekinté magát, kinek a sereg’lelkesü- 
lésére van szüksége , ha győzni akar. Jaj azon 
igazgatásnak , melly alattvalói' bizalmát és sze- 
retetét nem bírja!— így történt, hogy dráma
írók díjazást kezdtek kapni, pálya-jutalmak tű
zettek k i , mi azelőtt a színház részéről hallat
lan volt; művészi notabilitások léptek föl, és 
tölték meg a színházat; stb. De ezen angyal
főt mutató pénznek másik oldalára számok vol
tak metszve — a nyerészkedés’ számai! S a- 
dattak a látványok nyakrafőre, s kézzel fogha
tó vala , hogy igen sok dolog azért pártoltatott 
leginkább , mert jövedelmezett, és sok dolog 
nem pártoltatott kellőleg, mert pénzt nem ígért: 
a classicitás fehér holló vala ; a ruhatár ron- 
gyollott; a kiállítás csak látványokra pazarolta 
jótevő varázsát; a játékrend ritkán volt változa
tos : szóval — kézzel fogható vala , hogy a já
tékrendet készítők’ háta mögött a speculans 
igazgató állott, ezt ismételve folyvást: „Fize
tés-nap jő ,  adjatok látványt!1 Eduard és Ku
nigunda! Kunigunda és Eduard! — Mit, úgy 
hiszem , magok a látványos müvek' szerzői sem 
köszöntek meg, hogy időnap előtt müveik el- 
nyuzatnak. Ezen jó és rósz oldal azonban mind 
a pénztárt tömé : a speculatió úgy , mint a szí
nészek’ jóakarata , közremunkálkodásuk, s igy 
történt,‘hogy mint biztos kútfőbül tudom, s 
mint a számadásokbul kitűnik : B. u r n a k a 
s z í n h á z o n  k é t  év a l a t t  10,000 pft t i s z- 
t a h a s z n a  b i z o n y o s a n  vol t .  És B. ur 
két év múlva mégis lemond pénzügyi zavara 
miatt, mint hírlik, legalább is 30,000 pft adós
ság miatt. És B. ur magának a nemzeti szín
háznak e fölött adós bérlet, büntetés- és hang
versenyekből (a nyugpénz-alap’ számára) be
gyült pénzekben, vagy 16,000 vfttal, mellyböl 
azonban kiadott kezespénze helyett lefoglalt és 
megbecsült szerzeményei, összesen 8,000 vfo- 
rint levonandó, mellyek most az intézet’ tulaj
donaivá váltak. De e fölött hagyott ki nem adott ; 
jutalomjátékokban , fizetetlen árjegyzékekben is 
valamicskét teher gyanánt az intézeten. A mon
dottakból világos , hogy a színház belső ügyei 
nem mentek roszul, haladásban voltak: hanem 
a fináncz-ministerben volt a hiba , B. urban , ki 
tovább nyújtózott, mint paplana ért. Hitelezői 
azonban, mint hallom, szeretnék visszahelyez
ni B. urat az igazgatásba, mert különben pén
zeikhez nincs remény. De kérdem : a d ó s s á g 
l e r o v ó  i n t é z e t - e  a n e m z e t i  s z í n h á z ?  
szabad, lehet-e azt speculatió’ aljasságiba vég
kép lesülyeszteni? Az ügy oka-e, hogy B. ur 
többet költött (ő tudja , hová), mint kellett vol
na? -------Nem ! nem ! nem ! százszor is : nem!
— és örömünkre azt mondja, kitől tulajdonké
pen függ a dolog, gr. Ráday Gedeon ur is, és 
a speculatió helyett már is házilag kezelteti a 
színházat, s olly intézkedéseket tőn, mellyek-
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bői bátran jósolhatni a színháznak újabb és ne
mesebb fölvirágzását; mert azon többé egy do
loghoz értő sem kételkedik, hogy lelkismeretes 
gazdálkodás mellett, a törvény által rendelt
40.000 vft évenkinti segédpénz ne volna ele
gendő. E fölött a gróf teljes hatalma és függet
len igazgató lévén, mindent tehet, mit jónak 
lát; s hogy tenni meggondolva akar, kitetszik 
abból i s , hogy az előkelő színházi tagok’ véle
ményét meghallgatván, határoz; igy miután a 
tagok csak vélemény-adók, s a határzat őt ille
ti mindenkor és mindenben: a halaimat kezei 
közöl nem adta ki, de megmenté magát holmi 
suttvonban sugdosni szerető egyoldalú informa- 
tióktul és cselszovényektől. A játékrend heten- 
kint elnöklete alatt tartatni szokott ülésekben 
készíttetik, s ott a speculatio csak annyiban 
vétetik tekintetbe, mennyiben azt a színház’ 
fentartása igényli. A szerepek, mint eddig, vagy 
mint három év óta történik, 5 tagú biztosság 
által osztatnak, mindenkor az igazgatótul nyer
vén helybenhagyást. A pénztárt és jegykezelést 
illetőleg 4 —-5 tag által ellenőrzött rendszer ho
zatott be; szóval: a nemzeti színháznak jelen
leg teljes hatalmú, független, s az egész or
szág’ bizalma által választott igazgatója van , 
kinek kormánya alatt a színészek boldogoknak 
hirdetik magokat. Azonban, ha kitűnnék, hogy 
házi kezelés által a nemzeti színházat azon te
kintélyre emelni lehetlen, miilyennek más házi
lag kezelt udvari és nemzeti színházak örvende
nek : soha sem lesz késő csődhirdetve a nem
zeti színházat speculatio’ tárgyává tenni, csak
hogy azon esetre azt bátorkodom megegyez
ni, hogy nem 4,000 vált., hanem legalább is
15.000 pft kezespénz kivántassék a speculans 
igazgatótul, nehogy a színházi év' kezdetén, be
szedvén az egész évre való bérlet-pénzt, eszé
be jusson a Krida uram’szerepében föllépni.

BERKESE V.

V. ur azt is hivé, majd dicső példáját kö
vetve, hazudni fogok, s e czikkemet megtagadom: 
nem! e czikket én irtam, s a felelőséget egé
szen átveszem V. urlól. írtam nem a volt igaz
gató iránti gyűlölet, hanem az intézet iránti 
szerétéiből. írtam nem annyira B. ur ellen, mint 
inkább az üzérkedés és árendási igazgatósá
gok ellen : ámbár az illy bérlő-igazgatóságnak , 
mint érdemem fölött divatra kapott népszínmű
író , anyagi hasznait bizonyosan leginkább én 
érzendettem; irtam, mert előttem az ügy be
csesebb, mint anyagi érdekem, és egyes em
berek. E czikkben azonban semmi rám bízott 
igazgatói titkok fölfedezve nincsenek; B. ur’ 
igazgatásának jó és rósz oldala őszintén ki van 
jelölve, de mint magán egyén, legalább akara
tommal, sértve nincs. Annyit és nem többet (e

részben a többi t. ez. szerkesztőkre hivatkozom, 
s felhatalmazom őket ,ha tőlem ez ügyben, álnevű 
czikket közlőitek, fódözzék fel.) szükségesnek lát
tam az akkori viszonyok közt nyilvánítani, legin
kább a közönség’ megnyugtatására, melly az idő
ben nem tudta, mit véljen a dologrul. Bartay urat 
V. ur jótevőmmé is szeretné keresztelni, melly 
nevet B. ur bizonyosan nem igényli, miután B. 
ur és én egymásnak semmi tekintetben adósak 
nem maradtunk; hacsak azt nem nevezi V. ur 
jótevőségnek, hogy darabjaim a színháznak és 
illetőleg B. urnák igenigen sok ezreket jövedel
mezvén , általok én is nagyobb illetőséget kap
tam , mint mások. Tanácscsal B. urnák igen 
sokan szolgáltak: pénztára’ dolgaiba senki nem 
avatkozott. így áll az én berkesiségem.

Ellenben lehet-e nagyobb jellemtelenség, 
s jellemben aljasság, mint midőn szerkesztő, 
a nélkül hogy felhatalmazná valaki, Írója’ álne
vét fölfedezi? Nem lábbal tapodása ez minden 
legszentebb kötelességnek? Nem bizonyítja-e, 
hogy V. ur általam érzékenyen megfenyítve '), 
bármelly aljas módon nem átallna boszút állani, 
habár önlealjasítással is? — Lehet-e az íróknak 
illy szerkesztőhöz többé bizodalmuk? — — De 
mit is lehetett várni tőle? ellenemi megtáma
dását h a z u g s á g g a l  kezdte; illő, hogy h ü t- 
l e n s é g g e l  és á r u l á s s a l  v é g e z z e .  — 
Okoskodásira fönebb lenyomatott czikkemben 
előre kész a válasz. Pesten , nyárutó’ 1-jén 
1845. SZIGLIGETI m.k.

T H A L I A .

Nyárhó' 18. K é t  a l a k ú ,  vígj. 4 flvb. Eg- 
ressy G. ur’ jeles, élénk, kiszámított játéka ál
tal érdekes előadás. A súgó rendkívül megiz
zadt.

— 19. N a g y  o p e r a i  e g y v e l e g .  
Alboni k. a.’ utósó föllépte.

— 20. F a l u s i  l a k o d a l o m ,  vígj. 3
flvb. Irta J a k a b  I s t v á n .  Egyike a legjobb 
s legigazibb népszínműveknek, melly igen jól 
mulattató a közönséget. Egressy B. beszőtt da
lai igen csinosak. —j

1) Vájjon m it tesz ez ? Felszólítjuk V. 1. urat a col- 
legatus’ nevében, m it jelentsen ezen ellene in 
tézett s a legkülönösb magyarázatokra rést nyi
tó súlyos kitéte l ? Szerk.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.



IZGATÁS
az irodalmi botrányok ellen.

A minő hasznos gyönyör nekünk előfi
zetőknek, lapjainkban az elmék’ harczait 
szemlélnünk, mellyek aljas szenvedély nél
kül, egyedül a tiszta meggyőződés lelkese
désével s az igazság öntudatának méltósá
gával folynak: szintolly kártékony, szenved- 
hetlen s ugyanezért büntetésre méltó, mi
dőn pénzünkért ollynemü látványokkal fizet
tetünk, mellyeknek az irodalom’ erkölcsi 
korlátain messze kívül kellene maradniok; 
veszekedésekkel, mellyek a kigyómarás’ 
mérgével folynak, vég és határ nélkül. Mi 
a tömeg, részvétünknél fogva jogosítva va
gyunk arra, hogy az elvek’ harczaiból, mely- 
lyek az igazság' érdekében támadtak, szá
munkra tanulságok teremjenek; és ezt a 
sajtónak érdeklett kezelői bölcsen t u d n i  
fogják, s annál nagyobb bűn,,hahogy t u d 
v a  t e s z n e k  e l l e n k e z ő l e g ;  mert mi 
haszon és mi czél lehet most azon ököltu- 
sákban, mellyek’ folytában személyes érde
kek és hiúságok marczangolják és döngetik 
egymást, állítólag színházi dolgok fölött. Ha 
ezt saját nevén akarnók nevezni, nem mond
hatnék kevesebbnek mint az orzás’ bizonyos 
szabadalmas nemének, az előfizetők’ irá
nyában.

A színházi kormány hirlapilag azzal 
vádoltatott, hogy vásárkor Szigligetinek jö
vedelmi részt adott, és Degrétől azt ugyan
akkor megtagadta. Erre a színház’ részéről 
feleltetett, hogy vásárkor senkinek sem a- 
datott rész, tehát a vád alaptalan. Erre új 
kérdés támasztatott; név sze r in t i  hogy mi
ért nem adatott rész a két szerzőnek? Erre 
feleltetett : hogy ok- és jogszerüleg n e m  
a d a t h a t o t t .  Most igen sajátságos logicá- 
val az mondatik : hogy le a színészi bitor 
kormánynyal! Erre viszont megjegyeztetik, 
hogy színészi kormány nem létezik, mit a 
másik fél hallani teljességgel nem akar, ha
nem folyvást irtó háborút üzenget a színé
szi kormánynak, melly n i n c s !

Hol itt a tárgy komoly nyilvános vitá
ra ? És ők, a mi rovásunkra mégis folyvást 
háborúskodnak, károsítva bennünket időnk
ben és vagyonúnkban, botrányosan sértve 
erkölcsi érzelmeinket, gúnyolva birkatürel
münket és értelmünket. Valóban kétséges, 
hogy időszaki sajtónk jelenleg annyi jót ad
hasson egy év alatt, mennyi ezen vétsége
ket helyrehozza s az olvasóközönséget kár
mentesítse.

Fáncsy urnák hírlapi fölszólalása, úgy



mint történt, sem szükséges sem eszélyes 
nem volt. Ha a színházi dolgok’ folyamatáról 
minden vásott suhancz’ kötelözködéseire 
számolgatni kellene : úgy a színháznak 
végre egy rendes időszaki folyóiratot kelle
ne kiadnia, s lapszerkesztő hivatalt állitnia 
fel. E színházi lap aztán majd bevezetné az 
avatatlant a körülmények’ tömkelegébe, hogy 
onnan soha ki ne bonyolodhassék, hol aztán 
majd elég módja lehetne philosophálni az 
okok okainak titkos kútfejénél a fölött, hogy 
miért történt ez a színháznál i g y ,  és nem 
m á s k é p e n ;  miért épen e z és miért nem 
a m a z ;  miért épen ma és miért nem h o l 
nap.  És alkalma lenne megtanulni, hogy 
miképen a nagy és örök természet nem te
het m i n d e n  ember’ kívánaténak eleget u- 
gyanazon helyen és időben : épen úgy egy- 
kis színház sem.

A színházi ügykezelés’ tisztaságát két
ségbe vonni nincs erkölcsi jogunk, minden 
egyes hiányok’ alkalmával, mellyek a rész
letekben történtek, s talán kénytelenség ál
tal okoztattak, vagy talán voltakép nem is 
mindig hiányok, csak úgy látszanak azok e- 
lött, kik a dolgot csak kívülről vagy távúi
ról láthatják. Vagy annyira megtevónk-e már 
mindent ez ügyben, hogy teljes hibátfansá- 
got igényelhessünk ? Azért mi, elfogulatla
nok, bizalmat helyzünk a jelen igazgatásban, 
a többek között azon okbul is, mert ez nem 
haszonbérlő igazgatás, hanem a becsületér
zet’ és honszeretet’ igazgatása, melly nél
külöz minden anyagi érdeket. S ki fogja föl
tenni józan értelemmel, hogy az intézet’ 
czélja, érdeke ellen, tehát épen saját maga 
ellen fog cselekedni készakarva az igazgatás? 
Azért mi majd múltával ítélendjük meg a 
napot, mikor az átalános számadás’ ideje 
megjövend. Addig azonban, mivel mégis 
több szem többet lát, a hiányok előtt mi 
sem hunyunk szem et; s mivel az igazgatást 
mindentudónak mi sem tartjuk : a jószándé- 
ku figyelmeztetés’ szüksége felől meg va
gyunk győződve különösen a tennivalókra, 
a positivus haladásra nézve. De viszont mi
vel nálunk a legjobbak is olly gyakran fél-

reértetnek : minden gyanúsítást a színigaz
gatás sem mellőzhet mindig hallgatással; ha
nem elég azokra hivatalos szárazsággal rö
viden azt mondania, hogy a dolog nem úgy, 
hanem igy áll. Ámde sem szükséges, sem 
hasznos oílyankór azt is mondani, hogy „én 
a te szavadat Péter és Pál, közvéleménynek 
nem tartom, vagy, hogy ti, kik most az idő
szaki sajtót kezelitek, legtöbbnyire silány 
fráterek vagytok. Az nem tartozott a do
logra, hogy Fáncsy mit tart ez vagy ama 
szerkesztő felől. Nem az volt a kérdés, hogy 
miként kezelik némellyek a sajtót, hanem 
csakhogy a mit bizonyos lap bizonyos szín
házi dologrul mondott, igaz-e vagy nem.

Teljességgel nem volt eszélyesen téve 
Fáncsy űrt51 irói hiúságokat bizgatni, s szer
kesztői boldog illusiókat háborgatni, mert a 
felingerelt szenvedély’ logicája az, hogy „ha 
én kend, kend is kend !u Irodalmi charla- 
tanságokat fölleplegezni akarni nem Fáncsy 
ur’ tisztéhez tartozott; minek hát fújni, mi 
nem éget? Igaz, hogy most igen nehéz do
log becsületesen megélni, kivált Pesten, és 
itt igen sok ember van, ki jóllétet igényel, 
kapálni pedig nem akar, holott egyéb mes
terséghez képessége nincs. Igen, de meg- 
gondolhatá vala Fáncsy ur, hogy az más ha
zában sincs különben. Salakrésze minden 
osztálynak van, s ennek igy kell lenni. Te
hát mint másutt úgy itt is lehetnek, kik pél
dául hirböngésző közlegénységből egész a 
szerkesztőségig felcsempészik, vagy beeszik 
magokat valamelly lapba, mint a moly, és 
jogtalanul : de mit tartozik ez egy színházi 
ügyvivőre ? Azt is meggondolhatá vala Fán
csy ur, hogy azon díszes állás, mit a nem
zeti színháznak egy munkás tagja, országos 
fölhivatásánál fogva elfoglal, és talán némi 
önérzettel : már különben is szemet szúr i- 
mitt amott, miután az irigység magyar jel
lemünkhöz tartozik. Mert hiába, mi tagadás 
benne : mi már megszoktuk önöket színész 
urak, Ínségben és nyomorban fetrengve lát
ni, a társaság’ legalsó fokozatán is alul. Mi 
még mindig megvárjuk, hogy önök minket 
kabátosokat már messziről süvegeljenek mint

—  1 0 2  —
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„nagylelkű pártfogóikat.“ Meddig az önök’ 
nyomom osztályára szánokozva nézheténk 
l e : addig liberális jellemünknél fogva teljes 
részvételünket bírják vala; de velünk e- 
gyenlő jogállapotban, talán még jobb dol
mányban is látni Önöket : ezt illy hirtelen 
meg nem szokhatjuk. És 4 0 0 0  váltó forint 
évi díj, egy magyar színésznek! már magá
ban is hallatlan, példátlan! hát még össze
hasonlítva polgári hivatalnokaink’ évdíjával! 
megfoghatatlan, kiállhatatlan ! —  Hányadik 
fogja közölünk átlátni akarni, hogy valamint 
például azon 3 0  pengő forint, mit a szabó
nak egy dolmányért fizetünk, nem mind a 
szabóé, hanem abból még a posztó, selyem, 
vászon és zsinorgyártóknak is illető részek 
járnak : így a színész’ havidíjában is vajmi 
sok embernek kell osztozni!

Nem kell vala tehát F. urnák felednie, 
hogy kit még tegnap megalázva láttunk, at
tól már ma, az önérzet’ férfias hangja sze
rénytelen pöffeszkcdés gyanánt fog füleink
be hangzani; azért a fokozatot meg kell va
la a hangban tartani, és nem ajtóstul együtt 
rohanni a szobába; mert ez „ v i o l e n t i a  
az  é r t e l m i s é g e n ,  (ü)“

De ha F. ur kissé hátat fordított a lo- 
gicának és tacticának : messze túlhaladják 
őt e részben ellentársai, kik valami négyen 
magokat é r t e l m i s é g n e k 1 nevezik.

A legújabban kihirdetett drámai jutal
mazások’ valóban nemes elve közméltánylat- 
tal viszonoztaték.

A színházi kormány egyik zsebét ju
talmakra szánta, hogy „mig egyfelől irodal
munk’ javára szellemi mozgalmakat idézne 
föl : másik zsebe’ számára szinte forrás 
nyíljék. És alig néhány hét múlva előáll négy 
vagy öt é r t e l m i s é g  a jutalmazandók’ 
sorából, s igen csodálatos szerénységgel a 
jutalmazónak másik zsebébe nyúl, azt mond
ván, hogy „mivel egyik zsebed az enyém, 
nekem a másikhoz is jogom van.“

A nemzeti színház’ egyik létforrása: 
az ünnepek és vásárok’ főnapjai. Ez fönáll- 
hatásának múlhatatlan föltétele, melly nél

kül jutalmazási képessége is megszűnik. Tör
tént, hogy egyik szerző azon óhajtását je
lenté ki : vajha müve vásári főnapon adat
nék; mert arról panaszkodni hogy müve nem 
fog akkor adatni, annyi : mint adatását in- 
directe kívánni. Kérdés már most : hogy 
miután a szerzőnek jelen óhajtása a színhá
zi kormány’ időjogába vág, mellyet magának 
föntartott: köteles-e a színház, egyenes ká
rával, időjogáról lemondani ok és szükség 
nélkül ? És nincsen e itt becsületes alkunak 
helye, midőn az alku épen a szerző’ részé
ről indíttatík meg? Vájjon nem érdekében 
áll-e épen a jutalmazandónak, hogy a jutal
mazó tehetetlenné ne legyen a jutalmazásra, 
afféle syllokszerü követelések által? Csupán 
őrült apa fogja mindenét egyik gyermekének 
áldozni, úgy hogy magát és családját vég
romlásba döntse. A honfinak és emberbarát
nak maga iránt is főkötelességei maradnak.

És vájjon miként függ e dolog össze 
a színészi minisztériummal ? vájjon csupán 
a szenvedély’ dialecticája szerint, vagy még 
valami más keresett eszmerokonságnál fogva?

Midőn a magyar színház táblabirák ál
tal kormányoztatott, és a művészetet tör
vénytudók kezelték kizárólag, midőn szak
ember’ szava meg nem hallgattaték : ezen 
török rendszert, melly a művészt napszá
mossá, lelketlen géppé alázta, az akkori hu- 
manismus’ szelleme embertelennek bélye
gezte, északra utasítá, mig végre is csak az 
időnek és tapasztalásnak kelle megmutatnia, 
elvesztett évek’ során, hogy ezen eljárás az 
ügy’ természetével merőben ellenkező, te
hát czélellenes.

Most egy más értelmiség (!) azt mond
ja : le a színészi kormánynyal!

Ha színi kormány valaha létezett: úgy 
ez a Bartay’ korában volt. A rendezői bi
zottmány’ belátásában s lelkismerete’ törek
vésében Bartay teljes bizalmát helyzé. Lel
ki Önállás’ hiánya volt-e ez nála, vagy meg
győződés, ide nem tartozik; elég az, hogy 
ő, hatalmát a színészi capacitasok’ többsé
gének, okszerű és gyakorlati nézetek’ tekin-
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tétében, többnyire alárendelte, ezt biztos 
kutfőbül tudom ; s mindaz, mi Bartay’ igaz
gatása’ folytában üdvös történt, mi a köz
vélemény által haladás’ jelensége gyanánt 
üdvözöltetett, —  a színészi kormány’ mü
ve volt. Ellenben, csak azon kísérletek vol
tak Bartay’ sajátai, mellyek többnyire sze
rencsétlenül ütöttek k i; minő volt a többek 
között a Luczer kisasszonynyali kísérlet.

És ezen színészi kormány országos se
gély nélkül tartotta fel a színházat egy éven 
á t ; saját erejével kereste meg évdíját, sőt 
még Bartay’ számára is 2 0 0 0  pengő forin
tot nyert; mivel Bartay saját vallomása sze
rint is 14  ezer pengő forint volt a tiszta 
nyereség. Ez nyilvános tény.

Akkor azonban senkinek sem jutott e- 
szébe a színészi kormányt leszállítani a pa
ripáról : sőt ezen időszak úgy üdvözöltetett, 
mint a színészet’szebb jövendőjének hajnala.

És ime most előáll egy restaurans csa
pat, ezt rikoltva : „le a színészi kormány
nyal“, melly nem létezik a ráfogott értelem
ben másutt, mint azon néhány szenvedélyes 
ember’ fantáziájában, mert ismétlem, hogy 
ezekről igen jól vagyok értesítve.

AI időn Báday gróf a színházat zavar
teljes állapotban átvette : épen nem lehe
tett nagy kedve a házi kezeléshez; mert 
főigazgatónak lenni mégis kényelmesebb va
lamivel, mint aligazgatónak is egyszersmind. 
De azon nagy kérdés : hogy kire bizassék 
Bartay után az aligazgatóság, mind e mai 
napig csak kérdés maradt.

Szilárd becsületességü jellem, legalább 
2 5  ezer v. forintnyi biztosítékkal, szakis
meret, gyakorlati tapintat, teljes független
ség, olly népszerűség, melly minden pártok 
és felekezetek’ őszinte bizalmát és rokon- 
szenvét bírja : hányadik mondhatja e kellé
kek’ öszveségét magáénak azok közöl, kik
nek e kétes pályára vállalkozni kedvök lenne ?

Mit lehetett hát tenni egyebet, mint a 
kénytelenségnek engedve, házilag vezetni az 
ügyet, mig egy aligazgató találkozik. Úgy 
tetszik, hogy e házi kezelés már volt vala
hol ismertetve. Négy rendező kezeli a mű

vészet’ technikai részét, s hetenkint számot 
ad eljárásáról a főigazgatónak, kitől ugyan
akkor újabb rendeleteket vesz által végre
hajtás végett; két heti játékrendhez terv 
nyujtatik be a rendezőség által, mellyet a 
főigazgató önállólag változtat vagy állapít 
meg. A rendezőség’ észrevételei, javaslatai, 
indítványai, egy s más hiányok vagy javítá
sok’ érdekében kihallgattatnak, valamint bár- 
meliy financiális vagy művészeti kérdések a 
főigazgató által is tanácskozás alá bocsáttat
nak ; szavazatuk azonban az ülés’ tagjainak 
nincs, egyedül véleményük s nézeteik. A 
büntető törvényszék’ ítéletei felolvastatnak, 
s igazgatóilag megerősíttetnek. A titoknok 
minden ülésről rendes jegyzőkönyvet visz. 
A pénztár nem a rendezőség által kezeltetik.

És ha szinházigazgatásban lehető leg
nagyobb tökélyt és sükert akarunk : a szí
nészi értelmiség és tapasztalás’ hozzájárulá
sa nélkülözhetetlen ; ez a dolog’ természeté
ben fekszik. Ezen állítást Shakspeare ésMo- 
liére óta minden nevezetes színház’ pc Idája 
fényesen igazolja. A franczia nemzeti szín
házak kormányán színészek állanak. A bécsi 
várszínháznak rendezői választmánya van. 
Az angolok’ legjelesebb nemzeti drámája 
színészi vezérlet alatt tartá diadalmenetét 
az új világban. És ha az eszme nálunk még 
annyira paradoxon nem volna, s ha jó szí
nészünk annyi volna mint nincs; hahogy e- 
gyiket jobbjainkból a színpadról nélkülözhet
nék : azt mondanám, hogy a nemzeti szín
ház’ aligazgatója épen csak színész legyen.

De már most, minő hatalom tulajdo- 
níttathatik a mi színházunk rendezőségé
nek, mellyre féltékeny lehetne az ügynek 
valódi barátja? Vájjon nem bizonyos aspi
ránsok vannak Fáncsy ur’ ellenfeleinél du
gaszban, kiket a rendezői hivatalokra re
staurálnak? Én meg vagyok győződve, hogy 
e szándékért a rendezőség köszönetét sza
vazna, ha ez a dolog’ természetével annyira 
összeférhetlen nem volna. Mert hogy rende
zőnek lenni színháznál, melly még most a- 
k a r  l e n n i ,  melly még mindig a küzdés’ 
korát éli azért hogy 1 e g y e n : koránsern
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f annyit tesz, mint „p a r i p á nu ülni, hanem 
talán inkább (bocsánat a hasonlatért), mint 
i g á s l ó n a k  lenni: azt tudhatja, ki a szín
házi dolgokkal valamennyire ismeretes. Na
ponkint 7— 8 órától 12-ig, délután 5 órá
tól 10-ig színpadon és irodában foglalkozni, 
havonkint 1 2 — 16-szor játszani, e közben
2 — 3 nagy új szerepet betanulni, 3 — 4 új 
darabot technikailag kiállítani, 4 — 5-féle 
szakosztály’ foglalkozásait vezetni : ez azon 
irigyletre méltó magas helyzet, melly a nem
zeti színház’ rendezőjének jutott, ki majd 
professor, majd színész, majd díszítő', majd 
szabó, majd festő, majd írnok, majd szolga, 
majd fordító és nyelvcorrector, még dráma- 
biráló is egy személyben.

De mind e mellett, rendezőnek nem- 
szinészt tenni, annyi lenne, mint szabómű
helybe borbélylegényeket ültetni, s ki ezt a- 
karja, annak a színészetről igazi fogalma 
nincs.

Nevezetes és jellemző azon mód is, 
mellyel Frankenburg Adolf ur igazgatót jelöl 
ki a nemzeti színháznak. Ugyanis Franken
burg Adolf ur előbb azzal gyanúsítja a szí
nészeket, hogy ezek Bajza’ igazgatóságától 
rettegnek, mi által bomoeopathice azt akar
ta mondani, hogy „kívánjátok Bajzát igazga
tónak ti színészek !>l Ezek azonban nem nyi
latkoztak sem jobbra sem balra, hanem Fran
kenburg Adolf ur egy magánlevélből azt ad
ja tudtára a közönségnek : hogy Bajzát a 
színészek tisztelve szerelik; mintha lett vol
na valaki Magyarországban, talán az egy 
Frankenburg Adolf uron kivül, ki ezt más
képen tudta volna. Bármilly túlírnom fogás
nak láttassák is ez, én csalódásnak tartom 
azt hinni, hogy ez volna a mód, olly férfiút 
mint Bajza, igazgatóságra segíteni', vagy ar
ra benne hajlandóságot ébreszteni; s ezt 
Bajza nehezen fogja megköszönni. Franken
burg Adolf’ ajánlgatására s korteskedésére 
sem Bajzának, sem a színházi kormánynak 
szüksége nincs ; hanem én úgy hiszem, hogy 
a Bajza’ fölléphetésének ideje még el nem 
érkezett; mert azon okok, mellyek őt egy
kor a visszalépésre határozák, még aligha

egészen megszűntek, bizonyos igen kényes 
tekintetben.

Ki tehát Ráday gróf’ férfias önállása s 
szellemi capacitása’ rovására azt állítja, hogy 
a nemzeti színházban most őrajta kivül más 
hatalom van: bátran mondhatom, hogy-azon 
ember ollyat állít, mit bebizonyítani soha 
sem fog, tehát az gyanúsít, abból érdek és 
szenvedély szól, s índirecte méltatlanságot 
követ el a nemes grófon, ki előtt egy nem
zet’ bizalma szentebb dolog lévén mint a 
kényelem : mintsem az ügyet újabb vészr 
nek tenné ki, a közvetlen igazgatás’ nem 
irigylendő terheit inkább saját vállaira vette. 
Egyébiránt mi, kiket nem bánt a szenve
dély, meg vagyunk győződve, hogy őt effé
le aprólékos méltatlankodások meg nem in- 
gatandják, bölcsen tudva lévén előtte, hogy 
mi magyarok már igy szoktuk a hazai szol
gálatokat megköszönni.

Ki valóban javát akarja színészetünk
nek, az velem együtt egy igazi becsületes 
critica mellett fog izgatni, mellyre színésze
tünknek, sok szükségei között most legelső 
szüksége van. Oh valódi critica ! mikor jön 
el a te országod mihozzánk?! és mikor sza
badítasz meg bennünket ama gonosztul, hogy 
illy szakácsok kotyvaszszanak irodalmunk 
konyháin, és asztalainkra illy étkek találtas
sanak, minőkkel jelenleg criticai czímek a- 
latt vendégelnek bennünket! Midőn legelső 
szónokaink s publicistáink nemzeti intézvé- 
nyeinkről szólanak, hangjaikat mindenkor 
tisztelet és kegyelet’ szelleme szokta átlen
geni; s ez nem is lehet különben, mert ha 
közintézeteinknek sükert akarunk: azok’ te
kintélyét minmagunk oktalanul le nem rom
bolhatjuk; s mert azon ünnepies zománczot, 
melly egy nemzet’ akaratának kifejezésén 
tlgadöklik, durva kezekkel illetni nem sza
bad. A közdolgok kezelése iránti szigor i- 
gen megfér a n e m z e t i  ö n b e c s ü l é s  
elvével.

Egyesek’ apró pajzánságain országos 
intézetnek messze fölül kell állani, az igaz : 
de midőn ezen komázó, e sörháztlag társal
gó hangot valamelly lap állandóan tűri, sőt
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rendszeresítni látszik : ez mégis olly állapot, 
mellyet l e g a l á b b  i s  rendre kell utasítani.

Vájjon igénylik-e komolyan az ollynemü 
bírálatok, minők például az Életképekéi, hogy 
színészetünk’ ügyének használjanak?

E magyarra fordított H a n s w u r s t ,  
a H u m o r i s t  w i t t z e i v e l  k i s u j t á -  
s o z v a ,  ( ! )  az egykori „R a j z o 1 a t ok“ 
szellemét látszik föleleveníteni, melly lapok
ban azon időszak' némelly vadonczai szín- 
birálatok’ nagy és üres robajával kezdék s 
végzék irodalmi pályájokat. ügy látszik, hogy 
az Életképek’ érdeklett hangjai : Mu nká-  
c s y  e t  c o m p a g n i e ,  második kiadásban.

Ki bírálatával sükert akar, annak min
denek előtt tiszta, elfogulatlan becsületessé
géről kell színészt és közönséget meggyőz
nie; aztán huzamosan bebizonyítnia, hogy 
tanulmányai s capacitása legalább is járnak 
olly mélyen, mint azokéi, kik magokat az 
öntapasztalás’ 13-dik iskolájában képezék. 
De fognak-e színész vagy értelmes közönség 
előtt tekintetet víni ki azon korcsmaszagu 
észrevételek, mellyek, mint a vízi pók, a 
dolgok' legfelső színén szökdelnek idestova; 
mellyek ex professo piszkolnak, mellyekről 
az érdeklettek tudják, hogy forrásuk tisztá
talan szenvedély s nyilván kimondott ellen
séges indulat. Mit tanul abból a színész, 
hogy ez a kisasszony ma szenvedhetlenül 
énekelt, amaz nem tud öltözni, ennek fize
téséből elvontak, amaz készületien volt, aka

dozott, stb.? mik még azon fölül szintolly 
kévéssé lesznek valók, mint az, hogy a szí
nészek Bajzától félnének. És mit tanulunk e- 
zekből mi olvasók ? mi haszna van ezekben 
ízlésünk’ ügyének átalában?

E bécskülvárosi modor, e szakismere
tet és ludósarszlánságot aífectáló gúnyos el- 
mésség, előbb az érdeklettet talán boszan- 
tani fogja, de megismervén emberét, el fog 
fölöttük mosolyodni, s utóbb végképen el- 
vetendi.

Sajtótörvények’ hiányában az illy sza
badalmaskicsapongások ellen nincs más fegy
ver, mint erkölcsi visszahatás, szellemi rend
őrség. Azért közéletünk’ erkölcsi érdekében 
szólítsuk föl irodalmunk’ illető bajnokait, kik 
e téren már tehetségeiket s tisztakeblüsé- 
göket bebizonyították, hogy egyesülten vál
lalkoznának irodalmunk’ augias-istállójának 
tisztogatására; állítanák föl irodalmunkban 
s művészetünkben a tiszta értelem’ ellenőr
ségét, azon komoly méltóságával az igazság 
és jóakarat’ öntudatának, mellyel ollykor pél
dául Bajzát, Szemerét, Vörösmartyt, Sche- 
delt, Czuczort stb. olly örömmel hallottuk 
szólani. Meg vagyok győződve, hogy ebben 
igen sok elfogulatlan honfitársam’sürgető o- 
hajtása van kimondva.

KEREPESI BARNABÁS,

több veszekedő lapok’ részvényes 
előfizetője.

TOLDI MIKLÓS SLJTÁSA.
Ballada.

Tóldi Miklós szerelmes de sohasem vala. 
Leginkább bírta szívét a harczok’ angyala.
S mégis tartott magának egy b a r n a  szeretőt, 
Melly csöndben és viharban híven kisérte ő t : 
Egy köpczös vasleányt:
— Az izmos , b u z o g á n y t \

Egykor, épen piros Pünköst' hetén,
Budára ment ez országos legény,
Kedves élete’ párjával,
Aczélnyelü buzgányával.

S Budán, az ősi vár alatt,
Sok mézfolyásu nap miatt,
A tabáni csárdabolt 
Kedvencz tanyája volt.

S véled, békenapjain henyélve,
Kemény szívért lágy gyöuyört cserélve 
Vérzsibbasztó kéjeket vadászott? . . 
N em ! —  de karját háborúra edzé,
S egyegy mázsás vaslaptákkal játszott. 
S ha kedve lángja fölgyuladt,



Kehelyt emelt a kéz,
S karszék helyett csapszékbeh Ült 
Az óriás vitéz.
Mondván : —  „Istenucscse jó 
Ám az illyen búmosó 
Vérvörös bor árja.
Bölcs bajnokmódra van tehát,
Beinnom a szív’ bánatát;
Mert a hőst, ha síkra száll,
Minden lépten a halál,
Áldomásra várja.
Sorstánczát egy istenszóra 
A világ lejárja !

Tóldi bátya így iddogált,
S komának hívta a halált,
Rettentő kedve jővén,
Torok-keresztelőjén : —
S Budán, villámló híré ment,
Hogy a nemzet vitéze, lent 
Tabánban iddogál- 
S piros Piinköst’ napjára 
Hős Toldit lakomára 
Hivatta a király. —

II.

Tóldi készült. Mogorva ajkinál 
Mint egy tengerhab ingott a szakáll, 
Földig omla szét homályos árnya,
S bajsza úgy állt, mint a fecske’ szárnya. 
Vállaira barna kaczagánya,
Szirtre hajlott felhőként borult,
S harczijesztő ősi buzogánya 
Zekeujja tág öblébe fűlt.
S mintha egy nagy sziklaszál haladna, 
Ment hős Tóldi, némán, komolyan ;
Mintha szívén búforrás fakadna,
Elmerülni látszott kínosan.
Új vértervek égtek ősz fejében,
E miatt forrt gondözön szivében;
S készült, hogy a királynak 
Sokat fog mondani,
Miket a hon ügyében 
Rémes lesz hallani!
S hogyha ő a hon’ bajába’ szóla, 
Vérharagja’ mennydörgése mellett, 
Lángbeszéde érzelemvihar volt,
Sóhajtása szélvésznek b e ille tt:
Mert ha már sohajta,
E forró szél bosszufelhöt hajta 
Homlokára.
S villámot vitt szemében,
S mennykőcsapást kezében 
A csatára. —

S immár a várteremben 
Félig borulva á ll;
Hatalmas férfiszóval

Fogadta a király :
.,Hozott Hadisten Tóldi,
Oroszlánok’ fia,
Jőj és ülj asztalomhoz 
Országos dalia.
Rázd meg szakállsörényedet,
S regék hullnak b e lő le ;
Hogy is volt a tatárfutás ?
Beszélj, öreg, felőle 
S —  Tóldi bátya, a királyné mellett 
Vön helyet. S im vigabbau lehellett 
A királyné bűbájos körébe,
S nem csak néha néző gyöngyszemébe, 
S csak magába mondogatta szája:
„A királyné e Pünköst’ rózsája.“
—  S ez édes pillanat után,
Ismét m a g á b a  tért ;
Üdve szivébe nem fért,
S országos áldomást ivott 
Királyért, nemzetért! —
S mint a kardja éles volt beszéde,
Sujta véle mindent, a mi rósz;
Hogyha hallaná, megtérne tőle,
Pillanatra szívben a gonosz.
Aztán monda : számra jó sokat,
Ös regéket, hős kalandokat.
5 megkóstolta ám amúgy vitézül,
6 szent bérczü ős Tokaj’ borát;
Szólt, s szavában tisztán fölmutatta 
Ünnepélyes ked'íe mámorát:
„Uram király! —  vitéz kedvembe’ tán 
A földgolyóval labdát játszanám!*’

S itt a királyné közbeszólt, 
Enyelgö-nyájasan :
„Hiszem, hogy Tóldi’ markában 
Erőnek fészke van.
De már mégis nagyon merész,
Ha meggondolja jól az ész 
Költői állításod’,
Hol vetted rósz szokásod ?
Én azt hiszem, egy mázsás vastekét 
Sem tudsz hajítni játszva szerteszét. '

S itt Tóldi’ arcza öntudat’
Oltára lön legott.
— Zekéjéből mosolygva ránt 

Elő egy mázsás vasgolyót,
—  Úgymond : — „Ha kell, egy milliót 
Sújt el karom,
Ha akarom ;
S ha ellen ütne rám:
Még a D u n á t  is áthajítanám !
S ha nem hiszed vitézi mondatom, 
F o g a d j u n k  rá nagyságos asszonyom!

Gyönyörmosolyban olvadott 
A szép fejdelmi nő :
„S mi lenne hát a fogadás?



—  Imigy kérdezte ö —
Kard, lándzsa a bősnek való,
Arany vagy épen harczi ló ?

, , N e m — szólt hős Tóldi pajkosan — 
Szivemnek édesb vágya van,
Mit én óhajtók — b á j  o 1 ó- 
Kardom, lovam van énnekem,
A vészhozó harcztéreken 
Megvédni a hazát." —
,,S —  kérd a királyné újólag —
Olly titkos ösztönkéjt mi ad ?
Hős Tóldi szólj tehát

Találgaták hogy mit kíván,
Vágyüzve függtök érczszaván ;
S ő, mintha homlokán 
Ült volna a szive :
Olly nyíltan közbeszólt,
Dolga hevenyibe :

„Miért mellem egy tűzhalom,
S érzelmim lángolók,
Miben fogadni vágyom én,
Egy Istenadta —  , c s ó k !
Sohsem nőtt még ajkaimra 
Ez a híres gyönyörvirág,
Szép királyném adjon egyet t 
Egy édes csók nem a világ !
S ha elvesztem a fogadást,
Sohase adjon áldomást.
S akár nyerek, akár nem,
Beváltom díjamat;
A váltság száz —  ,t ö r ö k f ö > 
Fogadja szavamat

S itt mosolygva összevissza néznek, 
Rendkivűli vágyán a vitéznek.
A királyné férjéhöz tekinte,
S az ? . .  szemébe engedöleg inte.

„Az alku áll, —  mond a királyi hölgy —  
Erősen,'mint a bérezi tölgy.
De ám az óriás Dunát 
Ez ünnepen hajítsad át.
A hir kürtjét megfúvatom 
Budán a nép között ;
S Mátyás király is ott leend 
A zengő part fölött.

111.

Mint egy világvándor 
Haladt az ős folyó;
Partján tengernyi nép,
A hősre bámuló.
S háromszínü zászlók lobogónak.
Hosszú partján végig a Dunának.
S nyílt ég alatt, szabadban,

Egy pompatrónus állt,
Melly zsámolyára vette 
A nőt s a népkirályt.
S ott ült Mátyás páros géniusként, 
Fenséges kedv játsza ajkain,
Dús sikert, a szörnyű hősnek, önkényt 
Vágy, óhajt a szívnek lángjain.
S a trón körül,
Ünnepjelül,
Hószin palástosan 
Száz ifjú lányka va n :
Mindannyi szép fehér galamb,
Vagy mintegy liljomkoszorú ;
Fejükről rózsapárta függ,
Mindnyája szerelemkoru ;
És mint megannyi fülmile,
Olly bájjal énekelnek,
S a zengő népdalokkal 
Völgy és virány betelnek.

S immár kezével kezdőjelt adott 
Intöleg a király ;
S Tóldi, mint egy oroszlán,
Merőn a partra áll.
Állása, bátran mondható,
Egy élő sziklaszál.
Hajításhoz feszíté 
Egész idegzetét,
S izmos markába nyomta 
A mázsás vastekét.
S e rettentő szorítást 
A vasgolyó tán érezé,
Azért rohant mennykö gyanánt 
A túli messze part felé ?
— Nem! De Tóldi, mintha álgyu 
Sült volna el :
Karjával olly szörnyet sújtott 
A légbe fel.
Dunánk megállt futtában,
Végig csodálta őt,
S hullámszóval magasztalé 
Az óriás erőt.
S a túlpartról egy perez alatt 
Mi légi zaj dörög ?
—  Az áthajított vasgolyó.
Esése mennydörög.
S a nép’ örömzugása 
A légben öblöt ása.
S a mint hős Tóldi visszajött, 
Viszhangos énekszó között, 
Borostyánlombbal hintik át 
A szüzek fürtéit,
S virágtengerrel öntik el 
Győzelmi lépteit.
S nyilván, a tengernép előtt,
Angyalként megcsókolta őt,
Mátyás király felesége.
S e csók szent lángja égé 
A sírig ajkain! —
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Mátyást, ez óriás-kaland,
A léikéig mulatta.tá;
S egészen ú g y , a mint va la , 
Az országnak hírü l adá.
S k it o lly  magasztos hösregék 
S dicső tettek tetéznek: 
p r i v i l é g i u m o t *  adott 
Az országos vitéznek.

Úgymond ; — ,,,,B á r  m e r r e  j á r s z k e l s z ,  
M á t y á s ’ b i r o d a l m á b a n ,
S z a b a d  k e n y é r  — s s z a b a d  b o r o d  
L e s z  a m a g y a r  h a z á b a n .
H a  k e l l ,  k ö l t s  e g y r e m á s r a ,
G a z d a g  k i r  á l  y r o vá s r  a.“ “  —
S természetes, hogy a hír innen következett: 
,,T ó I d i M i k l ó s  b o r ’ á r á t  s e h o l  sem 

f  i z e t e 11.“  
LISZNYAY KÁLMÁN.
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FRESCÖKÉP.
(Vége.)

épzeljük, hogy kön tél van 
s a hó sürü pelvheket szi
táz a nyugvó föld kérgére. 
Reggeledik; a füstös szoba’ 

közepén egy roskadozott 
puha faasztal áll , mellvre 
egy fűrész van hanyagul 
oda dobva ; a favágó ezt 

— kinek lakában jelenleg létezünk — tegnapi 
részegségében tévé oda,  mig fejszéjét, melly 
az alvó kisded’ feje fölött csak ujjnyi távolság
ra röpült el , a kamara’ túlsó zugába dobá. Kék 
dolmánynemüje egy rozzant szalmaszéken függ 
olly szeszélyes helyzetben, mintha kart tárna 
örömében valamelly érkező borkancsó elé. A 
kerék kalap,mellynek karimájában egy kandúr fo- 
nogat, a földön hever; a rongyos nadrág ellen
ben még tulajdonosán, a favágón van,  mert 
tegnap késő éjfélkor jővén a csapszékből haza, 
nem volt vagy ideje , vagy mámorában ereje 
azt levonni fáradt tagjairól. így fekszik ő a nyo- 
szolyában, mellynek tulajdonkép csak a szal
mazsák teszi minden párnanemüjét, mert a pak- 
róczra minap két iccze bort hozatott.

Nem messze tőle egy csecsemő alszik a 
felgörcsözött daróczos lepedőben, kinek kezé
be görcsösen szorul egy félököl nagyságú szo
póka, szeméten szedett rongyokbul s vízbe már
tott prófonlbul összekötözgetve.

E nyomoru teremtményhez legközelebb a 
másik ágyon anyja fekszik, egy szikár rákvÖ- 
rös arczu némber s ennek másik gyermeke, 
egy 10 éves fiú, földfekete ingben, kuszáit haj
jal, piszkos arczczal. Közben olly nagyokat hor
kant,  hogy a kalapkarimán heverő kandúr gyak
ran ijedve tekint föl beragadt szemeivel; ellen
ben a csecsemő annál mélyebben alszik, mert

anyja estenkint egykevés fehér mákot ad neki 
hogy éjjel tőle békével alhassék, ámbár jól tud
ja , hogy sokakat a fehér mák már ö r ö k r e  is 
elaltatott.

A rekedt légü kamrában, mellynek egy táb
lás piczin ablaka évről évre soha ki nem nyit- 
tatik, olly nehéz szag terül, hogy szinte elájul
hatni; ide járul még a fejkábító kálhagőz : a 
kálhába tudniillik éjjelre mindig a szalmának 
egy olly neme dobatik, melly kiállhatlan füst- 
fölleggel lepi el a konyhát. Az ajtóhasadékon 
ennek egyharmada is a kamrába tolul.

Végre az ablak alatt fölrezegnek az erre 
lakó tejesasszonyok’ szekerei, mire a házi apa. 
a bojtos fejű favágó és felesége fölébrednek.

— Anyjok , nincs egy fillérem is ; — ez 
reggeli üdvözlete a férjnek feleségéhez.

— Mért vettél tegnap utósó pénzeden is
bort ?

— Te is ittál belőle.
— Nógatásodra.
— Ugyan ne tréfálj.
— Nekem pénz kell, hogy főzhessek.
— Vágd ki a bőrömbül.
— Gondatlan semmirekellő.
— Nem vagy érdemes, hogy rád süt a

nap.
— Naplopó , henye gazember.
— Istentől elrugaszkodott vipera-
E szép czimeket csupán azért jegyezzük 

olly hűen föl, hogy olvasóinkban fogalmat költ- 
hessünk azokrul, miket az anyja mellett heve- 
résző 10 éves gyermek reggeli ima helyett hall, 
ki alvónak tetteti ugyan magát, mert fél az ilv- 
lyenkori czivódásban rendszerint kikapott ütle- 
gektől.

A szerető hitespár végre kibékül s most 
2
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y  azon tanakodnak, mit küldjenek zálogkép a sza- 
)t> tócshoz, hogy reggelre pálinkát kaphassanak. 

A favágónak két baltája van, mellyeknek egyi
kével fiát elküldi. A gyermek az iccze pálinká
val csakhamar előjő, mellyből ő szinte kikapja 
szokott adagát. Apja illyenkor többnyire örvend 
a nagyreményű fiúnak, ki majdném félmesszely 
pálinkát lekortyoz, a nélkül hogy szemei kény
be borulnának.

Ezután apa , anya és fiú jó reménynyel 
a város felé indulnak; a csecsemőt pedig, miu
tán a tegnapi kiszáradt szopókára néhány csöp 
viz öntetett, a szobába becsukják. A kandúr az 
ágy alá búvik a külről ajtónyitás’ alkalmával 
becsapó hideg miatt, és szinte a szobába zára- 
tik. Megesett ugyan már néhol , hogy a macs
ka a csecsemő gyermeket megfojcá, vagy orrát 
elrágta, de ez mit sem tesz, úgyis elég gyer
mek születik naponkint a tágas világon !

A kecskeméti-kapuhoz érnek s megálla
podnak, minden kifelé menő embert megszó
lítva, ha nem mennek-e fát venni?

— Mennyit kérnek kendtek? — kérdi egy 
tabákos, ki épen három öl fát vitet lakára.

— Három forintot egy ölért.
— Egy pengőt adok.
— Fillérrel sem alább.
A favágónak éhezik ugyan gyomra, de' in

kább koplal, semhogy három forinton alul vág
na meg egy öl fát. Körülte levő pajtásai már 
mind kaptak munkát, csupán ő ácsorog még , 
várva a sült galambot éhség és hidegtől vaczo- 
gó szájába.

Mondják: az éhség hatalmas ur. Ez aligha 
nem igaz , mert a favágó végre csakugyan rá
szánja magát a pengő forintos ölfavágásra, mi
dőn dél felé egy mesterember őt fölszólítja.

A fiú sírna, ha nem rettegné atyja’ aczél- 
keménységü ökleit , mert iszonyú éhsége mel
lett rongyos kis gúnyájában majd megveszi őt 
az Isten’ hidege. Reszketve szalad azért a bal
tával a fás kocsi után , atyja mellett, ki mo
gorvaságában egy szóra sem méltatja hitesét.

Favágás közben néhány czifra szitkokat 
mond a gyermeknek, a csikorgó hideg, a nehe
zen hasadni akaró nedves fa. és a könyörtelen 
sors ellen. Aztán bevégzi munkáját s egy pen
gő forintjával elsiet; hová?... a korcsmába, 
hogy holnap a mai szerepet folytathassa.

S a gyermek növekszik oldala mellett, 
látva a gyönyörű példás . életet, meltyet része- 

i ges atyja folytat.
Van e favágónak még egy fölserdült leá

nya, ki pesztonkaságból, csinossága miatt, szo- 
baleányságig vergődött; kezdetben körömrágó 
ügyetlenséggel fogadja el urának ajándékait; 
csakhamar azonban annyira folnyilnak szemei, 
hogy ura előtt még példálózni is mer az aján-

dokok’ megsokszorításáról. — Anyjával megha- 
sonlott, mert ez őt mindig pénzért nógatja; a 
leány azonban lassankint annyira neki szokik 
a piperének, hogy havi díjával sem fodozheti 
kiadásait; hogyan segíthetné tehát még any
ját i s !

Agg anyókák’ tanácsadásaihoz folyamo
dik tehát; ezek által pedig a fiatal erény több
nyire jégre vitetik.

+ **

A nevelési rendszereket ekkép láthatva, 
tanulságos lesz tán azok’ következményeit is 
röviden elősorolni.

A főrangú urfi, ki selyem párnás ágyán 
csak jólétre ébredett, idővel, atyja’ birtokát 
megosztja húgával, kit erre csakhamar egy kül- 
országi báró vesz nőül. A férj, a mézes hetek’ 
múltával , gyakrabban jár a színházba, mint 
felesége’ teremébe, mert egy éneklő signora’ 
villámtüzü szemeit szebbeknek találja hiteseéi- 
nél; a nőhez ellenben egy állítólagos távuli ro
kona, egy huszártiszt jő gyakrabban atyafisá- 
gos kézcsókolásra. Ők rokonok, mi csoda te
hát , ha a kezekről nem sokára az ajkakra jő 
a sor. Az úrnőt imádók’ lepke serge dongja 
körül, kiknek hízelgő hódolatait igen kedvesen 
fogadja ; gyakrabban fényűző mulatságokat, es
télyeket a d , mik a férj’ pazarlásával karöltve , 
a roppant vagyont lassankint elnyelik, Egyik 
jószágrész után a másik adatik el, mig végre 
mi sem marad s csupán a családrokonok’ se
gélyzései tartják bennök fenn a lelket.

Az úrnő’ bátyja sem boldogabb , abban 
különbözvén húgától, hogy tömérdek kincsét 
külországokban fecsérli. Tiz színi primadonnát 
megszöktet, három művésznő miatt párviadalt 
vállal, mellynek egyikében jobb szemétől meg- 
fosztatik; Öt falusi ártatlan leányt elcsábít, 
végre egy özvegy marquisnőre bukkan , ki 
gyöngeségeinek töménező hízelgésével a fél- 
szeműt lelánczolja. Két hó után férj és feleség 
lesznek, s ugyanannyi idő után el is válnak. A 
nő egy szinészszel megszökik; a férj pedig — 
miután vagyonát1 egy batkáig elprédálá — is
mét hazájába tér s húga’ példájaként a csa
lád’ kegyelméből teng.

S mik lőnek ama kisasszonyokba, kik a 
földesur után veték hálójokat ? Az egyiket egy 
falusi ispán vette feleségül , kihez a leány csak 
kénvlelenségből ment, félvén a holtigi pártában 
maradástól. Az ispán előbbi szorgalmával bú
jában alább hágv, mert látja, hogy felesége, 
ki egész nap a zongora mellett ül, mit sem gon
dol a gazdasággal. Sőt az ifjasszonykát egy pár
szor a birtokos urak’ valamellyikével egy egy ily-
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megbukott szatócs, midőn az kendőjét ügyek- 
szik zsebéből elsajátítani. A fiúra a szeme elött- 

! ti kivégeztetés ép olly kevés erkölcsjavítási ha
tással van , mintha falra borsót hány
nának. Ha magunkat igy szabad kife
jeznünk , már vele s z ü le t e 11 a bűn , 
az elfajultság, mert gonosz apjától, 
csecsemősége óta mi jót sem látott. Vég
re tán mindketten a bakó’ kezei alá 
jutnak.

S a pesztonkaságból szobaleány- 
ságig vergődött favágóleány9 Jelenleg 
a dologház’ fegyenczeinek számát egy- 
gyel szaporítja; arczain a bűn és elve
temültség’ bevésett nyomai vesztegel
nek.

Ki az elősorolt jelenetek’ valósá
gán netalán kétkedik — boldog.

lyen forma jelenetben kapta rajta. Mik 
nek következésében végre elkergeti őt 
magától s a nő agg szülői' nyakára 
megy vissza. A pártában vénült másik 
szűz rágalmazza fiatal leánytársait, bé- 
kéllenkedik a világgal, kárhoztatja az 
egész mindenséget s egy kávésnénike- 
clubnak— elölülője. — öcscsük ellen
ben az —i kávéház’ legelső játékhőse.

De hol létezik a favágó' fia, ki je
lenleg már bizonyosan serdült legény- 
nyé lön ? Ó az újépület melletti ho- 
mokbuczkákat egyeníti a többi csa
vargók társulatában; mig fiával egy 
fővárosi kivégeztetésnél találkozhat
nánk , melly alkalomkor a borzasztó 
jelenet’ egykedvű bámulóiközt, szégyennel le
gyen mondva, legtöbb némbert pillanthatni meg.

A fiút ép akkor ragadja meg kezénél egy

LAKNER SÁNDOR.

ÚJ LEVÉL EMÍLIÁHOZ.

III.

Újabb kirándulásomba hazatérvén, szá- j 
mot adok kétheti zarándokságomrul kedves Emi- J 
liam ! Pozsonnak és Bécsnek vevém utamat új
ra, honnan a gyönyörű Brühl- Baden- és Föss- 
lau’ völgyeibe rándultam. Fösslauba fürdeni, [ 
Badenbe bálozni, Brühlbe pedig beteget látó- | 
gatni,a szerencsétlen K. G. barátomat, ki unal-j 
más 24 éveivel, 100,000 forintnyi sületlen jö- :

vedelmecskéjével, tizenkét hámos és hintós te- 
levér paripával, s meg aztán vagy félduczat 
veres ujjas cseléddel kuporog a regényes Brühl' 
legregényesb palotájában. A szegény zarándok 
nem is töltené a legroszabbul idejét, ha egy 
elkopás’ következtében történt kocsibóli kiug
rás ki nem ficzamítja lábát, s ágyba nem szeg- 
z i , honnan kínos fájdalmak közt tekinti a brei- 
tensteini várromokat és mogorva szírtcsúcsokat 
a magok teljes szépségük- és festői nagysze
rűségük kozepett. Képzelheted mennyi resigna- 
tióval fekhetik illy fiatal arszlátl unalmas ka-
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litkájában , elszigetelve paripái, phaetonjai, s 
azon szépnél szebb hölgyecskéklől, kik a ter
mészet’ bájait vadászva olly szívesen vadásztai
nak dúsaktól. Mert szép és gazdag gyereknek 
lenni nem a legroszabb állapot hölgyvilágunk’ 
ellenében, s pedig mint láthatod, még akkor 
sem, ba az ember (máskülönben szavát leg- 
lélekismeretesben megtartó) védegylet’ tagja.

Bécsből Pozsonba a históriai hirü raguzai 
herczeggel, Napoleon’ nagyobb csatárainak egyi
kével utaztam, kit még Kolozsvárról ismertem 
vala, egy magam az egész gőzösön. De nem 
akartam a derék marschall’ tréfáját elrontani, 
ki igen tetszeni látszott magának azon gondo
latban , hogy teljes incognitóban utazik —  ő 
herczegsége annyi évek után rám nem ismer
vén. Pozsonban azonban eltüntetém incognitó- 
ját, s egymásra ismerénk viszonos kézszorítá
sok között. Marmont tábornok még mind erős, 
ép és életdús. Egyike azon érczférfiaknak, ki
ket— mint látszik — csak Napoleon’ kora te
remtett , s ama hősévszakok edzhetének olly 
elviselhetlenekké. Szívesen emlékezett Erdély
ről— s a vendégszives Jósikaházról; — hová 
indult nem kérdém , nehogy kandisággal vádol- 
tassam; aligha nem keletnek tart a hires hős- 
zarándok.

Pozsonbul a Grassalkovics hg-féle Ivánkán, 
gr. Eszterházy József' gyönyörű Cseklészén , 
Diószeghen (Eszterh. VinCze grófé) és Mucsé- 
den keresztül Szeredre értem, honnan— ő rjmgát 
a győrmegvei szeretett főispánt igen tisztelt ba
rátomat Eszterházy Károly grófot nem kis bá
natomra honn nem lelvén — tovább ügettem, s 
Sempán , Pattan és Újlakon át Elecskére, on
nan pedig a Traunéktól Erdődy grófné’ birto
kába ment szép Tapolcsánon, Sina báró’ baani 
uradalmán, meg a regényes fekvésű szép Mo- 
tesiczon keresztül a trencsini fördőbe érkeztem.

Én erről a trencsini fördőrül olly sok szé
pet hallottam, hogy hacsak egy harmadát fölta
láltam voina , már bőven meg leszek elégedve. 
Ez unalmas fürdőhely csupán régi reputaliojá- 
nak köszönheti nagy hírét, midőn számos gaz
dag lengyel család , szép morvanők s számta
lan előkelő vidékiek szaladgálnak meleg for
rásaira. A trencsini fördő minden bájnélküli 
kisszerű hegyektől körözve , mintegy üstöt ké
pez,—  meilv azonban messzebb festői völgyek
b e — sok szép sétát ajánlókba — vezet. A mód- 
nélkül rósz kövezet bokáig érő sárba temetke
zik (esős időben), fogadója rósz, vendéglője 
gyönge, közel sétánya nincs, s alig egy duczat 
ollvan ház, hol kénvelmesb szállást kaphatni. 
De legtöbb és legsajgóbb a panasz azon ren- 
detlenség ellen , miszerint a lényegesen megki- 
vántató fördői tisztaság annyira koczkáztatva, 
hogy évről évre, napról napra kevesebb vala- 

T j  mirevaló vendég érezhet hajlamot a fördő’ meg

látogatására. Kár hogy a jelen földesurak nem 
veszik jobb szemügyre ez intézetet, nem állít- 
nak föl szorosb rendet a fürdésre nézve, nem 
tesznek semmit a vidék' csinosítása — s a för- 
dőhely’ tisztántartására, egyátalában pedig a 
közönség’kényelmére. Pedig én erősen hiszem, 
hogy ha e jövedelmező fördő' birtokosa csak 
messzünnen sejtené azon sok neheztelést, mely- 
lyet úton útfélen hallani a vendégektől, bizo
nyosan czélszerü intézményekkel előzné meg a 
közönség' méltó panaszait.

Mi a fördői vendégeket illeti: kilenczszáz 
egynéhány vendég közöl az egynéhány volt 
keresztény, a 900 pedig izraelita. Előkelők kö
zöl— kik nélkül fördői saison csak ollyanmint 
magyar ruha paszománt nélkül — egykét ne
mes családon kívül alig volt néhány lengyel e- 
gyén s egypár morva család. Honosink közöl a 
Szentiványi család élénkítette föl valamennyire 
a társaságot hetenkinti két casinoi tánczmulat- 
sággal, miket nagy ügvgyel bajjal összeszer- 
kesztniök sikerült. Az, mellyben magam is részt 
vettem, csinos volt s többi közt a szép két Sin
ger nővérrel, Ambróék, Ordódiék s a már fö- 
nebb érintettem Szentivánviékkal díszelgett, 
Trencsin’ gyöngyeinek egyike ama kellemdús- 
nak és szépnek magasztaltatni hallottam klobu- 
sitzi liliom, a bájoló Piacsek Sidonia k. a. fáj
dalom nem vala látható gyöngélkedése miatt, 
pedig nem mondhatom, mennyire vágytam vol
na ismerni ezen, mint veszem észre, legfino
mabb tapintatu és fiatalságának daczára annyi 
emberismerettel biró kis syrent, ki Turandott- 
ként bánik imádóival— vagy is inkább azokkal, 
kik magokat imádóinak szeretik vallani. Mert 
úgy tudd meg kedves Emi.liám, hogy e külön
ben is szeretetreméltó teremtés egyszersmind 
dúsgazdag is, s ez oka hihetőleg, hogy olly 
eszélyesen óvakodik megválasztásában amaz 
utitársnak , kitől aztán egy egész életen át — 
elszakadni nem lehet. S nézd kedves olvasó
nőm , a szerencsének— mert gazdagság bizo
nyára az — a szerencsének is megvan a ma
ga árnyoldala 7 egy kedves, müveit, szép és fia
tal hölgy, a természetnek minden drágább aján- 
dokával ellátva— s tehát méltó igénynyel sze
rettetni őszintén , szerettetni ,sans arriére pen- 
sée‘ — egy kedves szép leány mondom, retteg 
hogy nem szerettetik, hogy hódolóinak udvar
lása külszín, hogy mézes szavaikat, félig foj
tott sóhajaik- s szerelmi epedéseiket csak anya
gi érdekek irányozzák , szóval egy bájoló leány
ka , ki azt hiszi, hogy őt szeretni saját magáért 
nem lehet ! Avvagy nem sajgó szerencsétlen
ség-e ez? Illy esetben tudod mit tanácsol a jó
zan értelem? une partié de convenience — 
melly hacsak igen botorul nincs sortirozva, leg- 
többnyire sikerültebb, semmint a legtöbb He- 
loise-szerelem , vagy Romeo-szenvedély.
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De hagyjuk el a szépSidoniát kedves Emí

liám, ki hihetőleg legjobb tanácsadója lesz ma
gamagának, és menjünk tovább, különben so
ha nem érünk haza.

A trencsini fördőrül 18 órai mulatósom 
után egy fogadott kocsin két derék lovacská
val s egy becsületes tót legénynyel útnak ered
tem , megmutatván ez alkalommal, hogy min
dent lehet, ha az ember igazán akar. Azaz egy 
nyelven, mellyen voltaképen semmit sem tu
dok, társalogtam Trencsintül Pöstyénig. Meg
tanultam volt ugyanis turóczmegyei s a Kárpá
tok közötti mulatósom’ alkalmával több év előtt 
egy pár szót tótul, s ez alkalommal újra egy 
két a körülményekhez mért phrasissal gazda
gítván grammatikámat, becsületes slovák auto- 
medonom azon hitben él vala, hogy derék tót 
vagyok, s igen sokat társalgóit velem, elregél
vén—mint kivehettem mimicájából— egyet mást 
az utamban eső szép romok felől, miket a né
hai lelkes Mednyánszky báró olly kedvesen 
szilárd históriai stílben tudott előadni a tudós 
Hormavr ur’ honi almanachjaiban. Mire én hé- 
bebóba egyegy ollyas szócskával replicázván— 
mit a franczia u n e  e x p r e s s i o n  b a n a l e- 
nak, egy különben elég ismeretes fordító azon
ban banátusi kitételnek fordít vala , őkémét vé 
gig azon csalódásban bírtam tartani, mintha 
tótul tudnék, mi hogy nem úgy van, igenigen 
sajnálom, mert ha szláv nyelv’ megtanulására 
valaha alkalmam legyen, most 5—6 nyelvvel 
volna gazdagabb csekélyke philologiám. Pedig 
vénségem’ daczára meg tudnám még tanulni azt 
is — mint meglehetősen haladtam a spanyol 
nyelvben — ha csak egy parányi szabad időt 
engedne illyesekre ez az alkalmatlan és fölötte 
hálátlan szerkesztői hivatás.

Első rom, melly a Trencsintől kezdődő 
Vágvölgyben emelkedik , a szép Trencsinvára , 
mellynek látásánál sokáig tanakodtam magam
ban , hogy vájjon miért hívják Kolozsvárt azon 
tért, mellyen még csak hire sincs valami vár
félének, s mellyen az új katonai lakon kívül 
alig van egy valamire való házikó — Trencsin- 
várnak? Második, melly kevélyen emelkedik 
egy szirttetőn , a beczkói várrom, Stibor Vaj
da’ bolondjának Beczkónak nevére épített. Bo- 
huslavetz és Vágujhely között látni a szép fo
lyó bal partján a temetvényi és csélei romo
kat , regényesen zöldes szirttetőkön, egészen 
rajnaivá alakítva e pompás vidéket. Szentke
reszten — hol a sok tekintetben hires áldor- 
nagy Rudnay herczeg született, és Brunóczon 
á t— hol a Sándor családnak szép kastélya dísz
ük— visz az út kellemesen nyilt vidékeken a 
kies PÖstyén vagy Pistyáni fürdőhez.

Feledém mondani, hogy Vágújhelyen a 
lelkes Berényi Alajos grófot látogatóm meg, ki

egy uriasan kényelmes rococo házban egyikét 
a legconfortablebb lakoknak ütötte föl, Ma
gyarhon’ legpompásabb kilátásainak egyikét 
élvező. A nemes grófnak az ifjú nemzedék’ ma
gyarosítása körüli fáradhatlan buzgóságát lehet- 
len hálás szívvel meg nem említenem,— miként 
mindazon hazafias áldozatiért köszönetét nem 
szavaznom, miket néma elvonultságban sze
rénykedő kis körében olly ernyedetlen kitar
tással a honnak szentel. — Megdicsérném még 
végre derék barátom’ vendégszives asztalát i s , 
ha nem félnék, hogy a magyar journalistiká- 
nak ama kiéhezett hősei, kik a petofiféle zsíros 
lakomák’ történeti vázlatait olly nagy genialitás- 
nak tartják, mig másfelől rólam —  mert kissé 
jobb társaságban, s talán izletesebben szoktam 
falatozni mint a jó dominus fráterek — rólam 
mondom azt mondják, hogy én szakácsköny
veknél egyebet nem irok, ha mondom ez éhes 
hősök’ bírálatától nem félteném irói babéromat. 
Egyike e fésületlen fraterkéknek azon minapi 
leveleimrőli bírálatában, mellyekben meleg hon
szeretettel méltányolám Schwarzenberg her
czeg’ magyarosságát, mondván miként gondol
kozása, szive , kastélyában a diplomaticai nyelv, 
homlokiratok stb. a nemzeti, mellvben Győr és 
Komárom városainak mindig nemzetiesbülő szel
lemén Örvendeztem: szóval azon leveleimről, 
mellyekben 10 hasábon át evésivásról alig szólt 
négy kis sorocska, azt mondó (oh ez a derék 
modern Midás) hogy belőlük mást nem tanult, 
hanem hogy, miként fente P. H. L. Komárom
ban más’ tányérához a kést', ,mikép lakott jól 
theával Schwarczenberg herczegnél' stb. — 
Ezek a finomtónu fráterek azt hiszik, hogy 
azért, mert történetesen magyar journalis- 
tává kárhoztatott a haragos ég’ csapása, más’ 
theájára vagy tányérára szorultam; azt hiszik 
ezek a komisz legénykék, 1) hogy saját úri há
zamnál nem tudom magamnak azon kevés ké
nyelmeket megszerezni, miket születésem óta 
épen úgy megszoktam, mint ők a paprikás gu
lyáshúst, s hogy ha ittott barátságos meghívá
soknak engedek, az annyit tesz, mint más’ tá
nyérához fenni a kést? Die miserablen Schluc
ker! kiknek csömörletes elménczkedéseikre va
lóban rá illik egy német Írókat osztályzó szépei
mének ezen jellemző kitétele : ein in Reihe und 
Glied aufgestelltes Lumpengesindel von Ge
meinheiten ! Azután íllyen bufti legényekkel, mint 
szokta mondani Jósika M., álljon ki becsületes 
ember a síkra — s velők versenyezzék polémiá
ban ! Nem, bizonyára nem, megmondja az em
ber a dühös falkának ittott keményebbecskén 
is őszinte véleményét, s aztán darab időre új
ra „de haut en bas“ lenézvén őkeméket, ugat- 

1) Pardonnez moi les expressions — c’ est du ve
ritable styl ad hominem.

3
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ni hagyja kényükre, mint szokták ugatni con 
amore ebek a holdat.

Ezektőli félelmem miatt nem említem mon
dom Berényi barátom’ franczia ebédét, melv- 
lyel a czélirányos étvágynyugtató intézeteknek 
egy pár napi nélkülözése után valóságos oasis 
volt találkoznom Vágújhelyen, s melly után ma
gyarosan szives kézszorítások kozott indultam 
el Pöstyénbe.

Pöstyén egyike a szebb fordöi vidékeknek, 
kiesen nyílt hegyes vidéken a regényes Vág 
folyón. Kényelmes házak, derék fogadó, tiszta 
utczák, tág kávéház, tisztán és rendesen ke
zelt meleg források, czélszerü fördőházak alá 
medrezettek,— jó zenekar, s egy igenigen csi
nosan tartott árnyékos park teszik e hires gyógy
forrásairól ismeretes fürdőhely' mások fölötti elő
nyeit. Idén is—mint mindig —volt számos vendé
gei közt egy igen fashionable kis társaság, melly 
reggel Hygiaeának áldozva, est felé a salonélet’ 
falusi bájait élvezé. A Berényi, Degenfeld , Del- 
sasse , Pálffy, Splényi és Zichy családok’ kü
lönböző ágazatai igen kellemes egy cotteriátké
peztek , hol — mint képzelheted — fölötte ottho
nosnak találta magát a Divatlap et comp. által 
annyira „üldözött szegény Honderű' legcseké
lyebb szerkesztője. Bizony bizony jól esik az 
embernek a müveit társaság' símán fesztelen 
körében héhehóba kipihenni, kivált ha — mint 
nekem — azon szomorú hivatás jutott részére: 

mostani magyar irodalom’ benforgójában da- 
liáskodni. Képzeld Örömem', midőn a postyéni 
társaság’ legszebb , legkeresettebb, legérdekesb 
hölgyeinek egyikében a mi kedves erdélyi Splé
nyi Paulinánkra ismertem. Szegény fiatal nőt 
egy nyakas köszvény lánczolja székéhez, melly- 
ből csak a gyógyforrások’ reménydús csábjai 
emelik ki naponkint. Hadd gyógyítsa meg őt a 
jóknak Istene. — Még egy szót Pöstvénről. Er- 
dődy Erzse grófné — e fördő' tulajdonosnője 
valóban megérdemli a közönség’ köszönetét, 
mert ő mga semmit el nem mulaszt, mi e für
dőhely’ szépítése, elrendezése- és kényelmesí- 
tésére czéloz. Tavaly volt szerencsém lapom
ban egy odavaló fordővendégnő levelét közle
nem, mellyhez egy csillagot ragaszték, ő nmgá- 
hoz a szenvedő emberiség’ nevében intézettet. 
Örömmel tapasztalám , hogy jó sikere volt la
pom’ szerény igényű czikkének , miért is hogy 
a lelkes grófnénak időm sürgető rövidsége miatt 
nem személyesen tehetém meg köszönetemet, 
szivemhől fájlalom, fontartván magamnak e sze
rencsét másszorra.

Pöstyénből Drahócz , Dabuvár és Koszto- 
lányon , Bohanicz és Dombón keresztül Korom
pára érkeztem, hol a lelkes öreg Brunswick 
Anna grófnét — becses névnapjának 81-dikét 
a legjobb egésségben , és mindig éber kedé
lyesség s eleven lélektevékenység kozepett

számos rokonai és ez alkalmi ünnepre évenkint 
nagy számmal összesereglő tisztelői' díszes kö
rében ünnepelőt — ismételve megígértem , de e 
pillanatban mégis váratlan látogatásommal meg
lepni, s ez által őszinte hódolóinak számát ré
szemről is öregbíteni óhajtottam. Brunswick 
Anna’ háza még az egyetlenegy, s félek utósó 
a két magyar hazában , hol olly szívemelő , jó
tékony hatású patriarchalis viszonyok fűzik e 
díszes családnak sokfelé elágazott minden tag
ját ama köz édesanyához, kit azok a csatlako
zó szeretet’ legszendébb nyilatkozataival egy fél 
század óta hálás tisztelettel átkarolnak. Ez ta
lán az egyetlen és meglehet utósó nagy ház, 
mellyben minden Isten adott nap — legyen a 
család bár magára, avvagy körözve száz ven
dégtől— áhítatos diapasonokban csendül meg a 
kereszténység'szelleme — és áldás énekeltetik 
minden asztal fölött. Ő excellencziája fényes 
háza sokat emlékeztet az egykori Kemény Sá- 
muelné ő nmga úri házára , kivel egyike az ik- 
tári ház’ utósóinak, mint evvel a Zrínyiekének, 
mindkettővel pedig ama boldog patriarchalis 
szellemű vallásos háztartások nagyszerű typu- 
sa veszett és veszend el (bár mennél későbbre 
legyen az) a két hazában.

Mi a korompai kastélyt s kertet illeti, azok
nak kivált elseje egyike a legszebb magyarho
niaknak. A park pedig bizonyára mind a dús 
tenyészet, mind különösen a fák’ és növényfa
jok' ritkaságára nézve bármellyikkel megmér- 
közhetik. Egy mesterségesen beágaztatott folyó 
emeli miként szépségét, úgy szembetűnő bu
jaságát is a rétek- és facsoportozatoknak, mikép 
platánok’ és fényűk legritkább, legdrágább 
fajai, s egy sereg pompás példánya legkényesb 
külégalji növényekből díszíti e szép kertet, 
mellynck rajzával, a magát nemesb arányaival 
figyelmünkbe hízelgő kastélyéval együtt, tavaly 
kedveskedék olvasóinak a Honderű. Van eze- 
kel kívül még Korompán valami, melly a honi 
művészetbarátot mindenesetre leginkább érde
kelhetné. A széplelkü grófné t. i. — ki a honi 
tudományok- és művészeteknek mindig meleg 
pártolója volt — néhai férje’ emlékét hozzá mél
tókig örökítni óhajtván, az ekkor már magyar- 
országi hírre kapott szobrász Ferenczy által vé- 
setett emlékkövet, nem csekély áldozattal. Meny
nyire érte legyen el a kegyes Özvegy dicsére
tes kegyletének óhajtott czélját, azt elhatároz
ni nem akarom. A márványemlék ott áll — kiál- ; 
tó bizonyságául müvészetbeni elmaradottságunk
nak. Az elhunyt férj emléke örökítve, de nem 
dicsősége a vésünek, melly márványban élteti 
a megsiratottat. Ferenczy’ vésüje a finomabb s 
biztosb vésük’ egyike, de teremtő szellem , o(p 
költőiség, hibátlan rajz — meg aztán finom vé- 
sü nem ugyanegyek!

Nagyszombat városába estve későn érkéz- 

-------------------------------------------------
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lem, s onnan rövid pihenés után tovább üget
ve, sajnálva mulasztám el bővebb megismeré
sét ez érdekes városnak, melly lámpavilágnál 
igen jól vette ki magát. Szerettem volna külö
nösen a kórházat megtekinteni, mellynek Ko- 
rompán ismerni tanultam érdemes igazgatóját 
átalánosan dicsértetni hallottam. Hajnalban ér
keztem meg Pozsonba. honnan a nem soká le
indult Gőzösön Pest’ városába érkezém, hol a 
hölgyeknek szánt drága laptársakat nagyon ösz- 
szeröffenve leltem a Honderű ellen. Egy Petőfi 
nevű kis borzos legényke, kire jóbarátjai erő
nek erejével ráfogták, hogy ő n a g y  e m b e r  
— különösen jól mulata a Honderűre irt leg
újabb pasquilusával; ez a derék fiú annyira vit
te a petőfieskedést, mikép 'felég naiv volt g e -  
n i a l i s  verseiben saját szájával bevallani, hogy 
-„őt — mig éhezett — aranynyal fizette versei
ért a Honderű, miért is aztán hálából most, 
midőn kezd lenni hogy mit egyék, irgalom nél
kül elgázolni indul11 (már a nagy Pe t ő f i  a kis 
Honderűt!) Est il mesquin ce petit drole Iá !

Ekkép némelly collega urak. Vigasztalásul 
azonban illy r e t t e n e t e s  fájdalmak ellen né
hány mástónu nyilatkozatokat is találtam aszta
lomon , mellyek közöl a lelkes Sch varzenberg 
herczegnek hozzám intézett s ama minapi leve
lemben érintett tárgyra vonatkozó néhány szí
vélyes sorait— addig is mig a Honderűbe ig- 
tatott levelemre küldendett válaszát veled köz
leni alkalmam leend — ezennel berekesztésül 
már csak azért is lemásolom, nehogy olly 
egyénkékkel kellessék azt befejeznem, mint mi
nők a dominus V. I., a dominus P...fi, az E , 
meg bizonyos komáromi R... T... István és 
több efféle tetőiül talpig komisz fráterek.

Ő herczegsége levele igy szól:
,Nagyrabecsült barátom ! Igenigen ér

dekes keményféle ívtegze máriavölgvi csarno

komban fog e napokban pompázni, gyakran és 
kedvesen emlékeztetve mostani birtokosát mi
ként a szeretetreméltó adományozó — úgy a 
vele töltött kellemeles órákra. Épen most izza
dok egy magyar megköszönő levél körül, mely- 
lyet pótlólag fogok önnek megküldeni, bátor sa
ját férfiasán őszinte nyelvemen mégis csak talp
raesettebben tudom festeni érzetim’. Egyébiránt 
ugyanazt különböző nyelven , különböző szók
kal , és különböző időben el lehet mondani a 
nélkül, hogy azáltal a változatlan őszinte érte
lemnek — melly a változatos kitételek’ alapjául 
szolgál — velejéből, magvából a legkisebbet is 
elvegyünk.

Hogy tehát kegyednek olly sok ízben és 
olly barálilag kimondott szives véleményeérti 
koszönetem soha végét ne érje, meg kell hogy 
említsem még azon érdekes, és rám nézve fö
lötte hizelékeny czikkét, mellyet csöndes és 
igénytelen Máriavölgyemnek s a benne lakó 
remetének szentelt a Honderű. Adná Isten, mi
kép saját hatóságában is ugyanazon barátságos 
indulat és elismerésre talált volna , mellynek a 
szép Magyarország’ minden részeiben, mikép 
osztályainak mindenikénél több mint egy ne
gyed század óta örvendeni szerencsés; hálá
san marad ez szivébe vésve, s egy olly dicső em
léket képez, mit egyes, kevesbbé örvendetes 
tapasztalatok zavarni nem képesek.

Éljen szerencsésen kedves barátom , s ha 
még valaha időt, alkalmat s egy ön előtt már 
ismert utat is találand: örvendeztesse meg új
ra látogatásával a kegyedet őszintén becsülő 
mariavölgyi remetét.“

Adieu ma bonne Emilie! au revoir!

P. H. L.

D E Á K  F E R E N C Z H E Z .
Emléklap.

Szivednek emberiség’ szent joga — 
Elmédnek a tusára ébredett hon — 
Őszinte higgadt szódnak a király 
Használja kincseit, s egy dicsőbb utókor 
Megtörhetetlen lelkedéit.
Hadd légyen áldva hát az emberiség' — 
A szent hon’ a király’ s utókor’
Nevében a Tiéd dicső Deákunk,

• Tisztelni kit meg nem szűnünk soha ! 
Pesten, tavaszutó’ 21 . iS45.

Petrichevich Horváth Lázár.
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2BTI SZ2ML3.
yissük meg e heti szem- 
lélődésinket a következő 
tudósítással, melly egy a 
napokban tartott szívélyes 
falusi mulatságról értesít: 
,,A fővárosi társasé-let olly 
lassan mozog — igy szól 

a levél — a kis igényekkel biró s így mindig 
vidor néptömeg közepeit, s vigalmai olly gyé
rek , hogy sem kellemetlen, de érdektelennek 
sem vélem a Honderű' bájos olvasónői e lőtt, 
ha pár sorral egy igénytelen falusi mulatságról 
tudósítom őket, mellyben kevés nap előtt, egy 
kellemdús család’ körében részesült egy kis de 
válogatott társaság. — Péteriben volt ez, a szel- 
lemdus özvegy Földvári Miklósnő’ lakásán. — 
Yolt-e mi különös czélja, vagy úgynevezett 
,czime‘ ezen mulatságnak— nem tudom, elég 
az hozzá hogy vigan voltunk és ugyancsak mu
lattunk. Az estélyt 7 és fél órakor színi előadás 
előzé meg ; azonban a müvet szép tartalma’ da
czára i s , a két játszó pseudoszinész’ ügyetlen
sége s főleg egyikének helytelen s a darab'ko 
molyságával meg nem férő parodizálása, bizo
nyára tökéletesen megbuktatja — ha a bájos 
házi kisasszony’ finom s dilettansi tökélyü játé
k a , a mennyire lehete, a fiascotul meg nem 
menti. — Egy kissé megütköztem magam is, 
hogy dilettáns uraimék német és nem magyar 
darabot választának szeszélyük’ teljesítésére,— 
de bővebben értekezvén ez iránt az illető ren
dezővel, a nyert fölvilágosítással — melly a szín
darab’ választásában , szerepek' kiosztásában , 
színészek’ keresésében, s ezeknek vonakodá
saiban , s főleg az idő' rövidségében előfordult 
akadályokat tünteté elém — mivel az efféle ba
jokat és nehézségeket magam is ismerem, tel
jesen megnyugvám. Ha az Életképek’ szerkesz
tője volnék, még egy gravamenem volna, ma
ga a színpad ellen, melly — képzeljétek csak— 
egy fabódé volt; de bár az illy arena forma 
színköröknek a nevezett érdemes szerkesztőként 
halálos ellensége vagyok, mégis evvel, mint a 
kertben szép árnyékos helyen ritka csinoal és 
ügyességgel elkészülttel, egészen megbarátko- 
zám, s a rendezőnek teljes megelégedésemet 
nyilvánítom.

Színdarab után következék a zene, há
rom művész vetélkedve csalt ki életet, ér
zést a zongora húrjaiból, a házi kisasszony 
szép játékával köz tetszést s megelégedést ara
tott, Szerdahelyi barátom remek működésével 
csodálat s bámulatra ragadá a közönséget, és 
Székely kedves s bájos előadásával eligézé azt. 
Lehetlen volt e két játék közt hasonlatot nem 
tenni. Mindkettő ritka élvezetet nyújtott a hall

gatónak ; Szerdahelyi felzudult tengeri szélvész 
gyanánt fölizgatá a szenvedélyek és érzelmeket, 
Székely azokat lecsillapító s a gyönyör’ élve
zetében felolvasztó. — Éljenek mindketten, s 
részesítsék minélelőbb a közönséget is illy él
vezetben.

Az estélyt szokás szerint táncz fejezé be , 
melly majd reggelig tarta , s melly közben a 
csárdás különös szenvedélylyel járatott e l ; a 
valódi magyar szivességü kedves s szép házi 
kisasszonyokon kívül a társaság’ födiszei való
nak a nyájas s kellemdús gróf Teleky Sámuel- 
né kedves családjával, melly közt a ritka szép
ségű , bájos Irma grófné — egy feselő bimbó— 
mindenkit elbájolt; özvegy Tahyné, Benitzky 
Ninával, kiknek — mint tudva van — megjele- 
nésök elég arra — hogy elevenítsék és díszí
tsék a társaságot, csak kár, hogy egy kis gyön- 
gélkedés miatt korán vonult vissza szobáiba.

S ezzel most befejezem tudósításomat e 
kellemesen töltött estélyről; ígérem azonban , 
hogy még egy érdekesnek reméltem czikket 
küldendek a Honderű’ szerkesztőségének, foly
tatásául e mainak, mellynek czíme leend : Ne r -  
v e u s e  a s s z o n y ’k i r á n d u l á s a  a zöl d  be.

Victor és Eugenia’ szerzője.“ 1)

— Itthonn Budán a múlt napok’ egyikén 
ős Buda városának lovas polgárőrsége tartott vi
dám mulatságot a vadászudvarnál. Öröm tölté 
el minden igaz hazafi kebelét hallására az elei
től végig német t o a s t o k  s a latin’v i v a t o k- 
nak, mellyek a m a g y a r  ősváros’ örpolgárai- 
nak ajkiról olly nemzctiesen zengének le.

— De hogy a mulatsági híreket folytas
s uk, megemlítjük ű-ször: hogy Tomala F. ur 
sz. István’ estvéjén a budai vároldalt fényesen 
kivilágítani, s ott némi ünnepmulatság formát 
rendezni szándékozik, látdíj mellett. E díj a 
Herminakápolna' építésére fog fordíttatni; oda 
fordíttatott-e vagy hova a herminamezei mulat
ságkor bejött szép pénzöszvegecske ? azt nem 
tudjuk.

—- Frankenburg A. ur is tervez egy nagy
szerű mulatságot a gyermekkórház’ javára , a 
városerdőben. Mindkettőnek szép sikert óhaj
tunk.

— A leopoldvárosi ballettársaság színpa
dunkon megbukott, s első előadás után tüstént 
útnak is eresztetett az igazgatóság által. Több 
lap, melly mintegy kapva kapni látszik az al
kalmon, hogy a mostani igazgatás e l l e n  szól
hasson, nem mulasztá el ezt sem, köpenyéül

1) Sajnáljuk hogy e valószínűleg jeles munkát s 
igy ennek szerzőjét s egyszersmind ezen czikk' 
Íróját nem ismerjük; a mennyiben tehát ezen 
munka talán még csak kéziratban volna , kérjük 
szíveskedjék szerző velünk egy pár czikket köz
len i, szives köszönettel fogadandják a Honderű’ 
hasábjai. A szerk.
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használni kifakadásainak, nem törődve ezúttal 
sem a valódi tényállás’ kipuhatolásával. E tár
saság a bécsi leopoldvárosi színháztól elbocsát
tatván , m e g k e r e s t e  a nemzeti színház’ 
igazgatóságát az itteni fölléphetés iránt. Jeles
ségük s művészi kiválóságuk felől, mint tudva 
van, legkedvezőbben, dicsérethalmazva szólt a 
bécsi critica, melly e társaságot évek’ során át 
tartá szemügygyel. Sőt a bécsiek némileg gra
tuláltak maguknak, hallva, hogy e d e r é k  tár
saságot a magyar közönség megismerendi. Az 
igazgatóság tehát kedvező föltételek mellett 
megkerestetvén, négy előadásra, többnyire bér
folyamban adandókra , engedelmet adott a tár
saságnak , azon világos kikötéssel, miszerint 
előadásaik olly szerkezetűek s neműek legye
nek , hogy Ízlés s ekkép a nemzeti színház’mél
tósága általuk ne sérlessék; mit, s azt, hogy 
előadásaik műveltebb közönségnek is érdekes 
személvül szolgálandnak, a felőlük német szom
szédinknál uralkodó átalános jóhír után remél
ni lehete. Egyébiránt még be sem végzék úgy
szólván előadásukat, midőn már további föllép- 
hetésük megtiltva lön.

— Az újdonságok űzik egymást színpa
dunkon. Minap láttuk a ,Nyomor’ iskoláját1 Ko
vács Páltól; múlt héten a ,Házi orvost* kiből 
azonban aligha lesz országos orvos ; tegnap a- 
datott László ur' javára a ,Szökött színész és 
katona1 ez népszínmű Haraytól; napokban a- 
datik a ,Négy Haimonfi’ czimü jeles opera ; 
20-kán a ,Végrendelet1. — Egyszer h o p p ,  a z 
tán k o p p ,  mond a példaszó , — valódi magyar 
szokás.

— Egypár lap ok nélkül fogta rá Fáncsy 
és Erkel urakra , hogy Pécsre jártak academiát 
rendezni, mert az ezen uraknak eszükbe sem 
jutott. Atalában a r á f o g á s o k  nagyon divat- 
lanak jelenleg, kivált egypár divatlapban. — 
Többi közt például a P. Z.-ban , egy a satellit- 
ből átvett czikket olvasunk , melly előbbi állí
tásunkat a ráfogásokra nézve erősíti. ,,A pesti 
divatlap — igy szól azon czikk — talpraesett 
mvstificatioval ámítja olvasóit egy szebeni tu
dósításában. Azt írja t i., hogy ,,Czinege Fe- 
rencz u r , ki ritka vegytani s iparismeretekkel 
bír, egy bőrgyárt szándékozik felállítani 80,000 
pftnyi részvénytökével. Továbbá igen örvende
tes , hogy Tompa Imre ur, egy a magyarságnak 
a legnyakasb szászok közti terjesztésében nagy 
sikerrel működő tehetségdús magyar iró , a ha
zai olvasóvilágot nem sokára egy jeles regény
nyel lependi meg ,A n a g y r a v á g y ó 1 czím 
alatt. A szerkesztő áldást kér Czinege és Tom
pa urak' munkájára a magyarok’ Istenétől.— 
Adjon Isten a nevezett szerkesztőnek több vi
gyázatot közleményczikkek’ fölvétele körül; 
mert a fönebbi tudósításból de csak egy betű 
sem igaz.“ — E czikkből egyébiránt még azt is

tanuljuk, mikép ipar- s egyéb mozgalmaink 
nem egészen olly arany színben léteznek való
sággal i s , mint papíron, s hogy ama gyárak
nak nem mindnyája létezik még — fájdalom ! 
— valósággal is, mellyek hírlapjainkban olly 
egyremásra építtetnek — tintából.

— Múlt számunkban szó volt az énekis- 
kola’ növendékeinek próbatételéről, s a czikk’ 
végén megneveztetnek a jutalomdíjak’ tisztelt 
ajándékozói. Ezek között nem említők Tahyné 
ő ngát, ki egy aranyat adott jutalomra, s ki
nek, habár utólagosan, nyilvános köszönetét 
mondani annál inkább ösztönözve érezzük ma
gunkat, minthogy ő nga az egyetlen urhölgy, 
ki ez intézetet figyelmére méltatni sziveskedék.

— A keleti zarándokok, gr. Batthyány La
jos és még két utitársa, a múlt csütörtöki gő
zösön szerencsésen s a legkülönfélébb tapasz
talatokkal rakottan tértek vissza fővárosunkba. 
Az utitársaság’ egyik volt tagja Csernovics ur 
Olaszországba utazandó, már korábban elvált 
tőlük.

— Egy új reményteljes fiatal zeneművész 
érkezett napokban városunkba, nem sokára 
nyilvánosan föllépendő, t. i. Heray u r , violon- 
celljátszó, a bécsi conservatorium’ növendéke. 
H. ur komáromi születésű magyar, s igy figyel
münket közelebbről igényli. Adandó hangverse
nyére tehát ezennel figyelmeztetjük tisztelt ol
vasóinkat.

— A vasutat 20-kán csakugyan megnyit
ni szándékoznak.

— Azon furcsábbnál furcsább magyar hir
detések közt, mellyek az újabb idők’ szellemé
nek köszönik- világra jöttüket, nem utósó he
lyen áll a következő, mellyel egyik mezővárosi 
kereskedő ajánlja újdon nyitott boltját a közön
ségnek , s melly szorul szóra igy hangzik: „A 
balpiaczon egy új kereskedés mindennemű ve
gyült Portékákkal n y i t t a t o t t .  Mellyre nézve 
alólirtak magunkat ajánljuk a legjobb minémü- 
ségü Portékákkal a tisztelt vevőket mind sum- 
más mind csekély vásárlókat leghelyesb s leg- 
lehetősb árral fogunk szolgálni. Legjobb ter
mészetes kávék , mindenféle finom Czukrokból, 
úgy olaszországi gyümölcsök, magyar Cham
pagner, Tokai és Ménesi kitörések, (Ausbrüche) 
mindennemű minémüségü vizek, Groji- és Par- 
mesan-Sajtók, legfinomabb Aixi és tábla olaj, 
Len-olaj és firnisz, Capal-Lug, (Copallack) Spi
ritus mely 36 tói 40 grádusig, kül- és bel-or- 
szági szipák és minnemü szipa eszközök. Leg
jobb minémüségü keményittö és varró ezérnák. 
s egyszersmind angol- és sotti pamukok, min
dennemű varró selyem , úgy nem különben Dom- 
bavári és Marseilli selyemek. Ruha alávaló bél
lések mind férj mind nő szabóknak, úgymint 
Damis, Croisée, Gierdings, Juh-Gyapju, Las
tings a Reverendákhoz , és a legjobb Vatták,
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helybe készítettnek a legcsekélyebb árban fog
nak adatni. A legjobb angol aczél- és ércz-sze- 
rek Borotvák , s mindenféle ebédlő kések, nő 
és férjnek való satullák, úti zsebek. Valóságos 
Kokos-diók-olaj, és szóda-szappan, különféle 
Parfümerie-, kölni és három királyi víz, király 
leányának vizei, pomáde, Bum de Jamaica, 
Punscb-Essenczia. Szívességgel látandjuk min
den tisztelt vásárlókat s magunkat ajánljuk alá
zatos szolgájok stb.

— Egyik kedvencz tárgya e perczben 
sajtónknak a maga saját azaz a sajtó’ ügyébeni 
izgatás. A nyomdai zsarlások' napról napra nö
vekedő súlya feljajdítja lassankint végre a leg- 
türelmesbet is, s fölébreszti a közohajtást, vaj
ha a szellemi fejlődés’ e tetemes gátja hova- 
hamarabb elháríttassék. Mennyire érzi minden 
irodalommal foglalkozó, az elegendő sajtók’ 
nyomasztó hiányát, már magában eléggé bizo
nyítja azon körülmény, miszerint elég vala e 
dolognak megpendíttetni, hogy azt az egyete
mes journalistica egyszerre magáévá tegye. 
Milly nevetségesnél is nevetségesb aztán a dol
gok’ illy állásában az olly vittzelni akarás, mint
K. nyomdatulajdonos űré , azt csak e vittzelni 
próbáló ur maga nem látja be, különben ,nostra 
culpát1 mormogva magában , szép csöndesen 
hallgatott volna.

— Spaczer-Gentiluomo asszony csak
ugyan föl fog lépni színpadunkon. Első szere
pe az Alvajáró lesz, mellynek magyar szöve
gét a vendégnő már be is tanulá.

— Benza ur igen fényes fizetési ajánlato
kat kapott Bécsből, ha ott a karinlhkapui ope
rához szegődni kívánna, t. i. több mint kétany- 
nyiát mostani fizetésének s három havi szabad
ságot. Mindenesetre csábító ajánlat.

— Füredy ur négy nap múlva utazik mü- 
vésztanulmányi útjára. Vezesse őt szerencsésen 
a művészet’ géniusza.

— Múlt vasárnap estve a horvátkert is
mét fényesen ki vala világítva, azaz a fényest 
csak annyiban kívánjuk értetni, mennyiben a 
legnyomorubb pislogásu lámpának is van fénye. 
Szép budapesti népsereg gyűlt össze e világí
tásra , ámbár más mulató- és sétahelyek is tel- 
vék valónak élvezőkkel. Mindez azonban nem 
gátló a nemzeti színháznak, kivált a magasb ré
giókban , zsúfolásig megtelését, mi Szigligeti 
ur’ Szökött katonájának valóban dicséretére 
válik.

— Tegnap múlt egy hete fényes fáklyás 
zenével tisztelgett a pesti ifjúság K. L. urnák, 
ki betegessége’ daczára is jó hosszú , s tartal
mas beszéddel válaszolt megtisztelőinek. A ze
ne azonban — zárjel közt mondva — igen gyön-

, ge volt; többi közt Erkel’ hymnusa egészen 
eltorzíttaték.

— Hunyady László dalműhöz igen szép 
nyitányt készíte annak szerzője Erkel Ferencz 
u r , melly nyitány az opera’ legközelebbi ada- 
tásakor fog először játszatni.

— A múlt szemle’ utósó czikkébe egypár 
elnézési hiba csúszott be, mit ezennel kiigazí
tunk. Egyik az, hogy annak utósó pontjában 
kimaradt e pár szó: a P. H. szerint; továbbá a 
f r i s i t ö n d e  feledékenységből nem szedetett 
r i t k á z v a ,  miáltal inkább kitűnt volna, mi
kép ez új faragásu szó nem úgy Íratott oda , 
mint mi polgárjogot komolyan igénylő új vendég.

f

— PAPA, nyárhó’ 13. Űjdonsági tárczánk’ 
meddőségében nem alkalmatlankodnám ez al
kalommal levelemmel, ha két körülmény rám 
nem parancsolt volna , hogy fölszólaljak. Egyik 
az , hogy értésemre esett, miszerint a Pesti di
vatlapnak egyik pápai levelezője a sok közöl 
iszonyuképen fölindulni méltóztatott azért, hogy 
csekélységem is mint ő, A l p á r  nevet választa 
leveleiben. Töredelmes szívvel vallom meg te
hát, hogy hibáztam, de tévedésem mégis meg
bocsátható, mert gyéren olvasván azon lapot, 
mellynek ő érdemdús levelezője, nem tudtam, 
hogy ő is e névvel jegyzé nehéz, — akaróm 
mondani fontos közleményeit. Nehogy tehát a- 
zon irodalmi hős’ babérjait fejéről erőszakosan 
lekaszálni láttassam: ezentúl más nevet válasz
tok leveleimhez, csupán arra figyelmeztetvén 
azon jó urat, hogy az ő álnevével is élt ezelőtt 
már az Athenaeumban egy jeles fiatal költőnk.

Másik eset, melly írásra kényszerít, a Hon
derű’ egyik pápai levelének azon közleménye, 
mellyben a képző társulatról lévén szó, az ál
líttatok, hogy némelly pöffeszkedő tagok miatt 
munkássága elakadt, de ezek már kicsapattak. 
Én e történetről szándékosan hallgattam, mert 
nem tartottam a nagy közönség elé valónak. 
Miután azonban A n g y a l b a n d i  ur fölhozta, 
kötelességem azt az igazság’ szövétnekével föl
világosítani. Lemondván Tarczy ur az elnökség
rő l , azt határozók a tagok, hogy mielőtt javí
tás alatt levő alapszabályaikat be nem fejezik, 
addig elnököt nem választanak.1) Hosszabb idő
re húzódván ez átdolgozás, és még tovább kés
vén az alapszabályoknak tanár urak általi meg
erősítése , ez utóbbiak jónak látók addig is he
lyettes elnökül a collegium' seniorát beküldeni, 
miután pedig a társulatnak az iskolai szék által 
is megerősített alaps/abályainál fogva az elnök- 
választási jog a társulatra vala bízva: a bekül
désben némelly tagok ellenmondást láttak, s

1) Ez tehát a munkásság’ elakadásának oka. P. 
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f azt ki is nyilatkoztaták. Minthogy pedig meg
győződésüket az iskolai szék elölt sem akarták 
visszavonni, ezért, az  i s k o l á b ó l  kitri I t a t 
t ak .  A négy ifjú nem nyugodván meg ez Íté
letben , a consistoriumhoz folyamodott, melly 
újólag bevétetésöket határozd, de a társulatból 
ö r ö k r e  kitiltattak. Ez tehát az egész törté
net. — Ezen tagok' munkásságára nézve még 
azt kell megemlítenem 1) hogy ezeknek egyi
ke a kitűzött négy föladat közt háromban jutal
m at, egyben dicséretet nyert. 2) Alig esett 
tudtára a társulatnak e tagjainak kizáratása, az 
egész társulat folyamodott, hogy beléphetésok 
engedtessék meg, mit bizonyosan nem teendett, 
ha munkásságában akadályozták volna Ezekből 
Angyalbandi’ tudósításának valótlansága világos.

Legközelebb múlt vásárunkban botrány- 
koztató volt látni, mint siettek némelly hölgyek, 
habár védegyleti tagok, egy bécsi kereskedő
nél vásárolni kelméket, mit mások magok tenni 
szégyenlvén , szolgálóik által hordanák házaik
ba a kívánt áruczikkeket: ámbár olt volt a szom
szédságban alig 10 lépésnyire a pápavidéki 
biztosság' raktára. *)

Előbbi levelemben említett karigazgató nem 
C s o r b a ,  de Cs o n k a  Ferencz, mit kiigazít- 
tatni kérek. POKOLVÁRI.

— PÁPA, nyárhó 27. Adott szavam be
váltandó , im újra közlök ön’ lapjának mélyen 
tisztelt olvasóközönségével néhány igénytelen 
adatot. Ugyanis, mindenekelőtt kérem önt, ne 
engedje becses lapját ama személyeskedésben 
utánozhatlan világhirü Vahottali harcz és hábo
rú terévé alacsonyulni; mert higye el azon ér
dekelt ur , hogy többen fordulnak el lapjától un
dorral , mint kik belőle tanulságot meríthetné
nek. — Egy más szerkesztői titoknak is jöttünk 
nyomába, melly a kedves olvasónők' figyelmét 
ugyan nem igen érdekli, de mégis közlésre mél
tó. Jelesül az Életképek különben érdemes 
szerkesztője rég hirdeté G. E. K. földesurunk' 
arczképének múmellékletüli adását; azonban ezt 
unva ő nagysága már két hóval előbb a meg
jelenésnél osztogató arczmását gazdasági tisz
teinek ; sőt B-...r könyvárusunk 100 példányt 
kapott B é c s b ő l  árulni egyenkint 1 ft 20 kr.- 
val pp. s mondhatom, jókora botrányul szolgált 
olvashatni e képek alatt ,,Az Életképekhez ki 
adja F. A.“ s itt valólag csak 24-kén közöltetik... 
életrajz nélkül. Tudom a dolog’ bibéjét! 2) — 
Nyárhó’ 24-kén reggeli 7 és 8 között erős zá-

1) Illy panaszokra nem egy vidéki tudósítónak lesz 
még alkalma fakatJni. Azonban mindez csak azt 
mutatja, miszerint a növényt idöelötti virágzás
ra erőltetni akarni, elveszett munka. Egyébiránt 

J 9  az illy áthágók sokkal eszélyesebben teendettek,
/VT} ha alá sem Írtak volna.

2) Az itt következő, s minket dicséröleg érintő 
U jf commentart szabadjon elhallgatnunk. Szerk.

por és villámlás riasztgatott bennünket, s ez 
utóbbi az úgynevezett öreg templomba be is 
nézett, hanem miután egyik oltárkép’ márvány 
párkányát összetörte... meghunyászkodott. U- 
gyanaz éjjel a hires sógortermő kertek egy a 
bakonyban történt felhőszakadás’ következtében 
vízzel boríttattak el. Szegény pápaiak! se répa, 
se collegium !!! ŐRSI FERKE.

T H A L I A .

Nyárhó’ 21. A k á p o l n a ,  dr. 5 fi vb. Ir
ta Gozlan , ford. Csepregi. B a r t h  a ur’ jutal
mára először.

— 22. Ugyanaz másodszor. Többször 
aligha adatik — s igy felőle nem is szólunk.

— 23. Mi c b á n ’ c s a l á d j a ,  dr. 3 fel
vonásban. Irta S z i g l i g e t i .

— 24. Na g y  o p e r a i  e g y v e l e g .  
Alboni k. a.’ föllépte.

— 25. IV-d. H e n r i k  k i r á l y ,  dr. 5 
flvb. Shakespearetől.

— 26. O p e r a i  e g y v e l e g ,  a kar
személyzet’ javára , s Alboni k. a.’ legeslegutó- 
só föllépte.

— 27. F a l u s i  l a k o d a l o m ,  vigj. 3 
flvb. Irta Jakab István. Igen szép közönség.

—  28. N y o m o r ’ i s k o l á j a ,  dr. 5 
flvb. Irta K o v á c s  Pál. Bérszünetben először. 
Róla később.

— 29. Báj i t a l ,  víg opera 2 flvb. Do 
nizettitől. s z í  ó n é  assz.’ isrnéti első föl
lépte. Az előadás ismeretes, ámbár az ezúttal 
nem volt olly kerek és egybevágó mint más
szor. Lászlóné asszony különösen hangterjben 
sokat nyert azóta, hogy utólszor hallók , e mel
lett kivált némelly helyeit szerepének igen szép 
könnyűséggel éneklé. Benne nem kevés re
ményt helyezünk.

— 30. K ö n n y e l m ű s é g  s z e r e l e m 
bő l ,  vj. 4 flvb. Bauernfeldtől.

— 31. H a r a m j á k ,  szomj. 5 flvb. 
Schillertől.

Pillantsunk végig e hónapbeli előadásokon. 
E hónapban összesen csak hét estve adatott e- 
redeti darab, mi bizony kevés. No de annál 
kielégítőbbnek Ígérkezik e részben nyárutóhó. 
Ellenben új érdeket adónak e hóban operánk
nak Alboni és Rovere’művészi előadásaik, mely- 
lyek 1-ször ritka müélvet nyújtónak a közön
ségnek; 2-szor művészeti tanulmányul szolgál
tak dalnokainknak s 3-szor szépen jövedelmez
tek a pénztárnak. Meglátjuk mit hoz e részben 
augustus. — A drámái előadásokkal kevesbbé 
valónk megelégedve e hóban. Nem volt ugyan 
egészen érdektelen a játékrend, de annál ha
nyagabbak voltak az előadások, annyira mikép 
e hanyagság mármár tetőpontját érné. Szerep
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nemtudás, innen fonák vagy semmi szavalás, 
visszás játék, elkésések, zavarok stb. stb.nem 
olly dolgok, mik egy előadást éldeletessé ten
ni bírjanak. Vajha a jövő jobbat hozzon e rész
ben. Legtöbbet lakott színpadon— aránylag — 
most is, derék Szentpéterynk , s nem adott pa
naszra okot soha , de adott igenis tetszéstap
sokra. Mellette Egressy G. ur kiemelendő, — 
ők ketten nem keveset simíták az előadások’ 
egyébiránti darabosságát, Szorgalom és ügye- 
kezet’ tekintetében S z a t h m á r y n é  assz. és 
S z i g e t i  ur említendők. Sz.-né asszonyban 
nem sokára egy igen jeles színésznőt birandunk, 
kiben csak az kár, hogy tehetségét olly külön
böző szerepkörben kénytelen edzeni, miáltal 
annak saját körébeni kifejlése csak hátráltatik. 
Ezt azonban szükség kívánja ; miután fiatalabb 
nőink közöl még egyik sem haladt annyira, 
hogy Sz.-né asszonyt egyszerre két színésznő 
helyettesítésétül fölmenthetné. Szigeti ur szor
galmat leginkább a szereptanulásban bizonyíta. 
E fiatal színész igen is sókat forog színpadon, 
de hiában , neki is másokat kelle helyettesíte 
nie, sőt öreg apát is játszania, még férfiúinak 
is alig mondható hangjával. Sz. ur ennek nem 
oka, s alkalmasint velünk együtt ő is azt hiszi, 
jobb s művészeti előhaladására nézve eredmé- 
nyesb volna ritkább de készültebb föllépegelés. 
K o m l ó s s y  I d a  kisasszony még sokkal ke- 
vesb ideig van színpadunkon, semhogy vidék
ről hozott természetien mimicáját s főleg sza
valását lesimíthatta volna : de ügyekezetet tőle 
nem lehet megtagadni. Ellenben P r i e l l  k. a. 
sokkal hosszasbidő óta van színpadunkon, sem
hogy tőle nagyobb szorgalmat ne igényelhet
nénk. E két fiatal színésznőben nemes verseny
nek kellene létezni a színművészet’ dicstemplo
ma felé, hol számukra Thalia’ babérága zöldéi. 
— Alkalmuk van rá , miután elsőrendű művész
nőink e részben nem igen gátolják őket, s ha
vakig nem csodáitatják művészetüket, mit vaj
ha mégis gyakrabban tennének, s részeltetnék 
a közönséget koronkint olly előadásokban is, 
mellyekben színművészeink’ elsőinek valameny- 
nyiét lehetne édes kedves alkalmunk remek, 
összevágó, művészi játékukban csodálhatni s 
con amore megtapsolhatni. —j—

PODHORGZI KASTÉLY, GALL1CZIÁBAN.

(Levéltöredék.)

A régi Lengyelország’ fénykorából fonma- 
radt egyik legpompásb emléke Gallicziának a 
podhorczi kastély, mellyet lengyelhoni tudósí
tónk' levele után megismertetni olvasóval ér
dekesnek véltük.

,,Mielőtt elindulnék— igy szól a levél iró- 
ja -lehetlen egypár szóval nem érintenem e

kastély’ falai közt töltött igen kellemes óráimat. 
Magas hegyvonal' csúcsán fekszik ez ószerü 
kastély , mellyröl szemed a muszka birodalom' 
síkjaiba vész. Mostani birtokosa gróf Rzewos- 
ky, egy fiatal lengyel u r , kivel Bécsben ismer
kedőm meg, s ki látogatására meghívott. A ki- 
rályilag nagyszerű kastély nem góth, hanem 
inkább velenczei olasz stílben van építve s Bo
na Sforza lengyel királyné' idejéből való rop
pant épület, csinos ízlésű s jó rendben tartott 
parktól körözve. Földszinti osztályait csinos 
vendégszobák foglalják e l , a felső emelet üre
sen áll, ellenben az első emelet szebbnél szebb, 
gazdagnál gazdagabb ószerü szobák s termek
ből áll, átalában a legszebb mozaik padlazattal, 
a falak nehéz selyem damaszttal borítva, vagy 
üvegporondbul mesterségesen készített kristály
burokkal, mellynek csillámaiban milliomszor 
törik meg a fénysugár. Azonban mind e falak
ból kevés látszik mert száz meg száz többnyire 
életnagyságu arczképek, vagy ölnyinél nagyobb 
történeti festvények, a régi lengyel történet’ 
azon jeleneteit ábrázolók , mellyekben Rzewos- 
ki ősei vezérkedének, foglalják el a falakat gaz
dag aranyzatu roppant rámákban. A plafondok 
hasonlag megannyi nagymesterek’ eredeti s má
solt festvényeivel ékítvék. Rembrandt, Van Dyk, 
Tintoretto, Luca Giordano stb ecseteik után. 
Érdekes többi közt a kandalló fölött függő egy 
szép hölgy' arczképe ‘La m a r é c h a l l e d e  
Be t i l l e‘ a mostani tulajdonos' ősapjának, ki 
XlV-d. Lajos alatt szolgált, kedvese, érdekes 
különösen a kastély körül uralkodó regénél fog
va, miszerint t. i. a kép előtt éjfél tájban olly- 
kor fuvolaszó hallatszik. A fuvola t. i. amaz 
ősapának kedvencz hangszere volt.

Érdekes még ezenkívül két arczkép, egyik 
a tulajdonos gróf’ édesanyjáé (ki jelenleg Ro
mában él), másik nagy anyjáé, ki 22 éves ko
rában a franczia nyaktiló alatt vérzett el.

De nem csak építészet és festvények , ha
nem bútorzat s egyebekben is minden nyomon 
az elhunyt gazdagság, hatalom és pazarfény’ 
nyomai láthatók. Öles kandallók, legszebb már
vány faragványok, mindenütt az ősi czimerrel, 
aranynyal hímzett bársony vagy nehéz selyem 
függönyök s más bútorok, velenczei tükrök stb 
stb. Továbbá egy falka régi álgyu, gyönyörű 
szerszámzatok , láncsák , lobogók, pajzsok stb. 
a harczias idők’ emlékmaradványai— mellyek 
egész fegyvertárt képeznek. Mindez Összeveve 
a vendég’ bámulatát vonja magára s őt ama, 
fájdalom! elmúlt lengyel fényidőkbe helyzivisz- 
sza , mellyek’ elmúltál többi közt Magyarho
nunk’ hegyaljája is napról napra inkább síny
li stb.“

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.
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DEÁK FER EN C IEK .
Alkudtál s mondtad : nem kell, a mit ti szerettek.

Vagy nem kell úgy, mint élni szeretni szokás. 
Munkabíró lelket kívánok, félni tudatlant

S félni merőt, a mint a haza jobb ügye hí ,
És emberszeretö szívet, ha vak indulatokkal 

És áleszmékkel küzdeni síkra kelek;
Tűrni viszályt és pártharagot s ha kerülni lehetlen,

Néha baráttól is tűrni a néma döfést;
S a mit megkezdék fiatalkori lelkesedéssel,

Annak imájával zárni be napjaimat- 
Mindezekért a díj. a mellyet elérni reményem :

Vajha kicsin legyek a nagy haza hősei közt.

VÖRÖSMARTY-

MOST ÉS EGYKOR.
BESZÉLY JÓSIKA MIKLÓSIUL.

1S40.

yárelő’ 8-án 1840-ben  
egy csinos utikocsi haj
tott be a tiszaszolnoki 
vendégfogadóba. Több 
napokig azon kifogyhat- 
lanul mogorva és viha

ros nyári napok, mellyek honunk’ chamaele- 
oni éghajlatában olly ismeretesek, majdnem 
feneketlenné tevék az utakat; kivevén, hol 
a gondviselés utatlan vidékeinket az annyi-

--------------------------------------------

szór elátkozott homokkal áldotta meg, melly, 
mint valami béketüró' olvasó, a sok víztől 
megfásul s még szivósabbá lesz.

A fogadóban mindenki ébren volt még, 
s az ivószoba előtt sok népet lehete össze
gyűlve látni, két nagy vörös zászló árnyéka 
alatt; benn pedig víg, de borzadalmas zene 
hangzott, s a toborzók zajos kurjantások 
közt tánczoltak és vigadtak.

A kocsiba öt keménycsontu ló volt fog.
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va s benne egy fiatal ép s erőteljes kinézé
sű férfi ült, egyetlen meglett korú cseléd’ 
kíséretében.

Mintegy negyedóra múlva a lovak ki 
voltak fogva, a pogyász’ egy része a szú
nyog- s prücsöktelt szobába elrakosgatva, s 
a város’ lovai reggeli négy órára megren
delve.

Mindezekből világos, mikép a vendég 
tovább akart menni, s különös csak az, hogy 
egy rövid óra’ lefolyta alatt tervét tökéle
tesen megváltoztatta s nem csak el nem 
ment, hanem a lovak iránti rendelést vissza
vonván, kocsijáról minden pogyászt leraka
tott, s megérkezése után mintegy két órá
val a tökéletesen kitakarított, kiszellőzött s 
kifüstölt szobában saját igen tiszta és gyön
géd vánkosai közt pihent.

Mielőtt történetünkkel tovább halad
nánk, emberünket kell megneveznünk. —  
Az utas’ neve : Szekszárdy Gyerő. Mintegy 
26  —  2 7  évű; arcza komoly, de kifejezése 
szelíd s higgadt; termete fejlesztett s ki
méit erőre mutat, s egész megjelenése a 
legfelsőbb körökre gyaníttat; —  a mennyi
ben egy kör vagy osztály véleményünk sze
rint nem születés, nem vagyon, hanem va
lódi ész és kedély, műveltség és nemesség 
áltel érdemli csak e nevet. Mennyire való
sul e sejtelmünk, vagy leend megczáfolva, 
azt e történet’ folyamában látandjuk ; annyi 
azonban igaz, hogy Szekszárdynak megje
lenése kellemes benyomást okozott, s mind
amellett, hogy e valóban vonzó egyéniség 
nemét a tiszteletnek s tartózkodásnak lát
szott nem annyiban igényelni mint előidéz
ni, egyszersmind azon ellenállhatlan bájjal 
bírt, melly első tekintetre bizodalmát s rész
vétet gerjeszt.

Szekszárdy megérkezvén, miután egy 
pillanatot vetett szobájába, egyenesen az 
irószobába ment. Nem tudjuk azért-e hogy 
a fogadóssal beszéljen, vagy hogy szobája’ 
kitakaríttatása’ idejét ott töltse. Alig volt pár 
perczig ezen elég tágas hézagban, mellynek 
most nagy részét tomboló nép foglalta el, 
midőn tekintete egy fiatal párra esett.

Közel az ajtóhoz ült egy fiatal nő, mel
lette ép tekintetű, de kissé honiasan piszkos 
suhancz. — A nő zokogott, mig az ifjú ki- 
dülyedt szemekkel s kissé gajdosán ügyeke- 
zett őt vigasztalni s bátorítni.

Hogyan van az, hogy némeliy ember
nek fájdalma inkább unalmas mint részvétet 
gerjesztő ? —  Van némeliy vonások’ kifeje
zésében valami, mondanék aljas, a mi a fáj
dalmat költőiségéből kivetkezteti. Alig lehet 
egy kékre duzzadt arcz, kidülyedt szemek 
s képtelenig elpityedt ajkak' összes kifeje
zésében olly erő, melly sziveinket megkap
hatná, —  főleg ha ezekhez még valami ének- 
szerű siralmas panaszkodás já ru l ; ellenben 
vannak olly vonások, mellyekből bennszülött 
nemesség lehel ki, s a lélek’szellemi műkö
déseit egy tiszta tűkör’ hűségével kisérik; 
arczok, hol minden vonás szó l , s az ér
zés azon hódító erővel bir, áthatni a mások 
kedélyébe. A minő mondanók visszataszító 
unalmas volt a fiatal nő mellett dísztelenül 
s piszkosan guggoló suhancznak pórias fáj
dalma, annyira villanyos és megkapó volt 
azon szelíd, a szív’ mélyeiből felözönlő kife
jezése a kínnak s fájdalomnak a fiatal nőnek 
valóban bájos arczában.

Szekszárdy meglepetve állt meg előt
tük,, azután olly hangon, mellyre nem lehet 
máskép mint szeliden felelni, kérdé a nőtül :

—  Mi baja szép hugocskám?'
—  Sok volna azt megmondani, uram, 

szólt a nő, és mit használna, —  a ténsur 
úgy sem segíthetne rajtunk.

—  Mégis talán, hugocskám, szólj bát
ran, mi bajod, ki bántott? —  talán csak 
nem e gajdos ficzkó itt?

—  0  nem, felelt a nő; e szegény so
ha sem bántott, jó jámbor fiú, munkás, dol
gos, s ha most kissé többet töltött a garat
ra a mint illő, bujában tette a jámbor, mert 
hat hete hogy együtt vagyunk mint nő és 
férj, s most őt érte a sor, s az újonczokkal 
kell Debreczenbe mennie. Evvel a nő újra 
zokogni kezdett, mig férje a lehető legke
servesebb arczczal bámult a kérdőre.

—  De hát nem lehetne a dolgon vala-

f

1
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mikép segíteni ? Kérdé Szekszárdy a lehető 
legnagyobb részvéttel.

—  0  uram! szólt a nő; ki segítene 
rajtunk, szegények vagyunk; találkozott u- 
gyan egy szolgalegény, ki elmenne férjem 
helyett, de igenigen sokat kér. — Hatvan 
pengő forintot Ígértünk neki, de azért még 
szóba sem akart állam'; mi pedig többet ösz- 
sze nem szerezhettünk, azt is tíz helyről 
kéregettük egybe.

— S mennyit kívánna ?
—  Jaj uram sok pénz az, száz húsz 

pengő forintot kíván ; még pedig úgy, hogy 
azt egyszerre adjuk meg, mert ha várakoz
ni akarna, éjét napot egybetennénk, s öt hat 
hónap alatt kicsinálnék a pénzt.

Mig a fiatal nő beszélt, Szekszárdynak 
tekintete növekedő figyelemmel függött raj
ta, —  midőn egy fiatal hölgy mutatkozott 
a nyitott ajtóban. —  Egyszerű mély gyász 
födte tagjait, s kalapja alól szőke selyemfür
tök csigáztak ki. Midőn belépett, többen, kik 
az ajtó mellett állottak, tisztelettel hátráltak, 
mig mások közelebb tolongva majdnem el
nyelték őt tekinteteikkel. Kíséretében egy 
pórfiu volt, roppant esernyővel kezében.—  
A hölgy a fiatal zokogó nőhez közeledett, ki 
észrevevén őt azonnal felugrott, kezét ra
gadta meg s mondanók őrült szenvedélylyel 
vonta ajkaihoz. —  Azután szólásra nyitotta 
ajkait.

—  Tudok mindent szegény Mariska, 
rebegte félénken körültekintve a fiatal hölgy: 
tudja Isten minő örömest segítnék rajtatok; 
dajkám'leánya vagy, tejtestvérem — nálunk 
nevekedtél, jó voltál és szelíd mint egy an
gyal; de látd, atyám meghalt, szegények va
gyunk. s nekem semmim sincs csak e gyű
rűm, —  evvel egy nehéz aggszerü gyűrűt 
vont ki kebléből — ha ezt valaki zálogba 
venné, kiváltástokra a pénzt össze tudnám 
szerezni, akkor segítve lenne rajtatok. —  
De e gyűrű legdrágább kincsem, s azért csak 
biztos kézbe adhatnám.

A mig a hölgy szólott, Szekszárdyt kü
lönös érzés kapta meg : nem emlékezett,

hogy valaha életében bájosabb vonásokat lá
tott volna,—  nem tudta, mi talányos érzet 
ragadja meg szivét.

—  Nem veendi ön tolakodásnak, —  
szólt, a hölgyhez közeledve : ha kérem hogy 
e gyűrűt nekem mutassa m eg ; talán hajlan
dó leendek arra önnek pénzt kölcsönözni.

A nő e szavakra pillanatra eszmélet 
nélkül bámult az idegenre, azután fölugrott 

.s  egy sikoltással rogyott a hölgy’ térdeihez; 
a suhancz nehézkesen emelkedett föl ülésé- 
bői, volt valami neme a szórakozottságnak 
e keveset jelentő arcz’ kifejezésében, mi bi- 
zonyítá hogy e mámorban nincs tiszta fo
galma azon szerencséről, melly itt részére 
nyilatkozott.

A fiatal hölgy nagy kék szemeit vetet
te Szekszárdyra, s pillanatra összerázkodott 
—  azután—  némi szünet múlva — a szép 
arcz’ legnyíltabb kifejezésével nyújtotta a 
gyűrűt Szekszárdynak, ki azt mindig növe
kedő bámulattal nézte.

—  0  uram, szólt e közben a fiatal 
nő, nem is gyanítja, milly nagy jót teend 
velünk, ha a kedves Ilka kisasszony’ gyűrű
jére valamit kölcsönöz. —  Látja ténsur, nem 
magunkért búslakodtunk annyira : mert hi
szen fiatalok vagyunk s férjemet kisértem 
volna a világ’ végéig; hanem egy öreg a- 
nyám van, ki három fiát vesztette el, s ki
nek minden reménye férjemben volt; mert 
még egy kis fia gyermek, s nem lehet még 
hasznát venni. A szegény öreg bizonyosan 
meghalt volna bujában.

Evvel a nő megragadta Szekszárdy’ ke
zét, s ajkaihoz akarta azt vonni.

—  Kitől kapta ön e gyűrűt? —  kér
dé mintegy magához térve merengéseiből 
Szekszárdy.

—  Atyámtól öröklöttem azt — felelt 
lesütött szemekkel s szelíden á hölgy. Mint 
gyermek nyakamon hordoztam, most sze
gény atyám a sírban nyugszik, s e gyűrűtől 
soha nem tudnék megválni —  de látja e 
szegény embereket — s ön megmondandja 
nekem nevét —  s ha tartozásomat kifize-

*



tem, ugy-e visszaadandja e gyűrűt nekem ?
Szekszárdy darabig még figyelemmel 

vizsgálta a gyűrűt, azután mintegy utógon
dolattól megkapatva, szólt : én e gyűrűt át
veszem öntűi, nevem Szekszárdy, ügyvéd 
vagyok Pesten s biztosíthatom, mikép ezt 
ön nálam mindig megtalálja, —  s ime itt a 
kivánt százbusz pengő forint; evvel az ügy
véd kivevén az Összeget tárczájából, azt a 
fiatal nőnek átadta.

A minő dísztelenül volt az Öröm a gaj
dos férj’ arczában kifejezve, s minő bonfor- 
dian bámult a légbe ezen életére határozó 
esemény után : olly megkapólag sugárzott 
ki a boldogság a fiatal nő szende s szelíd 
tekintetéből. De nincs toll, melly azon an
gyali kifejezését a hálának s részvétnek le
írhatná, melly most a kedves gyászos’ gyö
nyörű vonásaiban tükrözé vissza magát.

—  Vegye ön forró hálámat, sz ó l t ; s 
ne feledje, hogy e gyűrű legbecsesebb va- 
gyonom, mellyet ki kell s fogok váltani.

—  Legyen ön tökéletesen nyugodt, 
mond Szekszárdy; de szabad-e nevét tuda
koznom ?

—  Nevem Mihálovics Ilka, —  szólt a 
hölgy, s egy mély, majdnem lángoló tekinte
te vonult el hirtelen Szekszárdy’ vonásain. 
Azután, mielőtt az ügyvéd tovább szólhatna 
— hirtelen eltávozott.

Midőn a kedves teremtés eltűnt, Szek
szárdy utána nézett; —  azután a gyűrűt 
tekintette meg újra. Lehetséges-e? rebegte 
azután alig hallhatólag s mint valami igé
zet’ hatalma alól fölébredve.

*

Mielőtt beszélyünket tovább folytatnék, 
Szekszárdyról kell még néhány szót mon
danunk. 0  Pestmegyében született;  szülői 
a középrendhez tartoztak, s egyszerű, becsü
letes, higgadt emberek voltak. Egyetlen fi
ókban helyezvén minden reményüket, neve
lését úgy intézték, hogy belőle a lehetősé
gig ember és a lehetőségig kevesbbé ma
jom váljék, mint ez a legtöbb esetben tö r
ténni szokott. Mindemellett az ifjú Gyerő-

bűi alkalmasint olly egyoldalú, kificzamult 
érzésű s olly minden egyéb vált volna, csak 
talpig ember nem, mint igen sokakból ifja- 
ink közöl, ha a jóltevő természet, e legjobb 
mester, nem adanda elméjének s kedélyé
nek valami bennszülött higgadtságot s igaz
ságérzetet. Ez okozá, hogy ő soha sem en- 
gedé magát hiúság által azon fölcsigázott 
önhittségre ragadtatni, melly a legtöbb, fő
leg igen oktondi embereket olly paczkázók- 
ká s nevetségesen hatalmaskodókká tesz : —  
mikép aztán nem csoda, ha nem egy orosz
lánbőr alatt a jámbor csacsi’ füleit keres
getjük.

Szekszárdy legfiatalabb évei óta azon 
rögeszmét tette sajátjává : egy napot sem 
veszteni el életéből. —  Erre őt két egysze
rű mondás vezette a hajdankorbul : N u l 
la d i e s  s i n e  l i n e a ,  —  és Titus’mon
dása : A m i c i  d i e m  p e r d i d i !  Minő 
egyszerű e két mondás, annyi mély és tisz
ta erkölcsiség, s annyi valódi életphiloso- 
phia szorul kevés szavaiba. S ha nem ta- f 
gadhatjuk, mikép ez életben ollykor a leg
csekélyebb behatásoknak nagy következmé
nyei vannak : úgy feloldva látjuk magunkat 
azon unalmas tartozástól, megfejteni, minő 
körülmények közt s miképen hatott e két 
rövid mondás olly törleszthetlenül az ifjú 
Gyerő’ nagyon is fogékony kedélyére.

Gyerő mennyire emlékezni tudott, vas 
következetességgel egyetlenegy napját életé
nek sem mondhatá nyomnélkülinek. Hogy a- 
zon esetben is, ha semmi egyebet nem te
het, valami mindennap teendője legyen, egy 
naplót irt. De e napló mindenkép különbö
zött az illynemü dolgozatoktul. Czélja v o l t : 
szigorú önbirálattal följegyezni, mivel haladt 
odább naponkint, s mit nyert tudásban, ér
zésben, önismeretben. E napló tehát egy é- 
letkönyv volt, eredménye folytonosan mun
kás, s kiválólag józan elme’ fürkészeteinek.

Mivel azonban az ifjú legkevesbbé sem 
volt hideg természetű, s e részletes pedant- 
ság mellett, ha úgy akarjuk ezt nevezni, a 
legtávulabb volt minden szenteskedéstől, — 
e compte rendu nem mindig elégíté őt ki.
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f illy természet tökéletes tisztában volt magá
val ; — miből aztán kétségtelenül be kellett 
cselekvésébe valami következetességnek hat
ni, melly saját s többnyire egészen eredeti 
nézeteiből folyt ki.

Mihelyt iskoláit végezte, s a szokásos vizs- 
gáltatásokon keresztülment, ügyvédi pályára 
adta magát. —  Egyébiránt meg kell valla
nunk, mikép ezt nem a legfényesebb anya
gi haszon követé. —  Nem mintha Gyerő 
kevesebbé munkás lenne, hanem mivel egy 
ügyet sem vállalt föl, mellyben középszerű 
tehetség elég volt a védelemre. — Neki az 
ügyvédi pályáról magasztos eszméi voltak; 
—  ő igen egésséges, józan követelési ösz- 
szeggel birt, — mikép ez nemzetiségünk
nek a súlyos időkben fő ő re i t , az annyira 
tiszteletre méltó k ö z é p  r e n d e t  jellemzi.

| —  Nem volt semmi hajlama a törvényt s
annak folyamát kenyértudománynyá tenni. 
Némi hősiesség’ eszméjétől ragadtatott, s e- 
lőszeretettel mindig azon ügyeket vállalta 
föl, mellyek az illetőkre nézve mint életkér
dések mutatkoztak; tehát többnyire a leg
szerencsétlenebb emberekéit; kiknek részint 
szegénységük, részint ingatag vagy nyomott 
helyzetük az anyagi hasznot kirekesztette.

Legyen ennyi elég azon ember’ jelle
méről, ki történetünkben a főszerepek’ egyi
két játsza.

1 8 3 8 .

Egy évvel azel őtt, hogy vele itt Szol
nokon találkoztunk, Pesten igen csinos szo
bájában látjuk őt. —  A fiatal keresett ügy
véd kényelmes karszékben ült; kezében egy 
arany lánczocskát ta r to t t ; sokáig —  figye
lemmel nézte azt — azután hirtelen elrej
tette, mert ajtaján kopogtak, s egy fiatal, e- 
róteljes kinézésű, öltözetéről Ítélve kisvá
rosi polgárrendhez tartozó férfi lépett be.

—  Mivel lehetek szolgálatára? kérdé 
az ügyvéd, azon előző szívességgel, mely- 
lyel mindenkit fogadott lakában.

—  Óhajtanék önnel pár pillanatra e- 
gyedül maradni, szóla az idegen, fürkésző 
tekintetet vetvén az ügyvédre.

—  Foglaljon helyet, ide kérem, mond 
Szekszárdy, egy székre mutatván magaméi 
lett. —  Az idegen leült, azután igy kezdé 
előadását:

—  Van-e önnek bátorsága és szive, 
—  igen uram szive, lelki ereje, olly ügyet 
fölvállalni, melly igen kétséges kimenetelű ?

— Szóljon ön; mond Szekszárdy nyu
godtan.

— Engedje előre megjegyeznem, foly- 
tatá az előbb szóló : mikép e család alkal
masint szegény, s önnek kétes reménye le
het még középszerű tiszteletdíjhoz is; ellen
ben ha sikerül ezen ügyét megnyerni, híre 
örökre meg van alapítva, s azon esetben 
merem állítni, igenigen nagy nyereségre szá
míthat.

Azon mindig növekedő érdekkel, melly 
annyira feltűnő azokban, kik hivatásukat nem 
csak fölfogják, hanem szenvedéllyel szere
tik, hallgatta Szekszárdy az előadást. —  Az 
ifjú, ki előtte ült, egyátalában nem nézett 
úgy ki mint azok, kik csupa pörlekedési vágy
ból, a legkétségbeesettebb ügyekbe belevág
nak. Látszott, mikép valami, mondanók jobb 
mint nyereségi vágy készti őt, s hogy ügye 
igazságos voltáról s annak megnyerhetésé- 
ről mély meggyőződés él benne.

—  Szóljon ön bátran, ismétlé Szek
szárdy : az ügyvédnek két nyereségi oszta
léka van, anyagi és szellemi; s én uram egy
szerű, de jó számító vagyok, midőn bizo
nyossá teszem önt, hogy nekem a szellemi 
nyereség majdnem kedvesebb az anyaginál.

—  Eddig tehát tisztában volnánk, de 
a dolognak egy más oldala is van.

—  Halljuk!
—  Bir-e ön annyi bátorsággal s elszánt

sággal egy hatalmas családot szeme’ szök- 
tében megtámadni ?

—  Hogyan érti ezt ön ?
— Hallotta-e a gazdag Petendi János 

gróf’ hatalmaskodásait ?
—  Mit mond ön —  gróf Petendi Já 

nos — oh igen, gyomrombul utálom e ne
vet, s meg nem foghatom a tisztviselők s 
a törvény’ lanyhaságát vagy erőtlenségét,
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t raik nem képesek e félvesztett garázda em
bernek parancsolni.

—  Ön utálja őt ? —  annál jobb.
—  Utálom tetteit, s őt garázda, fel- 

í fuvalkodott, mindamellett igen ostoba em- 
i bernek tartom.

—  Annál jobb —  annál jobb! — de 
gonoszságra elég esze van, higye ön!

—  S önnek ezen ember ellen vannak 
követelései ?

—  Igen nevezetesek uram, s hiszem, 
hogy e nyomoru embernek szemébe mond
hatom —  talán bebizonyíthatom; — de mind
annál, a mit e részben mondhatnék, többet 
talál ön e nyalábban. —  Evvel egy jókora 
iratcsomót vett ki az idegen oldalzsebéből, 
s tette az asztalra Szekszárdy elé. —  Mi
előtt ön ezen irományokat áttekintené, foly- 

i tatá az ifjú, pár felvilágosító szavaim leend- 
nek indokaimról.

—  Mindenek előtt megmondandja ön 
nevét nekem.

—  Természetesen ; bár óhajtanám, 
hogy önben elég férfiasság, mondanám lova
giasság lenne, az ügyet maga neve alatt meg
kezdeni.

—  Ezt az ügy’ természete választand- 
ja meg, mellyről még semmit sem tudok.

— Nevem Pálfalvy Mihály, szólt a pol
gár : atyám nyerges mesterember Kecske
méten. —  Egyszerű emberek vagyunk uram, 
kisvárosi —  vargák. —  Én tanulmányai
mat végeztem : lehetnék ügyvéd, jószágkor
mányzó, földesur, táblabiró ha Istentül jő: 
mert uram e kőcze balzsebében pár ezer 
pengő forint van, s ez nem dicsekedés —  
mert mióta minden gaz uzsorás zsidónak, s 
még gazabb keresztény sokasítónak pénze 
van, azf hiszem, hogy egy jó sárgarépának 
több becsülete van, mint akármelly ezerfo
rintos banknótának, melly holmi piszkos ke
zekben fordult meg. — Csak azt akartam 
Önnek ezzel mondani, míkép ha épen akar
nám, olly arszlán lehetnék Pesten, hogy még 
a Gellérthegye is összeszedné magát, mikor 
alatta elmegyek; — de véremben van, s e- 
leimtől öröklöttem, becsületes munkát nem

szégyelleni, s azt hinni, hogy több ember 
vagyok, ha téglát vetek vagy fát vágok, mint 
ha semmit sem csinálok.

— Ebben önnek igaza van, —  de nem 
tudom, mi kapcsolatba hozza ön ezt tervé
v e l ; —  s még kevesbbé foghatom meg, hogy 
olly gazdag ember mint ön, mikép kívánhat
ja, hogy egy szegény magamszőrü ügyvéd 
koczkáztassa vagyonát olly ügyért, mellyet 
ön is kétségesnek mond.

—  Ha ön Szekszárdy Gyerő, —  azon 
talpig becsületes nemes ember, kiről közhír, 
mikép abban helyzi büszkeségét, ott segíte
ni, hol a legtöbb ember nem tud, nem akar 
vagy nem mer segíteni; —  akkor önnek 
kételyeit felvilágosíthatom igen könnyen. — 
Atyám gazdag ember, igaz; de a mostani 
pénzviszonyokban nem egy gazdag lett már 
koldussá. Atyám jó számító, s én sem va
gyok ró sz .— Mi azt hiszszük, hogy egy két
séges ügyre koczkáztatni pénzünket nem 
szabad. — Nekem nőm van s négy gyerme
kem, ön megfoghatja azt. De önnek állása 
m á s ; ön egyedül áll —  sem kicsiny, sem 
nagy, egyébiránt nálunknál ezerszerte job
ban érti a dolgot. —  Ha ön Szekszárdy Gye
rő —  úgy sokkal okosabb, mint hogy olly 
fába merje vágni a fejszét, melly aztán ere
jének daczoljon. Szabadságában van azt fel
vállalni, vagy lemondani róla —  s az utób
bi esetben, —  harag nélkül távozom s ke
resek mást.

—  Személyesen van-e ön ez ügyben 
érdekelve ? —  kérdé Szekszárdy.

— A mint veszi az ember, — szemé
lyesen a gróf’ személyével szemben —  és 
nem személyesen— jószágai’ irányában.—  
Mindjárt megfejtem önnek a dolgot : a mi 
személyemet illeti, nevezze ön becsületér
zésnek, nevezze boszúnak : én a Petendi 
grófok’ ellensége vagyok.

—  Kálmán az ifjú gróf, Jánosnak fia, 
együtt járt velem az egyetembe. —  Az if
jú gróf korhely, vesztegető ember volt, s igy 
nem egyszer szorult meg. Én gyakran segí
tettem rajta. —  Kölcsönöztem neki, pár
szor bajból is kimentettem őt; s mindezt
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ben minden várnák s előítéletek’ daczára 
' olly olvasztó erővel bir. — Azóta évek tel
tek el, s atyám a grófi családnak sokszor 
dolgozott és nagyban. —  Követelései nem 
voltak zaklatok, de a munka, ha okszerű s 
következetes akar lenni, megkívánja kamat
jait. —  Pár halasztással s visszautasítással 
nem gondoltunk; de végre látván, mikép 
paczkázás inkább, mint szükség bírta a gró
fokat arra, hogy velünk igen könnyen, igen 
gavaliérosan bánjanak, erélyesebben kelle 
föllépnünk. —  Erre, azon ürügy alatt, hogy 
ki fogunk fizettetni, bizonyos napon fölren
deltek a grófi kastélyba. —  Itt az ifjú Pál- 
falvy fölkelt, arczát vér futotta el; azután 
mintegy legyőzvén dühét, újra leült s föld
re szögezvén szemeit szólt : A mi atyám 
mai történt, mig engemet négyen a gróf’ 
cselédei közöl tartottak, —  azt nem mon
dom meg önnek. Annyi igaz, hogy a póri
as meggyaláztatás után a két gróf gyáván 
elsikkadt a szobából; én kettőt a cselédek 
közöl egy székkel levertem, míg a többiek 
megszaladtak. —  Atyámat majdnem ölem
ben vittem haza, s boszútól tajtékozva, e- 
meltem panaszt mindenütt, hol gondoltam, 
hogy annak sikere leend. —  Hasztalan u- 
r a m ! — S hiszi-e ön !? — nem találtunk 
ügyvédet védelmünkre; nem bírót, ki a gaz
dag grófok ellen vizsgálatot mert volna ren
delni. —  Mert hiszen a grófok ezer kortest 
hozhatnak a tisztválasztásra, s a kis nyer
ges család mi figyelmet sem érdemlett illy 
érdekekkel szemközt.

— S ezt nevezi Ön olly kétes ügy
nek? mond mosolyogva Szekszárdy: —  s 
erre nem talált ön ügyvédet, bírót? Legyen 
nyugodt, én fölvállalom azt.

— Megálljon ön, —  szakasztá őt Pál- 
falvy félbe —  az ügy nem eddig van ; sok
kal fontosabb második ága; —  s most le
gyen ön szives e nyalábot figyelemmel á t
tekinteni. — Önnek nyilatkozata biztosít, 
hogy emberemre találtam.

Talán költői szabadalmunknak ritkán 
mertt előnyével élünk, midőn itt, a derék 
Pálfalvyt —  egygyel a leghireszteltebb pes
ti ügyvédek közöl, kényelmes szobában s 
teljes biztosságban elhagyjuk, s a képzelet’ 
vitorláit kifeszítvén, 3 0 2  évvel megyünk 
vissza, hogy honunk’ háborgós hajdanából 
egy sötét de lovagiasan férfias képet emel
jünk ki.

1540-ben Erdélynek két vajdája volt: 
Majláth István és Balassa Im re; mindketten 
nagyralátó, makacs és merész férfiak. —  
Balassa Imre a török Padisától az erdélyi 
királyságot kérte, de ez tőle elhatárzottan 
megtagadtatott. —  Felbőszülve, részint a 
török’ tagadó válaszán, részint János király
nak parancsán —  hogy május’ 7-én a tor- 
dai országgyűlésre megjelenjen s tetteiről 
számot adjon, —  Majláth Istvánnal szövet
kezett; a már nyugtalankodó erdélyieket a 
Keresztes-mezőre hívta meg, s őket pártü
tésre bírta.

A király a két vajdát, kik Tordán meg 
nem jelentek, honárulóknak nyilatkoz.atá,— 
s Balassának diódi és almási várait földig 
rontatá le. —  A két vajda sietve vonult a 
fogarasi várba, melly kevéssel azelőtt a Grit- 
ti’ elkobozott kincseibul tökéletesen helyre
állíttatott, —  s itt őket a király’ parancsá
ból Török Bálint ostromzár alá vette.

Az erdélyiek megrettentek ugyan e- 
zen erélyes föllépésére a királynak, de a 
pártütés’ szikrája el nem aludt; a . király 
végre saját erszényéből fizette ki az elma
radott két évi török adót, mellyet Martinu- 
sius György gazdag ajándokkal személyesen 
vitt Stambulba.

Innen János király egyenesen Gyula- 
fehérvárba indult, hol már reá 5-d. Károly 
császár’ követe Schepper Kornél várt — de 
már útközben roszul érezvén magát, orvo
sai’ tanácsára Megyesre ment.

E közben az idő haladott, s a király 
folytonosan gyöngélkedett. Julius’ 7-én Bu
dáról, hol neje Izabella királyné tartózko-
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X 1 dott, meghozták neki fia’ születése’ h í ré t ; 
c r  mi a lovagias szellemű királyt annyiía fel

üdítette, mikép ágyából fölkelt s maga jelen 
volt a pompás lakomán, mellyre a jelenvölt 
ország’ nagyain kivül számos vidékiek ösz- 
szegyültek.

Ezeket egyrészt a király által intézett 
példátlan pompájú ünnepély, másrészt egy 
igen nevezetes történet gyüjté jelenben a 
királyi udvar’ közelébe.

Az utóbbi időkben a híres Marczaltűi 
család, a sorsnak megfoghatlan csapása által 
4  rövid év alatt kilencz tagját vesztette el. 
—  Marczaltűi Tamás, darabig várnagy Szath- 
máron, azután hivataláról önkényt lemond
ván, tiszteletreméltó aggastyán, Kecskemétre 
vonult, honnan nem igen távol estek jószá
gai. — * Ezek csekélységből állottak : mind
össze is négy különböző helységben mint
egy harmincz telekből.

Midőn ezen visszavonulása történt az 
öreg Marczaltűinek, jóval túl volt már a hat
van éven. Idős korában nősülvén, egyetlen

leánya Zora alig volt 18  éves, s félév óta 
siratta anyját, ki megfogh^tlanul Tön ép fia
talsága’ daczára, pár görcsök után, a halál’ 
martaléka. — Kevéssel e halál után, melly 
az öreg Marczaltűit egészen leverte, s na
gyobbrészt visszavonulásra bírta is, a csa
lád’ többi, nálánál sokkal gazdagabb tagjai 
rendre elhaltak; annyira, mikép azon babo
nás korban ezt valami átoknak tartották, s 
voltak, kik minden legkisebb szövetségtől e 
roppant birtoku családdal irtóztak. — Ter
mészetes, mikcp ezen folytonos s a legtöbb
ször csodás körülményektől kisért halálese
tek több beszédre, sőt vizsgálatra adtak o- 
kot; de mindezeknek semmi sikere nem volt, 
azon előítélet pedig vagy babona, hogy a 
Marczaltűi névvel átok szövetkezik, annyira 
el lön terjedve, mikép neme a borzalom
nak s ijedtségnek ragadta meg az öreg Mar
czaltűi Tamást, sőt leányát is, kik most rö
vid három év alatt az egész gazdag család’ 
birtokát öröklötték, bár azelőtt e néven a 
legszegényebbek voltak. (Folytattatik.)

— H * ^ ® € * í * —

KI HINNÉ?
Van-e a nagy világon 
Olly jéghideg kebel,
Melly hölgye bájszerelmén 
Lángban ne csapna fel ?

S nekem, ki másokénál 
Bírok tán hőbb szivet, 
Bájangyalom — k i h i n n é ' *  
Szeretni nem lehet.

E földön hánynak édesb 
A hő szerelmi csók,
Mint mellén díszkeresztje, 
Zsebében milliók.

És én, ki tiszta vágygval 
Esengtem csók utáfi,
Nem csügghetek — k i h i n n é ?  
A hölgyajk bíborán.

S van-e az élvezetnek 
Határa föld- s egen,
Ha egymást átölelve 
Könyü rezg a szemen ? ,

S a sorsszeszély dühöngvén 
Éltem’ virágain,
Lelánczolá —  k i h i n n é ?  
Kitárult karjaim .

És zsarnokul kívánja :
Hogy durva s z í r t  legyek, 
Elfojtva már csirában,
Mit olly hun érezek.

De illy botor szeszélylyel 
Én mit se gondolok,
Csókot, szivet — k i h i n n é ?  
Cserélek és adok.

S ------Y.
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EFIGRAMMOK

ÉRDEMPÓTLÉK.
Vérükkel szerzek meg apáink a jogot egykor :

Mit se’ fizetni a hon’ közjavu czélaira;
Ámde az újabb kor megeléglé a nemadózást,

S mondát súlyos a jó olly kévés érdemekért,
Fütykösy hát mi’csinál ?... szerzendö érdemeket még :

R e s t a u r á l  ni  m e g y  é s  — o s s z  e z u z a t j a  f e j é t .

HONI ÁRUCZIKK.
,Legbiztosb keletű melly’ áruczik egyre e honban ?
„A kortes, mivel ezt csak maga nyújthat e hon.“

PAJOR ISTVÁN.

A MIVEL TART OZTAM.
ÉLETKÉPECSKE.

mlékezzék vissza azon ő- 
rüléssel határos szenve
délyre , mellyel önt imád
tam , midőn még nem volt 
senkié... Juttassa eszébe 
azon kétségbeeséssel pá
ros föláldozást, mellyel 
visszavonunk, midőn lát

tam hogy mással kész az oltárhoz menni, mig 
engem.... No de ez még semmi; vagy tán el- 
felejté azon kitörést, mellyel vigasztalni ügye- 
keztem önt, midőn férjet, gyermeket vesztett 
egymásután, az életnek adám vissza, és most en. 
gém’ megcsalni! Oh ön hálátlan asszony, ön tán 
az úgy szeretett férjét is megunta... megölte!...

— Arthur! riada föl ülőhelyéről a nő, kit 
a szavak illettek, de boszus tekintete nem bírta 
elpalástolnia sebet,mellyet azok szivén ejtének.

— Mért nem hallgattam a tapasztalás’ 
szomorú tanjára, hogy ki egyszer megvetett, 
annak többé kegyét ne keressük, mert az nem 
lehet őszinte , nem lehet h u ; hogy a ki egy
szer megbántott, ne érezzünk iránta egyebet 
bocsánatnál, — de mikor égő szerelmemben 
mindezekre nem gondoltam! Azonban az évek 
alatt táplált láng egy pillanatban alszik e l , — 
álnok lehelete eloltá. — Vegye vissza leveleit 
— mond az ifjú, azok’ csomóját az asztalon 
heverő látogatási jegyek közé dobva — vegye 
vissza azokat — ismétlé—inellyek még egyszer 
elveszthetnék.

— Arthur! rebegé a nő rá epedő szeme
ket vetve, mig mintegy örömremegve szedte 
össze a lapokat, s kebléhez rejté, mellynek 
ihletése adta volt egykor a szót azokra.

— Milly jó mégis , hogy olly éber valék; 
én nem válaszoltam önnek soha , s nincs is egy 
betűje tőlem, mellyet jogom volna visszaköve
telni. De mégis !... mondá Arthur s egy ötlettől 
vezérelve, futotta nyitva álló irószekrényhez, 
az azon heverő emlékkönyvet mohon megraga
dó ; — itt egy lap van tőlem! szólt s hirtelen 
kitépte azt.

— Arthur! sikoltá a szép hölgy ismét, föl
emelkedve a kényelmes pamlag’ puha párnái 
közöl. Ez már sok volt gyönge idegeinek , s 
azonnal visszaesett azok közé.

— Most szabad... egészen szabad vagyok, 
nincs egy selyemszál is többé , melly kötve tar
tana a föld’ bolygó tüzeihez. Isten önnel Örök
re! S mintegy háttérbe szorítva a szempillák 
alá tóduló könyeket, rohant ki a szobábul, bol
dogsága’ egykori tanyájából.

— Arthur! Arthur! ismétlé a nő, többet 
e névnél szólani nem tudva, mintha csak e 
perczben ismerné meg a kincset, mellyet e né
vén birt, s mellyet elveszteni — csak most 
látja, minő kínos.

*

Az őszi esős idő egész kiterjedésében fe
lelt meg az évszak’ kellöségeinek, komor felhők 
nehezkedtek a láthatárra, minden perczen hi
deg esővel fenyegetők egy néhány év előtt e- 
gyik gőzös’ fedezetén Pozsonba utazó számos 
társaságot, melly különféle módon ügyekvék 
unalmat űzni s elszóródást keresni. Apró cot- 
teriácskák képlődtek; férfiak közt heves viták 
keltek a Haza’ dolgairól, mig másutt öregecske 
nők ültek össze s a többi utasnépet rostálák.

2
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Nem sokára csakugyan derekasan ázott a 
hajó’ födezete , s e kellemetlenség a szobákba 
szorította a társaságot, mire nem egy tekinte
tes u r , már a lépcsőn lementében látva a do
hányzást tiltó táblát, eleve boszankodott; de 
még ez hagyján, csak a hajó sebesebben men
ne ; de ez időben mig a gyapjuzsákok, fagy- 
gyuhordók, meg bőrkötegek nyilsebesen szeg
ték folyam ellen a szürke habokat, mi porté
káknál szánandóbb emberek a gőzösek’ legsi- 
lánvabbjain eviczkéltünk úgy, hogy sok utas u- 
nalombul bátran a partokon zöldelő fűszálak’ 
olvasásához foghatott.

A társaság’ lelkét néhány erdélyi főrangú 
asszonyság alkotá , kik a testvérhon’ főrangúi
tól az időben az által külonbözteték meg mago
kat, hogy a kedves magyar hangok csengtek a 
leggyöngédebb anyaisággal ápolva kecses aj
kaikról ; most már hinni szeretjük, az elkülön^ 
ző vonal— tán egy igénytelen divatlap’ közre- 
munkálata által— eltűnt. 3)

Mellettem Arthur barátom ü lt , különös 
mélaságban, mellyből szomszédja kifogyni nem 
akaró szeszélylyel és jókedvvel fölvidítni töreke
dett. E szomszédnak mind lelki, mind testi vir- 
gonczsága egész ifjonczot hitetne el, ha az ősz 
hajak s a durva ránczok messze nem világíta
nának. Enyémmel kettőztetett iparkodása sok 
ideig haszontalannak látszott, mig délután a fel
hők’ tömegéből kibontakozott nap kis időre a 
terem’ rekedi levegőjéből a fodözetre mennünk 
engedett. Arthur’ napja is mintha derültebb ég
re küzdte volna föl magát.

— Ön, úgy tetszik— szól vidámabb han
gon mint azelőtt a derék mulattatóhoz fordulva 
— különös előszeretettel van megyéje iránt, 
mindenben fölül akarja emelni a többieken.

— És joggal! adá hozzá a rég nélkülezett 
pipábul bodor füstöket eregetve.

— Kül political s belkormányzási helyze
tét nem ismerem, arról nem szólhatok, de mel
lőzve a tunya nép’ neveletlen állapotát, mel
lőzve a szeszes italok’ féktelen használatát: a 
társasélet szentelte törvények’ kifejletlenségén 
akadtam föl legjobban.

—  Ez rágalom ! felel indulattal.
— Értse meg előbb a szempontot — foly- 

tatá Arthur — mellyből kiindulok. A férjnek 
emberi intézvények’ következtében kizárólagos 
joga van feleségéhez, mert az neki... neki e- 
gyedül esküdte a hűséget.

— Mit akar azzal ? szakasztá félbe kiván
csi társalkodónk.

— Ez esküt megtartani, mindkettőé; de 1

1) Részben legalább mindenesetre. És ha e tekin
tetben igénytelen lapunknak mi érdeme volna,
fáradozásink gazdagon lennének jutalmazva.

S z e r k.

önöknél a férfi csak a jogot ismeri neje’ köte
lessége fölött őrködni. Szóval a házasságnak 
egy nemtelen kinövése, a szenvedélyek’ leg
ferdébb , az érzetek’ legméltatlanabbika , nő’ el
lenében az indulatok’ legsértőbbike, a féltékeny
ség fészkelte be magát Önök’ családi viszo
nyaiba

— És ez máshol máskép van ? kérdé mo
solyogva , mert képzete szerint iszonyúbbat 
várt.

—  Legalább olly gyakor, és olly szem
beötlő botrányos tanúságát nem tapasztaltam 
sehol, mint megyéjében. Engedje kérdenem, 
házas ön?

— Legény még mindig! de minek e kér
dés? ha házas volnék is, én bizony nem fél
teném feleségemet soha ! mond hosszú bajuszát 
pödörve, melly ősz létére is bizonyos kuruczos- 
ságra mutatott.

— A társalkodás önöknél minő élénk a 
vendégek’ részéről, olly feszes a háztulajdono
saké. Az asszony mintha tilalombul, az ur mint
ha félelemből vonná ki magát, annak egyhangú 
felelete , ennek mindig egy tárgyra — nejére 
— tapadt tekintete, annak szenvedést, ennek 
zsarnokoskodást eláruló arczvonásai, a gondol
kodó s fürkésző elmét elszomorítják.

— Barátocskám mindig olly átalánosság- 
ban szól — veté ellen beszédtársunk; — miért 
nem hord föl egyes adatokat?

— Egyes adatok kellenek ? mond nevetve 
Arthur, ám szolgálok velük. Önöknél mulatá- 
som alatt ismerőm ügyekezett a napokat rám 
nézve legrövidebbekké varázsolni; egyik elő
kelő házba vezete, azon előre tett megjegyzés
sel, hogy ott városa’, megyéje’ nejeinek leg- 
szebbikét valék látandó. Örvendtem eleve, de 
mennyire elhültem, midőn majdnem egy órai 
ottmulalásunk alatt sem jött elő a ház’ asszo
nya , s vezetőm’ gyakori tudakozódásaira a férj 
mindig kitérőleg felelt. Végre búcsúztunk, tár
sam nem a szokott bejáráson , hanem a szo
bák’ hosszú során lépdelt előttem, mintha ott 
akarná a nőt föllelni. Már a konyhába értünk 
és' még semmi. Egyszerre átellenünkben az élés
kamra’ kis üvegablakocskáját látom fölcsapatni, 
mellyen egy gyönyörű barna fő nyujtá ki bú
csút intő jobbját, s csintalan hangon kiáltá: 
Isten önökkel uraim !— Hogyan tetszik 9

— Ötvenkét éve lakom ott, és illyesmit 
soha sem tapasztaltam, feleié a kérdezett.

— Nekem pedig e tapasztalásom nem volt 
az utósó.

— Ha valamikép hozzánk vetődik, elfog 
olly helyekre vezetni öcsém, addig úgy tekin
tem mint adósomat, ki puszta állításait még 
alaposan bebizonvítni tartozik, különben....
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— Lerovom idővel....
— De nem szíveskednék nevezni a házat? 

azonnal hihetőbbnek tarthatom . mert bizonyo
san ismerem , monda , lefelé ballagva , mert a 
mindinkább sűrűsödő eső csepek ismét az alsó 
osztályokba kergettek. Én már a lépcsőn valék, 
ő követett, Arthur utána, s a házaspár’ nevét 
férfi szavának becsületére bízta. E pillanatban 
tekinték vissza rá, fülig elpirult, mert, mint 
utóbb az utasok' névjegyzékéből olvashatóm, 
tulajdon testvére volt.

Az asztal’ végére ült, könyvet vont elő, 
s levelezett benne, Arthur meg sorsát kezdé 
nekem barátjának panaszlani, s a jelenetet fes-1 
té l e , mellyet már ismerünk.

— Az egész csak most áll világos rajz
ban előttem. A minélelőbb férjhez menés volt 
hitvallásának legfőbb ágazata: mikor első sze
relmem’ minden hevével csüngtem valóján, igen 
ifjú valék, s ő férfi után nézett, ki sorsát vele 
azonnal megoszthatá. Most hogy ismét szabad 
lön, s én esztelen a lecsillapodott orkánt száz
szorosán érzém fölkelni szivemben, ő már va
lószínűbbnek hitte szüléim' megegyezését, s 
hagyta magát szerettetni. De csakhamar észre- 
vevé, hogy nem kívánok áldást és kötést az 
érzetre, melly minél szabadabb, minél önkény- 
tesb , annál boldogítóbb. Csábjaiba , mint hal
iám , ismét mást kerítgetett, és ő mégis nekem 
Örök szerelmet esküdött; ah ez eskü nem volt 
egyéb az utósó cselnél, mellynek nem sikerül
te’ esetében már jól tudta mit teend, ki fogott 
adni rajtam... De megelőztem... A hálátlan ret
tenetesen megcsalt! végzé fájdalmának egész 
kifakadásával Arthur.

— Valami nő megcsalta! riad föl helyé

ből új barátunk, ah szegényke mint sajnálom, 
mond hozzánk közeledve, mért nem fogadta meg 
a tanácsot, mellyet épen olvasok, s itt egy la
pot terjesztett Arthur elé ; a könyv mint kive
hetőm Balzacnak akkor megjelent Vautrinje volt. 
Mintha nem értenők, ekkép magyarázta az idé
zett sorokat: Tekintsétek az asszonyokat azok
nak a mik, következés nélküli lényeknek, hogy 
ők nekünk... azaz, mondó mintegy maga is szé
gyenelve anyai nyelven folytatni, pour s’ en 
servir, pas pour leur servir! Ah a szegény fia
taloknak milly hosszan kell az illy bálványokon 
kopogtatni, hogy az űrt kiismerjék! s jót ka- 
czagott.

—  No no uram bátyám!— jegyzém meg 
vállát veregetve, — nem mindig a fiatalokat 
kaczagom én! s a másik asztalhoz menék, hol 
az erdélyi nagyságocskák a földünkről elrejtett 
napot ügyekvének a körbe idézni.

— Azóta a második farsang sietett a mú
landóság’ ölébe, hogy utitársaim’ egyikével sem 
találkozóm. Az utósó álarczos tánczmulatság 
tartalék jótékony czélra. Magam is fölmenék. 
A teremben már alig mozgott a sok nép; midőn 
pedig az új franczia négyes’ első accordjai meg- 
pendültek, a tánczra igénylett tér miatt annyi
ra összeszorultunk , hogy tova mozdulni lehet- 
len vala. Tánczoló korok alakultak mindenfelé, 
— a legnagyobb zavar és mulatságos rendet
lenség uralkodott. De mint elbámulék, midőn 
tőszomszédságomban Yautrin’ tulajdonosát pil
lantom meg, egy kivált a csilárok’ világánál 
báli piperéjében szép Özvegyke körül forgolód
n i ^  a tánczkor’ alakításában egész tűzzelbuz- 
gólkodni.

Táncz után vég
re a nagyobb te
rem’ keverékéből 
a kisebb’ válasz
tottjaihoz törtem 
nagy ügygyei baj
jal keresztül, s 
ime kit látok újra? 
az Özvegyet és i- 
mádóját, ki a ke- 
rekded asztalok’ 
egyikénél epedve 
függ a szép hölgy’ 
tekintetén. Még 
múlt században i- 
domzott tagjait a 
legutósó szabású 
öltönybe szorítva, 
szerelemittas te
kinteteit . s évei
ből legalább há
rom tizedet kito-



132
rolni törekvő fürgeségét látnom s nem moso
lyognom, lehetlen volt.

A nő igen jól vitte kaczér szerepét, ud- 
varlója' szavaira félvállal hallgatott, s el elfor
dult, unalmat színlelve szüntelen hízelgéseire, 
meg meg meredt tekinteteket vetve rá, mellyek 

1 oceánában a fiatal agg elveszett. Hirtelen do
minót veték magamra, s igy észrevétlenül sza
bad tért engedhettem szemlélődéseimnek. Mi
dőn kendőjét, köpenyegét föladva kocsijához 
kísérte: ,A vének is megbolondulnak!1 sugám 
füleibe, és eltűntem.

A színházak’ páholyaiban, a hangverse
nyek termeiben, az utcza’ csoportozataiban min
dig együtt lehete őket látni. A nő jól veté há
lóit, fogva volt az arany halacska.

A kora tavaszon elindult első gőzössel 
Becsbe rándultak föl, mint mondák, némi be
vásárlásokra.

Múlt héten dolgaim messze Pesttől leszó
lítottak. Foglalatosságim’ színhelyén története
sen a tavaszszal összekelt házaspár lakott. Tu- 
dakolódásim után értésemre esett, hogy azalatt 
öcsé meghalt, nejét, mióta annak valami Arthur- 
rali viszonyait megérté, nem becsüli többé. E 
kettős veszteség azon ifjúi erőt, melly még e- 
reiben buzgott, egészen megtörte... hogy alig 
ismerni rá. Kastélya még ki nem épülvén, az 
elhaltnak kényelmes lakát foglalta el.

Épen a gőzhajó’ deszkáit szedék fól, mi
dőn a Sugovicza kis folyamág’ hosszán egy if
jú futott felénk , s kendőjével inte , hogy. vár
ják meg ; a kapitány megtevé, mert mint mon
da, ez ifjú az új szerb választásról jön, s ér
dekes hírekkel mulattatand.

A közeledőben azonnal Arthurra ismerék. 
Szinte fönhangon nevetett, mit ölelés közben 
sem tudott elnyomni.

— Honnan a jó kedv? Kérdém.
— Ah barátom, mond, mint fogsz te is 

nevetni. A leégés után felszépült városban lát
ni akartam, ha vájjon a házak, mellyekben

j egvpár kellemes órát tölték valaha, megvan- 
nak-e? Ama bizonyos éléskamrára is került a 
sor. A ház’ küszöbén mogorva tekintetekkel, 
gondold csak el, egykori utitársunk fogadott. 
Egészen megváltozva lelém. Alig engedett ké
résemnek , hogy a dicsért épület’ kényelmeit 
megtekinthessem. Az utósó szobánál mindig 
visszatartott, én csak haladtam. A konyha, a 
kamraajtó ott állott a régi, a pusztító elemtől 
megkímélve. Egyszerre a kis ablakocska meg
nyílik , s e hangok hatnak elém: Arthur! Arthur! 
— Eleinte keblem’ egy elnémult húrját költék 

9? föl, de csakhamar lecsendesítém azt, s ma- 
gamhoz jöttem. Az induló gőzös taraczkdurra- 
nása alig hagyott időt a bajtárstól megkérde
nem : hiszi-e hogy úgy van megyéjében , a mint

-------------- -----------------------------

egyszer mondottam, s le van e róva a mivel 
tartoztam ? ANTONY.

HETI SZEMLE.

azánk’ felvidékeiről 
folyvást újabb szomo- 
rító hírek érkeznek a 
vízár általi pusztítások- 
rul. A vészlátogatott 
megyék közé tartozik 
Gömör is , honnan,
,N y o m o r  G ö m ö r -  

b e n  i s ‘ czim alatt következő hivatalos felszó
lítás küldeték be a szerkesztőségekhez: Rima
szombat nyárutó’ 2 kán 1845. Vizár és jég! a 
folyó évszakot szomorún jellemző pusztító ele
mek Gömörben is gyász nyomokat hagytak ma
guk után , s a jövendőt ijesztő képben állíták 
szegényebb sorsú lakosaink elé; iszonyú a kár, 
mellyet már az eddigi munkálatokbul is tudha
tunk , rettegünk a végeredvénylől. —• Rozsnyó 
város’ egy részét a vízár elsöpré, hogy a há
zaknak nyomai sem látszanak; a jég egész vi
dékeken semmivé tette a szegény földmives’ 
évi szorgalmának gyümölcsét. — Mai napon 
másod alispánunk’ elnöklete alatt Rimaszombat
ban Összegyűlt kisgyülési Rk, addig is, mig a 
teljes eredvényhcz képest a segélygyüjtés iránt 
szokott utón intézkedhetnénk , tapasztalván a z t , 
mikép a journalistica több üdvös eredvénve 
közt e téren is legnagyobb sükerrel szokott 
működni, — kötelességemmé tevék a honi hir 
lapok’ szerkesztőségeit megkeresni a végett, 
hogy Rozsnyó városunk’ víz által károsult lako
sai' fölsegélésére hazánk’ fiait fölhíni, s a be
gyülendő segedelemnek lapjaikat fölnyitni szí
veskedjenek. — Jól tudjuk hogy a csapás or
szágszerte közös, s kárvallottak kárvallottaktól 
kérünk segedelmet, de tudjuk azt is, mikép 
a valódi philantropia kifogyhatatlan, és hogy az 
emberi szív épen az ínség és nyomor közepett 
legfogékonyabb a jótételre. — R a t k ó  Miklós 
első aljegyző.

E folszólításnak legszívesebben engedve mi 
is felhívjuk a nagy közönséget inségenyhítő a- 
dakozásokra.

— E szomorú kötelesség’ teljesítése után 
lépjünk az életmozgalmak’ vidámabb terére, s 
nézzünk szét, mi közlenivalót ad a legkozelbi 
néhány nap. Egyik legérdekesbike e közlendők
nek a lapunkban már többször említettük mária- 
völgyi remetének, a neki küldött ívtegzet kisé
rő sorainkra irt becses válasza, mellyet t. ez. 
olvasóinkkal, mihelyt megérkezik,közleni igér-
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tünk. Szavunkat ezennel beváltjuk. A kérdéses 
levél igyen hangzik :

,Sz. Máriavölgy, nyárutó’ 2. 1845.

KEDVES BARÁTOM!

Kegyed' nagybecsű adománya a mint meg
lepett úgy meg is örvendeztetett. Haladék nél
kül Máriavölgybe viteték az, ott a kegyed elölt is
meretes csarnokban mint legszebb s legérde- 
kesb díszeinek egyike helyet nyerendő, s ne
kem egyszersmind kedves emlékül szolgálandó, 
kegyed ottani szives mulatására.

Szép kegyedtől, hogy megemlékezett a 
remetéről ki azon falak közt lakik,s kinek azon 
sors jutott, miszerint inkább emlékeiben, sem
mint a jövő’ reményeiben , vagy a jelen’ élve
zeteiben kell élnie.

Elődeim , a jámbor barátok , talán hason
lókép különbféle képzetekkel eltelve mulljokbul 
járdaltak ezen keresztfolyosókon; és noha e 
képzetek talán másnemüek valónak, mint ma
gaméi, az eredmény mégis ugyanaz marad:  
ők mint é n ,  gyakran emlegették gondolatban 
a költő’ eme distichonát:

,lnveni portum, spes et fortuna vaTete!
Sat me lusistis, ludite nunc alios!’

és n e k i k  mint n e k e m  óhajtott kikötő vala a 
csöndes .Máriavölgy egy viharoktul hányatott 
élet után. Minden, ki tudja mi a ha r cz ,  bár
minőlegyen is az, — b é k e  után vágyódik! 
Bé k e ,  — szép szó, mellynek becsét csak az 
ismeri, ki azt elveszté.

Volt egy elődöm , k i , valamint én , Spa
nyol zászló alatt a liga' szolgálatában harczolt. 
Őt is magyar földre vezeté a sors, hol neki 
annyira szolgált a szerencse , hogy Győr váro
sa és vára’ ostrommali megvétele, és a törö
köknek, Magyarország' ezen akkori előbástyá- 
jábóli kiűzetése által magának a magyar hon
polgárságot dicsőséggel kivívható. Nekem illy 
szerencse nem jutott! — Csak örökségül, nem 
pedig érdemdíjul jött az át reám ! — Bár en
gedje a sors, hogy béke’ idején is megmutat
hassam, milly hűn dobog szívem szeretett má
sod hazámért. — Engedje az ég, — melly nem 
engedi látnom Magyarország’ zászlaját diadal
masan lobogni a harczmezőn, s azt mellem
mel oltalmaznom és karommal védenem, — en
gedje az ég ezeknek pótlékául azon örömet 
megérnem, hogy láthassam e drága hont, melly- 
ben kelet’ képzelőtehetsége nyugat tetterejével 
párosul, a békenap’ éltető sugarai alatt fölvi- 
rágzani és díszleni. Ha pedig, — legyen az bár 
éltem’ alkonyatán, — mi gonosz fergeteg fenye
getőig nehezülne honunkra : akkor, barátom , 
azon fegyverek között, mellyeket remetelakom’ 
falain heverőben függeni látott, majd akad még

egy kardvas, melly segédül lesz az agg lán
csásnak , hogy Magyarhon’ fiai közt olly helyet 
vívjon ki magának , melly fölérjen ama hősé
vel , ki első vala szerencsés német nevünkhez 
magyar emlékezetet csatolni!

Engedje , kedves barátom, megkülönböz
tetett tiszteletemről bizonyossá tennem ; és ha 
Önt ollykor kissé erősen mért ostorcsapásai 
miatt a lelkismeret egykor furdallaná, s ön a 
bünvezeklés’ szükségét érezné; jőjön akkor 
poenitentiát tartani és bucsúzarándoklatra , s Ör
vendeztesse meg jelenléte által a

M á r i a v ö l g y i  r e m e t é t /

—  A nemzeti színházban újdonság újdon
ságot ér. E hét’ folytában két új eredeti színmű 
s egy új opera került színre. Ez utóbbi ,A 4 
Haymonfy1 Balfe’ igenigen kedves operája, melly, 
ha tán az ittolt még hiányzó praecisiót kivesz- 
szük , igen jól lön adva, s a közönség' tetszé
sét teljes mértékben megnyeré. A nélkül hogy 
részletes bírálatot 'adnánk az egész előadásról, 
nem lehet ki nem emelnünk L á s  z I óné  asz- 
szonyt, ki ha Schodelné asszonyt nem pótolá 
i s , de föladatának várakozásonluli ügyesség s 
készültséggel felelt meg, s még inkább megfe- 
lelend, ha 1-szÖr még tisztábban ügyekvendik 
énekelni, 2 -szor ha jóval több elevenséget fej
tené ki játékában, s szerepét több vidor élet
elevenséggel adandja. Továbbá Benz  a ur ki
emelendő , ki ez új szerepével egy fokkal ismét 
magasbra emelkedett a közönség’ kegyében. 
Mindketten többször igen zajosan megtapsoltat
tak. Ajánljuk a kedvességben dús operát a kö- 
zö nségnek megtekintésre. A kiállítás csinos. — 
A drámái újdonságokrul majd tüzetesen szólan- 
dunk.

— Végre a kétség’ utósó köve is elhárít- 
tatott a skeptikusok elől, kik újhidunk’ mielőb
bi elkészültén tán még tamáskodhatának , — a 
harmadik oszlop’ alapköve t. i. tegnap múlt egy- 
hete ő cs. kir. fensége által esti félhatkor csak
ugyan letétetett, s azóta kettőzött erélylyel 
foly a munka ez olly sok nehézséget nyújtott 
oszlop körül, melly nehézségek’ szerencsés le
győzése Clark ur’ műtudományának mindig egyik 
szebb diadala maradand.

— Az ember nem csak igével azaz szel
lemi eledelekkel táplálkozik, hanem kenyérrel 
i s , és egyéb a kenyérrel rokon sütemények
kel. Ennél fogva bizonyosan érdekelni fog igen 
sokakat olvasóink közöl azon legújabb helyt, 
rendelet, mellynek következtében minden sütő
nek megengedtetik jó  süteményt készíthetni, 
mit a sütők saját műnyelvükön l u x u s  süte
ménynek neveznek , minthogy ők a jó pénzért 
j ó süteményt adni valódi luxusdolognak tartják,

| s ezért e luxusszabadságot évenkint csak is
3
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egypár sütőnek engedték meg — jó pénzért, 
mert a jópénzt, melly a közönség' zsebéből 
övéikbe vándorol — csodálatos! — a luxusdol
gok közé nem számítják.

— A süteményekről menjünk át eszme- 
lánczolat’ nyomán az italok, névszerint a kávé
ra. E nagyfontosságu ital körül nem olly kelle
mes reform történt mint a — kiflik körül; 
sőt inkább kellemetlen, azaz árfólemelés. A 
kávé adagját t. i. egypár v.krajczárral folebb 
rugtatta a budapesti kávéstestület, azon egyszerű 
logica’ nyomán indulva , miszerint ha ők —  a 
kávésok — magasb házbért fizetnek, pompásabb 
kávéházakat tartani, cselédségüknek magasb 
fizetést adni, tejet, kávét, czukrot , fát stb 
drágábban fizetni kénytelenek, szóval ha az e- 
gész életmód tetemesen drágább mint eddig: 
ők sem adhatják többé kávéjokat olly olcsón mint 
eddig. És e logica ellen nincs is mit szólanunk, 
s átalában a többfizetésnek nem vagyunk elle
nei, hol az motiválva van, miután már megszok
tuk a többfizetést ott is hol az épen nincs mo
tiválva , például a házbér és rokontárgyaknál. 
Egyébiránt nem két sem egy garas, hanem 
csak két váltó krajczárral van az ár emelve, 
s még ekkor sem fizetünk egy adag kávéért 
annyit mint Becsben.

— Térjünk vissza szellemi tápeszkozök- 
re. Ezek egyike a tudományi s művészeti uta
zás , minőre legközelebb Remellay ur indul , ki 
Nógrád s Gomör megyét szándékozik beutazni, 
útja’ czéljául csupán és egyedül e megyékben 
létező várakat választván, s azokat olly forma 
modorban , minőt a kitűnő Vágvölgyi utazás
ban bírunk, leírni. Siker koszoruzza a jeles vál
lalatot.

— Említendő irodalmi újdonság, melly 
napokban jutott kezünkbe, Máj e r  I s t v á n  
(esztergomi áld. pap s mesterképző intézeti ta
nár) ur’ N é p n e v e l é s t a n a ,  mint igen czél- 
szerü , nagy gond- s ügyességgel szerkesztett 
kézikönyv kisdedovók, mesterképző intézetek’ 
stb számára. A dús tartalmú könyv’ tiszt, szer
zője semmiről sem feledkezék meg , mi egy olly 
munka’ körébe tartozik, mellynek czélja ka
lauzul szolgálni, kimutatni a teendőit egy nép
nevelő , iskolamester vagy kisdedovónak. Ara 
a jó vastag könyvnek 1 pft.

— Hasonlag igen hasznos könyv Engler’ 
M a g y a r - n é m e t  b e s z é l g e t é s e i 1, mint 
elméleti s nyelvbeli gyakorlatok a zsenge gyer
mekkor’ számára, melly munka hasonlókép kis- 
dedovóintézetek’ számára készült közvetlen, 
úgy azonban, hogy otthonni nevelés mellett is 
sikerrel használtathatik. Mindkét munka igen 
ajánlásra méltó.

— Művészet’ mezején a Szerelmei ur által 
kiadott ,Fóti dal1 (Willmerstől) nevezendő, melly 
a legkiválóbb csínnal állíttatott ki Sz. ur’ nyom

dájában , annyira, mikép valódi örömünkre vál- 
hatik azon tudat, hogy illy müvek állíttathatnak 
ki már nálunk is. — Csak ezek a pesti művé
szek olly szerfölött drágák ne volnának, misze
rint a Bécsbeni munka, szállítás s minden e- 
gvébbel, nem kerül annyiba, mint ugyanaz itt- 
honn készíttetve. — E kérdéses zenemű ugyan 
még az olcsóbb kiadások közé számíltathatik, 
mert ára csak 1 pft. Ajánljuk azt minden zon
gorázó urnák és hölgynek.

•— Városunk szépítése s kényelmesítése 
tekintetében egyik ledkor- és czélszerübb azon 
terv, melly jelenleg pengettetik, miszerint a 
kerepesiut a városerdővel egy sétány által len
ne összekötendő. S pedig mellőzve azt, mikép 
ezáltal a város’ másik felével hozatnék ez e- 
gyetlen mulatóhely kellemes közelségbe, fon
tossá lesz kivált e-terv életbiztossági tekintet
ben, ha a szűk s szennyes legü királvutczára 
gondolunk, mellyre vannak szorítva most a vá
roserdőbe vándorlók. A széles s gyönyörű kö- 
vezetü kerepesi utón nem kellene életveszély’ 
félelmét kiállanunk mindannyiszor, valahányszor 
e mulatóhelyet meglátogatni magunkat eltökél
jük. Vajha valósuljon a terv.

— Az iparegylet ez évi közgyűlését f. hó’ 
23-kán , azaz vásár’előhetének szombat napján 
tartja délután 3 órakor az iparegyesület’ tere
mében (újvilágutczai Ukeyház’ 1-ső emeleté
ben). Tárgyai lesznek : az igazgatóválasztmány 
jelentése a múlt közgyűlés óta folyt munkála- 
tokrul, az egyesület és pénztár’ állapotáról; 
továbbá ugyan a választmánynak véleményes 
javaslatai a jövő évre megállapítandó munkála
ti terv és ügyviteli költségvetés iránt, s külön
féle'más indítványok. Végre pedig főtárgya lesz 
az egyesületi elnöknek , az igazgató választ
mánynak és ügyésznek új választása,— raelly- 
re az iparügy' barátit figyelmeztetjük.

— Az Életképekben ezt olvassuk : S z e n t -  
p é t e r y  Zsigmond f. hó’ 11-kén adandó ju- 
talomjálékával egyszersmind szinészsége’ 30- 
dik évét töltendi be. Pártfogói e legjelesebb 
veterán színészünket illően méltányolni kíván
ván , a takarékpénztárba részére befizetendő 
összeg gyűjtése végett aláírási íveket bocsátot
tak ki. Továbbá a közszeretetü színész pályatár
sai ezenkívül n y o l c z v a n  p e n g ő  f o r i n t o t  
írtak alá , csupán J— ur, kinek e nemzeti szín
háznál tán legjobb fizetése van, húzván ki ma
gát a hozzájárulás alól; mi mindenesetre igen 
dicséretes collegialilást árul el s dicső separa- 
tista elvet tanúsít, midőn illy szép erkölcsi tár
sulatból egyedül édes személyünket elvonni nem 
pirulunk. Halljuk, hogy a nyolczvan pengő fo
rint egy serleg’ vételére fordíttatik, mellyel 
Szentpéterv azelőadás'napján megtiszteltetni fog.

— Ugyanonnan értjük , hogy a gyermek- 
kórház’ számára tervezett népünnepből — sem-
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misem lesz, mert több kár lett volna belőle 
mint haszon. Tán jobb lett volna , ha Fr. ur T. 
urat szólította volna föl egy népünnep' rende
zésére, kinek úgy látszik nem kell oily nagy 
nehézségekkel küzdenie ünnepei' ott és akkor 
rendezésében, hol és mikor jónak látja.

— A V á n d o r s z í n é s z e k  nagyon ké
tes sikerrel csúsztak át a színen múlt szomba
ton; a vélemények felőle kissé megoszoltanak. 
Mi, tudva hogy a darab 100 aranyat nyert, 
nem köténk nagy reményeket hozzá, s igy ke- 
vesbbé csalódánk. Thaliánk majd tüzetesen fog
ja taglalni.

— Az előadást Budapest’ mostani magas 
vendége a modenai herczegfi ő fensége is sze- 
rencsélteté látogatásával, ki kíséretével a 2-dik 
felvonás közben jővén a nádori páholyba, vé
gesvégig várá a darabot.

— Az ágostai evangelicusok napokban 
tárták ez évi conventjöket, mellynek egyik ne
vezetes tárgyát az új iskolai rendszer’ tárgyalá
sa tévé.

— Napokban végeztetett ki egy közkato
na , ki káplárét agyonlövő; múlt pénteken egy 
másik ugyanazon gyilkosságot követé el. A gyil
kosság’ borzasztó mániája lepte-e meg a had- 
serget, vagy a látványos kimúlásban olly csá
bító valami lappang ? Mindenesetre felötlő körül
mény a halálos büntetés'pártolói előtt, s erős bi
zonyság arra, miszerint a kivégezés , mások’ 
rettentő példájára1 alig vagy épen nem szolgál.

— Vahot u r , minapi felszólításunkra a 
Szigligeti ur által érintett érzékeny megfenyí- 
tést illetőleg, úgy nyilatkozott, hogy mond ő: 
ha Sz. őt physicailag fényítette volna meg, ak
kor nem tollal, hanem más utón replikázna.

— Egy legszebb éveiben levő magyar 
hölgy, ki Bécsben nyeré mindazon kiképezte- 
tést , mellyet müveit nőtül igényelhetni, ki a 
nőknek szükséges tudományokban, továbbá a nő- 
kézmunkák’ külön nemeiben, zongorán, az ural 
kodó s divatos nyelvekben teljes jártasságú, kü
lönösen anyai nyelvét a magyart azon csín és 
tisztasággal beszéli, melly műveltebb körben 
mindinkább megkivántatik naponta, ezenkívül er
kölcsi tiszta jelleméről szülőinek családi állása 
is kezeskedik: nevelőné vagy társalkodónőül 
kívánna alkalmaztatni valamelly urasági háznál, 
kire is az anyákat különösen figyelmeztetnünk 
szabadjon. Értesítést iránta e lapok’ szerkesz
tőségénél vehetni.

— Pálffy Albert ,M a g y a r m i l l i o m o s 1 
czimü regényt irt két kötetben, melly olly jó a 
B. H. szerint, hogy ez csodálja , hogy még ed
dig nem találkozott kiadója. L:sznyay Kálmán 
pedig K un L á s z l ó  czimü nagyobbszerü epost 
szándékozik közrebocsátani.

— D e g r é  A l a j o s  ur, különösen tár- i

sasági vígjátékairól jó oldalról ismeretes fiatal 
Írónk egy K a l a n d o r  czimü új drámáját ké
szül bevégezni, melly, mennyire tárgyát töre
dékben ismerjük, igen jelesnek lenni ígérkezik.

— A P. Hírlapból értjük, hogy — a szőlő 
érik. Alig hinnők, ha Kaján ur nem mondaná, 
olly hideg napjaink járnak.

— Ő cs. kir. felségének azon atyai gon
doskodásáról értesít a P. Z. miszerint Magyar
hon valamennyi elemi iskolái egy újon dolgo
zott tanszer szerint lesznek elrendezendők, s 
mellynek következtében a pesti helyhatóság már 
meg is kapá a rendeletel a fővárosi elemi is
koláknak ezen rendszerhezi átalakítása iránt.

— Ugyanonnan értjük , hogy a Pesten föl
állítandó ipariskolákhoz vegytani műtermet is 
szándék csatlani, s hogy e részbeh is megtétet- 
vék már a szükséges előlépések. Mindez meg
annyi örvendetes jelenség szellemi életünkben.

— Nem kevés aggálylyal tölti el a fővá
ros’ lakosságát a közeledő tél kivált a mindin
kább növekedő fadrágaság miatt. Nagyon czél- 
szerü tehát a pesti hatóság’azon szándéka, mi
szerint fa helyett fűtésre kőszenet akar épüle
teiben használni. Egyébiránt felsőbb helyről is 
lőnek téve üdves intézkedések a fa’ szertelen 
drágulásának némi akadályozására.

— A P. Hírlap’ tegnapelotti számában ha
tályos ^zót emel ,Szózat Füredről1 czím alatt 
gr. Eszterházy Kázmér ur a játék mételye el
len , melly többi közt e gyógyfürdőn is gyalá
zatfolt. Nem tehetjük, hogy belőle következő
ket ne idézzük: Miután — igy szól a nemes 
gróf— föladatomul tűzém , ezen annyira elha 
rapózott játékosság ellen láncsát emelni, ok
vetlen a dolog’ legsebhetőbb oldalát kell meg
érintenem, melly bizonyára abban áll, miképen 
az itt Összegyűlt előbbkelő urak és u. n. tisz- 
tesb rendűek közöl sokan nagyon is gyakran 
nem átalkodnak a nyilvános játékoknál tettleges 
részt venni. Ha ezen urak csak egyszer gon
dolkoznának is a fölött, mennyi bajnak válnak 
ők szülő okaivá, bizonyosan — szabad legyen 
ezt a nagyobb rész’ becsülete tekintetéből re- 
mélenem — visszaborzadnának s jövendőben e 
szenvedélylyel fölhagynának. Ők először is mint 
ollyanok, kik a müveit osztályhoz számíttatnak, 
s kiknek kötelességük volna a köznépnek pél
dányképül szolgálni, azon ki nem menthető 
bűnbe esnek, hogy rósz példájok’ nyomán egy 
részről a szenvedélyek által még meg nem rom
lott, könnyelmű, tapasztalatlan ifjakat, kik még 
nem urai tetteiknek , vagy az alsóbb néposz
tályhoz tartozókat elcsábítják, jogtalan tetteik
ben megerősítik s azokat tettleg a törvények’ 
meg nem tartására fölhívják; magokat, habár

j akaratlanul, azon szabad zsákmányosak ban-
j dájának czinkos társaivá teszik,mellynek kezei-

*
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be semmi roszat nem gyanítva veték magukat 
a fönérintettek; — mig más részről ezáltal ama 
csalókat legyezik és szemtelenségokben meg
erősítik, kik azt mondják: „hogy mig e domi
nus spectabilisek velünk játszanak , addig nem 
történik semmi bajunk.“ Spectabiles! — igen 
e czím megmarad ezen uraknak csupa etiquet
te miatt is, azonban a prudentes és circum- 
specti czímeket hasonló tettek által nem sokára 
el fogják veszteni. — Szeretném tudni, hány 
vehette rá magát ezen urak közöl, hogy egy 
pár derék és kenyerét becsületesen kereső mes
terember’ és napszámos’ körében csak néhány 
perczet töltött volna is meghitt bizalmasságban, 
s ivott velők egy pohárból szív és lélekemelő 
italt? — ők, kik nem utálják az önzés és csa
lás’ szennyétől bepiszkolt passé-poharakat órá
kig ama tisztátalan kezekből saját kezeikbe 
vándoroltatni. — Továbbá alig hiszem, hogy ta
lálkoznék csak egy is ezen urak közöl, ki leg
nagyobb nehezteléssel nem fogadná azt , ki rá- 
jok fogni bátorkodnék , hogy ők inasok-, köz
nép- és zsidókkal egy asztalnál szoktak ülni, 
— de ha arra kerül a dolog, hogy azon zöld 
asztal mellett kell helyet foglalni, mellyen a 
koczkák peregnek, itt egyszerre megszűnik min
den korlát, az aristocratiai érzetnek minden 
legkisebb mocczanása, ők humanusokká , em
berszeretőkké lesznek s nem annyira ie*eresz- 
k edn  ek, mint inkább ö n m a g u k  r á n t j á k  
le m a g u k a t  és pedig olly helyzetbe, melly- 
be lépniök nem kellene, nem azért, mert ari- 
stocraták, hanem, mert emberek, s pedig olly 
emberek , kiktől a világ műveltséget és erkölcsi 
érzetet teljes joggal igényel stb.

— A vásárt már is észrevenni utczáink s 
mulatóhelyeinken , s igy a színházban is. Nyü
zsög az idegen mindenfelé. A két pisztolyt teg
napelőtt tele ház előtt sütötték el tudja ég há
nyadszor. A zárt és nem zárt székeken egész 
sor szép vidéki hölgyfüzér édelgett Füredy’szép 
juhászdalán , mellyet ő műutazása elölt ma éne
kelt utószor. Ez említett hölgyfüzérnek igen sok 
baja volt kalapjával, mellyet sehogy sem tudott 
kellőleg elhelyezni, s e miatt nem egy panaszt 
hallánk már. A ruhatár egy rendezett színház’ 
kellékei közé tartozik, s ha e kényelem nálunk 
is megadatnék; mind férfiak, mind kivált nők 
nem kévéssé lefognának kötelezve lenni eczél- 
szerü új intézkedésért. Alkalmas helyet tán nem 
volna épen lehetlen e végre kijelölni, ámbár az 
némi nehézségekkel aligha nem járna, a csarnok
ban rendkívül szűk lévén a hely.

— S p a c z e r - G e n t i l u o m o  asszony 
tegnap estve lépett föl nemzeti színpadunkon 
Bellini' „Alvajárójában. A közönség érdeme 
szerinti méltánylással fogadá a művésznő' elő
adását, s azt érdemlett tapsokkal jutalmazó.

— A magyar tudós társaság’ idei nagy

gyűlése november hóban fog tartatni. Hogy ez 
idő a vidéki tagokra nézve kellemetes és alkal
mas volna alig hiszszük , már csak azért is, mert 
ez időtájt a csak tűrhető utazás is Magyaror
szágon csaknem a lehetlenségek’ sorába tarto
zik.

— Egyéb literatúrai nevezetességeink kö
z é — írja az Éleik. — méltán számolhatni: a 
népkönyvkiadók által első díjjal jutalmazott K e l 
me n f f y  Lászlónak illy czimü pályaművét:
,korhely életnek szomorú a vége1. E jeles mun
ka a jövő hetekben fog megjelenni s ára , négy 
fametszettel, csak lő  pkrajczár leend. Ugyan
ezen irótul , kinek rövid idő előtti föllépte már 
is méltó sensatiót okozott az irodalmi világban, 
nem sokára terjedelmesebb regény fog közve- 
bocsáttatni e czím alatt: ,meghasonlott kedély1, 
mellynek első kötete már elhagyó a sajtót. Szer
ző több részét szives volt velünk közleni s nem 
puszta szójárás, ha mondjuk, hogy e szép re
gény az olvasóknak ritka élvezetet fog szerezni.

— Mai szemlénket azon figyelmeztetéssel zár
juk be, hogy holnapután adatik S z e n t p é t e -  
ry Zsigmond ur’ jutalmául a. V é g r e n d e l e t  
czimü dráma C z a k ó túl. A fiatal iró első mü
vével olly figyelmet gerjeszte maga iránt, mellv 
e második iránt nagy fokra kell hogy emelte 
legyen a kíváncsiságot, s ki ne sietne annak 
eleget tenni épen ma, midőn egyszersmind 30 
éves színművészünket, a közkedvességü Sz—vt 
részelteti az által jutalomban. Egy valaki Sz. úr
ral olly formán akart fogadni, hogy ha Sz. ur 
neki annyi ezüst húszast fizet a mennyin be nem 
férve visszatérnek ez estve a pénztártól; ő a- 
zon esetre ha a színház meg nem telnék, any- 
nyi ezüst húszast fizet Sz. urnák, a hány em
ber még be fért volna. Mi hiszszük hogy e fo
gadásban Sz. ur vesztendett.

— -

PESTI MŰKIÁLLÍTÁS 1 8 4 5 .

Midőn az idei mükiállítás fölött röviden 
szót tenni akarunk, nem szándokunk részletes 
száraz bírálatába bocsátkozni minden egyes mű
nek , melly a termekben szemlére állítva van,  
már csak azért sem, nehogy bírói tekintélyt lát
tassunk igényelni magunknak ama jeles művé
szek’ ecsetei fölött, kik a pesti mükiállítást be
cses festményeikkel gazdagítni, érdekesítni szí
vesek valónak. Hanem, a mennyiben az egye
sületnek, melly e kiállításokat rendezi, főczélja 
s kitűzött, legalább kitűzni kellett iránya a fes
tészetnek hazánkbani emelése, terjesztése, ké- 
pczése : mi is csak ennyiben, azaz hazánkra 
nézve veszszük toll alá száraz rövidkén idei mű- 
kiállításunkat.

Igaz ugyan, hogy az egyesület azon fo-
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nebb említett czélnak, a hazai művészet’ irá
nyában , igen gyéren felel még, mert először 
hazai művészektől ritkán vásárol képeket, rész
vényesek közt kijátszandókat, mülapjai külföl
diek , a museumnak vett képek is félig vagy 
egészen külföldiek; az egylet' tettleges pártolá
sa pedig tán e három pont körüli hazafiskodás- 
ban tűnnék ki leginkább, mert a z , hogy ter
met a d , s alkalmat nyújt hazai művészinknek 
müveiket kiállíthatni, megismerhetni, valóban 
nem tenne épen egyletet szükségessé, azt akár- 
mellyik müárus megteszi. Valamint azon tekin 
tetben sem tudunk mi nagy — ámbár mégis né
mi— érdemet tulajdonítni az egyletnek, hogy 
alkalmat nyújt tán hazai festészinknek a kül
föld’ jeles művészeinek megismerésére: mert e 
részben sokkal tokéletesb tanulmánymintákat 
láthatnak csak nemzeti museumunk’ képcsarno
kában is , azok , kiknek talán Bécset megláto
gathatni nem állna tehetségükben.

Ámbár hát , mondom , én bizony az egy
let működésében kevés hazai irányt tudok föl
fedezni , nem lehet mégis azon hatását eltagad
nunk , miszerint ha egyébre nem. legalább a 
honi festészetünk’ teréni Önismeretre már eddig 
is nem keveset tön , —-s alkalmasint ez is lesz 
mindenha a mükiállítások’ legnagyobb érdeme— 
s egyszersmind lehetségessé teszi e művészet
nek hazánkbani kifejlődési állását a külföldi
vel összehasonlítni. És ez már magában igenis 
nagy haszon, nagy szellemi nyereség, melly 
megérdemli, hogy az egylet pártoltassék: ha
bár több hazafiui irány mellett — ki tagadhat
ná ?— arra még méltóbb volna.

És ez önismeret, ez Összehasonlítás a kül
földdel habár nem diadalmas i s , de nem is pi
rító hazai festészetünkre nézve , sem mennyi
ség, sem minőségi haladás tekintetében.

Az idei mükiállításra 26 hazai festész kül- 
de be összesen 72 darab müvet. Tehát mind a 
müvek, mind a művészek' száma úgy áll az e- 
gész kiállítási öszveghez mint 1—4-hez , azaz 
Magyarhon körülbelül egynegyedét képviseli je
len kiállításunknak. Bekuldetett ugyanis össze
sen mintegy 260 darab mű mintegy száz s egy- 
pár művésztől. Ezen arány’ kedvezősége kitű
nik, ha tekintetbe veszszük. mikép kis hazánk
kal Bécs, München, Prága, Triest, Velen- 
cze sőt Holland is versenyeztek , hogy más ap
róbb külföldi városokat ne említsek, mellvek- 
ből festvények érkeztek. Maga Bécs több mint 
n y o l c z v a n  darabot kiilde, München körül
belül Ö t v e n e t , s igy tovább. Pest maga h a t- 
vanon  fölül, a többi Magyarhon’ többi vidé
keiről küldetvén be. A számarányt tehát nem 
lehet épen szomorítónak mondanunk.

Azonban habár nem ép illy kedvező is , 
de mégis jövőre nézve legalább vigasztaló az 
eredmény, mellyet kiállításunk mutat minő

ség , azaz művészeti fokra , haladásra nézve is, 
s ámbár nem mindenik, de mégis egypár ágá
ban a festészetnek bírunk felmutatni művésze
ket , kik nem pirítanak meg külföld előtt. Bara
bás, Borsos, Choor, Kaergling, Lieder, Ma- 
raston, Swoboda’ ecseteik már is több olly va
lódi művészi becsű müveket adnak, minők mint 
mestereiknek, úgy hazánknak díszére válnak. 
Ezeken kívül meg Feszi, Glatz, Giergl, Gscwindt, 
Honig, Ivanovics, Kari, Kiss B., Kolbl, Kli- 
novszky , Kubinyi, Kaab, Spiro, Weber, Vidra, 
Zichy Mih. állítának ki kisebb nagyobb becsű 
müveket, több kevesebb reményt nyújtókat.

A körülményekben, és nem festészinkben 
van kétségkívül oka, hogy művészink valameny- 
nyin annyit kénytelenek foglalkozni arczképek- 
kel, ez lévén megélhetésük’ főforrása. Pedig 
már hiában, az arczképfestés korlátokat szab 
a művész’ phantasiája elé, s hogy illy korlá
tozás’ hosszasb, vagy mondjuk állandó behatá
sa nyomot ne hagyjon, vagy legalább ne ne
hezítse a művészi genie’szabad röptű kifejtését, 
hinni nem tudom. Azonban e folytonos gyakor
latnak eredménye másfelől azon magas tökély, 
mellyre e nemben művészink emelkedének.Lie
de  r ’ arczképei hagynak-e mi kívánnivalót? 
Nem gyönyorüek-e K a e r g l i n g  kisasszonyéi, 
ki még azonfolül, helyzet s körületek’ festésé
ben némi munkát ad saját phantasiájának i s , 
mint most kiállított több arczképein. S mit vé
tett derék ecsetü Borsosunk ! kit habár Bécsben 
tanul most, mégis miénknek szabad monda
nunk.

Kevesbbé van képviselve a tájfestészet, 
ha csak Markot magunkénak nem mondjuk, mert 
magyar születés. Azonban Choor J. egypár ide 
tartozó müve a jobb dolgozatok közé tartozik. 
Nem szorosan tájkép ugyan de mégis megem
líthető itt B a r a b á s ’ mesterecsete alól került,
,vásárra induló oláhok1 czimü gyönyörű fest
mény, a kiállítás’ egyik legbecsesb képe, melly 
e művészünknek a tájfestésbeni jelességét is 
szem elé tünteti.

S c h a e f f e r  kiváló stúdiumául látszik vá
lasztani a csendéletet, s e mezőn'valóban olly 
ritka tökélyre is vivé, melly őt elsőrendű fes- 
tészink’ kevés száma közé emeli. Idén néhány 
illy csendéleti képet állított ki . köztük egypár 
gyönyörű.

M a r a s l o n  négy müdarabot adóit be. 
Ezek’ egyike a görögnő a nemzeti museum szá
mára lön megvásárolva. Szép kép, azonban 
már mi mégis Barabás’ imént említett miivére 
szavaztunk volna, — nem mintha a kitüntetés 
re M. ur’ képe teljesen méltó nem volna, hanem 
mert ama másik’ megvétele által sokkal inkább 
megközelíti vala az egylet a hazai irányt, nem 
csak azáltal, mert e g é s z e n  hazai művésztől 
hazai tárgyú képet vett volna, hanem mert B
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ecsetének azon egyéni sajátsága, mellv minden 
önálló művészt jellemez, e képen nem kévéssé 
ki van tüntetve, az tehát mint az Önálló ma
gyar festészet’ egyik példánya fogott volna be- 
illeni nemzeti museumunkba, s mindenesetre 
kiegészítéséül a netán valaha létezhetendö ma
gyar festészeti iskolának. SZELEST.

(Vége jövőre.)
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EBRECZEN, nyárutó’10. 
Halljunk valamit a czi- 
pók és pereczek' boldog 
hazájáról! Meg vagyok 

győződve, jól tudják 
szép olvasónéim, ha nem 
épen az Életképekből is
meretes ,Kaján Ábel1
vagy ,Csatáry Otto1 é r- 

d e k e s  utazásaikból, de mindenesetre példa
beszédből i s : mikép Debreczen terjedelmes és 
vendégszerető magyar város. Hogy terjedelme
sebb mint Soroksár vagy Kis Pircs , az egypár 
század múlva is axióma lehet; de hogy idegen, 
vagyis inkább nem örökké Debreczenben ten
gődő és kontárkodó művészek’ elfogadására jó
tékonyabb volna mint Pest, tagadom. íme csak 
egy pár sor igazolásomra. R ó z s a v ö l g y i  
Márk a veterán zeneköltő meglátogatva váro
sunkat, vasárnap, azaz ma délután öt órára 
hangversenyt hirdet, remélve : hogy illy orszá
gos vásár’ alkalmával, minő jelenleg a debre- 
czeni, szép közönségnek leendhet szerencséje 
édes játékán andalgani. Azonban öt óra elmúlt 
s mintegy órai várakozás után is alig valánk 
harminczan, köztünk is két pölgárleánykán kí
vül Debreczen’ szép hölgykoszorujából csak e- 
gyetlen egy virágcsa sem díszelgett. — A derék 
művész e hallatlan részvétlenség’ daczára is 
hallató velünk derék magyar ábrándjait. Ez al
kalommal a hangverseny’ némi kiegészítéséül 
Bulyovszky Gyula mesterileg szavaló a kedves 
költő Sujánszky Antal’ ,Játékos1 czimü tanköl
teményét; köszönet az agg művész’ nevében 
Bulyovszky urnák szép szavalásáért, mellyel a 
hangversenyt kiegészítni próbálta ; de jegyez
zük meg, hogy a hangverseny még sem volt 
e g é s z ;  azt csak egy szép számú közönség e- 
gészítheté vala ki, mellvnek fájdalom! most 
csak töredéke kongott a . f ehér í t i '  táncztere- 
mében. Hiszszük, Rózsavölgyi ur még pár 
napra szerencsélteti városunkat s egy minden 
szép iránt olly részvékeny közönségtől, minő
nek a d—ni hireszteltetik, illy érdemes agg 
zenész irányában melegebb pártolást van jo

gunk remélni. — Egyébiránt a czipók és pere
czek drágulnak; a színházban mürontók kon
tárkodnak; az ócska collegium kikeféltetett; 
némelly középületek újra födeleztetnek; a ta
nuló ifjak illyen papszentelő és vá(sáros) idő
ben éneklésbeni tudatlanságukat erőlködnek a 
vá(sáros) népnek füleibe ordítozni, mi épen ma 
meglehetősen sikerült is; de mindennyi s tudja 
a jó ég még nem mennyi haladás’ daczára is 
Debreczen csak mégis — Debreczen.

Dr. KULACS.
— KASSA. nyárutó’ 5. Múlt hó 20-kán 

a kir. főtanodai teremben igen díszes s számos 
vendégkoszoru’ jelenlétében mélt. Richter Ala
jos kir. tanácsos, főigazgató stb. ur ő nga ál
tal főtiszt. Bányai Mihály u r , a praemonstrali 
Rend’ kanonokja, a kassai kir. academiai al
igazgató ház’ elnöke és több ts megyék' tábla- 
birája’ nyakába adatott a neki magas kegyelem' 
jeléül és 35 évi iskolai kitűnő érdemei’ elisme
rő méltánylatául ő felsége állal nem rég kül
dött nagyobb idomú arany lánczról függő arany 
érdempénz, mellynek egyik oldalán őfelsége' 
jól talált arczképe , a másikon egy babérko
szorúban a tulajdonos’ kereszt- és vezeték ne
v e , fölül „meritis“ benn: ,,Michaelis Bányav.“ 
Ezen ünnepélyt az academiai templomban tar
tott ,,téged Isten dicsérünk“ és főtiszt. Tur- 
csányi Ferencz apát és kassai kanonok ur által 
püspöki süvegben a mindenek urának bemuta
tott vérnélküli áldozat előzte meg. A teremben 
szónoklottak: a mélt. főigazgató, ts s tudós 
Plath Nép. János tbiró s tanító, Nedeczey Fe
rencz 2-dik évi jogász, és a jutalmazott jeles 
aligazgató, kikérése’ következtében ő felsége 
által az aligazgatói hivatal’ további viselésétől 
legkegyelmesebben fölmentetvén, ez alkalom
mal egyszersmind ezen díszes hivataláról is 
érzékeny velős szavakban leköszönt. A vendé
gek közt többi között szemléltük mélt. Oeskav 
Antal püspök ur ő mgát, báró Bechtold osz
tályos tábornok ur ö migát, a helyben szállá
soló ezredbeli számosabb tiszt, urak' kíséreté
ben , igen számos megyei, városi és helyben 
levő kir. hivatalnokokat stb. Az ünnepélyt kö
vette délben a mélt. főigazgató ur ő nságánál 
60 személyre díszesen terített pompás ebéd , 
egészen magyar szellemben ; valamint a beszé
dek mind, úgy az asztal fölötti felköszöntések 
is mind magyar nyelven hangzottak. E díszes 
ünnepnek leírását befejezőleg szivünk’mélyéből 
kívánjuk: hogy a megjutalmazott főtiszt. Bá- 
nyay Mihály urat, a minden jónak és szépnek 
buzgó pártolóját, Isten hazánk' javára nesztori 
évekig éltesse ! — E folyó iskolai év m. hó 26- 
kán végét éri; ezen év, mint a tudományok’ 
magyar nyelveni előadatásának első éve , év
könyveinkben örök emlékű maradand annál is 
inkább, hogy mindannak daczára, miszerint
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igenigen sokan nyelvünket tudományok’ előadá
sára nem alkalmatosnak kürtőitek, az ellenkező 
tettleg bebizonyulván, nyelvünk hazánkban a 
tudományok’ mezején is elsőséget vívott ki ma 
gának. Jelenvalánk több academiai tudományos 
vitatkozásokon és nyilvános próbatételeken, s 
örömmel írhatjuk: hogy szép reményű ifjaink- 
tól latin nyelven soha kielégítőbb, világosabb 
feleleteket nem haliánk, mint most magyar 
nyelven. De hisz az igen természetes i s : holt 
és élő nyelv! Mindezen eredménydús sikernek 
lelkes előmozdítói valónak a fáradhatlan buz
galma derék tanítók, kik közöl leginkább az 
egész haza’ színe előtt, az ifjúság’ nevében tett 
hálás köszönet’ nyilvánítása mellett, ismert sze
rénységük’ sértése nélkül kitűnő dicsérettel em
lítendők: ts Plath, Bokrányi, Morovics és Jan
csik derék magyar érzetü lelkes tanító urak.— 

Az itt mulatott magyar színészek által é- 
píteni szándéklott színkör a sok esőzések és 
rendkívüli vízáradások miatt ezuttai elmaradt, 
és a szegények, miután három hétig tartott 
biztatások után végre az mondatott nekik ; hogy 
az idén többé a színházban sem játszhatnak, a 
kezdett s rák módon halatt igazítások nem olly 
mindjárti bevégezhetése miatt ') — múlt napok
ban innen — nem a legkedvesebb emléket Víve 
— Rozsnyóra távoztak. Ehhez nem kell com- 
mentár, — éljen Kassa városa’ ns tanácsa, 
melly legfőbb érdemei közé számítja a magyar 
színészet’ nem pártolását.

Időnk teljességgel nem akar változni, a 
szünetlen esőzés csak lopva engedi a mezei 
gazdáknak munkáikat végezni; mit az árvíz le 
nem rombolt, azt az idő’ különös járása majd 
haszonvehetlenné teendi s igy jövendőbei ki
látásunk fölötte szomorító. A Tarcza folyó’ vize 
ismét több helyen kiáradt.

R e n d e s  l e v e l e z ő .

— EGER , nyárutó’ 10. Mielőtt híreinket 
elősorolnám, meg fogja Ön engedni kitérőleg a- 
zon egyéni véleményem’ megemlíthetését, mikép 
a vidéki levelezések’ egyszerűen száraz újdon
ságait azon vidék’ sajátságos népjellemének ér
dekes rajzaival szeretnők vegyíteni, hogy igy 
a szives olvasónő észrevétlenül elsajátíthassa 
nevezetes városaink' mind magasabb köreinek 
szellemét, mind átalában a nép ittott megle-

j

1) A magyar színészet’ nem pártolása czím alatt 
bizonyos urak népszerűséget vadásznak — ez 
aztán az igazi jellem ; — a színházbani igazítá
sokat 10 nap alatt el lehetett volna végezni, az 
illető jelenlegi hatalmas ur azonban ezt ezuttai 
a lehetlenségek’ sorába tenni politikai hitvallá
sának tartotta. Mi erre csak azt mondjuk, bé- 
ketűrés — mindennek eljö vége — der am letz
ten lacht, der lacht am besten— ? —

R. l ev.

J pően szép egyes szokásait, mert meggyőződé
sem , hogy a kitűzött eredeti czél leginkább igy 
volna megközelítve. ‘)

Ezen kísérlet után először is alkalmat ve
szek a kebelbeli kisdedovóintézet’ alaptőkéjé
nek gyarapítására alakult mükedvelőtársaság’ 
eddigi eredményéről csevegni. Mióta hosszú 
vándorlásombul megtértem szeretteim’ körébe , 
háromszor látám föllépni az illetőket; nem le
het szándokom bírálatot írni, mint műkedve
lőkről szabadjon itt csak örömemet nyilváníta 
n i : hogy a százados előítélet’ jegét olly szeren
csésen meg tudták törni; Egerben még más mű
kedvelő társaság soha sem hallatta magát, és 
ezért érdemük a lelkes fáradozóknak annál na
gyobb ; egyébiránt azon észrevétemet nem hall
gathatom e l , miszerint czélszerübbnek tarta
nám kisebb vígjátékok’ adatását, miután ezek
hez kisebbek is a megkivántatóságok. S itt a- 
zon sajátságát az egri műveltebb körnek nem 
hagyhatom említlenül, hogy az egyátalában a 
nyilvános élvezetet Ígérő, bármilly gyülélynek 
határzott ellensége , — a tánczvigalmak’ kivéte
lével. Valóban sokszor Önkénytelenül ,Szerbia1 
városaiba gondolom magamat, s ekkor mégis 
álomszerűén olly jó hangulatba esem , mert hi
szen olly szép emlékeim vannak; de ki azt hiszi, 
hogy ennek ellenében annál boldogítóbb a csa
ládi élet, nem mondhatom, hogy csalatkozik, de 
részemről állíthatom, mikép bármilly jól rende
zett kérdező tárczával indulunk el: a legszíve
sebb felelet egy „igen“ vagy „nem“be öszpon- 
tosul; nem mondom hogy ez minden háznál 
igy van, csak a kivétel szigorúan kevés. S ezt 
részben legalább annak tulajdonítom , hogy az 
Egerben időző kevés fiatalok nem ismerik azon 
élvezetet, mellyet egy lelkes hölgy’ társasága 
nyújt, s a megyében szét lakókkal egyetemben, 
inkább a barna hangász, dal, pohár s kártya’ 
barátjai, melly utósó a műveletlen nép’ legal
sóbb osztályai’ jellemének főszegélyzete; s ez állí
tásomhoz tájékozásul csak azt említem meg, 
hogy múlt napokban egy kies temetőbe menvén 
sétálni, ott igen sok pór gyermekkel találko
zóm, kik csupán unalombul a sírdombokon 
krajczárokra ferbliztek, mondhatom elszomoro- 
dám , s ekkor eszembe sem jutott:. hogy Eger
nek a körülmények szerint jól rendezett nép
iskolái vannak, de mellyek kezelés s illetőleg 
felügyelés’ hiánya miatt-e vagy más okbul üdves 
eredménynyel nem dicsekedhetnek, mert va
lóban alig merem kimondani, hogy 18,000 sző- 
lőmüvelő lakosnak gyermekei közöl csak 500 
látogatja meg rendetlenül a népiskolákat; ezen 
szomorító körülmény, miután tudomásom sze
rint is a tanítóknak rendes, határozott fizeté- 

/
1) Szívesen veszszűk az igy szerkesztett vidéki le

velet s közöljük. Szerk.
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suk van, csak a hiányos fólügyelésben alapul
hat, pedig nem lehet magasztosabb czél s igy 
szellemileg boldogítóbb, mint a felv ilágosulás’ 
fáklyája’ meggyujthatását elősegíteni, valóban 
ez sok utolérhetlen eszméknek eléje teendő, s- 
itt alkalmat veszek azon indítványomat nyilvá
nítani : miszerint a szabadalmas város’ tanácsa' 
kebléből egy erélyes választmány’ kiküldését 
üdvesnek tartanám , mellynek leginkább alap
föladata lenne, a lehetőségig arra munkálni, 
hogy a gyermek növendékek mennél többen lá
togatnák a népiskolákat; s talán tanácsi végzés’ 
következtében , a leendő törvényt megelőzőleg, 
némi rendszabályok’ alkotásának szükségessé
ge , létesíthetése s kivihetősége felől valóban 
nem kételkedem; s ekkor inkább lehetne ezen 
nép’ aljasan durva érzelmei’ megtisztulhatásá- 
hoz biztosabb reményünk; s ekkor továbbá nem 
kényszerülnénk olly szelíden eltűrni sok durva 
mondatokat , mellvekkel nincs kedvünk dicse
kedni. Italában a társalgási üledék’ alsóbb fo
kozatai’ hiányossága is, legalább nekem, Né
methonban szerzett fogalmaim szerint valóban 
igen föltűnik.

Ezek után ismét felfogom elejtett fonalam’. 
A mükedvelőtársaság’ eddigi tiszta jövedelme 
614 vft’53 krra megy, a magasztos czél’ meg- 
közelíthetése tehát még a távol’ ködében me
reng , s azért a meghasonlás* kígyójával, mellv 
közéjök fúródott, legyenek bátrak megvíni, mert 
hiszen ezen szellemi diadalmat egy sereg gyer
mek' háladala fogja követni, kik olly szelíd mo
solygón fogják elmondani tanulásaik elölt az 
alapítókért könyörgésüket, s ennél, legalább 
én , öntudatilag boldogítóbb jutalmazást nem 
gondolhatok . mert megvallom még a távolban 
is fájlalnám , ha hallanom kellene, hogy a lel
kesülés csak a rózsakoszoruk’ eredménye volt.

A nagy, hosszas esőzések városunkban 
, is csak veszélyt, nyomort idéztek elő. Valóban 

rettegtünk a szegény népért, de voltak, kik 
életük’ veszélyeztetésével mentének meg a ma
gával ragadó vízár elől bútort, élelmet s min
dent. A segély nem maradt el mint az érsek s 
káptalan, úgy egyesek’ részéről séma nyomor’ 
enyhítésére. Isten áldja meg őket.

Múlt hó’ 31-kén a tűzveszély két becsüle
tes mesterembert tön nyomorult szegénynyé. 
Talán említenem sem kell, hogy a tűzoltó szerek 
igen kimért léptekkel, lassan érkeztek meg, s 
azt, hogy a pórnép csak azért nem segítette 
elnyomni a tüzet ,mert nadrágos emberé égett.1 
Szégyenítő , de igaz; de használunk-e ha azt 
elpalástoljuk ? ; magam is láttam , hogy egy kö
zel eső pór’ háza’ védelmezésére milly sokan 
összegyűltek.

Az egri líceumi nyomdából nem régen ke
rült ki egy törvénytudományi dolgozat.

Szólhatnék még Eger’ vidékéről is , leg
inkább a regényes szép Párádról, de nem aka
rok epen levelem’ végén érdemileg helyes, ke
serű gúnyra fakadni, bár egyebet azok , kik a 
hon’ legérdemesb fiait megsérteni nem tartják 
méltatlanságnak , azok, mondom, egyebet nem 
érdemelhetnek. ...ÉR LAJOS.

— HONT, nyárutó 6 . Az ez évi fordői 
szakra a regényes és gyógyerejü szklenói for
rásokhoz sereglett honfiaktul okkal kérdezhet
ték volna , mit egykor bizonyos megyei depu- 
tatiotul kérdezének: ha maradt-e még otthonn 
valaki?— annyira számosak valának azok. kik 
a nevezett fördőt e nyáron Hontbul meglátoga- 
ták , kik közt megemlítendők : Zsémbery Imre , 
Blaskovics Pál, Zmeskalék, Nedeczky László, 
Balogh Lajos, Laszkáry Miklós, Majláth Lajos, 
Okolicsányi Antal, Buócz Lajos urak mind csa
ládostul ; továbbá Ullman Bernát, Dacsó Pál s 
kedves nővérei s tb ; s ki e neveket közelebbről 
ismeri, egyszersmind tudni fogja, hogy Hont- 
nak politicailag azon oldala, meliy a szivet fö
di, választá magának Szklenót fördöhelyül. A 
vendégek megelégüléssel mulattanak. Megyei 
beléletünkben pangás van és tikkadtság, mint 
nyári rekkent napon, mellyet szellő nem j á r ; 
de az atyafiak erősen hiszik , hogy még egy
szer be kell ütnie r é s z ü k r e  a . . .  restera- 
tiónak. L e v e l e z ő .

—

T H A L I A .
Nyárutó' 1. L e á n y  ő r z ő ,  vígj. 3 fi vb. 

K i s f a l u d y  K á r o l y  túl.
— 2. K e a n , színj. 5 flvb. Duma  siói.
— 3. K é t p i s z t o I y, színmű 3 szakb. 

S z i g l i g e t i  tői. E mű harminczötödször is te- 
leházat csinált. Kócsag Marczi kis mondókáját 
sem tudá jól betanulni.

— 4. S a l u z z o  C o r o n a ,  dr. 5 flvb. 
R a u p a c h t ó l .

— 5. L e g j o b b  az e g y e n e s  u t ,  
vj. 1 flvb. Utána a Dunai nympha , víg néma
játék 2 flvb. A bécsi Jeopoldvárosi színház' 
ballet személyzetének föllépte.

— 6. XH-d. K á r o l y  R ü g e n ’ s z i 
g e t é n ,  vj. 4 flvb. A repertoir’ legjobb vígjá
tékainak egyike, melly mindig igen jól mulattat.

— 7. H á z i o r v o s ,  dr. 4 flv. Irta. 
Kocsi-Horváth Zsigmond. Először. Róla később 
bővebben.

— 8. K a l m á r  és T e n g e r é s z ,  dr.
4 flvb. Czakótul. A szokott szereposztással szo
kott módon adaték. —j—

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.



MOST ÉS EGYKOR.
(Folytatás.)

arczaltűi Zora egy 
volt azon férfias jel
lemű hölgyek közöl, 
kik alig voltak vala
hol nagyobb szám
mal, mint a magyar 

hajdanban, és főleg a magyar középrendben.
—  Nem volt ment a kor’ előítéleteitől, de 
olly lélekkel birt, melly csüggedni nem tu
dott s hanyagul nem pihent a veszély’ órái
ban. Zora minden ügyekezetét arra fordítot
ta atyját megnyugtatni. A világot kerülte, 
s a mennyire azon háborgós időkben lehe
t e t t ^  legtökéletesebb elvonultságban élt.—  
A gyanú azonban nem aludott —  s közhie
delemmé vált, mikép az elszegényedett Pe- 
tendi Mózes —  mint leányágon a Marczal- 
tűi család’ örököse, a sátán ki itt munkált.
—  Marczaltűi Tamás maga hitte ezt; mert 
csak nem régiben egy gyanús ember mutat
kozott udvarában, kit cselédei’ egyike a Pe- 
tendi Mózes fegyveres-szolgájának ismert 
meg, de a ki észrevevén a gyanút, mellyet 
gerjesztett—  nyom nélkül elillant. Marczal- 
tui Tamás, többek nógatására szoros vizs
gálatot kívánt; de mivel semmit sem tudott

bizonyítói, ennek legkisebb eredménye sem 
lön. —  Petendi Mózes pedig —  egy mo
gorva férfiú, ki mindenét elvesztegette s az 
akkori idők’ szellemében, kardja után heve
nyészett kalandori életet élt — az által akar
ta a gonosz híreket elfojtani, hogy János ki
rálynak színe előtt az öreg Marczaltűit isten- 
itéleti párbajra hívta ki, — mit az öreg csa
tákban őszült férfiú el is fogadott.

A határnap épen azon fényes lakoma’ 
napjával jött össze, mellyet az előbb emlí
tőnk — de a király azt a jövő reggelre ha
lasztotta.

Az illy bajvivások —  bár akkori idő
ben még szokásban valának, mindenesetre 
a ritkább események közé tartoztak : nem 
csoda tehát —  ha ennek hírére Erdély’ 
minden oldaláról összegyűlt a nemesség, s 
még a Majláth és Balassa’ pártjából is talál
koztak, kik álruhában s a nép közé vegyül
ve a sajátos ünnepélyen .részt vettek.

Nyolcz óra lehetett reggel, midőn a ki
rály fényes kísérettel — a város előtti fű
zekkel övedzett térre — kikocsizott. Először 
lovat hoztak a király alá; de a múlt napi 
vigalmak erejét annyira megcsökkentették, 
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mikép nem mert lóra ülni; kocsiját azonban |foghatták mi történik, hogy egyszerre a nép 
fényes lovagkiséret övedzé, s az utczákat 'a sorompókat dönti le, s a trónt, rohanja 
olly sünien lepte el a nép, mikép a kocsi s a 
lovagok csak nehezen haladhattak.

Szép ragyogó nyári nap volt; a ma
gas fűzek' védő árnya alatt lehetett legtöbb 
népet látni, de főleg a gyermekek ezeknek 
ágait is ellepték.

A meglehetősen tágas térnek egyik ol
dalában —  óriási fűz alatt —  a trón állott 
—  három magas lépcsőzettel, mellynek kö
zepét aranyozott karszék foglalá e l ; s  rop
pant vörös bársonyszőnyeg gazdag arany
rojtokkal képezé a menyezetet.

E hevenyészett trón körül a mindig 
sürűdő sokaság tág áthathatlan kört képe
zett, mellynek közepét karikába illesztett 
kötélsorompó foglalá el. —  A sorompó' kö
zelében két sátor volt fölállítva, mellyekben 
a bajvívók talpig aczélban és súlyos egye
nes kardokkal s pajzsokkal ellátva, vártak 
az adandó jelre. A félelemnek legkisebb jele 
sem mutatkozott a két leventén; de egyet
len tekintet a 3 5 — 36  évű Petendi Mózes
re, kiben a vad bátorság mogorva kihívó 
daczczal vegyült, alig hagyott kétséget a 
viadal’ kimenetele felől.

A király már a kocsiban roszabbul ér- 
zé magát, de azért föltette mégis magában, 
minden gyöngeséget legyőzni, s itt a bírói 
tisztet maga személyében viselni; ketten se
gítették őt ki a kocsiból, s vezették a szá
mára készített trónra, mellvet azonnal szá
mos előkelők foglaltak körül.

A szemle most valóban nagyszerű és 
meglepő volt egyszerre, s az egybegyült so
kaságban olly csöndesség, mikép a hirnök’ 
fölszólításának minden szótaga hallatszott.

De még be nem végezhette első föl
hívását., midőn egyszerre a király lefordult 
trónjából —  s az iszony’ harsány fölkiáltá
sa hangzott azok’ szájából, kik legközelebb 
álltak hozzá.

Nem lehet a zavart leírni, melly itt 
egyszerre e véletlen esetre történt. Marczal- 
tűi és Petendi —  kiknek sátraik jobbra bal
ra a tróntul valának fölállítva —  meg nem

meg. —  Marczaltűi Tamás volt az első, ki 
sátrából k irohant; ő e zavart az első pilla
natban lázadásnak tartotta s a trón felé sie
tett, súlyos kardját magasra emelve királya’ 
védelmére; fegyveres szolgája kisérte őt, 
de egy pillanatra a néptolongásban elsodor
tatván urától, látta mikép annak kardja ha
nyatlik, s midőn utat tört magának hozzáig, 
látta hogy térdei törnek össze s lerogyik 
mellette.

Meg vagyok sebesítve — hörögte Mar
czaltűi Tamás —  Petendit láttam pillanatra 
mellettem —  siess — veszélyt sejtek —  
siess leányomhoz —  Zora-i-dá-hoz —  ezek 
voltak utósó szavai —  még egyszer emelte 
nagy sötét szemeit hű fegyveres szolgájára 
—  látszott rnikép szorítja öklét halkkal ösz- 
sze — mindennek vége volt.

Míg ezek Megyésen történtek, Zora 
nagy nyugtalanságban élt. —  Azrael sötét 
szárnyaival lebegett e szerencsétlen család 
fölött s az átok’ Meduzafeje kövítő tekinte
tével ólált e név körül.

Midőn Marczaltűi Tamás’ fegyveres 
szolgája urának halálhírét meghozta, Zora 
maga betegen feküdt ágyában.

Egy vándor orvosnak, kit a véletlen 
vezetett közelébe, sikerültöt a haláltól meg
menteni. Ez mint bizonyost állította, hogy 
Zora mérget vett — s Zora maga erről 
meg volt győződve.

Mit tegyen, mitől féljen, nem tudta ; 
alig volt pár ember, kikben h i t t ; ezek’ egyi
ke s kiben legtöbbet bízott, Pálfalvy Egyed, 
atyjának egykori hű fegyvernöke, jelenben 
Kecskeméten lakott.

Zora hirtelen elhatározta magát, a vár 
vagy inkább kastély’ kapuját bezáratta, s mi
után két egész nap a helybeli lelkészen s 
pár öreg meghitt emberen kívül senkit ma
ga elé nem bocsátott, azon fegyveres szol
gát hivatta, ki atyja’ halálának hírét hozta 
meg. Gazdagon megajándékozta őt s még 
többet ígért neki, ha a nyalábot, mellyet ke-
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zébe adott, sietve elviszi Kecskemétre —  
Pálfalvy Egyedhez.

A fegyveres szolga azonnal lovat nyer
geit s egy félóra múlva már jó távol járt.

Zorának szobája az épület’ balszárnyá
ban volt, s annak egyik délfelőli szögletét 
képezte.

Az éj halkkal elborongatta árnysző
nyegeit, éjfél közeledett s már az egész tá
jon semmi nesz nem hallatszott. —  Éjszak 
felől setét föllegek vonultak most föl; hosz- 
szu halvány villámok, mint közelgő vihar 
előhírnökei, öntötték el a Iáikor’ széleit, nem 
sokára sűrű zápor verdeste az ablakokat, 
még mélyebb álomba ringatván a kastély’ 
lakóit.

Egyszerre Zora fölrezzent álmából, úgy 
tetszett neki mintha éles csörömpölést halla
na, hirtelen megfordult s fejét az ablak felé 
fordította. Az ablak’ belső tábláit feszítet
ték ; világosan hallotta a recsegést, s egy 
keskeny sugár hatott most a szobába. Zora 
fölugrott ágyából, a mellékszobába rohant, s 
ott halk nyögés jegeszté meg vérét, —  úgy 
tetszett neki, mintha az öreg nő, ki e szo
bában aludt, kétes árnyakkal vína ; azután 
egy hang szólt : e g y i k  s e  m o z d u l j o n  
i n n e n ,  mí g  j e l t  n e m  a d o k .

Zora, kit a betegség nagyon elgyöngí
tett volt már, apadni érzé erejét, térdei tör
tek meg —  összerogyott. —  Érezte még, 
hogy erős karok ragadják fel, azután eszmé
letét vesztette.

1 5 4 0 .  Folytatás.

Midőn Zora némileg magához tért s 
szemeit felnyitotta, alig látott. Vihar zúgott 
és zápor özönlött körötte, —  érezte, mikép 
egy kemény karnak vaspántjai szorítják, s 
alatta iszonyú gyorsasággal vágtat egy ló. 
Azt is kivehette vagy inkább hallotta, mi
kép rablója nincsen egyedül.

Végre a lovagok megállották, Zora é- 
rezte, hogy erős karok emelik őt le a már 
lankadni kezdő állatról. Azután rövid, szag
gatott szavakban folytatott párbeszédet hal

lott s vezetője’ szavait, ki kíséretének vala
mit parancsolt, de mit a hölgy meg nem tu
dott érteni. —  ügy rémlett, mintha az e- 
gész természet föllázadna, a vihar nőttön 
nőtt; távúiról a fák’ recsegése hangzott, s 
Zora sűrű fátylának ellenére vakító villá- 
moktul látta a vidéket elborítva. Végre ve
zetője hátrakötött fátylát kioldotta, s Zora 
elragadtatása után most először tekinthetett 
maga körül. —  Midőn a lepel levonatott 
arczárói, a mély sötétségben alig vehette ki 
egy bozontos fekete csoportozatnak élvona
lait. Midőn a villám néha a szűk látkört el
borította, lön helyzetének egész iszonyusága 
világos előtte. A mit a vidékből kivehetett, 
keskeny, magas fáktul borított s alacsony 
halmok közé szorított völgy volt, mellynek 
bal oldalában egy, a mennyire gyaníthatta, 
durva fasudarakból összerótt alház nyúlt el. 
Külső falai semmi meszelést nem láttattak, 
s üvegetlen ablakaiból nehéz füst szivárgott 
ki. E lak előtt hosszas keskeny földszorulat 
nyúlt el, a lak s egy nádtelt zöldes mocsár 
közt udvart képezvén. —  Pillanatra ezen fő
épülettől jobbra Zora szalma- vagy nádföde
let gondolt észrevenni; de ólak voltak-e e- 
zek vagy valami állás, ki nem vehette.

Mindaz a mit elmondánk, néhány perez 
alatt történt. Nem sokára a sötét laknak me
zeden ablakrései világulni kezdettek, a fő
ajtó megnyílt, s annak tűzfényénél pillantot
ta meg Zora e rejtek’ gyaníthat gazdáját.

Tekintete leigézte őt. —  Soha életé
ben nem látott arezot, melly a gazságnak s 
undorító aljasságnak illy kifejezésével birna. 
A zömök, piszoktul undok egyénnek roppant 
feje majdnem nyak nélkül hevert vállain; 
hamutól s perjétől félig borított rőthaj kerí
tette a nagy méretű összevert vonásokat. 
Nagy hólyagos keresztbe néző birkaszemei 
s az ökölnyi orr, mellynek hegyét sűrűn 
lepte el a szőr s a majd fülig hasított száj 
hófehér hosszú farkasfogaival — olly egészet 
képezett, mi első pillanatra a vért jegeszté 
meg a fiatal szűzben. —  Azonban némán 
maradt s arczának mindinkább szilárduló vo-



—  1 4 4  —
násai mutaták, mikép minden lelki erejét 
megfeszíti, hogy annak eszméletét és eré- 
lyét együtt tartsa.

Az első szoba, mellybe most behalad
tak, minden kigondolható lommal volt eltel
ve; az egyedüli tárgy, melly Zorát némileg 
felüdítette, ha szabad így szólnunk, a tágas 
nyitott kemencze volt, mellyben hosszú ha
sábok égtek. Vezetője, egy egészen idegen 
arczu férfiú, ki e bakónemü hivatalnak kife
jezését mind vonásaiban mind öltözetében 
magával hordotta; — őt a tűz elé vezette, 
hol a hölgy keskeny pádon foglalt helyet.

E lak volt-e azon hely, mellyet üldö
zői fogságára szántak, vagy e borzasztó te
kintetű férfiú volt e a bakó, kinek azon ifjú 
életet, mellyet a méreg megkímélt, el kellett 
oltani, —  Zora nem tudta; —  de hogy va
lami gonosz vár rá, s hogy azok kezei közt 
van, kik a Marczaltűi családot egyről egyig 
kipusztították, azon kétkednie nem lehetett.

Most a lak'gazdájának családja kezdett 
mutatkozni; egy igen fiatal szennyes nőalak, 
érdekes, de mélyen komor és szomorú vo
násokkal ; s egy tizenegy tizenkét éves gyer- 
kőcze, kinek egyedüli öltözete foszlányokban 
függő alig térdig érő mg volt.

Zorának elrablója suttogva beszélge
tett a vöröshaju torzalakkal, azután mind
ketten kimentek a szobából. Zora lépteket 
hallott, lódobogást s fegyvercsörgést, mint 
jelét annak, hogy az embereket s lovakat 
szállásolják el.

Most vett először szabad lélekzetet, 
maga körül tekintett, s maga mellett, a min
dig jobban égő tűznek most már teljes vilá
gításában, látta az előbb leirt nőalakot.

Részvét-e vagy a vonások természe
tesen szelid kifejezése okozá, hogy Zorán 
az történt, a mi nem egyszer szokott az é- 
let legfontosabb perczeiben történni. Nem 
tudjuk miért és mikép, de annyi igaz, hogy 
Zora nemét a bizodalomnak érezte fölvillanni 
keblében. A mozdulat, mellyel gyönyörű ke
zét hirtelen a nő felé nyújtotta, szintolly Ön
kénytelen s hevenyészett szellemű volt, mint 
az, hogy ama nő e kezet megragadta s egy

félénk tekintetet vetvén maga körül, hirte
len ajkaihoz szorította.

Illy perczekben a bizodalomnak nincsen 
ideje az okokat vizsgálni, mellyek azt elő
idézték. Kétségtelen, mikép a nő arczának 
szomorúsága és szelídsége fájdalcmtársat 
gyaníttatott benne, s ha e szegény teremtés 
illy undok bakó’ társaságában, azon hölgy
nek kezét ragadta ajkaihoz, kinek nemes e- 
rélyhel teljes s mégis jámbor tekintetéből 
a menny sugárzott ki, nem bámulhatunk.

— E gyermek tiéd-e ? ezek voltak Zo
rának hirtelen kiejtett szavai.

Mi bírhatta őt e fontos, drága perczek
ben épen e kérdésre, s mi ama nőt tagadó 
feleletének háromszori ismétlésére, újra nem 
tudjuk megfejteni; de az élet elhatárzó per
czeiben az elme különös éllel hir, s ritkán 
tesz fölöslegest. Valóban Zorának rögtöni kér
désére a nő füléhez közeledett s majdnem 
suttogó hangon, de gyorsan szólt:

—  Nem — nem —  nem — asszo
nyom. Azután az undornak olíy világos ki
fejezésével, melly semmi kétséget nem ha
gyott főn, nézett a kis torzalakra, gyanítha
tó atyjának legtökéletesebb képmására, ki a 
hamuban guggolt a tűz mellett.

—  Ezek haramiák, gyilkosok, rab va
gyok ! —

—  C sit t! szólt a nő; tudom, tudom —
— Ments meg, s olly gazdaggá tesz

lek, hogy várat építtethetsz magadnak.
A nő vonásaiban e szavakra valami 

tűnt föl, mi Zorának némi reményt adott; 
nem volt ez a haszonvágy kifejezése, mert 
a nő egy rövid perezre elgondolkozott, azu
tán olly félreismerhetlen kifejezése az erély- 
nek gyuladt föl tekintetében, melly mintegy 
mondani látszott : bízzál bennem ! —  Ezt 
majdnem az öröm átvillanása követé, azu
tán ajkai nyíltak feleletre, de e pillanatban 
hárman léptek a szobába. Az első azon fér
fiú volt, ki őt elrabolta, a második a sötét 
lak’ gazdája, végre egy fegyveres szolga, ki 
jókora nyalábot hozott magával s azt a föld
re vetette Zora mellé.

—  Ha kegyelmed átázott s öltözetét

n ------
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f le akarja vetni, e csomóban megtalálja a mi 
szükséges —  szólt most a lovag.

Zora azon gondolatnak, hogy a hideg, 
nedves borítékot szárazzal válthatja fel, né
mileg örült, mennyiben t. i. illy iszonyú hely
zetben a könnyebbülés’ eszméjét örömnek 
szabad mondanunk.

—  Vezesd ő kegyelmét a kamarába ; 
szólt a rőt torzalak a fiatal nőhez; —  ott 
felöltözhetik — u tó  Í j á r a  —  susogta a 
többiektől nem hallatva fogai közt.

A nő’ arcza a szóló felé volt fordulva, 
s hirtelen olly halványnyá lett mint a fal; 
kissé összerázkodva, de megkeményítvén 
magát közelített Zoráboz, ki őt a sötét kam
rába kisérte be.

Azon első szobába, hol a tűz égett, 
most a kiséret’ mogorva hadfiai begyültek s 
tarisznyáikból lakomázni kezdettek.

Néhány perez múlva a nő újra kijött, 
a tüzet felszította, azután a gazda' intésére 
egy nagy korsó bort hozott elő, mindnyá
joknak töltögetett, járt kelt; de mindezen moz
dulatokon valami elhagyottság, valami szó
rakozottság tűnt fel, mi azon gépi s vak esz- 
közi szerepet tanusítá, mellyet e szerencsét
lennek itt szükségkép játszania kellett. —  
Végre újra a kamrába tűnt el, hova Zorá- 
val láttuk őt belépni.

A lovag folytonosan beszélgetett a gaz
dával.

—  Szükségtelen, mond az utóbbi, hogy 
kegyelmed itt maradjon, hacsak épen kedve 
nem tartja; mond a rőt ember.

—  Parancsom az, hogy itt maradjak, 
míg elvégezted dolgodat; felelt a rabló.

—  A hogy tetszik uram —
— De jól megérts, semmi nyoma ne 

maradjon, a mit magával hozott, mind el fo
gom vinni, s jobb kezét, mellyen egy kis 

j  hármas jegy van, bizonyságául annak, hogy 
nincsen többé az élők közt.

— S a jutalom ?
—  Kezeid közt leend, mihelyt minden-

t nek vége lesz. Tudod hogy urunk nem fös
vény. Bizhatol-e nődben?

—  Mint masamban uram; inkább félI ° 7

tőlem mint az ördögtül, s jól tudja, mikép 
saját élete csak hajszálon függ. Előtte vág
tam ki nyelvét előbbi vén nőmnek, kit mivel 
soká sínylett, oda a nádasba dugtam. Azóta 
egy vízitök virít ott, talán az ő szájából nőtt 
ki, mond széles száját fülsértő röhögésre ha
sítván fel a torzalak.

—  Azon legyünk, hogy minélelőbb el
aludjék, mert pár óra múlva indulnom kell.

-— Az alvás nem fog késni, —  felelt 
a gazda; —  segítünk azon; nőm pár csep 
altatót vegyít italába, mint azt itt a Bakony
ban néha tenni szoktuk, mikor vendégünk 
érkezik.

Itt a párbeszéd félbeszakadt. A bejött 
fegyveres szolgák egyenkint távoztak, vezé
rük rendeléseket tön, végre a két előbb szó
ló egyedül maradt.

Most az oldalajtó nyílt ki s azon a fia
tal nő dugta ki fejét. Férje intett neki, s a 
nő azonnal közeledett.

— Megvetetted az ágyat?
—  Meg, s már le is nyugodott.
—  Megtörtént-e, a mit parancsoltam? 

kérdé férje a legkajánabb arczkifejezéssel.
A nő fejével intett; arcza szomorú volt 

és csüggedt; nem lehete abban semmi vál
tozást észrevenni, mint szintén mozdulatiban 
sem ; —  ugyanazon vontatott lanyha járás, u- 
gyanazon érzéketlen, közönös, hideg gépiség.

Egy óra múlva mindenen túl leendünk, 
mond a gazda ; addig üljünk ide az asztal 
mellé, igyunk s falatozzunk valamit.

A gazda’ intésére a nő asztalt terített, 
arra sajtot, kenyeret helyzeti, azután egy 
elég tiszta, jókora mázos kancsóban bort 
hozott fe l; végre a nyitott kemencze mellé 
ült s a már horkoló gyerkőezét tovább von
ván egy szűrre fektette, s csöndesen me
rengett, néha mintegy nehezült fejjel márto- 
gatván alá s fel.

E közben a lovag s a gazda folytono
san beszélgetve, a kancsót kiürítették, a nő 
pedig a kemencze' egyik oszlopához dőlve 
háttal elaludt.

—  Hozz még egy kancsó bort ide Pan
ni ! mond a gazda; úgy hull a zápor, mintha



F/ öntenék, illyenkor jó egy kis szíverősítő. —  
Nem hallod Panni — Panni! —  úgy alszik 
mint a gözű télben.

—  Elég volt Tóbiás! — az idő telik; 
eddig elaludt; kissé magam is álmos vagyok.

—  Én is , mond a gazda ; jó, hát lás
sunk hozzá ! —  Evvel Tóbiás nehézkesen 
kelt föl a lóczáról, s egyet kanyarítva lábá
val a lovagra tántorgott.

—  Hohó ! kiált ez; még rám esik! — 
Nézzen csak kissé le a fészerbe, mit csinál
nak ott embereim, azután, a-azután —  te- 
rin-get-tét —  lás-sunk —  a —  do-log —  
után. Evvel a lovag egyet emelintett magán 
s hanyatt zuhant le a pádról.

—  Mi ez ! —  rikkantott.
—  Hohó ! te kígyó ! hebegte a gazda ; 

a mi borunkat is megmaszlagosítottad —  
de mindjárt fel-ha-sí-tom tor-ko-dat —

A torzalak minden erejét összeszedte, 
hogy egyenes állást vegyen, hosszú kést ra
gadott fel az asztalról, s tántorogva ugyan, 
de egyenes irányban rohant a nőnek, ki most 
egyszerre talpon volt.

A megtámadás olly gyors volt, mikép 
a kés alig lehetett két arasznyira a nő’keb
létől, midőn ez egy gyors hajlással kikerülte 
a döfést, Tóbiás pedig arczczal bukott a nyi
tott kemencze’ szájába. Bukása közben bal
kezével a nő’ kabátját ragadta meg s lerán
totta őt magával.

—  Segítség! sikoltott a nő, s a gyer
mek ijedve ugrott föl a szűrről; de látván, 
mi történik, négykézláb suhant el a két küz
dő közt s az ágy alá rejtette el magát.

Most a kamra’ ajtaja nyílt fel s halvá
nyan mint a halál rohant ki abbul Zora, új
ra öltözve s hosszú késsel kezében, mellyet 
alkalmasint a fiatal nőtül kapott. E közben 
Tóbiás tajtékzó ajkakkal, de gagyogó nyelv
vel káromkodva folytonosan küzdött a nővel, 
ki két kezével ragadta meg férjének jobb
ját, mindenkép ügyekezvén az ismételt dö
fésekei kikerülni.

Zora pillanatig merevülten állt; azután 
a küzdőkhez rohant, s Tóbiásnak, ökle alatt 

rpy kesével felhasította ereit.

A dühös embernek hanyatlott ereje, a 
kést kiejtette kezéből s hanyattereszkedett.

—  Ezektől nincs mit félni többet, —  
szólt a nő, ki most kifejtette kabátját férje’ 
markából s fölkelt.

A két férfiú részint az esés, részint a 
maszlagított ital’ következtében tetszhalott
nak látszott.

—  Most nincs veszteni idő, mond a 
nő férje’ fejét azon szűrrel borítván be, mely- 
lyen a gyermek aludt —  de hol van az a gye
rek ? —  Láttam őt elsuhanni magam mel
lett —  az ajtón ki nem ment —- itt kell 
lenni valahol. —  Evvel a nő körültekintett 
a szobában, s megpillantván a gyereket az 
ágy alatt, lábánál fogva húzta ki onnan.

A gyermek ordított, s a nő hirtelen 
rákiáltott : hallgass, mert mindjárt véged 
lesz ! A gyermek Összesugorodott, reszket
ve maradt azon a helyen, hová a nő őt húz
ta volt.

Most egyszerre Panni mint egy tigris 
rohant Zorára, a véres kést, mellyet ez még 
tartott, kiragadta kezéből, s rövid küzdés u- 
tán, melly alatt Zora nyögött és sikoltott egy
szerre, a dühös nő őt a földre lenyomta, s 
néhány perez múlva a hölgy némán hevert 
a tapaszos padlón.

Ekkor a némber a gyermek’ kezeit kö
tözte hátra, s szólt : jól vigyázz gaz kölyök 
arra, a mi itt történik, — hogy mikor azok 
a gyilkosok fölébrednek, mindent el tudj 
nekik beszélni. Azután alig megfogható erő
vel vállára emelte Zora’ testét, s kihurczolta 
a lakból.

A szobában a tűz égett, a két férfiú 
nehéz horgése hallatszott, s a gyermek resz
ketve s kidülyedt szemekkel guggolt az ágy 
mellett. —  Néhány perez múlva Panni új
ra bejött; Zorának minden holmiját össze
szedte, s a gyermek mellett megállóit.

—  Te kicserélt ördögborda! —  kiál
tott r á ; ha ez a vén gyilkos fölébred, meg
mondhatod neki, hogy vendégét megöltem, 
mert nem akartam hogy ketten legyünk egy 
háznál; — ott a tóban a nádas közt meg
kaphatja, ha  akarja.
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A nő a gyereket a sötét kamrába vitte 

be s kívül rátolta az ajtóra a rekeszt.

«

Mintegy tíz perez múlva e borzadal- 
mas jelenet után a halkkal csilapuló zivatar 
közepett egy lóhátas hölgynek árnyalakját 
lehete a kétes sötétben látni, mellette egy 
felpogyászolt lovat, mellyet egy bozontos nő 
vezetett, kinek vállára víztől csurgó szűr 
volt vetve.

1 8 3 8 .
Mi történt Zora’ testével, nem tudjuk 

megmondani — ; de mielőtt tovább halad
nánk, térjünk vissza a mi derék pesti ügy
védünkhöz, s látogatójához.

E szavaknál: Ö n n e k  n y i l a t k o z a 
t a b i z t o s í t ,  h o g y  e m b e r e m r e  t a
l á l t a m,  hagytuk őt el. —

Szekszárdy nem kevéssé felizgatott kí
váncsisággal kezdé a nyalábot felbontani.

—  Legyen ön szives, szóit Pálfalvi a 
felső két darabot mellőzve, az A betűvel je
lölt régi levelet átolvasni. A levél igy hang
zott :

„Istentől minden jót kívánunk kegyel
mednek. Tudja kegyelmed, hogy mint min
den jó keresztény ínségemben és nyomorú
ságomban és az embereknek gonosz practi- 
cája ellen az Isten irgalmához szoktam 
folyamodni. Nem akartam hitelt adni kegyel
med insinuatióinak; azt hittem, hogy a melly 
csapás nemzetségemet érte, azt bűneinkkel 
és gyarlóságainkkal érdemiettük meg. És ez 
úgy is van, mert Isten ok nélkül nem bün
teti az embert. De mikor az ő szent kegyel
me rajtam érdemetlen szolgálóján könyörült, 
és halál torkából kiszabadított, egyszersmind 
elmémet is fölvilágosította, és félelmet plán
tált szivembe, titkos ellenségeink gonosz 
practikáik és sötétségben borított üldözéseik 
ellen. —  Szegény atyámat, mint kegyelmed 
előtt tudva van, nagy frequentiával és a kö
rülbelül lakóknak nagy siránkozásával és 
gyötrelmével, helyeztettük el a tisztelendő 
minoritaatyák’ kriptájába, a szent János’ ol
tára alá jobbra. —  Én azóta sűrű könyhul-

latások közt töltöm napjaimat, és látom hogy 
a kik dühös boszuállásból méreggel törekedte- 
nek életemre, nem fognak mindaddiglan meg
nyugodni, míg csak egy él e világon, ki a 
Marczaltűi nevet viseli. Elhatároztam tehát 
magamban Isten segedelmével, a mi kész 
pénz maradott, és aranymarháimat össze
szedni és hetedhét országra elbujdosni, hogy 
még hírem sem maradjon fel. De mivel le
het, hogy a szent Isten úgy akarja, hogy 
mostani magános életemet páros élettel 
váltsam fel, lelkismeretem megmentésére, 
és hogy minden azonképen történjen, vala
miképen azt a törvény és igazság kívánja, 
ide zártam kegyelmednek, mint atyám leg
hűségesebb hadi szolgájának és várnagyjá- 
nak, —  atyámnak testamentomát és a ma
gamét, mellyet Írtam szent Mihály’ hava’ 4- 
dikén éjfélkor, sürü könyhullatások közt, és 
kérvén a mindenható Atyát, hogy nyomoru 
nyavalyás eszemet vezérelje, és legyen min
den úgy, a mint jó és a mint ő végezte az 
ő böltsességében.

Kegyelmednek penig átkom alatt, melly 
érje hetedíziglen és az sírjában sem hagyjon 
nyugtot, lelkére kötöm, hogy elrejtvén titko
mat szivébe, azt senkinek se árulja el, és 
ezen két testamentomról senkinek se szól
jon, hanem azt záros szekrénybe elrejtvén, 
csak annak adja kezébe, ki Istenben megbol
dogult, szegény atyámnak régi pecsétes gyű
rűjét mutatja elő, melly készült tiszta velen- 
czei aranyból és nyom hét velenczei aranyt. 
Rája vagyon peniglen metszve : egy sas, 
ki kettős szivet tart orrában és lábai alatt 
egy halálfő vagyon. Bejül penig az eszten
dő száma, melly 1 4 4 0 . —  Hogyha penig 
Isten úgy akarná, hogy e gyűrűt kegyelmed 
életében senki elő ne mutassa, akkor ke
gyelmed ezen levelemet és az két testamen- 
tomot bocsássa magzatrul magzatra, és át
kom fönmaradván, mindezeket semmi szín 
és kifogás alatt senki más kezéhez ne ve
hesse, mint a ki Istenben boldogult néhai a- 
tyámnak nemzetes Marczaltűi Tamás uram
nak pecsétes gyűrűjét előmutatja. (Vége jö
vőre.) JÓSIKA MIKLÓS.
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Hallottam kis öcsém, minap rólam írtál,
S felőlem sok furcsa dolgokat mondottál, 
Hallottam ezt csupán, biz én nem olvasom, 
Divatlapotokat ide nem járatom.
Szó a mi s z ó ! mégis igen furcsán vettem  
Hogy öcsém általad megemlegettettem.
Köszönöm grácziád’, s hogy verselésemet 
El tudtad tanulni, bámulom eszedet!
Mit rólam mondottál, arról szót se ’ teszek,
Jó régi szokásként én nem feleselek.
írok : hogy elmondhasd, lám a mennyországból
Is kaptam levelet egyik i m á d ó m t ó l  !?
A milly sok szép naivság van az Írásodban 
Ollyanra találhatsz itt e verssorokban.
Mi itten tégedet bár régtől ismerünk,
Ne hidd azért öcsém, hogy megsüvegelünk,
Bár a te szemeid’ hiú káprázatja 
Koszorúdat már a mennyben is mutatja.
Kivált mióta kis szurokfüstöt nyeltél 
Egykét tanulóiul, kikkel korhelykedtél.
Igaz, hogy egykissé nagyot is ugrottál,
Mióta bokából Poétának csaptál.
Az én magyar népem nagyon szives gazda ,
Hiszi : fülemile van minden bokorba'.
Mikor énekelni te is elkezdettél 
M a g y a r h a n g o n  szólván, kissé m egtetszettél. 
De hamar elhíztad szelesen magadat,
S hitted, már koszorú fonja homlokodat.
Azóta sokfélét összevissza darálsz,
Ezért ittott gyakran tövisre is találsz.
S nagy hegykén neki rúgsz az egész világnak ; 
Mondván : neked ugyan miért praelegálnak ? 
Hiszen te a földre csak úgy lecseppentél,
Már anyád méhében költőnek termettéi.
A költő születik, igaz —  de csak úgy lesz 
Valódi költővé, ha tanítást is vesz,
De te sem igy sem úgy nem akarsz tanulni, 
Hibád fölött szoktál soha —  nem pirulni. 
Universalgenie vagy képzeletedben,
Verset, prózát, drámát firkálsz egy időben.
Kár hogy némelly ember nyeregbe ültetett,
Mi még a mezőre küldenénk itt téged.
Vitéz Mihály bátyád’ kulacsának szája
Sincs nyitva, mint véled, még a te számodra*
Jó magyar borából tán meg se' kínálna,
Ha tévelygő lelked e tájra fordulna. 
Patronusodnak tán nem volt kit festetni,
Hogy eszébe jutott portréd levétetni.

A mi jó benned volt, majd mind elrontotta,
Ő általa lettél tenmagad bolondja. —

Mig tőled elválnék, fogadd jó tanácsom’:
Ne legyen olly sok vers nálad egy rakáson,
A felét égesd meg, harmadát tűzre tedd,
Lehet hogy a többit talán közölheted.
Minden tárgyról ne irj, a mi eszedbe jut,
Mert úgy v e r s e l g e t n i  Farkas l ) komám is tud. 
Hidd el még egy kis vicz nem teszi a verset,
S tenálad ez szokás; —  jobb ha levetkezed.
Könnyű előadás szép, s az egyszerűség,
De ne legyen aztán csupa sületlenség.
Szép világ a költő belső szívvilága,
Költői, ha ollykor eztet is kitárja.
De a ki csak mindig irkái önmagáról,
Fikarczot sem tartok én olly Poétáról.
A te szemed is tán be van pókhálózva,
S hiszed, hogy már te vagy a világ’ központja. 
Ezért írod aztán ; hogy hol s mint m u l a t t á l ,  
Melly ablak alatt és kire k a c s i n t o t t á l ,
Hogy hol és ki hitt meg n a g y  m a g y a r  e b é d r e ,  
Tartozik ez mind csak kis privátkörökbe.
Ép mint a gyermekek, fennen dicsekesznek.
Ha nekiek gombot s piros csizmát vesznek.

A te Pegazusod olly mezőkön vágtat.
Hol az ügyes legény gyakran jól arathat.
Tetszik a pajkosság versben s az életben,
Csak rontást ne tegyünk aztán az Ízlésben.
De te öcsém talán ezt nem is ösméred,
S bor közt czimboráktól csak hiába kérded.
A mi benned mondják, csak term észetesség — 
Annak neve nálunk —  vad neveletlenség.
S a nyomott betűknek hosszabb állkapczájok, 
Minthogy ne tekintnénk egykissé reájok.

Végre még az sem szép : hogy te a költőket 
Egymásután csak úgy kapanyelezgeted.
Hjah p ersze! Istók is szép lenne magában,
Párja nem volna majd hetedhét országban.
A mit magad hiszel, bajos elhitetni;
Hogy jelesbet nálad sehol sem lelhetni.
Absurdum ez öcsém, s nagy confidenczia,
Sőt a mi több : merő impertinenczia !

Most adsza parolát, hajtsd meg szépen magad’. 
Mint illik —  csinosan viseljed magadat.
Ha költővé akarsz lenni e hazában,
Járj el jól s okosan a költés dolgában.
Memento, kis öcsém ! s ha még találkozunk,
Lehető hogy veled —  kezet is foghatunk.

*) Cserei Béréi Farkas.
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IV.
A magyar orvosok es term eszet vizsgál ók’ 

Vl-d. nagygy űlésé

P É C S E T T .

Ez é v , mint látod kedves Emíliám, rám 
nézve nem épen érdektelen. A telet külhonban, 
meleg nyarunk’ részét pedig e szép hon’ külön
böző tájain töltögetem. Igaz, hogy csupán ván
dormadárként repülöm át vidékeit, de lapszer
kesztőt, ki ennél többet tehet, csak irigyelhe
tek. Voltam Győrött s Komáromban, hol terem
nek a szép menyecskék, bejártam a regényes 
Vágvölgyét — mellyet magyar Rajnának ne
vezni szeretnék ; megtekintém amaz egykor fé
nyes trencsini s a most is olly kies postyéni für
dőket , Nagyszombaton átrepültem s láttam a 
kedves Korompát: de annyi változatosság, olly 
kellemes szórakodások awagy több megelőző 
szívességgel találkozni bárhol is lehetlen , mint 
találkoztam ez utóbbi nyolez napon át az er- 
délyiesen kies Baranyának gyönyörűen kedves 
fővárosában Pécsett.

Tudnod kell ugyanis édes Emíliám, miként 
alázatos szolgád egyszersmind természetvizsgá
ló— és q u a  t a l i s  a magyar orvosok’ s ter
mészetvizsgálók’ ez idén Pécsett tartott VI-dik 
nagygyűlését tekintetes tudós legdrágább saját 
személyével érdekesítette. Azonban nvert-e va
lamit általa tudomány vagy természet, a fölött 
szabad legyen illő szerénységgel egy kissé két
kedned... Azt hiszed ? hibázasz. Mert nincs a vi
lágon érdekesb természeti tanulmány mint az , 
mit a természet' legremekebb teremtménye ajánl 
embernek, a nőnem. A nőtermészet magában 
egy talány, mellynek kulcsát csak ritka tu
dós bírhatja. A nőtermészet mélységes örvény, 
mellv vészbe sodor, ha ki nem tanultad titkait, 
de fenekén gyöngy rejlik: a földi boldogság’ 
drága gyöngye — melly irigylett díjul esik a me 
részebb búvárnak. Nőtermészet merő ellenmon
dás, vésztömkeleg, mellvhez annyi vesztett ön
csalások — s újrakezdett kísérletek fonják az 
ariadnefonalat. Nőtermészet ismeretlen madár
fészek vadrózsák’ tüskéi közt.. sokszor vérzesz, 
mig csalogányra bukkansz, melly holdvilágos 
éjen át elbájolja életed’. — Illy érdekes tárgyat 
vizsgálgaték, lelkismeretes termé^zelvizsgáló en- 
magam, s e tekintetben szép hazánknak Pécs
nél érdekesb, dúsabb vidéke egy szál sincs.

De ne vágjunk a tárgyak’ közepébe, s ne 
higyük kedves Emíliám, hogy a pécsi nagygyű
lés’ érdeke csupán e szőnyegen forgandott. Sőt

ez csak részét tette az érdekes egésznek, mi
kép tarka virágok emelik ki jobban a rétek’ 
egyhangú zöldjét, vagy mikép gyönge rózsák 
az Örökzöld koszorú’ sötétjét. Adjuk meg tehát 
mindennek a magáét, s beszélve előbb a tudo
mányos érdekekről, csak azután adózzunk divat
lap olvasóinak.

Legelőbb is — hogy a történteknek legrö
videbb s biztosb fonalát adjam kezedbe , jobbat 
nem cselekedhetem, mintha közlöm a progam- 
mot, melly által az egész idei pécsi nagygyű
lést lépésről lépésre kisérheted. Aprogramm jo- 
vőrül— a levél pedig múlt időrül beszélget.

1. Nyárutó’ 8-kán a Mohácsra érkezett 
vendégek megrendelt szállásaikra utasíttattak; 
innét másnap, azaz nyárutó’ 9-kén a készen 
váró előfogatokon — előbb a már ismeretes hal- 
mokrul a hires gyász csatatért megtekintvén,— 
rövid reggelizés után 12 órakor indultak Pécs
re , hova 4 órakor megérkeztek.

2. Nyárutó’ 8-tól kezdve a megérkezett 
vendég urakat Pécs városának megbizottjai a 
vámháznál várták, őket a városházához utasí
tók, hol 10 órától kezdve az állandó választ
mány a titoknokokkal a magukat bejelentő ta
gokat elfogadta, nevök’ saját aláírására fölkér
te, belépti jegyekkel ellátta, és a programmot, 
továbbá Baranyának leírását, valamint ugyan
azon megyének dr. HÖl b l i ng  Mi k s a  által 
irt és kiadott orvosi helyiratát átadván, kiki 
rendelt szállására kisértetett.

3. Tagoknak beírattak mindazok, kik az 
orvosi, sebészi, bölcsészeti stb tudományokbul 
academiai ranggal díszítvék, úgy szinte azok is, 
kik a természettudományokat egyetemben vagy 
külön ágaikban akár hivatásuk akár különös ked
vűknél fogva művelik. A vendégek pedig titok- 
nokoknál nyerendő külön jegyek mellett, a gyű
lésben szívesen láttattak, úgy szinte a nők is , 
kiknek számára a közülésekben külön hely vala 
készítve.

4. Az alapszabályok’ értelmében követke
ző szakosztályok léteztek:

a) Az orvos-sebészi.
b) természettani, földrajzi, csillagászati 

és archaeologiai.
c) foldismei, ásvány-, vegy- és gyógy

szertani.
d) élet-, állat- és növénytani.
e) gazdasági és barmászati.

5. Azoknak, kik fölolvasásokat akartak tar
tani, a titoknokok előleges jelentés után a föl
olvasási rend iránt utasítást adtanak. A szak
ülések előre megkérettek, hogy idő rövidsége 
miatt közgyűlésekre csak átalános és közérde
kű tárgyakat ajánljanak , mellyek közöl, mely- 
lyek legyenek s micsoda módosítással fololva-
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sandók, a szakülések’ hivatalnokai a nagygyű
lés' tisztviselőivel határozták meg.

6 . Nyárutó lü-kén estvéli 8 órakor köl 
csönös megismerkedhetés’ tekintetéből estély 
a nemzeti casinoban.

7. Nyárutó 11-kén az első közülés reg
geli 9 órakor a „Hattyu“-teremben nm. elnök 
ur által megnyittatván :

a) A nagygyűlés’ tisztviselői munkálkodá
saikról röviden számot adtak , és a már megje
lent tagok' kinyomatott névsora fólolvastaték s 
kiosztaték.

b) Az alapszabályok fölolvastattak.
c) A múlt évi jegyzőkönyv röviden kö- 

zölteték.
d) A jelen nagygyülési programm fölolvas- 

taték.
e) A gyűléshez érkezett hivatalos levelek 

fölolvastattak.
f) Értekezések, ajánlatok, javaslatok , ér

dekes tárgyak' előmutatása.
g) Mintegy déli 12 orakor befejeztetvén a 

közülés, a tisztelt tag urak a püspöki nyilvá
nos könyvtárba mentek, — hol a könyveken és 
régi irományokon kívül: pénzek, ásványok, fák, 
virágok, füvek és borok, s több ritka régiségek 
megtekinthetők voltak. 2 órakor ebéd elnök ő 
nagyméltóságánál. — Ebéd után a város és annak 
környéke megtekintettek , melly részben figye
lemre ajánltattak: a székesegyház, e körül a 
régi vár’ omladékai, a püspöki lak és olt a ro
mai maradványok, egy földalatti I-sö század
beli keresztény kápolna; a főtéren álló erede
tileg torok mecset, most városi plébániaegyház. 
— A városi kórház’ temploma, szinte török me
csetből átalakítva, egy ritka minarettel. — A 
tetyei nagy forrásfej és ennek közelében álló 
régi kastély’ romai, — papírgyár — havi bol
dogasszony' kápolnája, ritka jelességü oltárké
pével,— vasgyár,— czukorgyár,—a szőlőhegyek, 
a bájoló kilátású Mecsekhegy’ oldalán: több 
rendű romok és török épületi maradványok.— 
Estve színház.

Nyárutó’ 12-kén reggeli 8 órától 2-ig szak
ülések a püspöki lyceumban, még pedig:

a) az első szak’ ülése, a földszinti nagy
teremben ;

b) a második szak’ ülése, a másodévi 
bolcsészettanulók’ teremében;

c) a harmadiké, az első évi joghallgatók’ 
teremében ;

d) a negyediké, a rajziskolai teremben;
e) az ötödiké, az első évi bölcsészethall- 

gatók teremében tartattak, azután ebéd, dél
után a tegnapi napról elmaradt nevezetes tár
gyak, különösen a vasgyár’ megszemlélése. — 
Estve a nemes város által adott tánczvigalom 
a ,,Hattyú“ teremben.

Nyárutó’ 13-kán 8 —11-ig szakülések; —

11-től 2 óráig közülés. — 2 órakor ebéd, ez
után kirándulás a városi, vasasi és szabolcsi kő
szénbányák szemlélésére. — Estve hangverseny 
a színházban.

Nyárhó’ 14-kén reggeli 6 órakor összejö
vetel a városháznál és indulás Siklóson át a 
harkányi fordöbe. Itt megjárattak a siklósi vár, 
Harsány’ hegye, és az alatt fekvő, hires borai
ról ismert villányi regényes tá j, valamint az 
ide nem messze folyó Dráva.

A harkányi fordőben előbb közülés, majd 
szakülés tartatott — melly után ebéd gr. Batthyá
ny Kázmérnál s visszaindulás Pécsre.

Nyárutó’ 15-kén mint Nagyasszony’ ün
nepén reggeli 9 órakor isteni tisztelet, — s 10% 
tői 3 óráig befejező ülés, azután ebéd , már e 
napon a titkároknak reggel átadattak a szak
ülések jegyzőkönyvei fölolvasás végeit. Meg
választattak ezután a jövő nagygyűlés helyéül 
a közgyűlés’ négy első napjára Kassa és a kö
vetkezőkre Eperjes, elnökül és alelnökül András- 
sy György gr. és Pulszky Ferencz. toll vivőkul 
pedig Horn kassai, s Sárosy eperjesi orvos urak, 
megtétetlek továbbá a szükséges rendelkezések, 
a jegyzőkönyv és számadások és a gyűlés’ vég
zései foganatosításai iránt , miután a nm. elnök 
a gyűlést berekesztvén, a nemes város’ részé
ről az ezen gyűlés’ emlékére veretett pénz ki 
osztatott. Estvére búcsu-bál a nemzeti casino
ban.

Egyébiránt a fő és minden templomok,— 
országos levéltár, — továbbá a püspöki lvceum, 
könyvtár és nyomómühely — kórházak — két 
casino és ezeknek olvasótereméi — gyárak 
stb. — a nyilvános sétatér, — az úgynevezett 
Tarr kertjével,— ó és új, nemkülönben vas- 
fördővel együtt, — az illető szőlőtulajdonosak 
minden kisélálóban kedves vendéget fogadhatni 
előre is örvendettek.

Ebből láthatod kedves Emíliám vázlatát 
azon dolgoknak, mellyek történtek, mikhez ha 
hozzá teszem még azokat mik nem történtek, 
bár történhettek volna, s végre azokat is mik 
nem történhettek volna, s mégis megtörténtek, 
akkor remélem híven eljártam lesz természet
vizsgáló tudósítói kötelességemben.

Azon dolgok közé, miket elsőbb helyen em
lítők , sorozom mindazon szép értekezéseket, 
mellyek fölolvasatlan maradtak, bár erre igen 
érdemeseknek lenni találtattak. Ez úgy néz ki 
első tekintetre, mintha mi természetvizsgálók in
kább bálozni és lakomázni szerelnénk , semmint 
a szent természetet vizsgálni s a komoly tudo
mányokat kutatni; mire nézve én azon módo
sítást javaslanám, hogy ezentúl a nagygyűlések 
meg ne határozzák a jövő közgyűlés’ napjainak 
számát, a benyújtott s elfogadásra méltatott ér
tekezések mennyisége s más előre ki nem 
számíthatandott tudományos érdekek által min-

!
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dig csak a közgyűlés alatt elhatározandót. Va
lamint a köztiszteletü lelkes erdélyi orvos t. 
Szöts József ur állal indítványozott s átalános 
helybenhagyással fogadott névsorjegyzékjavítás- 
ra nézve is azon igénytelen észrevételem lenne, 
miszerint az nem csak a tagok’ szállásával el
látva , hanem főleg abéczei rendve illesztve le- 
endjen stb.

Az utóbbi osztályba pedig, azaz azok kö
zé , mellyek nem történhettek volna és mégis 
megtörténtek, legyen szabad soroznom, leg
előbb is egy hires tudományosságu pesti tanár
nak gyakran a sértésig csípősen fölpaprikázott, 
de egyszer mint másszor kisebbségben marasz- 
tott inpracticus indítványait; ugyanannak újra 
és újra és örökre ugyanazon egy vágást kopta 
tó unalmas pohárköszöntéseit; egyik legérde- 
mesb collegánk’ — magyar káposztaként fölföl 
melegített humortalan humorizálását a pécsi 
színpadon, Vörösmarty’Szózatának egy hű czim- 
bora általi borzadalmas inaszakadását, s több 
más collegialis bakokat, mellyek nem egy qui- 
proquora szolgáltának alkalmuk

De hagyjuk el ezeket, ugy-e bizony édes 
Emíliám, s szóljunk inkább azon ünnepekről, mi
ket a kedves, a szeretetreméltó pécsiek adó
nak mulattatásunkra. Ezek közt kitűnő helyet 
foglal három nagy tánczmulatság, melly Bara
nyának s különösen Pécs városának annyi szép
nél szebb hölgyeit összesítő, mikép egy kert
ben annyi rózsát összehalmozva soha nem lát
tam. Akármerre tekintél, viruló arcz mosolyga 
rád életvidor eleven szemekkel, szendén fölhivó 
pillanattal, s fűszerével azon bizonyos fesztelen 
szívességnek, melly a kedves pécsi hölgyeket 
annyira jellemzi. Egyszer láttad őket, és azt 
hiszed rég ismered a kedves arczot, e csinta
lanul nyilt szemet, e bájosan lejtő svlpheket. 
És e fölött Pécs a kisvárosok’ azon megbecsül- 
hetlen kellemével, miszerint néhány nap alatt 
az egész társaságot kiismered , még azon irigy
lendő előnyt is egyesíti, (mellyet épen nem 
minden vidéki város bir) hogy sem nem pe
dant hangulatában, sem nem nevetséges köve
teléseiben. Lakói vidámak és vendégszivesek; 
vidámak mint a bécsi, szívesek miként csak pé
csi lehet. Felsőbb köre müveit, olvasott és 
salonias társalkodást igényel, mig a polgári 
hölgy csinos , kellemes és mulattató, mindket
tő pedig d une tournure elegante et dune toilette 
bien composée. Zenészét olly nagy mértékben 
kedveltetik e városkában, mikép alig találni 
házra , mel'.ynek barátságos zöld redőnyei közöl 
zongorahangok ne lopódznának ki, kisérve néha 
szépen csengő hölgytoroktul— Donizetti' vagy 
Weber Károly’ hangtárczáit viszhangzóktul. Csi
nosan zongoráz többi közt a fiatal szépségű 
Reh Mari k. a., miként Hunyadv Paula és Hor

váth Paula kisasszonyok’csengő hangjai a szeb
bek közé sorozhatok, amazt egy színházi hang
versenyben— ezt pedig egy házi karzaton lé
vén alkalmam hallhatni

De legfőbb diszök e pécsi hölgyeknek az, 
hogy magyarul társalogni tudnak is , akarnak 
is , magam egyetlen egyre sem bukkanván , ki 
tökéletes szép kiejtéssel ne beszélné anyanyel
vűnket. Hogy idegen szót sokat hallani, igaz, 
de nem mi vagyunk-e valódi okai ennek i s , 
mindjárt mindjárt idegen nyelvre biczczenvén 
sajátunk? Csodálom — valóban csodálom édes 
Emíliám , hogy az egyletek', kélletek’ és ötletek’ 
e termékeny korszakában nem találkozott már 
ollyan is , melly magának azt tűzte volna ki, 
hogy tagjai más nyelven mint a nemzetin föl 
ne szólaljanak, pedig mi türéstagadás: illy egy
letke nem volna a honi egyletek’ legczélszerüt- 
lenebbike. A nemzetiség’ szelleme tehát nem 
csak kezd ébredezni, hanem valóban fölébredt 
Pécs városa’ lakóinál, mellynek tanácsa egy 
volt elsők közöl, melly a nemzeti nyelvet hi
vatalossá emelte.

És Pécsnek más előnyei is vannak , miket 
hely’szűke miatt csak igen röviden érintek. Fek
vése gyönyörű, bora hires, törökök által készített 
szökőkutjai s csörgői a legjobb forrásvízzel gaz
dagok , főtemploma legszebb Magyarországon, 
minden háznak a maga csinosan rendezett ár
nyadó kertje, a legegésségesebb levegő, be
csületes világítás, csinos színház, czukrászatok, 
casinók, mulató kertek, bálteremek, szőlőhe
gyek mulatóházakkal, kolnákkal és nagymeny- 
nyiségü borággal. Ennyi fényoldala közt azon
ban árnvilag tűnik ki a rósz kövezet — s bér
kocsik hiánya, valamint a felső körök is min
den előnyeivel bírnak egy müveit társaságnak, 
egyik legcomfortablebbikét kivéve, hogy t. i. nincs 
egyetlenegy salon , melly színház után nyitva 
állana a társaságnak, miszerint azon igen egés- 
ségesnek állított ugyan, de erősen kisvárosias 
szokás’ rabjává kel! lenned Pécs’ városában 
is , hogy t. i. vagy akarsz, vagy r.em , a tyú
kokkal kényteleníttetel lefekünni.

Mondám, hogy háromszor tánczoltaták 
meg a természetvizsgálókat a szép pécsiek , de 
ez még nem minden. Egy műkedvelők által a- 
dott igen érdekes hangversenyben is részesü
lőnk, mellyben a világtalan Weidinger urat, a 
legjelesb fagotjátszók' egyikét, a concertadó 
Amtman urat igen derék fuvolást, s több — 
imént már említettem műkedvelők között Vahot 
Imre urat is humorizálni hallottuk. A derék szer
kesztőnek humora cseppent többi közt azt mon
dani, hogy az irodalmi zsurlódások — azaz po
lémia— igen üdvös valami, s hogy azt időnk
ben a lovagiasság’ jelleme bélyegzi. Már ki é- 
pen V. I. ur’polémiáját ismerni szerencsés, s azt



152
lovagiasnak tartani hajlandó: annak a lovagias
ságról legfölebb annyi eszménye lehet, meny
nyi magának a humorizáló urnák. Mert — hogy 
V. I. ur’ europaszerte hires polémiái modorá
ról ne is szóljak — szerintem még az sem va- 
la lovagias, bogy V. I. u r — ki sem nem mű
vész, sem nem színész — egy előtte tökélete
sen ismeretlen fuvolász javára adott hangver
senyben, senkitől nem kéretve, sőt a programúi
ban meg sem említve, magát egy idegen kö
zönség’ színpadára felunszolja; valamint az sem 
lovagias legkevesbbé is , hogy annyi jeles fér
fiak és méltóságoktul körül ült nagyszerű asz
talnál— miilyen a gr. Batthyány Kázmér által 
Harkányon adott pompás lakoma volt — az el
ső áldomás’ jogát valaki — (kit, mi több, a há
ziúr soha sem is látott) előle elkapja, kinek 
mindenütt és mindenha leglovagiasb s legked- 
vesb tisztei közé tartozik , (ezt jó lesz meg
jegyezni máskorra a lovagias szerkesztő urnák) 
vagy elvekért miket személyesít, vagy vendé
geiért— vagy mindkettőért poharat köszönteni. 
Avvagy azt hitte tán a lovagias bajtárs, mikép 
450 ember közt, kiknek tiszteletes füzérét püs
pökök , főispánok és más nagytekintélyű egyé
nek diszíték , hogy mondom egy illy pompás 
táblán épen és csak is a pesti Divatlap’ szer
kesztőjének kellett és lehetett megnyitni a di- 
plomaticus áldomások’ sorát? Tisztelet becsület 
a lovagiasan kezelt szépirodalom’ hőseinek, de 
illy szereplés csakugyan egyikünket sem illet 
meg drága collega ur. Lovagiasság-e továbbá 
divatlapszerkesztőnek addig s addig elszilaj- 
kodm a szép parasztnőkkel lejárt végeden paj
kos csárdásokban, mig az emberről gőzfordő- 
kint hull le a verejték? (mert okkal s móddal 
minden megjárja): e csiklandós kérdést csak az
ért nem terjesztem igenigen lovagias collegám- 
hoz, nehogy az általa összeférczelt mondhatlan 
elmés conversationslexiconban olly kedélyes 
színekkel leirt házasélet' boldogságát — némi 
féltékenységszülte jelenetekkel fölzavarni akar
ni láttassam, mert bizony szépek azok a sikló
si magyar menyecskék, s egvátalában szédítő 
volt az a harkányi népünnep.

Ez a Harkány, kedves Emíliám, egy több 
forrásokkal bővelkedő meleg iblós, gyantás, 
sólugsavas kénfördő. A pécsvárosi főorvos dr. 
Palkovics ur’ bizonyítása szerint (kinek köszön
hetni ezen történetesen parasztoktul föltalált for
do’ megismertetését) a víz’ melegsége a forrás
nál 47 foknyi és olly heves, hogy mezítlen 
kézzel egy két iczczés üveget megtölteni lebet- 
len. — Megírom neked alkatrészeit, nem mint
ha elhihetném ép elmével, hogy te azokat meg
érteni fogod, hanem hogy egy kis dolgot adjak 
neked, zsebszótáraiddal elvégzendőt. E jelen- 
nen vegytanilag megvizsgált víznek alkotó ré
szei tehát: szénsavas mészag, keserag, vasag,

szikag, sósavas szikag, kevés kénsavas szikag, 
iblany , kovaföld, gyanta, hamag, nyerstimsó 
és vilió. Iszapja hamuszinü és nehéz; áll bál
ványvirág, csillámpor és mezei földkölönczbül, 
s annyira bővelkedik vassal, hogy ennek egy 
fontjában vegytani vizsgálat által öt nehezék vas 
oxydálódhatott. J) Van e fördöhelvnek derék 
fogadója, csinos kávé- és bálháza, árnyékos 
parkja s egyike a legbájolóbb a legregényesb 
tájaknak. Siklósi uradalmához tartozó e gyö
nyörű jószágában vendéglé meg a lelkes háza
sságáról ismeretes gr. Batthyány Kázmér egyi 
kén a legszebb nyári napoknak a természet
vizsgálók nagy csoportját és Baranya megye’ 
számos rendéit olly urias lakomával, mint mi
nőt csak egy Batthyánytól lehet várni. Külön
böző szinü zászlókkal ékesített több rendbeli 
asztalokra voltak felosztva vendégei, egy e czél- 
ra épített szilárd készülelü s fehér kárpitozattal 
díszített roppant eresz alatt, mellyet szabad 
szemmel átfogni alig lehetett. Többféle zeneka
rok, népdalárda, áldomások és minden szinü 
asztaloktul a főtáblához felküldött szónokló kül
döttség Ielkesíték e nemzeti ünnepet, mellyhez 
hasonlót mai korban ritkán láthatni. Különbö
ző helyeken hízott ökrök sültettek, s villányi 
hordók csapoltatának, emlékezetes jó napot al
kotók az uradalom sőt az egész vidék’ paraszt
jainak , kik dévajkodó csárdásokban vigadtak a 
fölséges rét’ külön pontjain , közepette és álta
la egy ünnepiesen öltözött gyönyörű nőnemnek, 
melly— pórsága' daczára — számos valódi szép
ségekkel kérkedik. Száz meg száz áldomások 
ürültek ő fens, a nádor, István hg., a derék 
házigazda, a pécsi püspök, a szellemdús főis
pánt helyettes — az erdélyi főkormányzó, e gyű
lések' alapítója Bene Ferencz, a honunkból je
lenlevő tudós gr. Kemény s Szőts Józsefünkért, 
s számtalan mások között az adózó népért is, 
mig végre egy minden tekintetben emlékezetes 
nap' változatos dicsőségei után több száz ko
csikat és azokban nem egy jólhangzó czimbal- 
mokban részesülteket, lehete látni vidám vissz- 
emlékezés között ügetgetni a regényes pécsi 
útvonal' mentében. 2)

És ez még nem mind; mert hogy elszóró- 
dásunk’ kelyhe csordultig megtöltessék, egy 
zsúfolva telt— s a legszebb hölgyvilággal éke-

t

1) Lásd a baranyamegyefi főorvos Hölbling Miksa 
urnák ez akalomra készített derék munkáját illy 
czím alatt: , , Baranya vármegyének orvosi hely
irata.1

2 ) A harkányi fürdőt tiszt. Májer István ur eszter
gomi mesterképző intézeti tanár, műkedvelő 
festész, igen ügyesen, s jóltalálva vette le, melly 
rajz azonnal megnyervén a vendégek’ köztetszé
sé t , a tiszt, ur annak kiadására fölhívatott, s a 
költség’ födözésére számos aláírások tétettek.
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sített színházacska nyitotta meg naponkint mű
vészeti élveinek tárházát. Gemma di Vergy, 
Norma, Bájitat, Szökött katona, Don Caesar 
de Bazan , Londoni koldusok, Telepi’ ködfátyol- 
képei stb mulatlaták a mulatni vágyókat, s 
mondhatom Kilénvi’ társasága több meglehetős 
tagot egyesít. Az operatársaság’ primadonnája 
Gócsné, ki azon 3 év óta hogy nem hallot
t am, szembeszökőleg haladott, szép hangja, 
széles hangköre, s zenetehetsége jobb iskolát 
érdemelt volna ; — Gócsnéból hat hónapi szor
galommal jó tanító derék énekesnét csinálhat. 
Baranyiné hangja kellemes, de biztossága nincs, 
Egedi’ tenorja elég magas, de kímélve nincs s 
iskolát is nelkülez, Kovács meglehetős bariton 
Conti ur’ iskolájából, Mezei nem rósz Dulcama
r a , s a pesti dalkavból is dicséretesen ismere
tes Zsivora valóban derekasan leéneklé Orove- 
so' szakmányát. Színészet’ mezején Munkácsi- 
né s Török az arszlánok, amannak erőteljes 
szép hangja, ennek routinirt játéka, értelmes 
szavalása s kiszámolt mimikája szemembe tűnt. 
Zene s dalkarok pedig valóban meglehetősek. 
Mi azonban különösen föltűnt nekem e kis vá
rosban , az hogy hallgatósága sokkal értelmesb, 
higgadtabb és szilárdabb mint sok nagyobb 
városé, különösen pedig Budapesté. A legjob
ban sikerült dolgok csak gyér tapsokra számít
hatnak , s ha a pécsi színpad ezúttal nem rit
kán zajosb méltányban részesült, azt a pesti 
vendégek alkoták , s nem a pécsiek , kik — s 
bár okulnának rajtok mások is — túlzott tapsok
kal a színpad világot elbeczéztetni, elhiusítani, 
vagyis más szókkal elrontani nem szokták. —

E néhány odavetett ecsetvonás szolgáljon 
hát vázlatául, kedves Emíliám, azon tarka mu
latságok’ nagyszerű képének, mellyet Pécs vá
rosának lelkes lakói annyi készséggel, annyi 
vendégszeretettel és olly megelőző szivélylyel 
állítanak elénk. Késő időkig kedves emlékünk
ben élend az, forró köszönet — és irántukiörö
kös rokonszenvre buzdítva hálás kebleinket.

Hogy azonban e kirándulásom' érdeke tör
ténetileg is rendkívüli legyen , meg kell neked 
mondanom kedves Emíliám , mikép a gyászos 
mohácsi mezőt, a hős Zrínyiek’ Szigetvárát s 
az egykor olly harczias — romaiban is olly di
cső Siklóst igaz magyar honfihoz illő magasz
tossággal szemléltem meg. Szigeten egyetlenegy 
bástyát s az egyházzá alakult török mecsetet 
kivéve semmi érdekes maradványt nem találtam. 
Azonban azt eleve tudám, s csak is azért utaz
tam oda, hogy a magyar Leonidás’ hires ko
porsójának helyét láthassam. Érdekes tudni 
Szigetvárról , mikép ama történetileg és drámai- 
lag ismeretes Juranics Lőrincz' utósó utódja , a 
lelkes és talpig magyar szellemű ésöntetüöreg 
Juranics püspök néhány év előtt egy népünne-

pet alapított , amaz emlékezetes napot, a hős 
Zrínyi’ halálát megtisztelőt. Köszönet és hála a 
derék Zrínyi ivadéknak, ki harczias őseinek di
csőségét a hálátlan utókorban örökíté. Az em
lítettem László püspökben — mint mondják — 
magva szakad a régi Juranics nemzetségnek.

Mi Siklóst illeti, ez már sokkal érdekesb. 
A rommá olvadóit bástyafalak közt emelkedik 
egy kies hegyen a mogorva siklósi kastély, 
melly idő és tüzelem által elpusztult volna , ha 
lelkes birtokosa nagy költséggel helyre nem 
állítja vala. A vár egy kétemeletü négyszög, 
roppant szobákkal és szép számával a régi fest
ményeknek, mellyek Árpádot és társait, mikép 
Eursöt és — kik tőle leszármaztak — a Batthyá
ny család’ őseit személyesítik, régi szabású 
magyar versektől kisérve. E vár tcrnáczainak 
egyikéből a kilátás dicső, és annál nagyszerűbb, 
mert annak ura igy kiálthat föl: mindez mit e 
végtelen láthatáron szemed csak áttekint— tu
lajdonom. Ide igtatom, mit a pécsi lvceumbeli 
derék tanár Haas Mihály ur a napokban meg
jelent s a nagygyűlés’ tagjai közt ingyen kiosz
tott jeles munkájában ’) ez érdekes városkáról 
fölhozott:

,,Ezen régi, hajdanta olly nevezetes me
zőváros igéző szépségű vidéken fekszik, Eszék
től 6 , Pécstől 4 mérfóldnyi távulságra. Lakja 
3286 lélek, u.m. 1787 kath. 378 ngörög, 1092 
ref. és 29 zsidó, kik között 63 házban 245 czi- 
gány lakik. Eredetökre nézve nagyobbára ma
gyarok a lakók; vannak németek is; a ráczok 
mind óhitüek, a czigányok különös gyarmatot 
képeznek. Házai csinosak. Nevezetesebbek 1) 
a ferencziek’ kolostora, melly a török előtt a 
benedekieké volt. 2) a ref. és görög egyházak. 
3) a nagy vendégfogadó . mellynek udvarában 
egy régi török mecset áll, 4) A megyei sefyem- 
gombolyitó ház. A lakók nem urbér hanem con
tractus szerint birt földjeiket kitűnő szorgalom
mal mivelik. Legfőbb gazdaságuk nagykiterje- 
désü szőlőikből áll, mellyek előkelő , tartós vö 
rös bort adnak. Négy vásárjai igen népesek. 
Van Siklósnak márvány és kőbányája, több me
leg kénköves forrása, mellyek fürdés és mosás
ra használtatnak; gyógyszertára és számos ipar
kodó kézművese. Az ifjúságnak czélszerübb ne
veltetése végett már jövő évben nor. iskola fog 
fölállíttatni, mellyre nm. Scitovszky püspök 
3000 vft alapított.

Évkönyveinkben nevezetessé teszi Siklóst 
a fölötte fölemelkedő régi vár, mellyben jelen
leg az uradalmi tisztség lakik. Ki építé először 
e várat, nem tudni, Gara azt csak kijavíttató. 
E várban ült az 1399. év’ végén és az 1400-

1) B a r a n y a  földirati statistical és történeti te
kintetben. Szerzé Haas Mihály.
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dik év’ elején ') Zsigmond király fogva. Gara 
Miklós, testvérét Jánost és saját fiát adván a 
Rendeknek kezesül. hozta őt ide Visegrádról 
könnyebb fogságra. E fogságot azonban korán 
sem kell úgy venni, mintha Zsigmond Siklóson 
be lett volna börtönözve, inkább menedékhelye 
mintsem börtöne vala ez neki. Bél Mátyás em
líti , hogy Zsigmond azon szobában, melly neki 
foghelyül szolgált, tulajdon kezeivel véste vol
na a kemenczekőre a következő szentirási he
lyet: Misit Deus misericordiam suam super me, 
et eripnit me de medio catuli leonum dormivi 
conturbatus. Az igaz, hogy a vár déli oldalá
ban az egyik szobában az említett szók még ma 
is olvashatók; de a betűk’ alakjai későbbi idő
re mutatnak. Az is csak mese, mit Turóczi hal
lásból irt, hogy Zsigmond térdre esett, sirt és 
tárt karokkal, siralmas szemekkel könyörgött 
volna Garanő előtt szabadságáért. — A Gara 
család’ kihaltéval Corvin Jánosra szállott Siklós’ 
vára ; Corvin' halála után pedig Özvegyére és 
majd későbbi férjére Brandenburgi György ha
tárgrófra. Ezt követte Siklós’ birtokában Peré- 
nyi Imre, ki a hitújításnak .nagy barátja lévén, 
azt olly sikeresen mozdítá elő, hogy máig na
gyobb részt reformátusok a siklósi járás’ tős
gyökeres magyar lakói. 1543-tól egész 1687-ig 
a török járom alatt nyögött Siklós. Később Cap- 
rara lön ura. Halála után a most is virágzó Batt
hyány család nyeré azt el. Ez a várat egészen 
folépíté és bástyáit helyrehozó. A vár’ mostani 
alakjában négyszögletű kétemeletes nagyszerű 
épület, mellynek keleti oldalán goth stílben é- 
pült régi kápolna áll egy érdekes oltárképpel.

Siklós’ közelében fekszik továbbá G y ü d ,  
régi hires bucsujáró hely két tornyu templomá
val. II. Gejza’ idejében már nevezetes-volt. Je
lenleg évenkint a drávántuli részekből, Bánát, 
aztán Bács , Pest, Tolna, Somogy és Baranya 
megyékből körülbelül 50,000 zarándok látogat
ja meg e regényes tájon ősi kéz rakta szent há
zat. Oh, hány bűnös nem buzdult már itt — ek- 
kép kiált föl a lelkes áldor — „a b ű n ö s ö k '  
m e n e d é k e “ szent képe előtt komoly törede- 
lemre, látván az ájtatos ihlettség’ magasb nemé
től áthatott sokaságot; hány szegény bajterhelt 
nem talált már itt vigasztalást! Igaza volt a né
met Írónak midőn e sorokat irá: ,,Wie oft ist 
ein gemaltes Bild oder ein Holzbild solch ein 
Gnadenschatz, zu dem Hunderttausende pilgern, 
denen dann die Erinnerung und der Eindruck 
der Pilgerfahrt durch ihr ganzes Leben , wie 
ein schöner Stern strahlt, der Gedrückten und

1) A m. t. t. Évkönyv. 3, 162. Más időre, 1402-ro
Zsigmond’ fogságát nem tehetni. Bizonyítja ezt
főkép egy oklevél, mellyet Fejér közlött a Cod.
Dipl. X. 2, 571.

Beladenen zumal eine Erquickung und eine 
Erhebung auf ihrer dornigen Bahn.“

S hogy jelen levelem’ végére kerülve egy
két szót tudományos foglalkozásainkról Í8 hoz
zá adhassak, megemlítem neked gr. K e m é n y  
J ó z s e f  barátunk’ érdekes értekezését a ko- 
lumbácsi bogarakról, Zi ps  e r  tanár urnák ál
latkínzás elleni alapos értekezését, Viz e r  
I s t v á n  táblabiró urnák Hazánk’ természetta- 
ni nevezetességeiről foldirati, földtani és phy
sical tekintetben kidolgozott tudós értekezését, 
valamint W i m m e r  József tanárét is a hangról 
s viszhangról, J e d l i k  űrét a világosságról, 
ennek töréseiről s tüneményeiről, s több más 
jeles értekezéseket is, mellyek közméltánynyal 
lőnek fogadva, de mellyeknek csak czimeit is 
e helyt fölidéznem sem helye sem ideje, ezek
re nézve téged a politicai lapokra utalván.

Meg kell azonban itt csakugyan említnem 
Rihmer kanonok urat, ki a szabolcsi kőszénbá
nyákat fényesen kivilágíttatta és tudós vendé
geit szives ozsonnával fogadta. Mi pedig az e 
nagygyűlésre rendezett kiállítást illeti: e mezőn 
hálát különösen tudós Nendtvich Tamás pécsi 
gyógyszerész ur érdemel, ki a szép Baranyá
nak pilléit, fanemeit és növényeit mondhatlan 
fáradsággal és szakértőleg összeszedd s kiállí
tó ; valamint Obadich ur’ ruha kelmegyára, Lin- 
berger és Czindery’ czukorgyárának derék ké
szítményei , miként Knezevics szíjgyártó’ jeles 
lószerszáma , nyergei, aztán a magyar herte- 
lendi lányok készítette korsók . valamint Werle 
czipész’ vízellenes czipői s Hüttner János pécsi 
gyámok’ jeles papirkészítményei is méltányló 
említést érdemelnek. A baranyai faczipők — 
minőket Franczbonban viselnek s a b a u x  név 
alatt, — a mohácsi czipők és korsók, mellyek 
nagy mennyiségben vitetnek ki Törökországba
— valamint és legkivált a Madarász Endre ur 
igazgatósága alatt álló pécsi vasgyár — azon 
csaknem 100 féle nemből állott fölötte érdekes 
borkiállítás, mellyet püspöki uradalmi főnök 
Horváth János ur rendezett, s legvégül és ki- 
v á l ó l a g  azon hatvanféle baranyai márvány
ból összerakott mozaikasztal érdemelnek külö- 
nosb kitüntetést, mellyet nagyméltóságu püs
pök Scitowszky ura pesti museum’ számára Ösz- 
szeszerkesztetni kegyeskedett. S elvégre ő nagy
méltóságához fordulok, kinek szerénysége köz- 
lapokbani megemlítésétől eleve óvakodék, s ki
nek parancsát mindé perczig áthágni nem mer
tem. A dicső név azonban megnevezve — s te
hát— melly békózva tartó toliamat — a bübáj 
is ezennel eloszlik. Kevés szó az, melly nmgd 
iránti hálánkat összesíti, de e kevés szó lelkünk’ 
legtisztább mélyéből fakadoz. Miként hát amaz 
elfelejthetlen Pécs' városában fölhozott számta
lan áldomások’ sorában, úgy itt a távúiban is
— és messze az excellencziád’ ékes ajkainak



bűvös befolyásától, messze ama szívélyes elfo
gadás’ hódító varázsától, szóval messze ama le- 
irhatlan pécsi kedvességek' mámorától — ekkép 
kiált föl szent meggyőződés sugalta lelkesedés
sel a hálatelt Honderű : Éljen a lelkes Scitovsz- 
ky János, ') éljen a szellemdús Majláth György, 
éljen a siklósi hazafi, örökre virágozzék a gyö
nyörű Baranya , és sokáig éljenek a derék pé
csiek! P. H. L.

HETIS2ZML3.
emzeti nagy ünnepünk, 
Sz. István' napja ritka 
fénynyel lön megülve múlt 
szerdán Buda’ várában. A 
két főváros’ polgári s ka
tonai hatóságai s tömér ■ 
dek népe egyesültek , az 

ünnepet nagyszerűvé, tárgyához méltóvá emel
ni. Délután vigalom és mulatság’ élvei közt ke
resett aztán elszóródást a néptömeg , melly dél
előtt ájtatban szentelt néhány órát első szent 
királyunk’ emlékének. A különben puszta és 
hallgatag Buda, néhány órára pünkösti ifjúságot

1) A magyar orvosok és természetvizgálók’ Pécsett 
tartott VI. nagygyűlése’ köztiszteletü elnökének 
a lelkes pécsi püspöknek e helyeni megemlíté
se’ alkalmával lehetlen elfeledkeznünk' azokrul 
is , kik ez emlékezetes nagygyűléshez! előkészü
letek körül legbuzgóbban fáradoztak. Illyenek a 
derék v.főbíró Pajnády József, Spies János vá
roskapitány és Blauhorn Mihály, meg Aidinger 
Pál választott polgárok. A nemes casinoban a 
lelkes főispáni helyettes’ vezérlete alatt Kund 
Dániel tb. és több mások. Nem kis dicséretet 
érdemelnek továbbá az imént említettük tudós 
Haas Mihály tanár és dr. Hölbling Miksa titoknok 
urak, kik Baranyának két rendbeli érdekes le
írását dolgozták ki. Hölbling tanár ur nem csak 
semmi fáradságot, de költséget sem kiméit jeles 
orvosi helyiratának kiadására, mellyet ingyen 
oszta ki a társulati tagok között. A jeles veretű 
emlékpénzek Bécsben készültek; egy arszlánon 
ülő Cybelét képeznek illy czímirattal „ K e r e s 
v e  l e l “. — Az igenigen lelkes megnyitó és b e
fejező elnöki beszédek, miként minden egyéb - 
alkalmi versezetek és iratok a pécsi lyceumi 
nyomda’ derék ügynökének szodói Nagy Béni 
urnák értelmes fölügyelete alatt nyomattak. Vé
gül meg kell mondanom , mikép megütközve ol
vastam V. 1. ur’ tudósításában azon vádat, hogy 
a vendégek Pécsett „durva gorombaság“gal fo
gadtattak, miután mind én , mind mindenki a 
vendégek közöl a legmegelözöbb szívességet ta
pasztaltuk.

Ölte, nyüzsgött a nép minden utczáin. A város 
major, hol négy zenekar hangoztató felváltva 
jeles zenedarabjait, telisded tele volt mulatók
kal; számosán gyűltek a Horváthkertbe is, hol 
azonban drága pénzért sem lehete csak kevés 
élvet is vásárolni. A világítás tökéletlen volt, 
meggyujtották a lámpák’ felét, hogy világuknál 
a gyujtatlan maradt másik felét megszámlálhas
suk. A szolgálat pedig még a világításnál is 
roszabb volt, s e miatt egypár fiatal ember mél
tó haragra kelvén , mármár magyarosan vala 
megfenyítendő e vendéglői figyelmetlenséget a 
nagy közönség irányában, ha a vendéglő ur 
magát láthatlanná tenni jónak nem látja. Any- 
nyi mindenesetre igaz marad , mikép ha belépti 
díjat, pedig borsosat, szedünk, kötelességünk 
ís a közönség’ követeléseinek megfelelni, s leg
alább ditto borsos pénzért a közönségnek s z o l 
gál ni .

— A szent ünnepi szertartás’ végeztével 
a pesti hatóságok, czéhek zászlóikkal, polgári 
és más katonaság s ezer meg ezer ember ün
nepélyes menetben vonult vissza Pestre. Bot- 
ránykoztató volt látni, mikép épen akkor, mi
dőn a menet’ dereka mozgott kimért léptekkel, 
s szent énekkel ajkaikon, át az ős Dunán : en
nek hullámiban egypár suhancz úszott le , idét
len kurjongatások közt a híd alatt, zászlóval 
kezeikben, s utánuk a nemzeti uszda’ felzászló- 
zolt csolnaka. Vájjon nincsen-e fölügyelő a nem
zeti uszdában ? vagy annak megegyezésével 
történnek illy botrányok? A n e m z e t i  uszda, 
illy figyelemmel van egy n e m z e t i  ünnep’ ü- 
lésére ? Vagy a nemzeti uszda ez ifjaknak nem 
parancsol? Mindenesetre ajánlatos, hogy a nem
zeti uszdát biró részvénytársaság gondoskodjék, 
hogy jövőben illy botrányok intézetének jóhirét 
ne csökkentsék, mert illyesmi , mint ez alka
lommal is történt, az intézet kisebbségére ro- 
vatik föl.

— Nagy készületek tétetnek a jövő hó* 
22-dikén tartandó nagy ünnepélyre, nádorunk 
ő fenségének félszázados jubilaeumára.

— Az Ungar egyik számában azt ajánlja 
a német színház iránt, hogy a legfelső sor pá
holy rontassék e l , minthogy azok úgyis mindig 
üresen tátonganak. Mi azt tanácsolnók, próbál
ják meg a cserét a nemzeti színházzal, az ki
sebb , kevesebb fentartási költséget igényel, s 
a nemzeti színház’ főigazgatója alkalmasint ked
vező körülmények mellett hajlandó volna a cse
rére , mellyel hogy a német színházi igazgató 
csak nyerne, nem szükség fejtegetnünk. Illy 
csere még most sokkal könnyebben, és a né
met színigazgatóra nézve is kedvezőbb föltéte
lek alatt létesíthető volna tán, mint később , 
midőn majd az idő fejünkre nő. Pedig hogy fe- 
jünkre fog nőni, azt csak legfolebb a vak nem ^

*
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látja be. Tehát ajánljanak önök cserét, sokkal 
jobb lesz.

— Ugyanazon lap azt mondja, hogy a 
Honderű a nemzeti színház nézőhelyére ruha
tárt akar állíttatni. Kérjük az Ungart , fogadjon 
magyarul értő fordítót.

— Üjolag egypár magyar részesült kül
földöm megtiszteltetésben. — Attomyrés Kosen
berg tanár urak t. i. a palermói bomoeopalhiai 
királyi akadémiától tiszteletbeli levelező tagok
ká választattak, s az erről szóló oklevéllel meg
tiszteltettek. E tudós tanárok’ egyike Rosenberg 
úrtól, ki az idei nyár’ egy részét Velenczében , 
a tengeri fordőkben tölté, érdekes levelet köz- 
lend jövő számunk.

— Londonbul is nagy művészeti érdekű eredeti 
levelet kaptunk , jövőre hasonlókép közlendőt.’

— Ő cs. kir. fensége országunk’ nádora , 
s gr. Széchenyi István Prágába utaztak a vas
út’ megnyitásának ünnepélyére. Ő k. fenségét 
egyszersmind gvöngédebb czél is vezeté útjá
ban , t. i. viszonlátása fens, fiának Csehország’ 
fiatal kormányzója István főherczegnek. Hozza 
őket vissza az ég legjobb egésségben nem sokára!

— Új tüneményre figyelmeztetjük olva
sóinkat, Pesten láthatóra. S ez Z u c c h e r o  
Yinczeur, fejszámoló, ki a fejszámolást a tö
kély' ritka magas fokára emelé, s ezt megmu
tatandó, napokban nyilvános mutatványt készül 
adni ügyességéből. Hogy sok látogatói lesznek, 
azt századunkban, mellynek jelszava : kétszer
kettő, jelleme : a hideg számolás, v i l á g o s  nak 
kell gyanítnunk.

— Másik müvészvendége városunknak a 
most élő német hangszerzők’ legjelesbjei, leg- 
tehetségesbjeinek egyike Wo l f  u r , ki napok 
óta városunkban mulat.

— Ő cs. ap. kir. folsége gróf S z é c h e 
ny i  I s t v á n t  magy. kir. helytartósági tanács
nokká , és az ugyanezen kormányhatóságnál az 
ország' közlekedési eszközei’ tárgyában fölállí
tandó központi bizottmány' elnökévé kinevezni, 
egyszersmind ,titkos tanácsosi1 méltósággal díj
mentesen fólruházni legkegyelmesebben méltóz- 
tatött. Éljen a nemes gróf !

— Egész lajstromát olvastuk az itteni gőz
fürdőben sükeresen gyógyíttatni szokott bajok
nak; illyenek: a bőrsérvek, nátha, folyás, lo
bok, görcsök, csuklóbajak, szem-fülkórok, i- 
deg-gyöngeség, reszketegség, szédelgés, hal
ványkor, vesekór, ütérdag, stb stb. minek va
lóságáról annyiból sem lehetvén kétkednünk , 
mivel az illető intézet nyilványos ellenőrködés 
végett minden tárgyavatott előtt mindenkor nyit
va áll; ennek üdvös eredvénvére azokat, kik
nek netalán ezáltal is használhatnánk, figyel
meztetni czélszerünek tartjuk. Ezt Írja a Jel. s 
ezt mi is aláírjuk.

— Nemzeti színházunkban egypár vendé-
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get haliánk a múlt napok’ folytában. Egyik Spa-, 
ezer assz . kiről már minap szemlénk tön rövid 
említést. Most, midőn primadonnánk nincs, e 
vendégnő' fölléptetése mindenesetre érdeket 
nyújtott legalább az ezen esti operának, s ha
bár Sp. assz. hangja nélkülözi is már az ifjú 
friseséget és erőt, kivált az alsóbb hangokban, 
voltak mégis néhány sikerült perczei, tapsokat 
aratottak.

— A bécsi iparmükiállílásban a d r á g a 
s z e r i  tárgyak között főszerepet vitt egy ma
gyar kard, melly G o 1 d s c h m i d t tektől volt 
kiállítva. E kard ritkaság lehet az egész biro
dalomban mind ékességére , mind érdekére néz
ve. Számos gyémántdarabok, jeles nagyságú 
smaragd , 2 igen nagy opal, rózsás topáz, igen 
tiszta Chrysolith , melly 400 karatot nyom s 
más számos drága kövek diszílék e pompás kar
dot. Külje veres, kék, zöld és fehér /.ománcz- 
czal van váltogatva bevonva. Az egész 15 la
tos ezüstből van, minél nehezebb volt a zomán- 
ezozás, melly végből eleve galvanilag kellett 
megaranyozni. E kardot, hír szerint, gr. H u- 
n y a d v  10,000 pftért tette sajátjává.

— Múlt szombaton estve pedig óbudai he
gedűs R o t h e n s t e i n  ur hallata magát felvo
nás közben, tetszessek R. ur biztosan, tisztán 
s jó felfogással adá vissza a választott két ver
senyművel, s tekintve fiatalságát, a legszebb 
jövőt szabad nekie ígérnünk. j

— Hogy nálunk újabb időben a kávéhá
zak igen nagy csínnal állíttatnak ki, ismert do
log , e részben Pest’ hire túlhatott a Lajtán. De 
mindnyáját eddigi kávéházainknak messze ho
mályban hagyja maga mögött W e i s z  űré, a 
kétsasuteza és főút’ sarkán levő Boskoviczház- 
ban, melly a napokban nyittaték meg. A föld
szín’ saroktermét foglalja el a fő kávéterem, 
mellvböl három más apróbb nyílik külön irány
ban. A falak halványkék márványzatuak, a 
boltkupok pedig halványvörös koczkákra oszt- 
vák arany szegélyzetekkel, a legnagyobb, csín 
és ízléssel. A közép oszlop négy roppant tü 
körrel van tökéletesen beborítva, minők fedik 
a falakat i s , s ha a kiváló ízlés és csínnal ké
szült szárnyas tükörajtók betétetvék, estve a 
lámpák fénye száz meg százszor ismételtetik 
minden irányban , s világított pompás termek 
végteien sorában véled magad’, mikből nem ve
zet ki ariadnefonal. Egyik sarokban zöld növény
lomb között fris víz csurog le csinos meden- 
ezébe , kínálva kristályvizét, melly a legjobb, 
mellyet Pesten csak ihatni, úgy hogy maga a 
víz megérdemli a kisétálást e gyönyörű kávé
házhoz, hol ezenkívül jó kávéval is szolgálnak. Vi
dékieknek különösen ajánljuk megtekintésre ez új 
kávéházat, melly párját keresi a birodalomban.

—A Spiegelből értjük, miszerint a pesti ma
gyar polgárkatonák, Brünnben, hova a sza-

-- -----------------------------------------
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/ badsági századosünnepre utazának, különös ki
tüntetéssel fogadtatának. A lakomák , estzenék 
s minden társaság’ arszlánai ők voltak, s aszta
lok fölött kedvökért az ott szokásos vivat-ot a 
magyar É l j e n  váltotta föl. A szép magyar e- 
gyenruha csak megteszi hatását mindenütt.

— Cz a k ó  Zsigmond ur’ legújabb drá
mája a ,V é g r e n d e 1 e t‘ felöl így ír egy politi
cal lap: Színészeink 'erőteljes Nestora, az épen 
most 30 éves művész jutalomjátekára gyűltünk 
Össze, s fejledező dráma irodalmunk’ egyik leg
épebb termőfájának élvezők gyümölcsét. A ház 
a szó’ legszorosb értelmében tömve vala fönt 
és alant és mindenütt. A mozgás lehetetlen, a 
lélekzés bajos volt. És midőn előlépett az est' 
hőse, Szentpéterv, akkor tapasztalok, hogy a 
valódi érdem’ méllánvlata közönségünkben nem 
halt ki, s hogy a művészet körüli érdemek a- 
zok, miknek ellenében nem küzdhet rang, nem 
párt — sem semmi érdekküiönbség. A testet 
nyűgöző korlátok egyszerre mintha szétpattan
tak volna, a harsány ,,éljen"ek megdördültek; 
a művész’ üdvözöltetése a részvétlenség' moz
dulatlan szirteit szélszaggató vihar volt, s a kö
zönség’ örömnyilatkozata a lelkesülés' szivet 
rázó mennydörgése vala. Színházunkban egye- 
temesb, nagyszerűbb és hosszabb ideig tartó 

l demonstratióra aiig lesz, ki emlékeznék, s bi
zonyos m senki, ki el ne ismerné, hogy Szent- 
pétery ezt megérdemlette.

És a darab ? az elismert jelességü „Kal
már és tengerész“ szerzőjének nagyszerű re
mények között várt legújabb müve 9 — A ko
moly critica eljövend, fölemelendő pallosát, hogy 
legyen igazságot, s hiszszük , hogy találand a 
darabban sokat, mit sújtania , mit kiirtania kei
lend:— azonban azt, hogy Czakó jelen drámá
ban ismét kitűnő jeleit adá nagyszerű drámai 
hivatásának, — hogy ezen mü (különösen a 
négy első felvonás) a benne nyilatkozó teremtő 
lélek , az elragadó fenséges költészet és mes
teri szerkezet által, bármelly nagy nemzet' drá
mairodalmában méltó helyet foglalhatna,—hogy 
drámairodalmunk’ kifejlesztését, leginkább Cza- 
kótul várni jogunk van, — ezt, úgy hiszszük,
nemcsak a legszigorúbb critica, de még az 
irigység is kénytelen leend elismerni. Hogy a 
közönségtől megszámlálhatlanszor kihívaték, 
említnünk fölösleges. És Czakó , ezen mi legel
ső drámai tehetségünk, e gyönyörű elmeszüle
ményét majd talán 60 pftért leend kénytelen 

-átengedni könyvárusainknak! Gunykaczaj he
lyett szánalom ül ajkainkra, mert nem annyira 
erkölcsi, mint inkább természeti lörpeség a z , 
miben sínylődünk..— Lehetlen végre itt is meg 
nem említnünk Laborfalvi Rózát, és Lendvayt, 
kik fárasztó nagy szerepeiknek sok helyen bá
mulatra ragadólag dicséretesen feleltek meg.— 
Büszkék voltunk , hogy mindez , mit ma láttunk

és hallottunk , a miénk , hogy ez belőlünk fej
lődött, mintegy önmagától— a nemzet' olly cse
kély áldozatai után. — S e  nemzet’ szép nap
jai, boldog perczei életben úgy, mint literatu- 
rában olly ritkák, olly kevesek, hogy nem hisz- 
szük , miként találkoznék valaki, ki kárhoztat
na bennünket azért, hogy illy ritka, de épen 
azért lélekemelő ünnepélyes órákban örömünk 
lángja a határokon talán tulcsapong !

— A vaknevelő intézet’ növendékeinek 
közvizsgálata, az intézeti küldöttség’ rendele
téből, az idén vasárnap nyárutó’ 31-kén dél
előtt 9 órakor a vármegyeház’ nagyobb tere
mében fog tartatni, mihez ezennel minden em
berbarát hivatalos. Délután 5 órakor a növen
dékekkel a testgyakorlati intézetben, a nemze
ti színház mellett, némelly testgyakorlatok té
tetnek.

— Napokban egy ősz tábhibiró fontos arcz- 
czal közeledvén egy ismeretes népszínműíróhoz, 
ekkép szólító őt meg: ,Na örülök hogy végre 
megtalálhatom az ura t, már három napja ke
resem , igen fontos közlenivalóm volna'. „Szol
gálatára állok uraságának“ mond figyelmes arcz- 
czal az iró. ,Az ur írja azokat a theatrumdara 
bokát, a mellyekben uzsorások fordulnak elő ?‘ 
„Igen , Írtam ollyakat is“— , Én tudnék ám egy 
igen hatalmas eszközt, melly által az uzsoráso
kat mind meg lehetne buktatni, ha az ur a da
rabjában használná , nagy szolgálatot tenne a 
hazának’. — Hogy a színműíró csupa fül Ion, ki 
venné rósz névén? „Csak tessék velem közle
ni, s aztán majd meglátjuk.“ ,Látja barátom u- 
ram — folytató az Öreg ur — ha példánakokáért 
az ollyan u r , a kinek 120,000 forint jövedel
me van, nem költené 150 ezret, hanem csak 
60 ezret, akkor nem kellene neki kölcsön ven
ni pénzt, sőt még ő adhatna másoknak, és 
igy az uzsorás eo ipso mind kipusztulna. — 
No mit mond hozzá barátom uram ? jó volna ez 
iránt a nagy közönséget fölvilágosítani, s azt 
az ur a színpadon legjobban tehetné/ „Majd 
meggondolom“ feleié elválás közben félig ne
vetve, félig boszankodva a tudja ég mi becses 
titkot nem remélett iró. — T e h á t  i n n e n  
k ö l c s ö n z i  Sz. u r  n é p s z í n m ű  t á r 
g y a i t !

— Az építkezés idén nem olly kiterjedt 
ugyan fővárosunkban, mint tavaly volt, azon
ban mégis tetemes kivált a város’ fölső részén, 
hol több nagy épületek emelkednek idén is, 
úgy hogy nem sokára teljesülve lesz a Honde
rűnek nem igen régiben tett azon jóslata , mi
szerint az új épület egy pompás négyszöget 
képző házsornak közepette fog állani. Az innen
ső sor már kész, miután gr. Széchenyi István’ 
nagyszerű háza bevégeztetéséhez közéig; és 
hol pár év előtt az iszonyú sár és szemeten át 
gázolni csaknem lehetlen vala, ott most köbkö-
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vekből a legszilárdabban készített kövezet és 
szakadatlan’járda vonul el. A sétány, melly az 
itteni tért elfoglalandja, még inkább gvorsítni 
fogja e városrész’ kiépülését, melly valószínűleg 
ötven év múlva közepe lesz ez óriásléptekkel 
növekedő fiatal városnak. Kevesbbé gyorsan 
emelkedik a város’ alsó része, s valóban kívá
natos hogy a szénatér ki a sóházig valaha ki- 
kövezlessék , mert az már magában nem kévés
sé emelendi a hely' becsét, s felbátorítand na- 
gyobbszerü építkezésekre, minők péld. az Em
merling és Spivákféle házak, melly utóbbi ki
vált, a többitől eltérő alakja miatt is különös
ben föltűnik s díszére van e térnek.

— Lemouton Emilia k. a. Shakspeare mü
veinek már hatodik füzetét adá sajtó alá. Vajha 
folytonos részvét ápolja e merész vállalatot a 
közönség’ részéről, vállalatot, melly férfiak’ e- 
gyesült erejét is ugyancsak igénybe venné, s 
mellyet hogy L. k. a. olly sikerrel folytat, csak 
jeles szellemi erejének dicséretes bizonysága.

— Kezünkben a népkönyvkiadók’ költsé
gén megjelenő népszerű elbeszélések’ első fü
zete i s ; tartalma: K o r h e l y  é l e t n e k  s z o 
m o r ú  a v é g e ;  népszerű beszély Kelmenfi 
Lászlóiul. A több drága fametszettel díszített 
füzet’ ára csak 15 pkr. A mű igen jeles, első 
díjjal Ion koszoruzva, s a köznépre nézve igen 
tanulságos; még inkább az leendett pedig, ha 
szerzőnek sikerült volna népiesben , népszerűbb 
nyelven előadni népies tárgyát, mert mi leg
alább nyelvét, stíljét a munkának népszerűnek 
de legkisebbé sem találjuk.

— Egy költeményfüzért is vettünk a múlt 
héten, czíme : M y r t h u s l o m b o k ,  K a r á 
c s o n  J á n o s i u l .  Alkalmasint bővebben szó- 
landunk e lombok felől, addig legyen elég rá- 
jok a közönséget egyszerűen figyelmeztetni.

— A neveléshez szükséges kézikönyvek’ 
kidolgozása s kiadása körül legérdemesb íróink
nak egyike kétségkívül P e r e g r i n y  E l e k  
ur. E szerencsés tollú , s ritka szorgalmú iró új 
közhasznú munkával lépend ismét közönségeié, 
,T e r m é s z e 11 u d o m á n y‘ával, mellynek i- 
rodalmunk’ mint a nevelésügy' érdekében csak 
örvendenünk lehet.

— Napokban egy érdekes énekművész- 
nőt leend alkalmunk hallani a nemzeti színház
ban , hol B e n n e t-0 k o 1 s z k y asszony, alt
énekesnő lesz föllépendő, alkalmasint egy hang
versenyben ; kire, mint igen érdekes művészi 
jelenetre a közönséget egyszerűen figyelmez
tetni elégnek tartjuk.

— Lapok azt ajánlják, hogy a nemzeti 
színház előtti kerítés' hosszában padok készít
tessenek. — Az új négy páholy elé tervezett 
gentlemanülések is, örömmel hallók, készülő
ben vannak.

— Nem rég nyitotta meg V i l k o s z e w s z -

ky ur heggdüiskoláját. V. urat mint legelső he- 
gedümüvészink’ egyikét s mint ollyat ismeri Pest 
városa , ki képes intézete fölállítása által igen 
czélszerüen pótolni az illy iskola’ nemlétéből 
eddig érzett hiányt, s ki alaposan megfelelni tu- 
dand a maga elé tűzött feladatnak. V. ur’ új
iskolája annál ajánlandóbb , minthogy benne a 
magyar nyelvről sincs megfeledkezve, s ma
gyar vagy német nyelven tetszés szerint fog a 
tanítás történni.

— Az idei fegyvergyakorlatok a Rákoson 
jövő őszelő’ 1-jén fognak megkezdetni s bennök 
tetemes számú hadnép részt venni, mi által a- 
zok igen mulatságosaknak lenni ígérkeznek.

— Hírlapok szerint Erdélyi ur csakugyan 
kiadandja úti tapasztalásait.

— A vasúthoz új mozdony érkezett újra. 
Váczig néhány nap múlva szándék azt meg
nyitni.

— A pesti gazdasági bizottmány — mint 
az Ungar írja — újra 600 köb öl követ rendelt 
meg, kövezetre fordítandó!.

— Tomala ur’ népünnepe alkalmasint el
marad. Legalább egy kis vigasztalása lesz Fr. 
urnák. Elmaradása’ okául azt mondják, hogy 
az,Ellypse‘ új t e r e z m é n y e i  *) (Planirungen) 
besülyednének. Ez tehát azért marad e l , mert 
félnek a ,gyönge alap'tól, Fr. űré pedig azért 
marasztódott hihetőleg e l , mert ,szilárd alap'ra 
volt tervezve.

— Fájdalommal vettük azon gyász tudó
sítást , miszerint gr. Andrássy Károly, ki fia 
Manó gróf elé utazott, Brüsselben, több idő óta 
tartott gyöngélkedés után meghalálozott.

—  Ő cs. kir. fensége, mint fönebb emlí
tők, Prágába utazott a vasút’ megnyitására. 
Itt csak azt említjük még meg, hogy ő fens, 
délután 5 órakor érkezett meg Prágában, s az 
már másnap reggel olvastatott a bécsi lapok
ban , ennyire elveszett a két főváros közti tá
volság.

— Az erdélyiek országgyűléssel fognak 
megörvendeztetni, legfelsőbb helyről már kiad- 
vák eziránt a szükséges rendelések. Hihetőleg 
jövő télen fognak aztán Erdély’ atyái összehi
vatni.

— Napokban érkezett városunkba erdé
lyi cancellár b. Jósika Sámuel ő exc., Erdélyben 
használandó néhány heti szabadságidejét; s egy 
b. Vay Miklós ő főméltóságánál töltött szívélyes 
estély után útját tovább folytatá.

— Almásy Móricz gróf, kamrai alelnök ő 
exc. pedig rövid időre Becsben mulatandó, ma 
utazott el oda a gőzösök' egyikén

— A nagytéreni Rosenfeldház’ 2 dik eme-

• 1) Kérjük e szót figyelembe vétetni. Terezni, pla-
niren, terezés das Planiren, terezmény, Plani-
rung.
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létében balra egy 14 darabból álló képgyűjte
mény eladó, többnyire a leghiresb mesterek’ e- 
redeti müveiből, közlük Tizian és Paulo Ver- 
nesenek is egypár müve. Figyelmeztetjük rá a 
művészet’ kedvelőit.

— Múlt vasárnap d. u. egy gyermek vite
tett be a kisdedkórházba , összeégetve , hol a 
szerencséden pár perez múlva kiadó lelkét, mint 
áldozata azon szülői megbocsáthatlan könnyel
műségnek, mellyel azok gyermekeiket magok
ra hagyva a szobába zárják. A szerencsétlen 
gyermek unalmában a gyufákat vévé elő játék
szerül , s velők tüzet gerjesztvén, magát ösz- 
szeégeté.

N e m z e t i  s z í n h á z .  Szombaton nyár
utó’ 30-kán, Laborfalvi Róza javára bérletszü- 
néssel: VÉGRENDELET. Eredeti dráma 5 flvb. 
Irta Czakó Zsigmond.

W e c r o l o g ’. Benyói s urbanói idősb 
B e n y o v s z k y  P é t e r ,  a nagymélt. királyi 
curiánál több mlgos családok'jogainak kormány- 
zójt, s több megyék’ táblabirája , saját és G y u- 
I a , 0  1 g a Leo nt i na ,  M i n o n a J u í i a ,  0  s- 
k á r  és E l v i r a  B i a n k a ,  gyermekeinek ne- 
vökben i s , gyászba borult szívvel jelenti, sze
rette kedves leányának , illetve testvér húgának 
s nénjöknek , M te n y o v s z k y  E r n e s  x - 
t i  neu ' J e r t á n a k , tüdősorvadásbóli több 
hónapig tartott súlyos betegeskedése után, fo
lyó évi nyárutó 17-kén délesti két órakor, éle
tének zsengéjében 18 éves korában, boldogult 
életre lett átszenderültét.

Hült tetemei folyó hó’ 19-kén esti 7 óra
kor á háznál beáldatván, sz. kir. Pest városá
nak vácziut melletti temetőjében levő családi 
sírboltba, anyja , nagyanyja s testvérei mellé 
külső szertartás nélkül egész csendességben ta- 
karittattak el, az engesztelő szent miseáldozat 
pedig nyárutó’ 21-kén reggeli 10 órakor a szent 
Ferencz’ szerzetesek’ templomában tartatott.—  
Béke a korán lehervadt virág’ poraira!

—

T H A L I A .

Nyárutó’ 9. Há z i  o r v o s ,  eredeti dr. 4 
flvb. Irta Kocsi Horváth Zsigmond. Másodszor. 
Mióta Sue’ rejtelmes munkái világra jöttek, az 
azokban leirt borzadalmasságok, jellemször
nyek , gazságminták nem egy olvasó és iró’ 
phantasiáját terhesíték meg hasonló sötét ké
pek’ borzasztó árnyaival, mik száz meg száz 
beszélyekben , népszínművek vagy drámákban 
kerülnek aztán , mint mi ködfátyolképek a kö
zönség’ szemei elé. Illyés exaltatio’ szüleménye 
lehet a Há z i  o r v o s  is. Hogy aztán az illy 
árnyképek, mellyeknek méhök csupán a kissé 
fölingerült képzelőerő, minden valószín’ híjá

val vannak, az igen természetes, s ez főbaja 
a jelen színműnek is. Azon házi orvos Magyar- 
országon bizonyosán nem létezik, legalább lé
tezése nem bír valószínűséggel: csoda-e ha nem 
érdekli olvasót. E mellett a darab’ többi sze
mélyei is annyira vagy erőltetett vagy hiányos 
jellemfosletüek , s a cselekvény’ folyama olly 
szakadozott s motiválatlan , mikép nem csodál
hatni ha a mü tetszést kivíni nem birt. Főkel
lékeiben tehát hiányos e mü, de még sincs min
den becs nélkül, van nevezetesen sok helyütt 
csinos nyelve , egypár élethü jelenete , s ezek 
közt különösen a vallatási jelenet, melly már 
csak azért is kiemelendő, mert m a g y a r  életet 
sikerültén fest, s van mindenesetre a műben 
annyi, — mi jogot ad szerzőiül e nemben job
bat is várhatni, s ez esetre szívesen figyel
meztetjük szerzőt, hogy 1-ször a magyar név  
nem tesz vaiamelly cselekvényt magyarrá, sem 
az hogy Magyarországban mondjuk történtnek.
2-szor ámbár szabad Írónak müvében oily po
litical irányt követni és hitvallást tenni, minőt 
neki tetszik: azonban csak ott, hol ollyasmi a 
cselekvény’ menetéből mintegy szükségkép fej
ük ki, vagy épen egy vagy másik egyén’ jel
lemzésére , s tetteinek további motiválására 
szükséges, különben minden illyesmi nagyon is 
— p u f f s z i n ü ,  s illyennek tartjuk mi Bély 
Kálmánnak Czirrkassziából irt levelét. Az abban 
elmondottaknak ott sem ideje sem helye. De 
mellőzvén egyéb észrevételeket, menjünk át az 
előadásra. Az elég kerekded volt. Kiemelendők: 
B a r t  ha  ur,  ki a főbírót igen jeles eredetiség
gel adá; R é t h y  ur, Gergely inas’ szerepében, 
azonban figyelmeztetjük őt a túlzástóli őrizke- 
désre , például e darabban, midőn siránkozva 
kirohan, hogy ura az öreg Bély meghalt, olly 
lármát visz végbe, melly azonkívül hogy fület 
sért , nevetségessé is teszi a jelenetet. A ter
mészetesség’ túlzott keresése, épen azért mert 
túlzás — hiba , s e hibába Réthy ur már nem 
egyszer esett. Ezen azonban R. ur könnyen se
gíthet , mert hiszen ez épen az igen is nagy tö
rekvés’ jele jól játszani, tehát dicséretes szán
dékból ered.— K o m l ó  ss yk .  a.-nak ma is
mét egypár sikerült pgreze volt. K. kisasszony’ 
ritka színi hivatásának szebb tanujele nem le
het, mint azon gyorsaság, mellyel vidéken rá
ragadt gyarlóságait levetkezni, felejteni tudja; 
e gyarlóságok közt azonban kettőre különösen 
figyelmeztetjük: egyik testének a szépség s 
idomszabály'tanával ellenes tartása, járása, ki
vált nyaka s fejének szembántó mozgatása ; má
sik szemeinek sértő forgatása. Tükör elé szép 
kisasszony, menekülni e rutító hibáktól. Egyéb
iránt éneklő modorát mindinkább elhagyja , és 
játékában ollykor meleg bensőség tapasztalható, 
melly a nézőt önkénytelenül megkapja , s melly 
tanúsága, mikép K. k. a. testtel lélekkel színész-
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no. A többi működők is igen jól játszottak, s 
nem kissé leplezek el jó játékukkal a mű' gyön
géit.

Nyárutó’ 10. S z ö k ö t t  k a t o n a .
— 11. S z ö k ö t t  s z í n é s z  és  k a t o 

na,  ered. népszínmű, dalokkal 3 szakaszb. Ir
ta H a r a y  V i k t o r ,  zenéjét Egressy B. Lász
ló ur’ javára bérszünetben először.

— 12. G r i t t i ,  szj. 5 flvb. S z i g l i 
g e t i t ő l .

— 13. Don C a e s a r  d e  Ba z a  n, dr.
5 flvb. Dumanoir és Dennerytől, Don Jósé’sze
repét ma T ó t h  ur adá, mint vendég. Főhibá
ja volt az érthetleniil halk beszéd , egyébiránt 
T. ur értelmes színésznek mutatkozott, s ha 
egy fővárosi közönség’ igényeinek nem is fe
lelhet meg egészen, vidéki színpadok’ jeles tag
ja lesz mindig. A többi szerepek a szokott ke
zekben voltak. — ÜY.

—*§-*•+•&•—

MEPHISTÓI FELELETEK. ’)
Vakot Imre’ bombázó s kartácsozó kér

déseire.
1. Mi oka: hogy a magyar nemzeti szín

házával egyátalában nem tud boldogulni?
Fő oka : mert nem a tudós vahotfalvi Va- 

hot Imre ur igazgatja. Azonban hogy V. I. nél
kül is boldogulni kezd, abból gyanítjuk, jnert. 
vágytársa a német színház' leghőbb ̂ páBtSog^ 
is jajveszéklenek.

2. Hányféle igazgatási rendszeri, 
igazgatója volt már a pesti magyar, “'Ws óbb 
nemzeti színháznak? — s honnan van az, hogy 
még eddigelő mindenik beleunt, vagy belebu
kott az igazgatásba?

Épen az volt a legnagyobb ba j, hogy V. I. 
ur szerint, mind olly igazgatója volt, kik ré
szint beleuntak, részint belebuktak — azért hát 
V. I. igazgató for ever!

3. Hogyan kapott lábra, a nemzeti szín
házunknál olly kártékonyán uralkodó színészi 
igazgatás, s mi okoknál fogva gyakorol ez ár
talmas befolyást az egész intézetre ?

Itt azt kellene inkább kérdeni: mióta kezd 
nem bukni a színház 9 azaz, mióta szeretnének 
annyian pénzében és haladása' dicsőségében 
osztozni? — Mióta az ahhoz értők’ véleménye 
is meghallgattatik. Azért tehát le a színészek 
kel, s V. I. igazgató for ever !

4. Ki ezen színészi igazgatás’ kiváló fő
nöke ? S mi az ő czélja : anyagi haszon-e vagy 
szellemi nyereség, s köz- vagy magánérdek 
vezeti-e őt?

A színház’ igazgatója egy lovagias úri em
ber, egy népszerűén jellemdús hazafi, egy or- 

i) Mephisto ur rendszerint kérdésekkel szokta el
látni lapunkat, most azonban — mint látszik —
megfordította a köpenyeget. Szerk.

szág’ választottja,— kinek t e h á t  V. I. ur nem 
érdemes hogy saruját leoldja, s kinek — ha én 
a nemes gróf volnék s nem egy becsületes sze
gény ördög — még csak nevemet is szájára ven
ni eltiltanám. Olly férfit perse hogy csupán 
a n y a g i  n y e r e s é g  és m a g á n y é r d e k  
vezet. Azért le vele, az összebombázott Ráday 
gróffal, s V. I. igazgató for ever!

5. Miként fér az össze: hogy a kormány
zott egyszersmind kormányozzon is , s az indít- 
ványzási, véleményadási jog a végrehajtási ha
talommal egyesüljön ?

Üdvezeljük V. I. urat a zsarnokság’ meze
jén. Jó hogy kidugta szarvát, mellyel a demo- 
cratia köpenyébe olly szorgosan takargatnak 
hasonlói. Üdvezeljük a syracusi tyrannt, ki de- 
spotaként szeretné igazgatni a nemzeti intéze 
teket; mert hiszen különben a véleményadás és 
végrehajtás csak is a V. I. v i l á g o s  fejében nem 
fér egybe. Mert hogy is történhetnék, hogy zer 
nekarban a karmester' vezérbotja után minden
ki tempóban és iactusban maradjon; vagy 
hogy a fővezér’ rendeletéi és tervei után, mely- 
lyek készítésében az osztályfőnökök is részt 
veitek • tanácsaikkal, a csata megnyeressék ? 
Éljen a logica, éljen a magyarTocqeville, s V. I. 
igazgató for ever!

6. Berkessy, azaz Szigligeti a P. Divatlap
ban azt mondá , hogy „Bartay okulva az előb
bi igazgatások’ hiányain , a színház’ előkelő tag

ijait folyvást egybehívta, véleményeiket meg-
hallgatá, 'egy drámái rendező helyett négyet 
tön , s ezáltal az egyoldalú színészi informatiók- 
tul megszabadult, a színészek vele közremun
káltak (azaz vele együtt igazgattak)’1 és Ber
kessy (Szigligeti) miért okozá mégis egyedül 
Bartayt bukása miatt? S miután az említett 
rendszer mai napig is fönáll, nemde megczá- 
folhatlan tény az: miként a színészek, különö
sen a furfangos eszü ügyvivő és titoknok , leg
nagyobb befolyással vannak az igazgatásra?

Was sie nicht sagen mein edler Lord ! Le 
a kalappal uraim ! bámuljuk újra V. I. bom
bázó logicáját! Mivel Szigligeti azt mondá, „hogy 
Bartay az előkelő színészeket folyvást egybe
hívta, véleményeiket kihallgatá“ tehát v i l á 
g o s :  hogy Szigligeti és Fáncsy legnagyobb 
befolyással vannak az igazgatásra ! Lám , ezért 
kellett V. Imrének kötelességei' legszentebbiké- 
rol (mint az Életképek mondja) megfelejtkeznie, 
s Berkessyt elárulnia, hogy Berkessy’ szavai
ból illy pompásan következtessen , s bebizo
nyíthassa a minek bebizonyítására felszólítta- 
tott: hogy a S z i g l i g e t i - F á n c s y f é l e  b i 
t o r l ó i t  i g a z g a t ó s á g  l é t e z e t t  és  l é 
t e z i k .  Fogadja bókomat, nagy férfiú !

(Folytattatok.)

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.







MOST ÉS EGYKOR.
(Vége.)

a penig kegyelmed 
ezek szerint cselek
szik és, mint keresz
tény emberhez illik, 
az igazság’ utján jár, 
forduljon átkom ál
dássá örök időkre, 

miglen a Pálfalvi nevet valaki viseli annak 
fiú és leány maradékira.

Ha tehát kegyelmed hallaná, hogy ru
házatomat a Tisza szélén megtalálták, és 
vagy vízbe haltam, vagy akármi másféle ha
lállal vesztem el, kegyelmed annak hitelt 
ne adjon, mert még minekelötte ezen ár
nyékvilágot elhagynám, tudósítni fogom ke
gyelmedet. Isten’ oltalma legyen kegyelmed
del. Marczaltűi Zoraida

Marczaltűi Tamásnak és Nagy 
Euphrosínának leánya.

—  Hogyan ? —  kiált föl Szekszárdy 
—  hiszen a mint mondom, a gazdag Mar
czaltűi örökség, melly fiút és leányt illetett 
egyenlően, a Petendi grófokra szállt?

—  Úgy van valóban, mond Pálfalvi.
— S ön gondolja, hogy a Marczaltűi 

nemzetség még él ?

^0

—  Igen uram, ezt nem csak gondo
lom, hanem hiszem is —  de olvassa ön to
vább.

Szekszárdy a két testamentomot elol
vasta : az elsőben Marczaltűi Tamás nyolcz 
hirtelen s minden családostul kihalt roko
nának roppant kiterjedésű jószágait az a- 
zokban talált mindennemű fölkelhetőkkel, e- 
gyetlen leányának, Marczaltűi Zoraidának 
hagyta. A másikban Marczaltűi Zoraida hosz- 
szasan leírván rokonainak hirtelen elhalását 
és atyjának keserves végét s azon gyanút, 
hogy őt János király’ halála’ napján Petendi 
Mózes orozva gyilkolta meg, kijelenti, mikép 
nemzetsége’ titkos ellenségeinek megátalko
dott üldözéseitől rettegvén, elbujdosik : fön- 
hagyván magának s netaláni örököseinek, 
hogy ezen üldöztetések megszűnvén, jogaikat 
követelhessék, mellyekhez ha jutnának, kö
telesek legyenek Pálfalvi Demeternek vagy 
örököseinek harmincz egész jobbágytelket 
választás szerint kiadni.

Említve volt ezen utóbbi okiratban, 
mikép az okos és előrelátó hölgy a maga és 
szülői' keresztleveleiket, úgy szintén a Mar
czaltűi egész birtokrul szóló adománylevele-
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két s a legfontosabb családi irományokat 
magához vette s a helybeli derék lelkész’ 
segedelmével, mind testamentomának, mind 
azonságát bizonyító irományainak a szüksé
ges ünnepélyességet meg tudta adni, s hogy 
végre élete’ fogytáig azon leend, hogy a ma
ga s netaláni maradékai' azonsága törvé
nyesen és kétségtelenül bebizonyítva le
gyenek.

E nevezetes iratnyalábhoz — a végren
deletben említett fontos irományok mellé —  
még több, részint Marczaltűi Zoraidától Pál- 
falvi Demeter várnagyhoz és Szeremi Anas- 
táz lelkészhez írott levelek és ezeknek vá
laszaik több nevezetes oklevelekkel valának 
csatolva, mellyek kétségtelenül bizonyíták, 
mikép Marczaltűi Zoraida nem halt meg, s 
hogy Panni, ama gonosz rőthaju ember’ ne
je, összebeszélvén Zoraidával, az e nó' általi 
megölettetése csak játék volt, a gyermek
nek s általa a gazdának s Zora rablóinak, 
kik nem mások voltak mint Petendi Mózes 
bérlettjei, elámításokra. — Világos lön u- 
gyanezen iratokbul, hogy Marczaltűi Zoraida 
bujdosása közben Zágrábban egy Mihálovits 
Péter nevű nemes emberhez ment férjhez; 
de a ki az akkori háborgós időkben, mielőtt 
jogait követelhetné, egy csatában elveszett, 
s hogy Zoraidának férjétől ikergyermekei 
maradtak : Mihálovics Gyuricza és Anna.—

Miután Szekszárdy mindig növekedő 
bámulattal s érdekkel olvasta át e fontos 
irományokat, ekkép szó lt:

— - Ezen irományok semmi kétséget 
sem hagynak főn, hogy Marczaltűi Zora meg
szabadult üldözőitől, s Mihálovicshoz ment 
férjhez; de az most az első s legfontosabb 
kérdés, ha Mihálovitsok léteznek-e még, s 
ugyanazok-e, kik Marczaltűi Zora’ jogán a 
Petendi grófok ellen fölléphetnek ?

—  Fájdalom ! —  szólt Pálfalvi — e 
részben még teljes bizonyosságot nem mond
hatok önnek. Annyit tudok, hogy még eze
lőtt 3 0  évvel, Zágrábban egy Mihálovics la
kott, ki később családjával onnan az alföldre 
származott el.

—  S ez mindaz, a mit ön tud? ügy

ezen irományoknak a Petendi grófok ellen 
mi hasznát sem veszszük, s ön a véghagyo
mányozó’ akaratja ellen lép föl, míg azon fon
tos gyűrű elő nem kerül.

—  Önnek igaza van —  mond Pálfalvi 
—  de ez ügyemben a Petendi grófok ellen, 
mennyiben az atyám’ megsértetését illeti, 
nem tesz különbséget?

—  Semmi esetre! —  felelt Szekszár
dy —  a mi pedig ezen irományokat illeti, 
vegye ön őszinte nyilatkozatomat: Ha egy 
Mihálovics akadna, ki be tudná bizonyítani, 
mikép ő valóban Marczaltűi Zora’ utódja, én 
kötelességemnek tartanám , felszólíttatván, 
ezen ügyet felvállalni; de igen ovatos len
nék , mert egy egész családot úgyszólván 
mindenéből kiforgatni —  talán csupa boszu- 
ból vagy nyereségi vágyból —  nem tartom 
helyesnek.

—  Ha ön ismeri a Petendi grófokat, 
mint ismeri is : maga tudja, hogy az ő ke- 
zökben a gazdagság fegyver, mellyel árta
nak, nem használnak. — De önnek igaza 
van. E dolog igen fontos, s azért hallja ön 
e részben határzatomat.

—  Én nyugtatvány mellett ezen iro
mányokat ideiglen leteszem kezei közé. Nem 
csupa sejtelem, erre figyelmeztetem önt, 
hogy én a Mihálovics család nyomára aka
dok, s akkor —

—  Akkor —  mond Szekszárdy komo
lyan, s arcza szomorú kifejezést nyert —  önt 
a boszu vezetendi, s ön más ügyében mint 
üldöző gyűlöletes szerepet játszand.

— Feledte ön, —  kiáltott fel Pálfalvi, 
míg arczát pir futotta el — hogy én Mar
czaltűi Zora’ legmeghittebb emberének utód
ja vagyok, ki a végrendelet’ következtében 
tartozom ezen irományokat annak kezébe 
adni, ki nekem ama gyűrűt előmutatja, —  
s hogy a végrendelet rólam is szól.

E pillanatban Szekszárdynál többen je
lentették be magokat; a párbeszéd tehát fél
beszakadt, s mi történt közte s Pálfalvi közt, 
talán később sikerülend megmondhatnunk.

Emlékezhetünk, mikép itt egy még



1838-ban Pesten történt jelenetet jegyez
tünk fel, s nincs többé kétség az eddig mon
dottak után, hogy e jelenetnek szoros ösz- 
szeköttetése van Szekszárdynak Tisza-Szol- 
nokoni mulatásával, kit azon pillanatban hagy
tunk el, midőn Mihálovics Ilka eltávozott 
a tiszaszolnoki fogadó’ ivószobájából. Egy 
negyedórával azután az ügyvéd — mikép 
fönebb mondva volt— kinyilatkoztatta, hogy 
holnap nem megy tovább, sőt több időre 
Tisza-Szolnokon kiván maradni.

184 0 .

Szekszárdy igen jókor fölkelt, s felöl
tözvén, nagy irománytárczáját vette elő. Az 
abban foglalt nyalábokat vizsgálta és ren
dezte, azután reggelit parancsolt magának.

E közben pár óra eltelt. Szekszárdy 
később a fogadóst hivatta elő, vele darabig 
beszélgetett, míg végre irományait elrakos
gatván, egy csinos fiatal férfiú’ kíséretében 
látjuk őt a hosszú utczában s nem sokára 
egy hófehérre meszelt zöld ablakrostélyu 
háznak kapuján behaladni.

A kapu közt a két férfiú megállt.
— S éz-e azon ház, hol az özvegy Mi- 

hálovicsné lakik ?
— Igen, tekintetes ur —  felelt az ifjú.
—  Lenne-e ön olly szives engemet be 

is mutatni, ha már olly jó volt eddig elkísérni ?
—  Én azt hittem hogy ön ismeretes?
—  Meglehet barátom uram, hogy e 

család’ viszonyaival nagyon ismerős vagyok, 
de a kisasszonyt tegnap láttam először éle-

1 temben.
—  Gyönyörű teremtése az Istennek — 

mond az ifjú —  de mindig szomorú. Sokan
I vágytak már birtokára, de mindenkit eluta

sított. Hja! atyja ura gazdag ügyvéd volt; 
most — szegény ugyan, de kincs lenne ő 

i maga a háznál.
Evvel a két férfiú balra egy nyitott fo

lyosóba haladott be, s nem sokára őket sze
gényesen, de tisztán bútorozott szobában 
látjuk.

A szobában egy éltes nő ült s a leány 
az ablakmélyedésben állt, az ajtó felé tekint
ve, hol Szekszárdynak arczát pillantván meg 
pir folyta el vonásait. E közben az ifjú, ki 
Szekszárdyval jött volt, a derék pesti ügy
védet előbb az öreg, azután a fiatal hölgy
nél mutatta be.

Valami levertség tűnt fel a két hölgy
ben, melly különös ellentétben látszaték len
ni azon otthonias léggel s azon nemével a 
jólétnek, melly e lakásban lengett.

Bocsánatot kérek önöktül, —  mond 
Szekszárdy —  ha jelenlétemmel háborítom, 
de én igen fontos ügyben jövök ide.

A fiatal leány, ki ezen előzményről azt 
ítélte, mikép az a tegnapi jelenetre vonatko
zik, egy kérő s tiltó tekintetet vetett Szek- 
szárdyra, ki azt azonnal észrevette, de nem 
látszott arról további tudomást venni akarni.

Az idős hölgy azonnal helyet mutatott 
neki a pamlagon maga mellett, s egy kérdő 
tekintettel szólt : mivel lehetek önnek szol
gálatára?

—  Legelőbb is —  mond Szekszárdy 
— szabad legyen önt kérdeznem, ha azon 
Mihálovics-családból való-e, melly Zágrábból 
származott e vidékbe ?

—  Igen, uram —  felelt az öreg nő, 
kissé meglepetve s majdnem szigorú ko
molysággal —  de meg nem foghatom —

—  Bocsánat, hogy félbeszakasztom 
önt, de tisztában leendunk, mihelyt megen
gedik önök, hogy magamat kibeszéljem.

— Valóban —  szólt az agg nő —  i- 
gen kiváncsivá tett, bár nem lehet tagad
nom, mikép most férjem’ halála után pár 
héttel, minden ellenségesen hat kedélyünk
re, a mi némileg fontos és életbevágó. —  
De szóljon ön, mi érhetne több minket!

—  Legyen ön nyugodt —  szólt Szek
szárdy —  semmit sem mondandók, mi önö
ket háboríthatná; talán vigaszt hozok.

Az agg nő’ keserű mosolya láttató, mi- 
kép hitét emberi vigaszban e lvesz té ;— -ott 
főn ! —  szólt szomorún — a vigasz, u ram !

Szekszárdynak intésére az ifjú, ki őt
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, eddig kisérte, s a tiszaszolnoki gyógyszerész’ 

fia volt, eltávozott s a hölgyeket egyedül 
hagyá az ügyvéddel.

Szekszárdy a lehető rövidséggel mind
azt előbeszélte, a mit eddig a Marczaltűi 
család' viszonyairól hallónk. — Nem lehet 
azon érdeket leírni, mellyel e történetet fő
leg az agg özvegy hallgató; nem egyszer 
szakasztá Szekszárdyt félbe, kiegészítvén, 
vagy egy észrevétellel kisérvén a történe
tet, melly, a mennyiben a Marczaltűi csa
ládra vonatkozott, koránsem volt új előtte. 
—  Mikor Szekszárdy mindent elbeszélt, s 
mondó, mikép azon irományoknak, mellyek 
az egész Marczaltűi örökség iránti követelé
seiknek alapul szolgáland, nyomába akadt, 
sőt azokat bírja: az agg nő térdre esett és 
hálaimát mondott az Istennek.

—  Higye ön —  szólt azután — nem 
a vagyonnak örülök, nem a gazdaságnak; 
kivánataim egyszerűek, s jogaim’ minden i- 
gazsága mellett, távol vagyok azon vérmes 
reménytől, hogy valaha ama gazdag örök
ség’ birtokába juthassak. Oh ön nem tudja 
egy anya’ fájdalmát, ki 7 0  éves korában, 
miután G gyermekei halálát megérte, miu
tán egy szeretett férjet elvesztett —  egyet 
len gyermeke’ sorsán retteg ! Férjemet a ha
lál hirtelen lepte meg; halála előtt egypár 
héttel, egy tűznek következtében, levéltára 
összeégett; ez zavarta meg elméjét, ez o- 
kozta halálát, mert bár 7 0  éves mint én, 
ép és erős férfiú volt. —  E levéltár elégé
se minket is véginségre juttatott; most leg
alább azon remény biztat, hogy e gazdag 
családdal valami békeegyezkedésre léphe
tünk, s leányom'sorsát biztosíthatom, mig a 
sírba szállók.

—  Ah! kedves anyám — sikoltott fel 
Ilka, anyja’ karjai közé vetvén magát — ho
gyan szólhatsz a halálról! az Isten megtart 
tégedet s el nem hagy minket.

A hang, mellyel Ilka szólt, különösen 
meghatotta Szekszárdyt; ez már a tegnapi 
jelenet’ alkalmával is megtörtént, de akkor 
félsötétben a leányka vonásait nem vehette

úgy ki, mint most; hol a legszebb madonna- 
arez tekintett felé.

Mi okozta legyen, hogy Zora és mara
dékai követeléseikkel föl nem léptek eddig, 
Szekszárdy most tudta meg. Mondva volt, 
mikép Marczaltűi Zorának férje Mihálovics, 
mielőtt még alkalma lenne egyszerűségében 
a gazdaggá lett hatalmas Petendiek ellen 
föllépni, egyben az akkori csaták közöl el
veszett. —  Zora két évvel férje után egy 
alig három napig tartó betegség után kimúlt, 
s mielőtt ideje lenne, irományait valami ah
hoz értővel közölni — Gyermekei gyámság 
alá jutottak, melly vagyonukat apasztotta a 
helyett hogy azt nevelné; s mivel azon iro
mányokban, mellyek végre Zora fiának, Mi
hálovics Gyuriczának kezei közé jutottak, 
nem volt egyéb mint az, a mi születését és 
származását bizonyítá , de nem volt a Pál- 
falviaknál létező eredeti oklevelekről szó; a 
hanyag gyámnokság alatt, s később minden 
feledékenységbe ment, s a Mihálovics család 
maga Zágrábból kivándorlott. — Azon régi 
gyűrűt Zora, fiának nyakába függesztette, s 
valami fiúról fiúra, leányról leányra öröklött 
kegyelet mentette azt meg eddig az elvesz
téstől.
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Itt beszélyünk lejárta idejét. A helyett 
hogy egy hosszas pörnek menetét s viszo
nyait leirnók, legyen szabad elmondanunk, 
mikép a Mihálovics s következőleg Marczal
tűi Zora örökösöknek minden irományaik s 
okleveleik, követeléseik’ igazságát olly két
ségtelenné tevék, mikép a Petendi grófok 
Pest legértelmesebb ügyvédeivel közölvén 
az ellenök támasztott követelést, e becsüle
tes uraktól azon józan tanácsot kapták : a 
Mihálovics örökösökkel minden áron békes
ségre lépni; mert bár a port volt remény 
igen hosszúra nyújthatni, annak eredménye 
végre is nem lehete egyéb, mint minden jó
száguk’ elvesztése, békesség’ utján pedig ne
vezetes nyereség’ reménye állt előttük.

Két évi tanácskozás és egyezkedés u- 
tán végre e nevezetes elbékélés megtör
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tént, s a Mihálovics örökösök egy harmadát 
a nagyterjedelmü Marczaltűi örökségnek meg
kapták, s mivel a más kétharmadról önkényt 
s ünnepélyesen lemondottak, a nevezetes 
beruházások sem lőnek felszámíttatva.

Az öreg Pálfalvi fiával együtt, Szek
szárdy segedelmével, pörüket a még mindig 
gazdag Petendi grófok ellen csakugyan meg
nyerték, s mivel a per’ folyamában kisült, 
hogy a Pálfalviak nemesek, a dolognak ked
vetlen következéseitől féltve a grófot, az i- 
té le t’ végrehajtása előtt még, s ezt is főleg 
Szekszárdy’ közbevetésére, a dolgot elbékél- 
ték; ezen kivül a Petendi grófok, a Marczal
tűi Zoraida által hagyományozott harmincz 
egész telket is kiadták a Pálfalviaknak.

Hogy e két év közben Szekszárdy foly
tonos összeköttetésben volt az öreg özvegy 
Mihálovicsnéval s leányával, nem szükség 
mondanunk ; de szükségkép ismételnünk kell, 
hogy az agg nőnek férje ügyvéd volt, ha
lálával irományai s minden egyéb ügyei olly 
zavarba jöttek, mikép csak a Szekszárdy’ 
elszánt kifáradhatlan munkásságának köszön
hették, hogy e hosszú alkudozások’ ideje a- 
latt utósó ínségre nem jutottak.

Szekszárdy hasonló maradott magához, 
rendes ügyvédi tiszteletdíján kivül, mellyet 
nagyon is megérdemlett, semmit sem akart 
elfogadni, s bár ellenállhatlan vonzalmat ér
zett magában a szép Ilka iránt, s bár volt 
oka hinni, hogy vissza nem utasíttatnék, min
denki által megfoghatlan okbul, mihelyt a 
pör el lön békéivé, egészen visszahúzta 
magát.

Pesten látjuk őt újra, foglalatosságai 
közepett; arcza komoly; egész tartása mu
tatja, mikép valami van, mi kedélyét nyom
ja ; de e belső küzdelmeken félreismerhet- 
len azon szilárd, erélyteljes kifejezése a vo
násoknak, melly őt jellemzi.

Egy reggel magas ablakából tekintett 
a Dunára, a szállongó népre, az ősz Gellért- 
re. Szemei ollykor tárgy nélkül kémeitek a 
légbe, azután keblébe nyúlt, s azon arany-

lánczot vagy inkább lánczdarabot vonta ki 
abból, mellyet már egyszer láttunk kezében.
—  Nem, nem —  kiáltott föl •—- nem olta
lak ki emlékemből, te szép, te feledhetlen 
álom ! Talán soha sem találom őt meg, s 
mégis szere tem ! Minő szivet utasítottam 
vissza ! mert szeret —- igen Ilka szeret —  
látom, érzem azt, s az én szivem sem ma
radt érzéketlenül; s mégis, nem —  nem
—  minden elenyészik szemben azon sovár- 
ral, azon vágygyal, melly egész valómat el- 
lentállhatlan erővel vonja hozzád, te kedves 
ismeretlen ! kinek vonásait soha sem láttam.

Most az ajtó nyílt még s Szekszárdy’ 
segédei’ egyike lépett be. —  E levelet egy 
nő hozá —  szólt, egy kis levélkét nyújtván 
át főnökének.

Szekszárdy különös meglepetés nél
kül vette azt át, ügyvédi pályáján minden
napi dolog volt illy leveleket kapni; a segéd 
kérdé —  várjon-e válaszra a nő ?

—  Mindenesetre, barátom — szólt 
Szekszárdy, s a levelet fölbontván, olvasta, 
mi következik :

„Három év előtt e sorok írója egy far
sangot töltött Pesten ; atyja akkor tehetős 
ember volt; az álarczos vigalmakban zöld 
dominóban jelent meg, fehér kalappal.“ Szek
szárdy alig hitt szemeinek, lángoló arczczal 
folytató : — „ön e zöld dominót ismeri. Min
dig ön volt vezetője, s a kit ez álarcz födött, 
hitte, mikép önnek szivében részvétet tu 
dott maga iránt gerjeszteni.“

„Mint tiszta égből villám jő, lepte őt 
meg atyjának hirtelen elhatározása, Pestet 
odahagyni. —  Emlékezik ön azon estvére, 
midőn hosszas várakozás után, a sűrűn telt 
teremben, egy pillanatra találkozhatánk, csak 
midőn a velenczei lánczot, mellyet nyaka
mon viseltem, kettészakasztottam s önnek 
átadtam, azon ígérettel, hogy szivem örökre 
öné!“ —

„Ön vonásaimat soha sem lá t t a ; 
most ismeri azokat; önnek e sorok írója sok
kal tartozik —  akarja-e ön a kettészakadt 
lánczot egyesíteni — ha igen —  siessen 

M i h á l o v i c s  I l k á h o z .
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A ki az idén a budai zugligetet meglá

togatja, egy ép, erőteljes férfiút lát ott, ki
nek karján csodaszép nő függ; lépteiket a 
legtöbbször nőcscléd követi, kinek ölében
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egy fiúcska pihen, olly gyöngéd, olly harmat- 
bőrű, mintha egy angol rézmetszetből von
ták volna ki. E pár — Szekszárdy s fiatal 
neje —  Mihálovics Ilka ; s a fiú — mind
kettőjüké. JÓSIKA MIKLÓS.

MAGÁNÉRDEKEK’ MOZGALMAI.
színházunk’ irányában.

em régiben a párisi ha
tóság néhány száz akó 
val színű bort, azaz vö
rösre festett vizet önte
tett a Szajnába ; az ille

g ő  borgyártót pedig pél
dásan megfenyíté; melly meglepetés a bőr
művésznek nem lehetett ugyan kellemes, de 
a boremésztő közönségnek alkalmasint még
is jól esett.

Midőn e lapokban az irodalmi botrá
nyok ellen —  mik napi renden vannak —  
izgató szót emeltem : én sem az érdeklett 
irodalmi csapiároknak szándékoztam kedve
ző szolgálatot tenni, hanem közéletünk’ be
csületének s azon tisztelt előfizető társaim
nak, kik szellemi vendéglőinkben festett mér
get vásárolnak, s vagyonaikban és erkölcsi 
egésségökben szegény magammal együtt any- 
nyira károsíttatnak. Azonban hogy türelmünk 
és értelmünk sokáig büntetlenül gunyoltatni 
nem fog: arról biztosítnak bennünket a ter
mészet’ törvényei, s közelebb épen idősza
ki sajtónk’ történetéből vett ama csalhatlan 
tanulság: miszerint az illynemü bűnök előbb 
utóbb lakolni szoktak, s hogy a közkihágá
sok végre is önmagokat verik meg legsiral
masabban.

Atalánosan kellett szólani, mert nem 
annyira személyek, mint egy szerencsétlen 
á l l a p o t  ellen volt szükség az izgatásra; 
s mert épen akkor személyeskedni, midőn 
durva személyeskedéseket kárhoztatunk : 
legalább is igen nagy vigyázatlanság lett vol
na. Az olvasóközönség amaz érdeklett embe
reit különben is eléggé ism eri; más rész

ről pedig a példabeszéd azt mondja : hogy 
„ k i n e k  n e m . s z ű r e ,  ne  v e g y e  ma- 
g á r a .“

És ime, mint láttuk, a szűrt Nagy Ig- 
nácz ur i s magára vette. Lásd a Társalko
dó’ 67-d. számát.

Midőn mi novellát olvasunk, az a fő
kérdés előttünk : hogy a novella j ó-e vagy 
r ó s z ,  nem pedig hogy azt N a g y  I g n á c z  
ir ta -e , vagy nem. Ő pedig az ellenkező el
vet állítja fel, s azt látszik mondani : hogy 
a bebizonyított igazság megszűnik az lenni, 
mihelyt azt Péter és nem Pál mondja. Ő az 
izgatónak s z e m é l y é t  keresi, s azt hiszi, 
hogy az izgató’ ki v o l t a  egyedül elég ok 
arra, hogy a b e b i z o n y í t o t t  i g a z s á g  
megdöntessék, minden okaival és okoskodá- 
si törvényeivel egyetemben.

Hogy aluljegyzett csekély s z e m é 
l y e m  a színházi dolgok felől e g é s z e n  
m á s k é n t  van értesülve, mint például Nagy 
Ignácz ur —  ki azokrul leczkét tart az i- 
gazgatóságnak —  annyi mindenesetre bizo
nyos; hogy s z e m é l y e m  több veszekedő 
lapoknak is előfizetője : nem kevesbbé bizo
nyos; mi pedig h i v a la  1 o m’ mivoltát ille
ti : én Nagy Ignácz ur’ gyanújának *), hité
nek és képzelődésének e részben is határ
talan szabadságot engedek ; ámde bármi ne-

’) Nagy I. ur azt állítá, hogy Kerepesi Barnabás
nak az általa gyanított egyénneli ugyanazonsá- 
gát be tudná, bizonyítani. Vájjon a Honderű 
szerkesztőségének mellvik tagja mondá a z t? S 
ha egyik sem, szeretnék tudni a policziai flir- 
készkedések azon lovagias nem ét, mellyel N. 
I. ur más szerkesztőségek titkainak birtokába 
jutni szerencsés. SZEBK.
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f  vet kaptam legyen is én a keresztség által, 
s bármi utón szolgáljam is édes hazámat: 
hogy ez ,  a k é r d é s e s  d o l o g ’ állásán 
mit sem változtat a színház’ ellenében, mi
helyt a l a p o k o k  és l o g i c  a’ tekintetében 
azon dolognak e l é g  e r ő s ü l  á h a i  vannak, 
az is bizonyos.

Nem volt szerencsés tactica Nagy Ig- 
nácz úrtól a dolgot a személylyel egybe füg
geszteni akarni, már csak azért sem, mert 
a tárgy- és személyazonítás senkit sem fog
na inkább sújthatni, mint épen magát Nagy 
Ignácz urat, mihelyt ezen elv az ő társalko
dói czikkére alkalmaztatnék. Ugyanis Nagy 
Ignácz ur az időszaki sajtó’ némelly kezelői
nek érdekében szól, ki maga is egyik sajtó
kezelő; és szól a drámaírók’ érdekében, ki 
maga is drámairó, s ki jelenleg is —  mint 
hallatszik —  új színmüvet hordoz zsebében, 
várván az alkalmat, hogy azzal fölléphessen ; 
im e szerint Nagy Ignácz ur maga mondá 
ki azon ítéletet magára : hogy beszédének 
okai és logicája tulajdon z s e b é b ő l  szár
maznak.

Nyilványos botrányokat védelmezni, 
sőt szépíteni, nem kevesebb: mint a botrá
nyokat újabb adatokkal szaporítani. A garáz
da tényeket, mik ezer szemek’ láttára tör
ténnek, és Írva vannak, semmiféle szónoklat 
nem másíthatja többé : de roszabbakká igen
is tehetni azokat erőszakos igazolgatások ál
tal ; s ki ezt cselekszi, az csak egy igen ha
talmas fegyvert köszörül maga ellen :• a köz- 
indignatio’ lesújtó fegyverét.

Roszabbá tette pedig a dolgot Nagy 
Ignácz ur, magára nézve is, —  midőn „a 
szűrt magára vette“ , —  mert magánérde
kek védelme közben hamisítások’ köpenyé- 

j be bonyolodék, ha mindjárt akaratlanul is,
í és újabb jegyzékét adja azon valótlan állítá-
J soknak, miket gyártani néhány iparművész 
) hazafi kötelességének tartja.

Nem szeretünk minden félreértést a- 
zonnal roszakaratnak tulajdonítani; mert ha 
valaki talán akár erkölcsi akár anyagi ma
gánérdekébe kissé nagyon is szenvedélyesen 
szerelmes, és e lángoló szerelmében néha

rémeket lát: azért nem következik mindjárt, 
hogy megátalkodott kajánság és féltékeny 
irigység ösztönözze lépteit, s hogy előtte 
többé semmi szent ne legyen : de hogy a- 
zon színházi ügyek, mikről Nagy Ignácz ur 
a Társalkodóban értekezik, mindenesetre 
igen kancsal szemekkel vannak felfogva: 
ezt gyöngédebben kimondani, bármint kí
vánnám, bizonyára nem lehet.

Nagy Ignácz ur azt állítja, hogy a szín
háznak eddig 5 0 0 0  v. forint nyeresége van, 
miből azt következteti, hogy igy színházunk 
az anyagi bukás ellen biztosítva lévén : vá
sárkor is a d h a t  a szerzőknek jövedelmi 
részt; különben a színészi kormány (?) pénz
gyűjtő kormány, mellynek czélja a házi ke
zelés’ czélszerüségét illy módon bizonyítani 
be, csak azért, hogy független maradhasson. 
Nesztek színészek!

Akárhol szedte Nagy Ignácz ur azon 
5 0 0 0  forintos nyereség’hitelességét, annyi 
bizonyos, hogy ezen hírnek az igazgatóság 
aláirva soha sem volt. Ez tehát my s t i f i -  
c a t i o ; — mellyet hogy ártatlanul követett 
el Nagy Ignácz ur, igen elhiszem, mert hír 
után beszélt; —  azonban ez ismét csak oda 
mutat: hogy nem mind szentirás az, a mi 
nyomtatva van, sem az, mit a szabadjegyes 
nénikék a földszinen felvonások között his- 
torizálnak egymásnak színházi dolgok felől; 
s hogy ezekre gyanúsításokat építeni nagy 
hiba.

Bartay mintegy tizenhatezer forintnyi 
terhet hagyott a jelen igazgatásra, azonkí
vül hogy a technikai segédszereket csaknem 
egészen elhasznált állapotban hagyá. E vo- 
nagló helyzetében az ügynek az új igazgató
ság’ feladata könnyű nem lehetett; a bukás 
veszedelme csak egy lépésnyire lévén : a fi- 
nancziának minden lehető s becsületes mód
szereit elő kellett venni; és igy jött az i- 
gazgatóság azon gondolatra: hogy a féléves 
bérlet’ előleges bevételének maradékát ne 
hevertesse használatlanul, hanem a takarék- 
pénztárba tegye le kamatozás végett addig 
is, míg hozzá nyúlni kénytelen lesz.

Az igy félretett összeg tehát koránsem

l
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nyereség, hanem csak tartalékösszeg, a na
gyobb szükség’ esetére. S Nagy Ignácz ur 
nem tudja : vájjon az országos évi járandó
ságnak nagyobb íésze nincsen-e már eddig 
is fölemésztve, a Bartayféle deficitek miatt? 
És ha mindezeket h í t é l é s é n  akarja tud
ni, miért nem szerez felőlük a színháznál 
tudomást, mint például én cselekvém?

De ha föltennők is, hogy 5 0 0 0  ft fö
lösleg van a színház’ pénztárában : lehet-e 
még az év’ közepén n y e r e s é g r ő l  be
szélni? Nem emészthet-e föl a hátralevő 
félév még három annyi tartalékösszeget is, 
miután a színház belső műszerei annyira 
romlásnak indultak, hogy az igazgatóság a- 
lig tájékozhatja magát a födezendő hiányok 
s a továbbhaladás’ kellékei között. És már 
most illy lét és nem-lét közötti állapotában 
a színháznak, még vásári napjait is elaján
dékozni, nem annyi lenne-e : mint önfentar- 
tási képességén halálos sebet ejteni ? Illy ki- 
vánatokat „ügyszeretetnek“ valóban nem ne
vezhetni, de még józan önszeretetnek sem 
szerzőnél, kinek a színház’ fönállhatása s ju- 
talmazhatása érdekében áll.

A vásári főnapok’ jövedelmeit egyen- 
kint 1 5 0 0  ftra tehetni; e szerint a szer
zők négynapi illetősége tenne 1 5 0 0  forin
tot ; négy vásár alatt évenkint 6 0 0 0  fto t; 
s az ünnepeket is oda számítva, mintegy 
7 0 0 0  ftot; és igy átláthatja, a ki a k a r j a ,  
hogy a vásári díjazások elve nem 5 0  —  60  
forint különbséget okoz a pénztárban, mint 
Nagy Ignácz ur gondolja, —  hanem mint- 
egy 7 0 0 0  ftot; és ennyit n e m  a d h a t  
már a színház azon jutalmakon fölül, miket 
adni önkénytes kötelességévé tette.

Nagy Ignácz ur, okok híjában, azon 
tekintélylyel ügyekszik bebizonyítani a házi 
kezelés’ roszaságát : hogy négy lap ellene 
nyilatkozott a jelen kezelésnek. De mit bizo
nyít ez egyebet, mint azt, hogy n é g y  e m
ber nincs a jelen kezeléssel megelégedve. 
Mert talán csak nem akarja Nagy Ignácz ur 
ezzel azt mondani : hogy azon négy ember 
képviseli Magyarország’ értelmiségét, vagy 
a nemzet közvéleményét ? Hiszen ez annyi

volna : mim azon négy embert vagy a leg- 
elvakullabb szerénytelenséggel bélyegezni, 
vagy köznevetség’ tárgyává tenni; s ez Nagy 
Ignácz ur’ szándéka nem lehetett.

Azért a lapoknak ezen roszalása, melly- 
re Nagy Ignácz ur támaszkodik, nem tekint
hető sem többnek sem kevesebbnek, mint 
néhány e g y e s e k ’ n é z e t é n e k ,  melly 
nézetek a legszélesebb átalánosságban ro- 
szalnak, a nélkül hogy specialis tényekre 
bírtak volna mindeddig támaszkodni, azon 
meglepőleg vakmerő állításokon kivül, mely- 
lyeknek valótlansága czáfolat nélkül is tudva 
van előttünk, olvasók s nézők előtt.

Ámde hogy a nemzeti színház iránti 
részvét olly magas fokra emelkedett, hol 
még eddig soha nem volt : ez igenis tény, 
melly nem azt bizonyítja, hogy színmüvésze- 
tünk’ állapotja sülyedésnek indult volna, 
vagy rákmódra haladna, hanem hogy a kö
zönség elég méltányos, hiányokat elnézni 
ott, hol mindent követelni igénye nincs; és 
türelmes tud lenni szenvedélyes szorgalom 
iránt, melly a physikai lehetőség’ legvégső 
határait kisérti meg; s igy ezen becsületes 
közönség tettleg demonstrálja, hogyarosza- 
ló nézetüekkel igen is ellenkező vélemény
ben van.

Ha a 4  lapnak roszaló nézeteire még 
több észrevételeket akarnánk tenni : igen 
sokat beszélhetnénk az irodalmi pajtáskodá- 
sokrul, a kölcsönös legyezgetésekről, az irói 
magánérdekek sógorsága- s komaságairól, a 
szerkesztői kis kényuraságokrul, stb .: azon
ban ezek már a közönség előtt nagy rész
ben ismeretesek, s nekem ezekre szüksé
gem nincs.

Nagy Ignácz ur az imént idézett gya
korlati demonstratio’ daczára, a színészeket 
á t a 1 á b a n olly h a n y a  g s á g g a l  vádolja, 
melly ellen a sajtó kénytelen volt szót e- 
melni; s mégis igen furcsa következetesség
gel, ugyanazon beszédében, p é n z g y ű j t ő 
nek nevezi a színészi kormányt, melly már 
is bizonyos n y e r e s é g e t  takarított meg! 
Ezt csupán mint puszta adatot akarám em-
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líteni, Nagy Ignácz ur’ iogicájához, —  minden 
észrevétel nélkül.

Nagy Ignácz ur azt is mondja, hogy Bar- 
tay alatt a színészek jobban ügyekezlek, mivel 
fizetésüket féltették, tehát egyedül p é n z  é r 
d e k b ő l ;  s most azért nem ügyekeznek, mivel 
fizetésük biztosítva van. Nesztek komédiások! 
Csináljatok bókot Nagy Ignácz urnák, ki benne
teket kenyérkereső napszámosokká tesz; ki tő
letek a szenvedély’ füihivó üsztünét s minden ha- 
zafiui kütelességérzetet megtagad. És ti, a szín
művészet’ eszméjének ünkénytes bajnokai, - kik 
az ügynek diadalt szereztetek, ti nem vagytok 
egyebek állatoknál, kik egy életen át csupán ke
nyérért küzdétek; kik hosszú évek során csak 
azért éheztetek, hogy a Tisztújítás’ írójának ke
gyéből egyszer jól lakhassatok : csináljatok bókot 
Nagy Ignácz urnák! Mindez az ő „tiszta buzgal
mának“ kifejezése, — mint maga mondja, — 
,,és igazságszülte hatalmas Önérzete, melly nem 
folyamodk s é r t ő  k i f a k a d á s o k h o z ,  ha
nem a való’ egyszerű előadásának súlya által 
győz.“ (!)

Ha Nagy Ignácz ur továbbá színpadi pró
bán valaha jelen lett volna, s a külön hivatalok’ 
foglalkozási körével s mivoltával megismerkedni 
alkalma lett volna : társalkodói czikkét aligha 
kissé másképen nem irta volna. Hol van példá
ul színigazgató széles e világon, ki a próbákat 
maga vezérelje ? lehetséges-e ez ? jól rendezett 
színháznál igazgatói munkarész-e ez ?

Gyakran három különböző próba tartatik 
egyszerre, külön helyeken; rendesen pedig ket
tő, s mindennap, 8— 9 órától délutáni 1 óráig. 
Az igazgató’ személyének tehát három részre 
kellene oszlania, hogy egyszerre m i n d e n  pró
bán jelen lehessen, s mivel néha délután is tar
tatnak próbák: vájjon hol venne i d ő t  illető 
hivatalszakához ezen Nagy Ignácz ur kívánta i- 
gazgató ?

És vájjon miből álljon a próbáknak e kí
vánt vezérlete? A színészeket játszani tanítani? 
a kérdőket gyakorlatilag iskolázni? ez igen jó 
volna, de fogná-e tehetni ezt a Nagy Ignácz ur 
kívánta n e m - s z í n é s z  igazgató? Vagy talán 
csak a főpróbákon kellene jelen lennie ? Ugyde 
már ott mit sem lehetne többé vezérelnie ; mert 
ott már mennie kell az erőműnek m a g á b a n ,  
megakasztás nélkül, olly szabatosan és correcten, 
mint előadáson. Ott már a vezérlet elkésett, sőt 
egyedül csak zavart okozhat a már kész terve
zetben, melly szerint a testület működik.

Az igazgató, mint hadvezér, nagyban, e- 
gészben vezérli, intézi az ügyet; végrehajtó tisz
tei : a rendezők, s a szakosztályok' főnökei, kik
nek eljárására felügyelhet, a nélkül hogy a pró
bákat személyesen kellene vezérelnie; elég azok 
fölött n é h a ,  k o r o n  k i n t  átalános szemlét

tartania, mert a hadvezér nem lehet kapitány, 
dobos és pattantyús egyszersmind.

Nagy Ignácz ur n e m - s z í n é s z  rendező- 
rül is beszél, holott igen jól tudhatná, miszerint 
a mi rendezőinknek, szinészeti iskola hiányá
ban, okvetetlenül t a n í t ó k n a k  kell lenniök, 
sőt nem ritkán festőknek, díszítőknek, szabók
nak és gépészeknek is.

Érdekes volna már most látni : miként ta
nítaná Nagy Ignácz ur’ p r o f a n u s  rendezője 
a gyakorlati színészetet; miként készítene elő
adási tervet egy új darabhoz, melly például va
lami mesés korban játszanék; miként határozná 
s m u t a t n á  me g  a comparseriák tennivalóit, 
az ensembleket, a színpadi képleteket, forma, 
arány, viszony és öszhangzat' tekintetében; mi
ként állítaná ki a színpadot alakilag, helyszerti- 
ség, korszerűség és jellemszerüség'tekintetében, 
stb. stb. végre hogy miként játszanék a színész- 
növendék előtt azon rendező, ki minden egyéb, 
csak s z í n é s z  n e m!

Nagy Ignácz ur végre Ráday grófot is 
megtámadja, ki elmulasztá neki engedelmesked
ni a bíráló választmány' rendezésében.

Az igazgatóság szabad páholyt ad a bíráló 
választmánynak, miért némi jogai vannak a vá
lasztmány’ irányában. De hol van megírva, hogy 
az igazgatóságnak egyéb kötelezettségei lenné
nek a választmány' irányában, mint számára pá
holyt nyittatni? melly kötelezettséget megelőző 
lovagiassággal vállalt el. Hát ha például azon 
nagy fontosság, mit Nagy Ignácz ur e választ
mányra ruház, az igazgatóság előtt nem találtat
nék épen olly iszonyú fontosságnak, mellvtől a 
színháznak élethalála függ, és ennélfogva, ha az 
igazgatóság, legjobb meggyőződése szerint, sem 
mi különös k ö t e l e s s é g m u l a s z t á s t  nem 
találna e n e m - r e n d e z é s b e n  : fogna-e ak
kor a vád is súlyosabb s jelentékenyebb lenni, 
mint más e g y é n i  n é z e t e k ?

Ráday grófot a nemzet teljes hatalommal 
ruházta föl színháza fölött : s e hatalmat tőle 
mi egyesek el nem vitázhatjuk, ha még olly tisz
ta buzgalommal1 p a r a n c s o l n ó k  is:  „hogy 
a dolgoknak tovább igy maradniok nem  s z a 
b a d . “ Ő nagy számadással tartozik e hatalom
ért az országnak, s igen érdekében áll o- 
da törekedni: hogy e számadás mi n é l  di 
c s ő s é g e s e b b  legyen; és mi nem fogunk a 
számadás' napján Ráday gróf helyett előállhalni, 
ha követelő tanácsaink valamiképen r ő s z ü l  
t a l á l n á n a k  ki üt ni .

Ő politikai pályáján megtanulta tűrni a vé
leménykülönbségeket ; s ki főigazgatói eljárását 
elfogulatlan figyelemmel kisérte, tapasztalható : 
miszerint helyes észrevételeket mindenkor szí
vesen fogadott, és vett foganatba. De hogy a 
gyakorlati próbát már kiállott elveket, mellyek 
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mellett a s ü k e r  szól : kétes eredetű, zavaros 
theoriáknak feláldozni nem látszik hajlandónak, 
hogy a magánérdekek’ szenvedélyes mozgalmait, 
mellyek színházunkat és p é n z t á r á t  körülzsi
bongják , szinte értékűk szerint méltányolja, ha 
igazgatási rendszerét minden körülmények 1 e- 
h e t ő l e g  czélszerünek bizonyítják, ha végre

néhány ezeret kidobni kedve nincs, mellyel a 
színháznak netalán veszedelmet vásároljon egy 
aligazgatóban, ki rövid időn leronthatná, mit a 
nemes gróf épített: mindez csak oda mutat, hogy 
neki helyes tapintata van, s hogy ö fontos állá
sát mind jogok, mind kötelességek’ tekintetében 
igen jól fogta fel. KEREPESI BARNABÁS.

-- ----------------

AZ A G T E L K I  B A R L A N G B A N

Petöfy  1) a kálvinista Rektorhoz. 2  3)

j
Nagy t i s z t e l e t t e l  nézz e névre, 
Mellyel e falra k a r c z o l o k !
Boruljanak a föld’ porába 
Előtte minden rektorok!
Bámulj l enyém az! s k é t  o r s z á g b a n  
Mint üstökösfark úgy ragyog:
Az ebrudon kiröppent M a r c z i '
Z ö l d  éneklője én vagyok !

Már C s í z i ó  megjövendölte,
Hogy e g y k o r o n  h i r e s  l e s z e k ,  
Hogy (mi nagyapád sem volt) t á b l a -  
B i r ó i  czímre szert teszek. —
Beranger és Heine’ nyomában 
Mint a napszámos izzadok,
Az ebrudon kiröppent M a r c z i ’
Z ö l d  éneklője én vagyok !

Volt egy szép hölgy, nem állhatott k i, 
Ha rá pislogtam, borzadott,
Ha z a j t a y m e n t é m r e  nézett, 3)
Majd nyilalásig kaczagott,
De én azért megénekeltem,
Ez énekben sok köny potyog ;
Az ebrudon kiröppent Ma r c z i’
Z ö l d  éneklője én vagyok!

Tudd meg! toliamból jött világra 
A h e l y s é g ’ k a l a p á c s a  is , 
Edesdeden röhögnek rajta,
Ha hallják: Jankó és Maris.
Édes Gergely sem irt illy szépet,
Nem zenge illyet még torok;
Az ebrudon kiröppent Ma r c z i ’
Z ö l d  éneklője én vagyok!

A kritikus mind s z a m á r ,  b i v a l ,  l ó ,  
Sok versem’ rosznak hirdeti,
S a föld’ mindannyi k a l a p á c s a ’ 
K a l a p á c s á t  csak neveti;
Mondom: s z a m á r ,  veszett komondor, 
ízlése nincs, azért morog;
Az ebrudon kiröppent M a r c z i ’
Z ö l d  éneklője én vagyok !

E kar h a t a l m a s  b á r  a t o l i r a ,  
H a t a l m a s b  v o l n a  k a r d r a  m é g ,
A hőskard czinketermetemhez,
Ugy-e, dicsőén illenék?
Látom csodálsz, s csodálhatsz is ,  mert 
Nálam nincs ember már nagyobb :
Az ebrudon kiröppent M a r c z i '
Z ö l d  éneklője én vagyok!

» » «

1) Igen nagy megtiszteltetésnek tartjuk ugyanP—y urróli verseket adni aestheticai lapban ^minthogy azon
ban e humordús versek’ írójában legjelesb költőink’ egyikét gyanítjuk, nem akartuk azt viszszautasíta 
ni. Egy legyecske valami nagy kerék’ falára verekedett egyszer, s annak forgását saját emelkedésé 
nek tekintette. Félünk nehogy ugyanez történjék a derék P—y úrral is. Szerk.

2 ) E vers’ dallója, nagy tisztelője lévén Petőfynek, dicsőítő sorait, alig egykettőt kivéve, a „két or 
szágban hires“ ember’ ,,uti jegyzeteiből“ s „nyílt leveléből“ fűzte össze.

3) Affectált különczködésből a Peleskei nótárius’ hasonmásává tévé magát Petőfy barátunk, sicut no 
tűm est.
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Mikép fekszk ágyában a nagymama, sóhajtozva a kis Marika — vagyis jobban mond

va az estebéd után, s mikép ordít ijedtében, midőn rögtön kopogtatás után megpillantja far
kas bácsit, kitől igen retteg a nagymama.

MESE A TORKOS FARKASRÓL.

Miképen találkozik farkas bácsi a Marikával a rengetegben, épen midőn a Marika est
ebédjét vinné a nagymamának, s mikép csinálja neki komám a farkasszemet.
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3. • • m

Mikép vette föl a farkas nagymámi' fejkötőjét s öltönyét, bogy a kis Marikát rászed
hesse, kit aztán—  az egészen gyanútlant — irgalom nélkül felfalt a gonosz fenevad, mig a 
szegény nagymama hasztalan ordítgatott kün az ólban.

1

Mikép bűnveszékel a gyalázatos farkas e kegyetlen tor v. lakomára, könyüket hullat
va az ártatlan áldozat után: könyüket, mellyek mint krokodiléi olly őszinték, melly eknek egy 
becsületes állat sem ad hitelt.
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HETI SZEMLE.
— A vallás’ őszinte barátainak talán nem 

kis Örömére fog szolgálni — igy kezdi fejedelmi 
kegy czim alatt tudósítását a R. és Név. — tud
hatni , miszerint a dicső uralkodó ausztriai ház , 
őseitől öröklött hajlandóságát a vallás’ ügye i- 
ránt kitüntetni bármilly alkalommal is el nem 
mulasztja. Illy jelét vala szerencsés tapasztal
ni nt. Gvarmathy Chrys. János hittanár és som- 
lvó-vásárhelyi plébános ur folyó hó’ 24-dikén ; 
midőn ő fölségétől , Mar i  a-Anna C a r o l  i- 
n a uralkodó császárnétól, és Magyarország' 
királynéjától magánudvarláson fogadtatván, le
ereszkedő kegygyei olasz nyelven folytatott 
hosszasb beszélgetés után, ékes müvészetü, és 
drága értekii arany szelenczével megajándékoz- 
tatott; emlékéül azon magas kegynek, misze
rint a ,Vallásbarát‘-ban megjelent ,Keresztény 
év‘ olaszbóli fordításának közzétételét nem csak 
felséges neve alatt megengedni, hanem a kész 
munka’ díszpéldányát is, mellyet a szerző 
nmélt. F ü r  s t e n b e r g grófnő, udvari palo
tadáma által küldött, magas tetszéssel elfo
gadni kegyeskedett.

— A mükiállítás múlt vasárnap vala utól- 
szor látható. Ha jól értesültünk, a müegyiet, 
a kiállítás’ legutósó napjának jövedelmét a bu
dai szerencsétlen vak festész’ fölsegélésére fog
ja átengedni , melly eljárása e t. egyletnek min
denesetre. dicséretes volna, valamint igen méltá
nyos, miszerint annak, ki ecsetével keresi élelmét 
egykor, most szerencsétlenségében is ugyan
az járuljon folsegéléséhez. S vájjon a testületi 
érzetnek nem fogna-e igen szép bizonysága len
ni , ha például festészeink egyegv képecskét a- 
jándékoznának, a nyomoru világtalan száqiára 
eladatandót ?

— Az iparegyesület’ múlt napokbani köz
gyűlésén gr. Batthyány Lajos ő mélt. egyleti el
nöknek közfelkiáltással újra megválasztatott. 
Koronázza eddigiekhez hasonló dús siker a ne
mes grófnak lelkes működését az anyagi elő- 
haladás’ olly sokat Ígérő terén !

— A híd, hír szerint, csak négy év múl
va lesz még készen.

— Színházunk körül a V é g r e n d e l e t  
okoz még folyvást rendkívüli élénkséget. Múlt 
szombaton adatott Czakó’ e legújabb gyönyörű 
drámája Laborfalvi k. a.’ javára harmadszor, 
bérszünetben, s a ház, a páholyok’ egy részét 
kivéve, újra egészen megtelt néző közönséggel, 
melly szerzőt a negyedik felvonás’ végéni is
meretes hatású jelenet után ismét többször za
josan előtapsolá. E részvétnek ki ne örvende
ne ! Köszönetét érdemel az orsz. főigazgató ur’ 
azon figyelme, mellyet a darab’ kiállítása kö

rül szerző iránt tanúsított, hozzá egy rendbeli 
gyönyörű új bútorzatot készíttetvén. Csak ama 
hamuszínü függönyöket a színfalak mellett sze
retnék szebbekkel fölcseréltetni, mert azok sem 
a különben olly szép többi díszítményhez, sem 
az elegáns bútorzathoz egyátalában nem illők.

— Telepi ur is megérkezett hosszas uta
zásából, s napokban mit Prospectus lépett föl , 
tapsokkal fogadtatva. A személyzet tehát újra 
teljesen együtt van.

— Operánk’ ügyében a legkivánatosb in
tézkedések történtek. Benz  a ur két esztendő
re újólag szerződve van, szolgáljon e hír meg
nyugtatásul mindazoknak, kik őt már már el
vesztettnek hivék. W o l f  ur , az  olly közked
vességet nyert bécsi tenorista is megvan nyer
ve színházunk' számára , s e mellett napokban 
lép föl egy új tenor, W i s e l m a n n  ur , kinek 
hangját azok, kik hallották, rendkívül dicsérik. 
Vederemo. W. Stoll ur’ tanítványa s már csak 
ezért is különösb érdekkel veendik fölléptét a 
pestiek. A zenekar is egy új müvésztaggal 
gazdagult, Ko h n  ur, az ismeretes derék he
gedűs már szerződve lévén.

— Hangversenyünk is volt. Bennet-Okols- 
ky k. a. múlt pénteken estve hallató magát 
színpadunkon, s ha fölléptét nem jutalmazá is 
tán a legfényesb siker, annak oka inkább a kö
rülményekben mint magában a művésznőben 
rejlik, kinek állása egy Alboni után minden
esetre súlyos vala. B. k. a.’ ritka terjedtségü 
althanggal bír, melly kivált legalsó hangjaiban 
nem nélkülöz némi kellemet, s melly még na
gyobb hatást tendett, ha a vendégnő ment bírt 
volna lenni némi elfogultságtól, melly őt ének
tehetsége’ teljes kitüntetésében nem kevéssé 
gátolni látszék. Egyébiránt a művésznő taps s 
kihívásban részesült.— Nem lehet ez alkalom
mal nem dicsérnünk a zenekar’ derék tagjait, 
kik az énekkiséretet, minden előkészület nél
kül, 3 hanggal alább játszók, a nélkül hogy de 
csak egy hibás hangot hallani lehetett volna. 
Erkel ur büszke lehet a kar ra, '  mellynek n a-
g y'a-

— A takarékpénztár saját házat venni 
szándékozik; ez tehát élőpélda, mikép termi 
meg a takarékosság áldásos gyümölcseit, s mi
kép eszközli vagyonosságunk s jólétünket. Meg
vételre az úri utczai pyrkerház van kitűzve.

— Ma estve lesz B e n z  a urnák jutalom
játéka, s adatik a Templárius ez. nagy opera 
Nicolaitól. A jutalmazandó rövid idő alatt, szor
galma s kitűnő tehetségei által a színházi kö
zönség’ egyik kegyenezévé lön, reméljük, ezt 
ma estve is lesz alkalmunk tapasztalni a min
den zugaiban tele háztól,— mellyet B. urnák 
teljes szivünkből kívánunk.
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— Jövő szombaton pedig Tóth Lőrincz 

ur’ szomorujátéka az , A t y á t l a n ‘ kerül színre.
— Degré ur is bevégezte minap említet

tük drámáját, s azt napokban a választmány
nak bírálat végett be is nyujtá.

— Jövő csütörtökön egy új fiatal zongo- 
rász, Székely Imre ur lép föl hasonlókép a 
nemzeti színházban. Ez ifjú tehetségről annyi 
dicséretest hallánk mindenfelől, mikép köteles
ségünknek tartjuk, a közönséget rá különöseb
ben figyelmeztetni.

— Fehér megyében őszelő' 26-dikán leend 
beigtatása ottani főispáni helyettes Zichy Jenő 
grófnak , melly beigtatás egyike készül lenni a 
fényesbeknek.

— Egyik lapból értjük, hogy Zemplénben 
a mértékletességi egylet már 40,000 tagot szám
lál. Dicséretet érdemel a derék lelkész urak' 
buzgó törekvése, kik a nép’ fölvilágosítása ál
tal ez eredményt előidézni tudták , vajha min
denfelé követőkre akadnának !

— Irodalmi téren két könyvecskét aján
lunk ezúttal különösen a közönség’ figyelmébe. 
Egyik: K é p e s  t ö r t e k ,  Emerson’ jeles rend
szere után irta Fe k et e J á n o s .  E kis tan
könyvecske a legczélszerübb, mellyet csak gyer
mek’ számára írhatni, s Fekete ur’ érdeme nem 
csekély a magyar irodalom' irányában, mellyet 
derék s nem csak ä növendékek' felfogásához , 
hanem az észtehetség' természetes kifejlődési 
menetéhez is alkalmazott számtanaival, s külö
nösen a hires Emmerson’ rendszerének megho
nosításával nem kissé gazdagíta.

— Másik ajánlásra különösen méltó új
donság A g ö r ö g ö k '  t ö r  t é n e te, ifjak hasz
nálatára , irta T o o t h  I s t v á n .  Csinos nyel- 
ven , czélszerü rövidséggel s mégis eléggé ki- 
merítőleg mondatnak e munkában el, történe
tei ama classicus népnek , melly annyi példáit 
hagyá hátra honfierényeknek, legszebb Ösz
tönül szolgáltatókat ifjúságunknak.

— Folyó hó' másodfelében kerül ki továb
bá sajtó alól . M e r é n y i  L i p ó t' franczia nyelv
tana, a kisebb magyar ifjúság’ számára írva.' 
E könyv , a tanulók' felfogási tehetségét tekint
vén , a franczia nyelv' alapszabályait foglaland- 
ja magában , s a beszédnek minden részeiről 
vázlatban értekezendik; gyakorlati oldalát ille
tőleg pedig könnyű fordítási gyakorlatok s ol
vasmánynyal leend ellátva.

— A megyei gyűlések, mellyek napokban 
tartattak, igen élénkek valának. E lapok’ közön
ségét is érdekli tárgyai közöl az, miszerint bi
zottmány neveztetett ki, nádor ő fehsége’ 50 
éves jubileumának illő fénynyel s czélszerü meg
ölése iránt véleményt adandó s egyéb szüksé
ges lépéseket teendő.

— A vaknövendékek' próbatéte múlt va
sárnap d. e. tartatott a megye teremében, szó-
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kott rend és mód szerint, a jelenvolt részvevő 
közönség' teljes megelégedésére. Próbatét’ vé
geztével jutalmak osztatának ki a jelesbeknek. 
Délután a testgyakorlatból adának mutatványt a 
szerencsétlen világtalanok. A szétosztott pro
gramiéra nézve azon megjegyzésünk van, mi
kép nem ártand jövőre annak correctebbségére 
egy kis gondot fordítani s j ó l  magyarul elké
szíteni , miután az intézetnek úgyis van szüle
tett magyar professora.

— A budai várbástyán múlt vasárnap est
ve Tomala ur által rendezett mulatság nagyszá
mú népet gyüjte össze. A mi legéldelhetőbb ez 
egész mulatságban volt— az a derék zenekarok 
által előadatott kedves zenemüvek valának. A Ve
zúv’ kitörése csak bitorolta e nevet.

— Az újpiacz, legújabb határzat szerint, 
nem fog többé fabódékkal elrutíttatni, miután 
ezek’ számára új tér jelöltetett ki ezentúlra, az 
újépületen túl. Ideje volt már egyszer. Ennek 
következtében az Ungar a nagypiacz’ kikövez- 
tetéséről beszél, mit az érdeklett házi urak a- 
láirás’ utján akarnak eszközölni. Alkalmasint 
csak a házak melletti kocsiutat érti, mert az e- 
gész tér kikövezése, a mellett hogy tömérdek 
költségbe kerülne, teljesen fölösleges s czélta- 
lan is volna, s ha már sétányhoz rajta nincs re
ményünk , kövek helyett inkább zöld pázsittal 
kellene elfödni a sivatag homokfészket.

— Egy festészre kell figyelmessé tennünk 
a közönséget , ki nem rég városunkba érkezett, 
s ecsetének munkát óhajt, t. i. V a n d r á k Ká
rolyt, rosnyói születést, ki néhány évig Markó’ 
oldala mellett avattaték be a festészet’ titkaiba.
Kik közelebbről megismerni kívánják a művész’ 
ügyességét s ecsetét, Treichlinger urnái tekin
tsék meg egypár kiállított müvét, mellyek hogy 
a mükiállításra be nem nem küldettek, elkésé- 
sük volt oka. Hazai festészink’ száma úgyis oily 
csekély, annál lelkismeretesb kotelességünk 
minden föltünőbb tehetségül pártolni.

— Schaeffer Albert — az Ungar szerint— 
egyik csendéletet ábrázoló képét, melly a mü- 
kiállításban kitéve volt, a nemzeti museumnak 
ajándékozó. Követésreméltó példa.

— Lotze’ azon műremekét, mellyről né
hány hét előtt szólott szemlénk, csakugyan meg
vette a műegylet 600 pftért, főnyereményül 
részvényesei számára.

— Ki a gyönyörű zugligetet meglátogatja, 
nem lehet el nem szomorodnia, látva azon el
hanyagoltságot, mellynek martalékul adva a 
Wodjaner ur által épített pompás villa, Lasz- 
lovszky’ közelében. Különösen a kert van egé
szen pusztulásnak engedve, utai begyepesed- 
vék, ültetvényei elvadonulvák, gyom lepi el a 
virágcsoportok’ helyét. Valóban kár volna e 
nagy gonddal s tetemes költséggel előállított 
kertet teljes pusztulásnak engedni, s megfősz- vj
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tani ekkép azon tájt egyik legszebb díszétől, 
meg magát a kastélyt azon csinos eleven sze- 
gélyzettől, mellyet a kert körűié képezett, s 
melly az ott lakás’ kellemeit nem kissé emelé.

— Ellenben szemet és kedélyt kellemesen 
gyönyörködtetöleg mosolyg a látogató elé Hild 
ur’ gyönyörű kis villácskája ízléssel rendezett 
parkjának közepette. Illatos virágcsoportok, ár
nyékos erdőcskék, tisztán tartott sétautakkal, 
a legkellemesb nyárlakok’ egyikévé egészítik ki 
a nem kevesb kényelem , mint csín s építészi 
Ízléssel épített lakot, mellyet e jó rend s kar
ban tartott csinos kert körülölel.

— Mi végezetre a Pesti Divatlap’ 22. szá
mában ellenem intézett sértő czikkeket illeti, 
azokéihoz hasonló fegyvereim nem lévén, azok
ra más utakon kerestem magamnak kielégítést.

____A lA I j A . _____— —

PESTI MŰKIÁLLÍTÁS 1 8 4 5 .
(Vége.)

G i e r g 1 Alajos' egypár kiállított képe nagy 
ecsetbiztosságot bizonyít, a 91. szám alatti ta
nulmányfő pedig művészetének valódi dicsére
tére válik, az egyik legjelesb kép a kiállítás
ban. Jeles képek még a 79-d. sz. tanulmányfő 
Schaeffertől, ugyan ő tőle az albaniai haramia 
104 sz. a., a 170 sz. Visegrád’ romai Feszítői , 
a 175. Mátyás királya juhásznővel a budai he
gyen, Weber Henriktől, a 184-d. tanulmányfő 
Raabtól. Igen szép reményekre jogosít Z i c h y  
M i h á l y ’ beteg leánya, melly szerecsés com- 
posilio s jeles költői mint technicai kivitel ál
tal szembetűnő, csupán a virágok’ rendéntuli 
halványságát találjuk tévesztettnek, mintha a 
halvány beteges szín, meg a szegénységnek 
az egész szobában uralkodó nyomorszine a vi
ruló rózsákra is átment volna. V i d r a ’ Pannó
niájában egyátalában nem tudunk találni sem
mit, mit Pannóniában keresnünk kell, V. ecse
te még igen gyönge. K i s s  B.’ arczképeit né
mi feszesség, merevség bélyegzi, ecsete mö
götte áll több más hazaiaknak. Glacz’ erdélyi 
tájképei nem épen roszak. Kubinyi Géza’ 32 
sz. alatti csendélete is reményre jogosít. Fi
gyelmet érdemlő cartonrajz végül Ivanovics 
Kataliné, Fehérvárról, melly Kinizsi’ diadalál
domását ábrázolja a kenyérmezei győzelem u- 
tán; a csoportozatok, arczkifejezések, az egész 
compositio hivatott ónt tanúsítanak.

Szóval habár a hazai kiállított müvek’ becs
aránya igen csekély is a külföldrül küldötteké
hez képest, annyit mindenesetre tanúsít, mi
kép számos hivatott kéz törekszik a szép czél

felé: hazánkat a festészetben is m e l l é j ö k  e- 
melni más szerencsésb csillagzatok alatt any- 
nyira előhaladt nemzeteknek : s csak legyen e 
törekvés szent és nemes , a művészet géniuszá
nak ihletpajzsa alatt, az eredmény el nem ma
rad : mert szent és nemes törekvés előbb vagy 
utóbb, de czélt ér mindenha.

A szobrászat épen nincs idén képviselve. 
Csupán F a r a g ó  állított ki egy fából faragott 
szentháromságszobrot, mintáját egy általa kö
bül munkában levőnek Újbánya városa’ számá
ra, de ez meg is érdemli élénkebb figyelmün
ket. A minta maga, mint fa-faragvány bámu
landó ügyességre mutat, mind az oszlopok, 
mind a szobrok, mind bas-relief alakok’ kifa
ragásában , de mint compositio is hivatást, mű
vészi szellemet lehel az. Szabadjon e kezdő 
művészre ez alkalommal különösen figyelmez
tetni honunk’ nagylelkű mecaenasait, s kérni: 
vegyék a föltűnő lángeszet ápoló pártfogásuk 
alá , hogy kifejhessék dicső művészi tetterőre 
a művészetnek keblében rejlő szellemszikrája. 
Ide iktatjuk, a tel^tségdús ifjú közelebbi meg
ismertetésére, eddigi életének rövid rajzát egyik 
lap után. Faragót, ki hontmegyei születés, 
első ismerteié meg a Regélőben e g y  h a z a 
f i ,  1839-ben. Ő addig, élte’ 18-dik évéig, el
hagyott árvaságban élt. 1840 elején történt, 
hogy t. Bartakovics Ágoston táblabiró ur, az 
érintett lapból ismert képességről Antal Mihály 
urnák szóla, oda nyilatkozott, miszerint alig 
lenne más mód e talentumot p á r t o 1 n i , s is
mertté tenni, mint az ifjút Pestre hozatni, sha 
csakugyan talentumot tanúsítana, aláírás’ utján 
barátokat szerezni ügyének, s ekkint intézni 
képeztetését. Már az ifjú elhozatására is pénz 
kelle , a mi nem volt; de lett midőn a főn tisz
telt táblabiró ur maga s családja’ részéről Ösz- 
szesen 30 pftot ajánla. Biztosítva lévén igy az 
elhozatás’ költségei, az ifjú’ megjöttéig is alá
írási ív tétetett ki a nemzeti casinoban, mellyen 
azonban elannyira kevés s csak apró részek
ben tett aláírások voltak láthatók, hogy a mun
kálni, s hol kell, tűrni is szerető férfiú Antal 
Mihály u r , csügpedni kezde a czélba vett ügy’ 
sükeres kivitelén. Végre tavaszhó’ végén, szin
te a negyedik hónapra, megérkezett Faragó Tal- 
lósrul Pestre , hova Pozsonbul, hol munkát nem 
kapott, vonult; mert ő Újbányát, tartózkodása’ 
helyét, tanulás s képződés végett még 1839. 
elhagyta s csak levélváltogatás után lehete a 
keresőknek föltalálni. Az ifjú talentom’ ügye, 
megérkezése után jobbra fordult, mert sok ész-, 
s nagy ügyesség-, s szinte hihetlen könnyűség
gel faragott müvekben nyilvánította tehetségeit. 
Már első műve, egy piczi síremlék, újabb s 
részekben nagyobb aláírásokat gyüjte neki, s
midőn Medea-jával alabastrombul elkészült, s

*
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az a nemzeti casinoban kitéve lön : számban és 
mennyiségben olly szépen szaporodtak az alá
írások, hogy az ifjú’ képeztetését n é m i  s z á 
m í t á s s a l  meg lehete indítani. E mű volt az, 
s volt a természet' fiáé, mellynek látására Ca- 
sagrande Mark ur academicus szobrász , „mol
to judicio“ szavakra fakadt. Az ifjú’ ügyének 
első barátai Antal Mihály urat kértek meg egy
hangúlag , fogadná el a felügyelést az ifjú’ pén
zére, s a gondokat kepezletésére.

Az ifjú képeztetésében első gondot kelle 
fordítani az elemi oktatásra. Itt ifjúnk szeren
csés volt négy hónapig díj nélkül leczkéket ve
hetni a törhetlen munkásságáért köztiszteletben 
álló Raffavtól. Ez időn túl privát tanítók foly
tatók az elemi oktatást; látogatta a Német N. 
ur gondjai alatt álló magyar iskolát is, kinek 
szívességgel vitt oktatásaiért sok köszönettel 
tartozik az ifjú. Már az első hónapban kezdet
te járni a polgári rajziskolát, hol ritka hala
dást tőn. Megnyílt ifjúnknak Ferenczy’ budai 
műterme is , hova reggeli órákban el is járt, de 
honnan, tanítója’ kivánsága^szerint, kimaradni 
csak hamar kényszerült. S ezen kényszerüllség 
gondviselőjének nem kevés gondot készített , 
mint töltesse idejét legjobban növendékével, 
mígnem szerencsés lehete 1841-ben a derek 
Casagrandéval növendéke' képeztetése s egyéb 
ügyei iránt szerződni. 1841 tavaszán Egerbe 
utazott, Casagrande Mark ur academicus szob
rásznál tanulmányait folytatandó s nála, majd 
Egerben, majd Esztergomban, harmadfél évet 
töltött, s ez idő alatt mind a rajzolás és szob
rászat' körében, elméletileg úgy, mint gyakor
latilag , valóban sokat tanult s igen szép előme
netelt tőn pályáján. Egerben tanulván, a művé
szet’ egyik leglelkesebb barátja, az egri pa- 
triarcha-érsek által is pártoltaték anyagilag; 
ugyanitt oktatásában sokat fáradozott Joó Já
nos u r , mint Esztergomban a lelkes férfiú Bir- 
kés Endre ur, ifjúnk' egykori ismertetője is. Ké
sőbb Casagrandéval együtt, az esztergomi ba
silica körüli szobormunkákban vön részt. De 
1843 végén , midőn Faragó a fönérintett újbá
nyái szobor készítésével megbízaték, Casagran- 
dénak, reá nézve olly nagy fontosságú müisko- 
láját elhagyá , s még jelenleg is ezen nagy mun
kán dolgozik. Azonban , mi fog majd vele tör
ténni , ha a szobort dicsőségesen bevégzendi ? 
Ismét e müvészetszegény hazában maradjon, 
tovább is itt tengődjék, s talán mint egyszerű 
kőfaragó veszszen el hazánk' valamelly rideg 
zugában? Nem, nem!! Az illy magasabbra tö
rő léleknek alkalmat kell nyújtanunk, hogy a 
tökély' lehető magas fokára emelkedjék, hogy 
a müvészetdús külföldön minél több remeket 
lásson, ezekből minél többet tanulhasson, ál
taluk még inkább lelkesüljön magasztos czél fe
l é , s később honába visszatérvén, itt nemzeti

-

irányban működve , s jeles müveket alkotva , 
az egész hazára fényt áraszszon. Mindezeknél 
fogva kötelességünknek ismerjük, hazánk lel
kesé hölgyeit és fiait nyilvánosan felszólítani, 
mikép a nagytehetségü ifjú szobrásznak külföl
dön (Olaszhonban) leendő további képeztetését 
nagylelkűen előmozdítani szíveskedjenek. Min
den e czélra teendő adakozást a legnagyobb 
készséggel fogad el az ifjú’ gondviselője Antal 
Mihály ur (nemzeti casinoban , a könyvtárban , j 
vagy saját szállásán Borzutcza 219. sz. alatt).

SZELESV.

i

ARAD , nyárutó’ 20. A szép 
Párádról, a keblében elkö- j 
vetett gyakori kihágások ál
tal hírében annyit vesztett
ről is halljon valamit a Hon
derű' szép közönsége.

A kegyes parádi nympha 
kettős kézzel nyújtja csé

széiben az egésség’ forrását, egyikben arany
szín timsólevet, másikban kedves izü kénköves 
savanvuvizet. Innen kettős a fördő. A timsós, 
mellvet közönségesen ispotálynak neveznek,.jó 
nagy gyűjteményt mutathatna már föl itt meg
gyógyult köszvényesek’ mankóiból. A másik, 
vulgo cseviczés, inkább az elszóródást keresők 
által látogattatik, bár gyógyereje is sok bajok
ban hathatós. Még egy erős, de kevesbbé is
meretes vasas forrással is bir Párád az ős Mát
ra'oldalában. S ennyi jótékony erejét a legszebb ! 
vidékre helyzé a természet. Ide húzódlak a Mátra’ 
legszebb pontjai, mig mögöttük egyfelől az Alföld 
teríti el kalászok aranyával áttört szőnyegét, ,
másfelől a palóczfold mutogatja vízmosásos ko
pár hátait. Bájos kilátás van különösen a Tim- i 
sósbul, mellynek tornáczárul elbájolva, bár e- 
sőtül félve ‘) nézi a vendég a gőzleplekkel bo
rított' kibukkanó bérczeket. Az llonavölgyben 
tündér szép Ilona is el lakhatnék. Egy hegy
nek tetején pedig kedves , gyakran háromszo
rozó viszhang jutalmazza a fölfáradót. Engem 
igy hitegetett:

0  monddsza mi vár kebeledbe Párád ,
ÉS szóla negédesen Echo— ar ád.
Még egyszer, o szép fecsegésii Párád,
Mondd, ő kire vár,s Echo szólala— rád.
Még hát csak ez egyre felelj o Párád:
Egy csókot hogy ád-e kis ajaka ? — á d .

De a szép Párád fölött dúló fergeteg szokott

1) Midőn a bérezek gőzölögnek, a palócz azt szok
ta mondani: tőgyei a Mátra.
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évenkint elviharzani, s ez nem szél — és eső
vihar , bár a Mátra valódi esőgyár, melly aero
statics' légutakon küldözi szét készítményeit. 
Más fergeteg e z , melly a neveletlenség samum- 
szelét lehelve, dinom-dánom-zorejjel, fényes 
fokosvillámokkal ront be Párád’ tündérvölgyé
be , nem csak boros poharakra sújtva zsibbadt 
mennyköveit, de szemtelenül alkalmatlankodva 
az álomsovár beteges’ ajtaja, mint azenvhet ,  
pihenést kereső' zajkerülő ablaka előtt. A be
tyárok' müve ez, kikkel olly bőven áldá meg 
honunk rósz nemtője a szép és dús Hevesme
gye' — legelőit. Fájdalommal vette ez idén is 
mindenütt a közönség, hogy még az itt mula
tott K. L. sem maradt megkímélve kapczásko- 
dó dühöktül, ámbár az megszégyenülve pattant 
vissza az ő szilárd magatartásáról s mint mond
ják, még egy nőnek bátor szembeszállásáról. 
Szerencsére e betyárvihar rendszerint egy két 
nap alatt ki szokta puffogni magát.

Mit Párád kényelemben bir, többnyire bir
tokos Ullmann Móricz urnák köszöni. Az ő ide
jében sokkal látogatottabb is volt. A mostani 
uraság (gr. Károlyi György) még eddig nem 
méltató Parádot nagyobb figyelemre. Jövő év
re azonban különféle szépítések terveztetnek.
A lelkes grófnő ez idén maga is itt volt, s re
mélik, hogy ő lendett hajnalcsillaga Párád’szebb 
jövőjének is. Mig a jobb idő tartott, ez idén 
is meglehetős számmal voltak vendégei mindkét 
fördőnek. Mint már fonebb említém, itt volt 
Kossuth családostul, továbbá Vajda Péter;
R—ék Szabolcsbul; F— ék és B—ék Hevesből; 
Borsodbul R—ék és M—ék ; Nógrádból a ked
ves szenvedő Sz. J. kisasszony és sok mások. 
köztük hölgyek, kik pillangókint kis ideig röp- 
kedve tűntek el a sóvár űző szemek elől. Most 
már búsan kongnak a majdnem üres tornáczok 
dobogó mankóitól MANKOVÁRINAK.

— B. GVARMATH, nyárutó 24. A hír- 
lapokbul dicséretesen ismert Seltenreich Károly 
ur’ helybeli leánynevelő intézetében folyó hó’ 
20-kán tartatott a próbatétel. Nem szükség di
csérő szavakban elmondanom , mi lelkismeretes 
gond fordíttalik a növendékek’ lelki testi ki
képzésére , a szerencsés modorban előadott, s 
mindenben csak az életet tárgya/.ó tanítmányok, 
úgy a gondos testgyakorlat által; sem azt, milly 
kedvező eredménynyel ment végbe a próbaté
tel; mindaz föl nem érne egyszerű elbeszélésé
vel annak, miképen R. F. megyénk érdemes 
főszolgabírója , s egyik intézeti növendék’ atyja, 
a mindenben kielégítő, sőt meglepő eredmény 
által elérzékenvülve, saját s minden szülők’ ne
vében , meleg szavakban mondó el hálaköszö
netét a derék tanító s családja' fáradalmiért, 
hogy vele együtt a növendékek s hallgatóság j 
zokogva távoztanak az intézetből. A mi figyel
münket fölötte magára vonta: az a mnemonica’ í

különféle mutatványai valának. Lehetetlen nem 
méltánylani a derék tanító’ ügyekezetét, ki né
hány hét előtt ezen új s kimeríthetlen hasznú 
tudomány’ alapelveinek megtanulása végett 
Pestre — a keresztül utazott Pickhez — lemen- 
vén, azóta annak bővebb kifejtésén munkálko
dik. Milly szerencsés növendékek lesznek, kik 
ezen emlékezetgyakorló bámulandó tant bőveb
ben ismerendik.

Mikor jövend el a kor, midőn a nevelés’ 
szent ügye megszűnik ollyannyira magán ügy
nek tartatni; midőn az illy férfiú, kinek Isten 
hivatást adott a nevelés’ nehéz pályájához, egy 
köz nevelőintézet’ vezérletére fogna fölhivatni? 
Úgy nézem öt mint szárnyaszegett sast, mert 
az élet’ anyagi szükségeivel küzdve, szűk ma
gánykörben , nem emelkedhetik olly magasra 
soha , mint lelki tehetségei igénylik. B. J.

— ARAD, nyárutó’ 23. Folyó hó’ 18-dik 
napján valónk tanúi a nem mindennapi ünne
pélynek , mellyel méltóságos F a s c h ó  J ó z s e f  
kir. tanácsos, arany sarkantyus vitéz s arad- 
megyei főispáni helyettes ur, midőn kormány
zói székét elfoglaló, a városi polgárok s me
gyei rendek által fogadtatott. A megyei, városi, 
egyházi, váltórorvényszéki, kamarai, koronái 
küldöttségek’ több izbeni tisztelgése, fáklyás 
zenék, városligeti fényes mulatság stb erősen 
bizonyítók , mikép Aradmegye olly lelkesedés
sel s forró kebellel fogadá főispáni helyettes ő 
méltóságát, minővel nemcsak a jelen, de a múlt 
években kinevezett kormányzók közöl is csak 
igen kevesen dicsekedhetnek. Ezen Nagyszerű 
fogadtatásnak valódi okát, nem csalatkozunk , 
ha ő méltóságának e megye előtt, mellyben 
nevelkedett és hivataloskodott, már régtől óta 
ismeretes egyéni jelességeiben hiszszük rejleni. 
Nem föladatunk a pompás ünnepélyt minden 
részleteiben hoszasan rajzolni, városunk’ részé
ről azonban dicsérettel kell polgármester Schär- 
feneder Ferencz ur’ buzgalmát megemlítnünk , 
ki ez alkalommal az egész várost, különösen 
pedig az ünnepi m u l a t ó t  (városligetet) igen 
szépen, mondhatnék, elragadóan ki világíttatta , 
úgy hogy a gyönyörű látványon , melly alá min
denesetre a sylphid lebegésü hölgyek’ báj ko
szorúja is értendő, a mulató szem szinte elré- 
szegült. Hogy azonban P. táblabiró urat, ki 
szerelmi vagy miféle mámorában, egy vele 
karöltve sétáló c o n s e r v a t i v  barátját 
g y i l k o s  l i b e r á l i s t  á n a k  gondolván, elle
ne ,hangos' lármát ütött, még gangosabbat' 
pedig, mint minővel a gyűlésben e n y e l e g ,  
midőn a h ú s á r ’ leszállítása mellett legényke- 
dik , épen a szemgyönyör részegítette volna le : 
még a széles ismeretére s bölcs tapasztalására 
untig hivatkozó T. collegával is , munkába ke- 

I rülne elhitetnünk. Tisztújításunk őszelő’ 22-ke 
í körül fog tartatni. Úgy hallik, a fiatalság ez
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alkalommal vidéki könyvtárunk’ részére a ,Vén 
arszlán és fia1 czimii vígjátékot fogná meg
nyomorítani. Vederemo!

KOPPANTÓ PÁL.

— —

KÜLFÖLDI EREDETI LEVELEZÉS.
LONDON, nyárhó’ 28. Kilencz hónapja 

mulatok Britthon’ fővárosában, s most, midőn 
már annyira mennyire tájékozám magamat ez 
óriás tömkelegben: tollat veszek, ön’ becses 
Honderűje' olvasóinak egy és más érdekű lon
doni híreket elmondani.

Mindenekelőtt pedig ön becses levelének 
némelly pontjára felelek, névszerint Taglio- 
mt s Cerritot illetőleg. A két tánczmüvésznő 
jelenleg itt mulat. Azonban Taglioni már szóba 
nem jöhet, mert ő itt ,farewell‘-jét tánczolja, 
miután a színpadról visszavonulni s Olaszhon
ba készül, szép villájába , melly a Como’ part
ján Pasta asszonyé mellett fekszik. Aztán egyéb
iránt is most Cerito és Carlotta Grisi tánczmü- 
vésznők vannak ,en vogue4; Grisinek a saison' 
végeztével ismét Párisba kell visszamennie , de 

_ Ce r i t o v a l  — ki nem rég kelt össze a hires 
tánczos s hegedűs L e o n - nal — s kit Lon
donban leginkább szeretnek, értekezésbe bo
csátkozhatnám, a nemzeti színpadom ven
dégszereplés iránt, ha ön az idő , föltételek és 
díj felől engem tudósítani szives volna. A há
rom emWlett tánczmüvésznő Lucile Grahnnal e- 
gyütt egyszerre valának idén Londonban s egy 
pás de quatre általuk eljárva tévé az idei bal
letek’ fénypontját; képzelje ön Grisi, Taglioni, 
Cerrito és Grahnt együtt tánczolni!

Német hírlapok olly nagy zajt ütnek a bé
csi karinthkapui operaház gazdag évi segélye 
zésével, mi 75,000 pflra megy. Pedig mi az 
e g y  e g é s z  évre, midőn az itteni ,Her Ma
jesty's Theatre1 (kizárólag olasz opera s ballel 
számára) b a t hónapra 900,000 pft segélypénzt 
kap! Vagy mi az. számos olaszországi színház’ 
évpénzéhez képest! Ő felsége’ színháza első s 
legfashionablebb Londonban, s ámbár majd olly 
nagy mint a Scala, még sem képes az oda tó
duló elegáns világot mind befogadni, úgy hogy 
idén 1 guineért sőt lYz-érl is alig lehete egy
szerű belépti jegyet kapni a földszínre. A pénz
tárnál egy illy jegy’ rendes ára 10 shil-ling (5 
pft).

A nevezett négy tánczosnőn kívül az ope
raszemélyzet is megannyi elsőrangú művészek 
s müvésznőkbül á ll: Giulia Grisi primadonna 
assoluta; Anaide Castellan, Rita Borio és Ros- 
si-Caccia comprimariák; Mario, Corelli és Mó
riam tenorok; Lablache basso-buffo; Fornasari, 
Botelli és Baroilhet basso cantantik; Marietta

Brambilla contraaltista; ezeken kivül 6—7 igen 
jó másodszereplők, férfiak és nők, köztük R o- 
s e t t i  kisasszony, ugyanaz ki Frank’ idejében 
a pesti német színháznál vala szerződve. hol 
Morianival megismerkedett, ki által jutott az 
itteni operához, 300 font st. fizetéssel, testvére 
pedig 150 fonttal. Az idősb Rosetti (német-len- 
gyelnő), ugyan mint másodénekesnő van szer
ződve , Robert Devereux-ben azonban mint el
ső énekelt s az olaszok közt igen nagy előme
netelt tön.— Az első opera Verdi’Ernanija volt, 
melly kellemes zenéje miatt itt ugyanazon ked
vezéssel fogadtatott, mellyel Olaszhonban; e 
héten adatott Don Pasquale, Lablache’ jutalmá
ra ; ezt Verdi’ gyönyörű operája, I. lombardi 
alia prima crociata1 követendi, mellyel 4 év 
előtt a scala’ számára irt.

Idén a Drury-lane színházban franczia o- 
peratársaság is van, még pedig Brüsselből, 
mellynek azonban, daczára a belga király’ hosz- 
szasb ittmulatásának, majd olly roszul mennek 
dolgai, mint két év előtt a német operának, 
melly koldulással szerzé be a költséget távoz- 
halására , mire az özvegy királynő Adelaide 200 
fontot ajándékozott. Mindkét opera csak akkor 
örvendhete tele háznak, midőn színházukat a ki
rálynő meglátogatá. — A ,Courrier de l’Europe1 
czimü londoni franczia lap keservesen siránko
zik e miatt.

Hangversenyekről keveset irhatok. Kitűnők 
voltak Mayer Leopoldéi, ámhára zongoraverse
nyek már sokat vesztének ingerükből, továbbá 
Cavallinié , Milanobul, Europa’ első clarinettis- 
tájáé , s a Milanollo testvéreké , kik nagy tet
széssel s haszonnal játszottak a királyné' laká
ban a buckingham palotában; StaudigI, Pischek, 
Mayer urak s Hasselt-Barth asszonyság hang
versenyeiket a hanover-squarei hangversenyte
remben adák, érezhető volt azonban a tenor’ 
hiánya , mert Pischek is bassista; aztán elavult 
német dalokat választónak énekükhöz, mik kü
lönös ellentétet képeznek az olaszok’ kedvelt 
dallamaival. — Mayer Leopold Amerikába ké
szül, ott szerencsét próbálandó. — A belépti 
árak a fönebb említett hangversenyekbe követ
kezők : bemenet 5 shill, karzat % guinée. Stau
digI öszhóig szándékozik itt maradni; nem tu
dom miért, miután a hangversenyszaknak már 
vége , s a karinthkapunál a legjobb német éne
kes’ híját igen érzendik. — Az olaszok hangver
senyeiket ő felsége’ színházának concerttermé- 
ben adják. Idén azonban egyszer az olaszok
kal StaudigI s Mayer urak s Hasselt is föllép
tek, névszerint Benedict jeles zongoramester' 
hangversenyében (B. egy prágai izraelita), mely- 
lyet B-nek saját javára évenkint itt rendezni 
megengedtetik; B. ehangversenyére valameny- 
nyi művészi nevezetességet megszerze, a Mil- 
lanollokat sem feledve ki, s 25,000 francot



lankadtság mutatkozék iittott. R. u r , mint már 
a heti szemle minap megjegyzé, már is nem 
mindennapi ügyességgel kezeli hangszerét, s 
szorgalom mellett magas fokra viheti művé
szetét.

— 24. S z ö k ö t t  s z í n é s z  és  k a 
t ona ,  ered. népszínmű 3 szakb. Haray Victor- 
tul. Másodszor. E mű Szigligeti’ Szökött kato
nájának köszöni léteiét , s habáraz apával min
denben nem mérkőzhetik is, legalább ügyek- 
szik annak nyomaiba hágni. Az egész alsóbb 
körben forog, s a népszínmű nevet nem viseli 
egészen hiában homlokán ; néhány csinos dala 
s élénk jelenete eléggé mulattat, sőt a vándor 
színészek’ élete szerencsésen s jelesen festett
nek mondható a 2-dik fölvonásban; aljasságok
u l  a darab ment, szóval még néhányszor igen 
jól fogja mulattatni a vasárnapestek’közönségét.

— 25. V é g r e n d e l e t ,  ered. dr. 5 
flvb. Irta Cz a k ó  Z s i g m o n d .  Bérszünetben 
másodszor. Tele ház, nagy tetszés.

— N é g y  H a y m o n f i ,  víg opera 3 
flvb. harmadszor. Ez operát, minél többször 
hallja, annál inkább kezdi megkedvelni közön
ségünk. Az előadás igen pontos, s a működő erők
höz képest kielégítő. Az egésznek lelke termé
szetesen Benza ur’ igen derék játéka s kifogy- 
hatlan elevenségü szeszélye. A négy hölgysze
rep is jól megy, de a tenorok — a tenorok!

— 27. M a t i l d ,  dr. 5 flvb. Elmonda
tott csak, nem eljátszatott, azaz leszakmányol- 
tatott. — ÜY.

1

K Ö Z N É P I  B A B O N Á K .

vett be. Tán nem szükség elküldeném a pro- 
grammot, hogy lássa Ön az olasz , angol, német 
s más művészek' hosszú névsorát, kik rajta 
följegyezve valának, köztük péld. Dorus-Gras, 
Eugénie Garcia, Hasselt, Staudigl,a Milanollok 
stb. Hasselt assz. egy magándalt énekelt M o- 
z a r t  ,Le nozze di Figarójából, eredeti olasz 
nyelven, melly azonban figyelem nélkül ma
radt. R o s e t t i  k. a. is megpróbálkozott, s e- 
lőször énekelt Londonban , egy német áriát, 
melly hasonlóképen hidegen hangzott el. E miatt 
a londoni német újság kikelt az angolok ellen, 
s úgy nyilatkozott, miszerint „az — mond ő — 
hogy Hasselt-Barth assz. t ö b b  tetszésben nem 
részesült, mit sem bizonyít, legalább német 
müértők előtt nem“; egyátalaban, ha az ember 
a bécsi újságokat olvassa, azt hihetné, hogy 
itt Londonban Staudigl és Hasselt a saison leg- 
ünnepeltebbjei.

(Vége jövőre.)

T H A L I A .

Nyárutó’14. A Né g y  H a y m o n f i, víg ope
ra 3 flvb. Zenéjét irta Bal fe.  A szöveget for
dította Egressy B. először. Az opera, mint a 
legkedvesb dalművek’ egyike ismeretes. Balfe’ 
zenéje olly kedves, olly szívélyes, olly hízelgő, 
s aztán e mellett sajátos eredetiségü. Az elő
adás ez első alkalommal is meglehetős pontos
ságú s jelességü volt. L á s z l ó n é  asszony 
Hermina’ szerepében kitűnő; Be n z a  ur mint 
Beaumanoir detto; csak a tenorok gyengék itt 
i s , mint mindig.

— 15. S z ü n n a p .
— 16. V á n d o r  s z í n é s z e k ,  vj. 3 

flvb. Szigligetitől. Egressy G. ur' javára, bér
szünetben először.

— 17. K é t p i s z t o 1 y.
— 18. A l v a j á r ó ,  nagy opera 3 flvb. 

S pacz  e r-G e n t i 1 u o m o assz. Amina’ sze
repében mint vendég. Az egész előadás a gyen
gébbek közé tartozik. A vendégmüvésznő azon 
megelőzéssel fogadtatott, mellyel közönségünk 
vendégei iránt viseltetni szokott.

— 19. N y o m o r ’, i s k o l á j a ,  dr. 5 
szakaszb. Irta Kovács Pál.

—  20. Szünnap.
— 21. V é g r e n d e l e t ,  dr. 5 flvb. ír 

ta C z a k ó  Z s i g mo n d .  Szentpétery ur’ ju
talmára bérszünetben, először.

— 22 . N é g y  Ha y mo n f i ,  víg opera
3 flvb. Balfetól. Másodszor.

— 23. K a l m á r  és T e n g e r é s z ,  dr.
4 flvb. Czakótul. Felvonás közben R o t h e n - 
s t e i n  Bernát hegedüjátszó' föllépte. A drá
ma’ előadása akissé pongyolák közé'tartozott,

tizenkilenczedik század’ 
közepe felé vagyunk ! 
s ki hinné hogy még 
most is annyi babona 
uralkodik a nép közölt, 
miszerint azokat egész
ben elősorolni bárki
nek is teljesíthetlen föl
adat volna. Azért én 

csak némelly ismeretesebb s leginkább szokás
ban levőket kívántam — mulatság’ kedvéért — 
azon rendbeli nyájas olvasónőkkel tudatni, kik
nek azokrul alkalom’ hiánya miatt tapasztalatuk, 
s talán fogalmuk sincs. — Rendezésüket szük
ségtelennek tartva, úgy adom azokat elő, mi
ként eszembe ötlöttek, nevezet szerint:

1. A r o s t a f o r g a t á s .  Ez valamelly el
veszett jószág’ kipuhatolására használtatik , kö
vetkező módon: A rosta’ kerületébe fölnyitott 
ollónak hegyei szúratván. fokát két személy kö
zép ujjhegyén tartja, s egyike valamelly gya-
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nus személyt megnevezve ezen bűbájos igéket 
mondja : Sz. Péter , Sz. Pál, mondd meg nekem 
N. vitte-e el elveszett ludamat, vagy más effé
lét ? Ezen foglalatosság mindaddig tart, mig va- 
lamelly idézett névre a rosta meg nem fordul; 
mi többnyire megtörténik, mert csak kevés bil- 
lentés kell , s a rost? megfordul; mire kemény 
kutatás következik, s ebből azután perpatvar, 
harag s gyülölség támad. Ha azonban a kár 
más utón kerül meg, akkor azt vetik okul, hogy 
a rostát vagy roszul tartotta, vagy nem voltak 
mindnyájan egy szándékban. — Néhány évvel 
ezelőtt szomszéd V. városában nevezetes lopás 
történt; a nyervágy, minthogy a tolvaj’.fölfe
dezőjének szép Öszveg ajánltaték, K..d helység’ 
volt jegyzőjét is a rostaforgatásra ingerlé — s 
ennek következtében több érdemes s előkelő 
egyént a tény' eszközeiül állítva, becsület s lel
ki nyugalmukban megzavarni vakmerősködött. 
— Ezen babona’ neméhez tartozik a kártya
vetés is, mellyet leginkább az úgynevezett oláh 
czigánynők gyakorolnak, s nem csekély beha
tással a nőszülő falusi lánykák, sőt a fiatal 
menyecskéknél is.

2. Holttestet más határba általvinni nem 
tanácsos! mert azon határt, mellyből kivitetik, 
elveri a jégeső.... 1839-diki tavaszon Visegrád 
és N. Maros közt elmerült egy 6 személylyel 
terhelt csolnak; azok közt, kik éltüket veszték, 
volt a n. marosi szerencsétlen főerdész is , ki
nek holttestét néhány nap múlva helységünk a- 
latt vonták ki; keseredett fiatal özvegye haza 
akará őt vitetni, hogy az ottani sírkertbe elta- 
karítandónak legalább hű konyeivel áldozhas
son— de a világért sem engedék lakosaink; 
sükeretlen volt a helyb. lelkész ur s az én ál
lításom, hogy ez csak babona; kevésbe múlt 
hogy minket istenkáromlóknak nem mondottak, 
s igy kénytelen volt a szegény özvegy férjét itt 
eltakaríttatni; és igen jól történt, mert a jég 
csakugyan elverte azon rész szőleinket, melv- 
lyen a holttestnek átvitetnie kell vala; ha tehát 
rábeszélésünkre megengedik lakosaink az elvi
telt, nincs ember ki velők elhitethette volna, 
hogy e csapás nem a miatt történi, igy azon
ban épen az ellenkezőről kelle meggyőződniük.

3. A közeledő terhes felhők elé mindad
dig harangoznak, miglen az elvonul, vagy ki
adja mérgét; — milly veszélyes pedig e haran
gozás , azt legközelebb is tapasztalhaták, mi
dőn illy alkalomkor a szomszéd n. marosi to 
ronyba ütött a villám, s azok közöl, kik haran
goztak, többeket megsértett. De vájjon voll-e 
sükere e veszélyteljes tapasztalásnak ? egy mák- 
nvi sem, mert a következő alkalommal tornyo
suló fellegek elé — a helyb. lelkész’ ellenzése 
mellett — ismét csak harangoztak.

4. Vannak kik garabonczás diákokat hisznek,

kik szerintök — ha őket megboszantják — égi Q O  
háborut idéznek elő, s a sárkányokat!?) ki tud- 
ják olvasni,— miért az előttük e nemben gya- | 
nus kóborlóknak édestejjel és tojással szol- j 
gálnak.

5. Lidérczekről is álmadoznak, mellyek a 
sátánt képviselve, kis csirke alakban tartózkod
nak azoknál, kik leikeiket leköték részükre, e- 
zeknek tüzes sárkány, kéményen lebocsátkoz
va hordja a pénzt, és ördöngös mesterségeik
kel másokat meg tudnak rontani!

6. Főtlen barátokat is emlegetnek, kik hó
nuk alatt hordják fejőket, s azt ki rósz nyom
ba!?) hág, pocsolyákba, vagy árkokba veze
tik. — Tüzes embereket és állatokat vallanak— 
természetesen az úgynevezett bolygó tüzeket 
képzelik ezeknek. — Tátos lovak is vannak — 
mellyek mesékben sokszor fordulnak elő, s be
szélő tehetséggel ruháztatnak föl. Mindössze 
1101 különféle kisértetek’ nemeit számítnak.

7. Sütnivaló kovászt, eczetet, tejet s m. 
ef., nap’ lemente után kölcsön adni nem jó, 
mert a kovász meg nem kél, az eczet elrom
lik , a tej hasznát veszti, stb.

8. Gyanús öreg asszonyokat boszorká
nyoknak hisznek, kik embereket és állatokat 
meg tudnak rontani; ugyanezek pemetére ül
ve , a kendertiló’ nyelvével fegyverkezve Sz. 
Gellért’ hegyére szoktak háborúba járni, s ha
ragosaikat legmélyebb álmukban megnyomják.

9. Az akasztott ember’ ruhadarabjainak 
csodaerőt tulajdonítnak ; a gyilkoló rablókról 
pedig úgy vélekednek, hogy ezek az anya’ mé- 
héből kimetszett gyermeknek lecsonkított, s 
megaszalt ujjait meggyujtva,minden aggály nél
kül kirabolhatják a házakat, mert azon világí
tás felocsudhatlan mély álomba sülyeszti a ház
belieket.

10. Az igaz gyöngyökrül azon varázserőt 
teszik föl, hogy ha valaki az elorzott jószágot 
vissza nem szolgáltatja , s a károsult egy olly 
gyöngyszemet a tűzbe vet, a tolvaj’ szeme ki
ugrik.

11. Azon esetben ha a kisded gyermek 
nem mer megindulni, vasárnap, midőn a nagy 
misére beharangoznak, az ajtó’ küszöbére ál
lítják, s az anya egy fejszével a gyermek’ lá
ba közt a küszöbön három vágást tesz; mire a 
gyermek azonnal megindul járni (ü)

ÁRVAY JÓZSEF.

(Vége jövőre.)

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.
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LÉLEKTANI LEVELEK.
III. Házasság.

|

e d v e s  T e r i m !  A há
zasságnak önkényes ural
kodási forma alatt önké
nyes, monarchiákban mo
narchiái , köztársaságok
ban pedig köztársasági 
színe van, vagyis Török

országban a férj minden, a nő semmi; mo
narchiákban a férjnek törvényileg több jo
gai vannak, mint a nőnek; köztársaságokban 
pedig a férjnek csak annyiban vannak elő
jogai, mennyiben a kormányzásra több ké
pességgel bir. A házasságokban is van tehát 
aristocratia, de szinte azon különbséggel, 
hogy némelly államokban azt a törvény, má
sokban pedig az érdem, képesség idézi elő. 
Én azt szeretném, hogy minden házasság 
tökélyes köztársaság legyen, nem csupán a- 
zon lélektani okbul, hogy kik egymást egy
aránt szeretik, miért ne tegyenek egymás’ 
ellenében mindent egy joggal, de azért is, 
mert úgy látom, hogy átalában véve szem- 
betünőleg boldogabbak a házasságok köztár
saságokban, mint akár nálunk, akár igen ked
ves török szomszédinknál.

A házasságok’ kötésébe s viszonyaik’

-----------------------------------------

egyéb elintézésébe az egyházi és világi ha
talom foly be; egyik vagy másik nagyobb 
mértékben, a szerint, a mint szabadabbak 
vagy szabadtalanabbak az intézvények, mely- 
lyeknek oltalma alatt élünk. Romában, mig 
köztársaság volt, consulok előtt köttettek a 
házasságok; a kereszténység’ elterjedésével 
azoknak nagyrészinti elintézése az egyházi 
hatalom’ köréhez tartozott. S ok nélkül mi 
sem történik, minden törvénynek szükség 
az alapoka. Mi idézte elő a kereszténysé
get? a nép’ erkölcsökbeni sülyedése; miért 
tétettek egyházi oltalom alá a házasságok ? 
mert visszaélések történtek velők, s bizo
nyos kegyeletszerü megerősítés, megszen- 
tesítés kellett, hogy éltünk’ ezen főviszonya 
tiszteletben tartassák. Ész szerint igy okos
kodnám : én szeretem ezt vagy am azt, ő 
szeret engem : akaratunk együtt élvezni és 
szenvedni, együtt örülni és sírni, együtt él
ni és meghalni! — Kell-e, s ki előtt kell e- 
zen akaratunkat nyilvánítanunk, csak annyi
ban lényeges kérdés, mennyiben azt az állam’ 
érdeke, a társasélet’ czéliainak elérhetése 
igényli. Azon bizonyosság, rnelly szerint a 
házas feleknek jó és balsorsban, sőt szeret- 

1
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ve és nem szeretve is együtt kell megfutni- 
ok az életpályát, soknak és sokszor megótta 
—  házi nyugalmát.

Szereted-e? ö r ö k r e  fogod-e szeret
ni? E kérdésekre kell az igék’ embere előtt 
felelnünk, ha polgári érvényességre akarjuk 
emelni szerelembeni egyesülésünket, s e kér
désekre vagyis ezen esküre jegyzém én meg1), 
miszerint kegyeleti sz ine , s mindenesetre 
más értelme van, mint mellyet belőle ész- 
tanilag kiértelmezhetünk. S e tételt most is 
alaposnak hiszem, s ha védelmeül nem mind, 
s nem úgy adandóm elő okaimat, mint akar
nám, oka főleg az, hogy illy elveket, illy ér
zelmi életkérdéseket végrészletekig elemez
ni, intézvényeink előítéletessége, tökélyte- 
lenségünk nem engedi. Nem csak elméleti
leg igaz, hogy a szerelem változást szen
vedhető elemeken alapul, s ép ezért örökké 
tartása nem lehet bizonyos : de az élet is 
tanúsítja, miszerint az egymást legszeretőbb 
szivek’ szerelme is kihűlt, sőt ha az élet 
soha nem csaló tükrébe figyelmesben né
zünk, szomorúan be kell vallanunk, hogy a 
házasságok’ nagy részét csak az érdek s es
kü tartja össze. És mind az elmélet, mind 
az élet által bebizonyítva lévén a szerelem 
v á l t o z h a t á s a  ; nincs-e kegyeleti szine 
azon eskünek, melly annak ö r ö k k é t a r -  
t á s á t  igényíi, nincs-e, nem kell-e más ér
telmének lenni ? akkor kivált, midőn föltenni 
tartozunk, hogy a vallás nem parancsolhat
ja, miszerint esküvel álljunk jót annak bizo
nyosságáról, mi emberi szív, emberi elme 
előtt bizonyos nem lehet. Én azt hiszem, 
kedves Terim, ezen eskü nem foglalhat e- 
gyebet, mint komolyan fogadását a hű, de 
öröknek eleve meg nem jósolható szerelem
nek. Hűk akkor is lehetünk, ha kihűlt, kia
ludt szerelmünk, de képmutatva, színlelve 
szeretnünk vagy nem lehet, vagy megve- 
tendőbb a nyilvánított ellenszenvnél. Hogy 
a házassági eskünek ezen értelme van, bizo
nyítja azon körülmény is, miszerint a házas
ságok sokak’ meggyőződése szerint nem bont-

hatlan kötések, sőt felbonthatásukra nincs 
észszerűbb, nincs lélektanibb ok az engesz- 
telhetlen gyülölségnél. És helyesen, mert a 
milly szép és boldogító férfi és nő között a 
házassági viszony, ha azt a tiszta szeretet’ 
érzelemláncza fűzi együvé, olly kimondhat- 
lanul kinos, ha együtt élni kényszeríti azo
kat, kik szeretetben együtt élni nem képe
sek. Az eszményi szerelem, melly ifjú keb
lek’ tulajdona, s melly édesb és boldogítóbb, 
semhogy azt érezésekor teljesjózanon fel
foghatnék, nem tarthat örökké, mert hiszen 
az igen nagy öröm épen úgy, mint a fáj
dalom emésztő erejű; a szerelmet tehát el
végre többnyire barátság váltja fel, s ez e- 
setben szükség, hogy a házasfelek együttélni 
kötelesek legyenek; ha azonban a két szív 
annyira eltérő gondolat és érzelemben, any- 
nyira ellentétes élvek és vágyakban, hogy 
minden tettük, minden mozdulatuk külön
böző irányú, hogy akarva sem tudnak von
zalommal viseltetni egymás i rá n t : sem illő, 
sem tanácsos azokat összekényszeríteni. Az 
ember önerényei s gyönge oldalaival sincs 
gyakran tisztában, mikép ne történhessék, 
hogy azokat másban sem képes kiismerni? 
S ha csalatkozánk, ha a szerelem, mellyben 
mindig több a képzelet mint a való, hosz- 
szasb ismeretség után is csalképet tüntetett 
szemeink elé, jó és okszerU-e az intézvé- 
nyek'tulszigorának áldozni fel kct életet? 
mert mi az élet, szeretetlenségben é lv e ? . ,  
czélnélküli tengés, dicstelen sírbahanyatlás ! 
Adja ég, hogy mindig élesbülő észerő ak- 
kint intézkedhessék e tekintetben, miszerint 
sem könnyelműekké ne legyünk engedékeny
ség, sem szerencsétlenekké az intézvények’ 
tulszigora által.

A korunkban szembetünóleg lábrakapó 
nőtlenséget sokan ezen egyházi szigornak 
tulajdonítják, én azonban, mindamellett hogy 
egy angol szépiralmi lapnak statistikai ada
tokon alapuló azon nézete is, miszerint a 
katholikus országokban nagyobb a nőtele- 
nek’ száma, mint protestánsokban, e tételt 
igazolni látszik, s némi valószínűséggel bir, 
a nem-nősülés’ okait egészen másutt kere-1) Honderű 34 -d . szám 1 8 4 5 .
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sem. Nincs ember, kinek törekvése a csalá
di élet boldogságának elérhetésében ne köz- 
pontosulna, ki előtt legfőbb, legohajtottabb 
czél a házas élet ne volna. A leányok, kik 
a jólét és szabadság’ élvezetét csak férjülés 
által nyerik el, kiknek a szülői házban sze
rényeknek kell lenniök, s eltitkolniok azt, 
hogy elméjök gondolkodni, szívök érezni tud, 
kik látni és hallani csak mindennapi egysze
rűségeket kénytelenek, s minden egyéb é- 
letviszony leplezve van szemeik előtt; kik 
kicsiségekkel foglalatoskodtatnak, s gyakran 
időn kívül alkalmazott erkölcsi oktatásokkal 
kinoztatnak ; . .  a leányok elég ingert lelnek 
önmagokban a férjülésre., s a férfiak?? —  
a hol csak helyecske van, hol két ember 
megélhet, ott bizonyosan fog házasság köt
tetni; megnemélhetés a házasságok’ legna
gyobb akadálya. Új telepítvények legsebe
sebben népesülnek, míg Hollandban vagy 
Francziaországban alig észrevehető a szapo
rodás; amott a férfi 25 , a nő 17, —  itt a 
nő 25 , a férfi 3 0 — 35  éves korában kel 
össze, s ki 35  éves korában házasodott, az 
a boldog házasságnak csak utóörömeit fogja 
élvezhetni, s ezen örömek is szomorú ered
mény nélkül ritkán szoktak gyümölcsözni. 
Ezen népesüléshez s élhetési akadályokhoz 
képest minden nemzet’ életében vannak idő
szakok, mellyekben a nősülők’ száma tete
mesen csökken, midőn legtöbbnyire illedéki 
s szükségbeli házasságok köttetnek: illy idő
szakot képez a jólétre törekvés’ azon kor
szaka, midőn az ipar és fényűzés, a munka 
és élvezet, a valóság és a vágyak közt arány
talanság van, vagyis, midőn az ipar tengő, 
a fényűzés fékezhetlen; a munkásság hiány
zik, az élvezet utáni inger nagy, a valóság 
szomorú és ki nem elégítő, a vágyak és re
mények roppantok. Illy kor volt az a romai
ak életében, midőn a censorok, kik egy
szersmind figyelmes fölügyelői voltak a há
zasságoknak, azokat, kik minden képesség 
mellett sem akarlak házasodni, megszégye
nítéssel, sőt büntetéssel is kényszerítették 
arra; midőn Numiticus Metell a néphez ek-

kép szólt : ,,ha lehető volna nők nélkül él
hetnünk, úgy e szükséges rosztul menekül
nünk kellene, hogy boldogulhassunk; de mi
dőn a természettől úgy van rendelve, hogy 
a miily ritkán lehetünk velők, olly kevéssé 
lehetnénk nélkülök boldogok, becsüljük őket, 
nem múló élveikért, mellyeket okoznak, de 
magasabb, állományi czélért.“ Illy kor a mi
énk. Avvagy vessük össze társaséletünket 
az angolok és poroszokéval, nem észreve
hető ig  nagyobb-e a nőtelenek’ száma ná
lunk, mint amazoknál ? nem háziasb e tár
saséletük, mint a miénk? —  S mi ennek o- 
ka? — Véleményem szerint nem egyéb, 
mint mert mi most vagyunk a jólétre törek
vés’ azon korszakán, midőn minden forr, 
minden fejlő félben van, midőn a haladás 
nem csöndes, nem rendszeres mozgású, ha
nem bizonytalan, történetesen változó. A 
földmives osztály’ ügyei még nincsenek he
lyesen intézve, a földesúri viszonyok a pór’ 
ellenében nincsenek szabatosan meghatároz
va, a tagosítás, összesítés, örökváltság most 
kezdenek életet nyerni; s mindez a kuny
hók' lakói háziéletére nagy befolyást gyako
rol. S illy határozatlanságban vannak a mü
veit osztálybeliek is;—  ifjaink, kiket a sors 
nem áldott meg falvakkal, örökséggel, kik
nek önerejükre kell támaszkodniok, hogy bol
dogulhassanak, áteveznek jó remény’ fejé
ben az iskolák’ hosszú során, s megdöbben
ve lépnek az életbe, látván, hogy nem mun
ka és kitürés, nem akarat és tiszta jellem
nek, hanem nagyrészint szerencse és törté
netességnek köszönhetik a többnyire későn 
nyert polgári állást; — azokat, kik kimért, 
kiszámított pályán haladva, érnek kellő idő
ben czélt, ujjainkon meg lehetne számlálni. 
Ez tehát kórállapot, ezen segíteni kell, nem 
csupán azon erkölcsi tekintetbül, hogy a nő
sültek’ boldogsága megőriztessék, teljes iga
za lévén Montesquieunek, hogy minél több 
a nőtelen az országban, annál gyakoribb a 
nősültek között a hú'telenség, mert minél 
több a tolvaj valamelly országban, annál 
gyakoriabbak a lopások, de azért is, mert

t



indult iparügy, melly nem csak közvetítését 
eszközlendi a nagyon különböző osztályok
nak, de egyszersmind kifogyhatlan kutforrá- 
sa leend a becsületesen megélhetésnek.

FEKETE LAJOS.

PHÍLO’ VÁDJA JÉZUS ELLEN.
KIopNiock.' Messiásából.

—  —  — — És Phíló gőggel imigy sz ó lt : 
.Hozzátok közelebb s kötelét szorosabbra vegyétek. 
Ámde az Istennek, mielőtt elitéljük e bűnöst, 
Adjunk hév hálát, hogy Ítélt végtére fölötte,
S minket a kétségtől fölmentett szózata által*
Oh hallgasd meg Uram, híveidnek hálaimáját ; 
Minden lázítók úgy veszszenek, és a hol álltak —  
Senki ne tudja a helyt, és senki ue tudja, hogy éltek. 
Csak hol a fögonoszok’ párolgó vére kiomlott,
Hol száraz tetemek s a bűn koponyái hevernek,
Ott legyen emlékük. Öröm, üdv és hála az Urnák, 
Égjenek áldozatink, s legyen Izrael eggy öröm-ének. 
Te pedig el fogsz, el fogsz vérzeni. Júda bezárá 
Mindeddig szemeit, s látott; elzárta fűiét is,
És hallott ; de imént a csalódás végre eloszlott:
Itt a halálos láncz közt minden látja, mi volt 5 ?
Ö, a ki élt, mielőtt Ábrám lett volna, ihol van ! 
Többször voltak ugyan már, kik perczekre levetvén 
A tévelygésnek vaslánczát, férfikarokkal 
Szent kőhöz nyúltak, hogy az Isten’ káromolóját 
Öljék m eg; de ez új csellel hálózta be őket.
Ámde csalódásuk s cseleid’ mértéke ma bételt.
Mint amaz ott álló kisded csapat, úgy fog igen sok 
Vallani rád, midőn a főpap felhívja a népet.
Én lázításról vádollak : mert magadat, ki 
Jászolban sírtál, Istennek mondani merted.
Alvót támasztál te föl, és nem holtat, a szülők 
És a testvérek látták meghalni az embert.
Most már rajtad a sor, magadat támaszd fel a sírból, 
Férfiak állandnak körülötted, majd ha kimúlasz.
Sir, ne nyugosztald öt! a megöltek közt, kiket Isten 
Elvété, ott legyen ö, és ottan aludja vasálmát,

Ott, hol a hold és nap csak holttetemekre világít, 
Míg a Golgota-hegy csontoklul végre fehér lesz . .
Ott legyen a te sírod. S ha nagyobb átok van a földön, 
Melly még hétszer több gonoszát szórhatna fejedre, 
S mellyet az éjfélben fesak a sir’ kínjajja fejez ki, 
Érjen az . • Itt elakadt a bűnös káromolónak 
Ördögi nyelve, halálsápadtság Önti el arczát;
Mert ama rettenetes perczben, hogy az isszonyu átkot 
Dörgeni elkezdé, nem tartván vissza bűnétől 
Őt sem az öntudat, és sem az Ur’ félelmei többé, 
Angyala jött, — a halál egyik angyala, — és elejébe 
Állva szemének egész rontását rája szegezte.

„Rettentő átkod, káromló, tégedet érend! —  
öljem-e meg tüstént, Uram, öt? vagy még n e ? . . .

de látom
Már a halálórát, éjfélszárnyakra bocsátva,
Jő, rohan az, mármár közelít, bünszörnyeteg, oh veszsz ! 
A milly rettenetes véggel csak veszhet az ember! 
Vonja meg irgalmát tőled végperczeden Isten,
Töltse ki bosszúját az igazság karja fölötted,
És ha midőn leterülsz, s éjfélben jő a halálos 
Óra feléd, és rád ordít a gomorrai kínjaj’
Hangjain, és a halál rajtad megtette csapását,
S hörgés közt lelked kiszakad, lásd arczomat akkor, 
Lásd —  hova majd betaszít karom — a benhin- 

noni völgyben !
Szólt a halálangyal, s a harag szép homloka’ tükrét 

Elfödi fellegként, -romlás és bosszú tüzelgett 
Lángszeme villámán, haja barna csigákban omolt el 
Vállain éjfélkint, s áll nyugton mint az erős bérez. 
A gonoszát még nem sújtá le, de rettenetével 
És a halál’ hangján zúgott fenyegetve fölötte.

TÁRKÁNYI BÉLA.

azt egyesek’ boldogsága, s a nemzet’ jóllétre 
emelkedhetése is igényli. S e kórállapoton, 
kedves Terim, véleményem szerint, teteme
sen segíteni fog a mindenszerte virágzásnak
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B A L E L V E K .
Eredeti beszély.l)

I.

orró dél volt; a városka 
mintegy szenderedve lát- 
szék úszni a sugarak’ pa
rázséban. A tájat zsibbadt 
csend lankasztá, csak a 
rozsföldek’ fakó hulláimból 
busonga ki egy doromb’ 

zenéje s az ollykor átborzogó lebel hozá for
gásba egy közeli szélmalom’ vitorláit, mely- 
lyek mint a szitakötő’ szárnyai sötét vizek 
fölött, dongó fátyolkereket alkotának a nap’ 
hevében.

A hegyut’ párkányán korhadt fakereszt’ 
tövénél ült egy ifjú : durva kék nadrág, fe
kete és sárgavegyu keskeny zsinorzattal e- 
gészíték ki alöltönyét; levetett poros topá- 
nai és szürke köpenytekercse a sárguló fű
ben heverének, kigombolt fehér fölruhája 
tikkadt mellét mutatá. Kulacsa és órája köny- 
nyü fövegén mellette hevertek, míg ő háttal 
a kereszthez támaszkodva, balkezét térdén 
s izzadt fejét jobb tenyerében tartá. Olly 
valami ült az alantfekvő városra tapadt sze
mek’ nedves odameredtén, a fej és arcz’ 
mozdulatlan békebáján s a kékes áll’ zsenge 
gödrein : hogy részvét nélkül nem lehete őt 
látni. Perczegő órájára s a vele elfolyó idő
re nem ügyelt; lábainál heverő ebe már 
régóta nyaló kezét, de ő észre nem vévé 
azt, csak mindig és mindig a völgyben ka
landozott feszült lelke. De hogyan is ne?

) Pár év előtt, a rákosi táborgyakorlatok’ alkal
makor , egy magyar ezredbeli altiszttel ismer
kedem meg. Beszélgetésünket a katona csak
hamar, nem csekély álmélkodásomra, a ma
gyar szépirodalomra fordító. Később a fcinkoz- 
lött kéziratot adá át, hogy annak valamellyik 
lapbani közzétételét eszközölném. E beszély i 
rátáim közt, envádlásommal legyen mondva, el
tévedt ; jelenleg rátalálván, örömmel teljesí
tem a derék harczfi kívánatét.

L a k n e r  S á n d o r .

' hisz még előtte állt a füstös sörház, az Osz- 
troviczkykastély’ homlokán a szép napóra, 
a bádog födél karcsú jegenyék közt; hisz ő 
most is hallható a messze malmok’ kelepe
lését, ott a hűvös Tiszán, a Pintyehegy’ ár
nyékában. Őt üdvözlé a dongó légy, melly- 
nek hátáról zöld sugarakban olvada a nap, 
őt a páralgó lakok közti tompa emberzaj; 
szóval mint gyermekéveiben, minden, min
den még őt köszönté. Csak az apai ház állt 
kőálmában, nem az, a mi egykor. Nem látó 
többé az erkely’ ablakában az áloét, a ked
ves fecskefészek nem'barnult már az eresz 
alatt, a szennyes fal, hol otthonnvala a szem, 
fehérré volt idegenítve mostani havával. 
Az udvarból kiirtva a Rákoczyak’ egykori 
kápolnája, s a kacsató’ helyén pompás an
golkert’ tömkelegé lehele díszt, kéjt. A sze
retett P i a nem szalad, nem lebeg többé e- 
léje, nem emeli le a csövet vállairól az ifjú
nak. Letarolva minden. A jelen’ pompája 
úgy áll a durva, de fájva múlt fölött, mint 
Zách Klára’ sirmiséjénél az ősz püspök hall
gatag imája. A vár’ üres ablakain régi fej- 
delmek’ panaszai sóhajtanak át a mély völgy
be és el a messze hazába ..  És látta ezt az 
ifjú és érze mindent, csak mi ,öröm‘ név a- 
latt kedves a világnak — nem.

Az eb melegebben kezdé ura’ kezét 
nyalni, s az ifjú ébredett. Részvét’ könyé- 
vel fordító gondfáradt fejét a hű eb felé, s 
a szemek’ azúrján és a mellen keresztül ra
gyogva, forrón és sebesen gördült két 
gyöngy; megsimítá az ölebecske’ selymét s 
a végtelenbe nézett.

—  Te éhezel szegény kis Figarim —  
mond —  ugy-e szomjas is vagy ? Te igen
led kérdésem’; igen, mutatják felém simult 
szemeid. Nagy volt az ut, bizony nagy, ma
gam is érzem. De mit adjak ? már minde
nemből kifogytam. Várj kissé, csak míg a



városba beérünk, ott él még tán azon dió
fák’ lombjai közt dajkám. Majd lesz jó vacso
rád. Szegény kis Figarim ! látom én, te ér
tesz engem s nyugodtabban pihegsz. De las
s a n . . várj, még van valami nálam.

És szorgosan mellzsebébe nyúlt. Az 
ifjú ezen örömére, hogy léte’ leghívebb kísé
rőjének szolgálhat, őrszelleme elmosolyodék 
s a mosoly az ifjú’ ajkaira szállt. Egy szá
raz zsemlét vön ki s a kulacsában még fön- 
maradt kevés bort bele csöpegteté. Müve 
közben hűség’ örömével szökdeh az állat, 
ő pedig igy folytatta:

—  Tudom, ha most egykori úrnőd 
párnáin hevernél és ő ezüstkanálkából kávé
val csilapítná ehed’, carrarai ujjacskái e- 
gyenkint nyújtanák neked a czukros epret, 
te is boldogabb volnál, mint egykor én va- 
lék. De annak már vége! Istenem! —  szö- 
vé tovább, mi közben előbbi szenderébe al- 
konyodék lelke —  három év előtt éltem egy 
kasvár volt a dél’ hevében, ős Fátraszirtek 
bölcsején ringatva gyógyfüvek’ ambrájában, 
s körülzengve munkás méhnép zajától, meg
szokva köztük én, otthonn benne ők. A nap 
leszállt, mogyoróberkek’ éjébül sötét medve 
bujt elő s annyi évek’ takarmányán lepusz
títva fáradalmuk’ sikerét, romjában látta a 
kis országot a kelő nap . .  s a száműzött 

| polgárok’ hamvaiból síró bérezi szél támad, 
s a nemzet’ emlékén egy messze világban 
virágok ébrednek, könyűket izzadva a vol
tak fölött. Pia, oh Pia ! miért vagy mindig 
és egyedül te, hol menedéket keres üldö
zött gondolatom? Él-e még kis kanárimada
rad ? melly sokszor csak maga tévelyge ó- 
ráink’ álma fölött hangájával, melly sokszor 
feledve rézzárdája’ korlátit, fölülrepkedett 
az időkön s a mindenség’ titkába dalia, te 
pedig boldogan simulál boldogabb kebelem
hez, mint fáradt fecske térítő zaránookha- 
jók’ árboczához a vadak’ tengerén. Csak ti
zenhét éves valék, midőn vágyaim’ lávachao- 
szából először kezdőnek a föld’ színén boly
gó tüzek szédelegni, de a bolygótüzek teme
tőkből jőnek, s igy 3z enyéim is. Fölkeltém 
lelkem’ szenderét s a század’ lantján fölvo-

nám a húrokat, irodalombarát levék. De a 
könyvek pénzbe kerülnek. „A drága pénzt 
illyesmire kivetni! fiam, feleded magad!“ 
szólt egy zsémbes szó. Oh atyám, atyám ! 
képes valál szép vállalatimat tövissel koro
názni, véres homlokom fölött a koronát meg- 
gyujtani s enyészetemre átkodat káromolni 
föl?! Miért nem szunyád a nemzetek fölött 
ólommámor, mellynek kábulata elnehezítené 
a kezdeni akarók’ ébredését s ők, apák’ ha
gyományból, ismét visszasüppednének?! .. 
A fölszárnyalni akaró fiút kétségbeesés fogta 
el, s a hideg apának, ki átkot esenge rá, 
nem volt fia többé.

A pálya, mellyre lépni fájt,
Egy édenútat eltörült ;
A szárny viasza szétfolyott —
S a sirhalomra átok ü l t !

Dallá hirtelen, láz indulatrohamban, á- 
lomőrültségben az ifjú. Ebe rá fordítá sze
meit s néha vékony nyivítást hallatott.

—  Itt, itt Ulél te velem —  szólt föl- 
állva helyéről —  holnapután lesz három é- 
ve, az estben. A kereszt’ árnya épen addig 
nyúlt, hol most azon kis tücsök ugrék föl, 
a fű valamivel rövidebb volt mint most, s a 
lanyha időben ott a szőlőhegy fölött arany- 
szegélyű kis violafátyolos fölleghajó úszkált 
s a Tiszán halászmadarak víjogának. Itt ü- 
lénk mindketten, te és é n ! Tudod, midőn 
kis fecskémnek nevezélek s ujjaim kedves 
fürtiddel bíbelődtek. Nevedet is akkor —  s 
hirtelen visszapillanta az ifjú.

A fölfeszített’ lába alatt egy mohbe
nőtt nagy P betű vala a fába vésve. Fuldo
kolva karolá át a repedezett kereszto«zlopot, 
s megcsókolva a betűt, lassan visszafordula, 
karjait egymásba foná, s ott álla némán, mint 
Napoleon’ árnya két fa között.

*

—  Mi tetszik uraságodnak ? —  kérdé 
Gvadányi nyelvén s egy divatmodorral a ti- 
zennyobzadik századból taszítva félre szé
két, s tollát füle mögé dugván, a borbibor- 
arezu és szürke hajú szikár tiszt, aranygyű
rűjén egyet fordítva, mintegy avval kezden
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dő beszédét, görbedt helyzetben. Kézdörzsöl
ve váré a feleletet.

Az ifjú, ki bonjourt, ámorhajat és bőr
botot viselt, kalapjába néze, soká hallgatva 
min sem törődő arczczal.

—  Önök’ rendköre .. — szólt végre 
mintegy véletlenül.

—  XJgy ! —  mondá a szürke egyen 
ruhás ur, s pehelyszakállát az ifjúnak gyön
gén megsimítá.

—  Igen — felelt az ifjú.
—  Nem mind arany, a mi fénylik — 

folytatta amaz s elhivé, hogy az ifjú aranyat 
keres —  gondolja meg, ha nem szeszély-e; 
tudom é n ..

—  Nem —  válaszolt közbevágva az 
előbbi.

— Hm, hm ! —  mormogá amaz.
Másnap reggel egy újoncz mutattaték

be a kapitány urnák. Szöghaja görcsökre bő
rig nyírva, bajusza darabosan feketére gyán- 
tázva, rongyos öltözetben.

—  Csak jól viselje kend magát fiam 
— mond a kapitány, mosolyogva növendé
kén, s oktatást adott azon élet’ modorában.

—  Csak arra vigyázzon amice, szólt 
egy lipcsei keresztes öreg altiszt, az élszéle- 
dés után •—  hogy mikor a kapitány úrral 
beszél, a sarkakat vitézi módra összeszorít
va, bátran és mérgesen szemébe nézzen, 
aztán pedig tiszta és engedelmes katona 
legyen.

Az újoncz tükörbe pillanta és elmoso- 
lyodék.

— Inni is lehet hébekorban —  folyr 
tatta az altiszt —  csak tiszta katonák legyünk.

Az ifjúnak eszébe jutott : ,Játszva e- 
mel s mosolyogva ver le.‘ Pillanatra maga elé 
nézett.

—  Igen, káplár uram !.—  mondotta 
aztán —  tiszta és engedelmes katona leszek.

•

Az ifjú még mindig állt, tán e három 
év előtti jelenetre gondolt, mit mi most el-

mondánk. Ö azt már elfeledé; lelke mással 
látszék elfoglalva.

Robogva porzott el háta mögött egy 
hintó, gyorsan hintálódva öt befogott kesely 
erdélyi ló után. Már csak árnyéka látszott 
a messze ut’ porából. Figari lihegve és fark
csóválva tért vissza : szájában egy tárcza 
volt.

II.

A nap leszállt.
Ki látta V i s k  fölött a napot leszállani?
Remete’ udvarán galambház, a szent 

István’ tornyának keresztje Récsben s a del- 
phi oraculum lehet csak olly elszigetelve 
csendboldog, mint a nap, míg nyugodóban 
áll a viski fördők fölött. Orutakon, hol félős 
járni s az est' csöndét gyujtogatók’ füttyön- 
gései rémítik, a pesti vízár, s doboknak za
vart pörgése félvárosok’ zúzott kövein rém
sötét és félelmes csak annyira, mint Yisk 
fölött a már elköltözött nap, s a tájat ha éj 
borítja.

Hlyen volt a mi éjünk is —  csupán 
messze falvak’ lakodalmiból zenge át a du
daszó s a czigányok’ éjzenéjével duzzogva 
s rikítva vegyült össze. A völgy’ lombjai 
hullámzó sötét temetőnek látszának a ráká
szok’ rubinüszkei fölött, s minden ablak vi
lágítva volt : ezek’ egyikén be kell pillan
tanunk.

A szobában sajátszerü elhelyezés le
helt kényelmet. Az abroszrul, kevés mor
zsát kivéve, minden el vala takarítva; a 
mellékasztalra tányérok villákkal s tojáshaj- 
töredékekkel halmozvák; egy inas törölgete 
rajtok s dolga után a puncsot hordá körül.

—  A gyermekeknek is valamicskét, 
—  mond a mama a papához fordulva.

—  Igen igen, —  szólt ez, homlokára 
tolva szemüvegét s lapjából föltekintvén; 
aztán egy hosszú korty után ismét folytatta 
az olvasást.

—  S te nem iszol Piám? — kérdé az
anya.

—  Nem, kedves nénike —  mond a 
bájos angyal, miközben fölállva,. a gyertya’
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lobogványáról a papától szítt szivar1 füstjét 
elkergető, —  idd meg te, kis p i 11 o r e , 
részemet.

S megcsókolá a mellette ülő tizenhét 
éves szép gyermekifjut, kit tizedik éve óta 
máskép nem nevezett.

— Nem, kezeiteket csókolom —  szólt 
Á b e l  —  én sem iszom.

—  Nem ?! —  kérdé a mama, soká a 
fiun maradva szemeivel.

A lányka’ karócskái nyaka köré valá- 
nak fonva és szemei közel ajkain legeiének. 
A fiú már régóta a gyertyalángba nézett.

— Mi bajod ma? —  tudakolta az anya 
— egész nap elcsukva szétszórt festékeid 
között; ebéd s vacsora fölött egy szavad’

sem hallani, kedves unokanővéred’ szerete- 
tét nem viszonzod. Ha vele vagy, fuvolázol; 
ha kimegy, rajzolsz vagy olvasgatsz; s ha 
mi bemegyünk, rögtön mindentől megszű
női, kapkodsz. Én föl nem tudom fogni, mi 
lelt ?

—  Semmi, kedves anyám! —  vála
szolt Ábel, mintha mondani akarná : oh sok, 
de ti nem tudjátok azt méltányolni!

— Szegény kis pittore ! —  mond Pia 
szánva, szeráf fejecskéjét bátyja’ vállaira 
nyugtatá, kancsalka szemeit mindig ráfüg
gesztve és haját czirogatva; az ifjú’ karja 
öntudatlanul repkényzé körül a gyönge ter
metet. (Vége következik.)

0 ..z..h.

AZ Ó EMLÉKEZETE.

IV.

Láttál-e már anyának emlején 
Egy kétfelé szakított magzatot?
Szivem! t e  v a g y ,  ketté tört jobb felén, 
Te fájdalomtul összeszaggatott.
Láttál-e már ébredt halottakat,
Kihalt reményt, fölvert sirhalmakat?

Láttál-e már megtört lélekzetet,
Melly száz ajakkal esd a lég után.
Két kézzel kérni a hunyt életet,

V.

Bocsánat! üdvem, hogy megöltelek. 
Bocsánat oh ártatlan angyalom!
Hogy is lehetnél, hogy’ te bütelen, 
Hogy sérthetett meg szívtelen dalum, 
Tudom, k i volt az átkos lomb alatt, 
Mért e titok tovább úgy nem maradt!

Legkedvesebb barátom,
Itt nyugszik a remény.

G a r a y .

S agyonszorítni küszködés' karán ?
Láttál-e éjfélt szélvészszel menőt,
Tengert jövendő háborgás előtt?

Hogy mondjam ezt mind, hogy megértsetek ? 
Mit érzek, annak szót nem adhatok. 
Fájdalmaim, ha volna nyelvetek,
Kevés volna ö r ö k k é  szólnotok.
Mit ? s z ó l n i ?  hah, ha volna nyelvetek, 
Kitépném — ő még igy s e  é r t n e  m e g !

S míg szivemben égek 
Oltár’ zsámolyánál,
A szent érzéketlen,
Márványkép gyanánt áll.

V ö r ö s m a r t y ,

Hideg valék irántad már, leány.
De most? szeretlek, mint még nem soha, 
A bántalora szálljon mind vissza rám, 
Múltnak szivemben nem lesz egy nyoma. 
Késő. E szem! — rajt- végítélet áll —  
Hlyen fagyos, tudom, nem lészsz, halál !

HíADOR.
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ORSZÁGGYŰLÉSI TAPASZTALÁS.
ÉLETKÉP.

I .

Menj fiam országgyűlésre, tanulj 
s tapasztalj sok hasznos dolgokat.

Szülei tanács.

and’le , hand le , hand 
le. ’)

— Jere be hé, kiál- 
ta ki ablakán tele to
rokkal Füzesy Feri ju
ratus az utczán kiabá
ló zsidóhoz.

A zsidó belépett: 
mit tetszik parancsolni téns urfi?

— Mit adsz ezen zrínyiért?
— Én nem tudom, s Összeszedett külön

féle ruhaneműit kezéről s hátáról rakosgató egy 
székre.

— De mégis?
— Hm, Hm — szemesen vizsgálgatva — 

a hóna alatt már nagyon kopott, s a könyöke 
sem jó.

— Hiszen Mojzsi, alig két hetes még, s 
csak kétszer volt rajtam ; mit hazudsz , mu
tasd hol a kopottság?

— Nem vigyáztam jó l, a nap szemembe 
sütött, he he he he ! hát mennyiért tetszik adni ?

— Tizenhat pengő forintért.
— Ah tréfálni méltóztatik; adok ötöt, 

he he.—
— Nem viszed el az apád’ leikével.
— Lelkemre nem adhatok többet.
— Van is neked lelked.
— Azért hogy hazája nincs a szegény zsi

dónak , nem következik hogy lelke se legyen, 
he he he ! hát téns urfi egy szóval?

—  Legyen tizenkét pengő , igy is felénét 
több veszteségem van már rajta.

— Tudja mit tens urfi? adok még rá egy 
húszast, bizony... már az a huszas veszteségem 
lesz rajta, pedig a szegény zsidónak is kellene 
valami , a miért illy nagy melegben őgyeleg 
éhen szomjan, s regtől estig vontatja terheit... 
nem tetszik adni?

— Nem.
— Hát valami másra nem csinálunk gschef- 

tet?... empfehle mich, s fölszedve czikkeit nagy 
hajlongások közt eltávozott.

— Bizony nagy gondba kerül az ember
nek pénzre szert tenni; morgá Füzesy, s pam- 
lagára veté magát; de csakhamar az ajtón há
rom fiatal juratus toloDga be nagy lármával.

1) A műszavak megtartvák.

— Van-e már pénzed Feri?
— Dehogy van, felel rósz kedvvel.
— Nincs valami zálogba adnivalód ? mon

da a másik.
— Hiszen mindenem’ oda adtam már, s 

egyebem ennél a zrínyinél s rósz fraknál mi 
rajtam van, nincs.

— Ahhol van egy zsidó, mindjárt megve
szi, jegyzé meg a harmadik.

A zsidó behivaték.
— Vedd meg ezen szép zrínyit, monda

nak egyszerre.
A zsidód fontos képpel vizsgálgatá az öl

tönyt.
— Csak húsz pengő forint, mond Füzesy.
A zsidó rá néz, s leteszi a zrínyit, nincs

valami más gscheftelni való ?
— Vedd meg ezt.
— Ah! hozzá sem tudok szólani, olly bor

zasztó drága,— hanem mégis adok érte négyet.
— Nem adom.
— Alázatos szolgája; — a zsidó távozott.
— Hát mit akarsz barátom ? add oda, 

mert a harmadik már három pengőért kéri. hi
szen megmondja az ezt egymásnak egy óra a- 
latt, s majd még annyiért sem adhatod el.

— De hogyan veszítsek annyit?
— Mihelyt kapsz pénzt hazulról, újat ké

szíttethetsz.
— Az sem lesz, miben országos ülésekbe 

menjek.
— Hát ma miért nem ménéi? — mond ne

vetve Körös; — különben ha szükséged lesz, oda 
adom en a magamét.

— Izsák jere be no.
A zsidó bejött, s ismét egy hosszas szem

lét tartott a szegény magyar öltönyön, azután 
zsákjába csúsztató, jeléül, hogy most nemzeti 
öltönyét, majd magát csukja zsákjába vagy zse
bébe. — A pénzt kifizetve vigan távozott. Miért 
ne ? midőn kis fáradságának jó jutalmát kapó a 
könnyelmű urfitól...

— Most menjünk par compagnie a szép
lakba.

— De én többet nem kártyázom , ezzel a 
négy pengővel kikoplalom az időt, mig pénzem 
érkezik.

— Nagyon akaratos vagy ma ,... hogy az
2
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Ördögbe ne jönnél, ha már három, négy eze- 
ret reszkíroztál, csak azt a négy forintot nem 
sajnálod?

Füzesy hallgatott.
— Tudod mit ? — folytatá Körös —  le

gyünk mutyié, én is adok hozzá négyet, ezek 
ketten megint nyolczat, s igy a tizenhat pengő
vel egy kis szerencsét próbálhatunk.

— Legyen, s a pénzt átadta.
— Tovább a conferálással ti is.— S a má

sik keltő is letette illetőségét. — Most siessünk 
a széplakba , hol vagy sokat nyerünk vagy ez 
is elmegy ; s karöltve vigan, mintha már elő
re pénzzel tele érezték volna zsebüket, el
siettek.

II.

Széplakban vagyunk, s bár nevével hor
dozná tartalmát 1 — ide jöttek ifjaink. Egyik 
kártyaasztaltól másikhoz vezetlek szép olvasó
nő , azaz gondoljátok , mert csak igy lelhetjük 
föl a keresteket a nagy pipafüst miatt, mitől a- 
lig látunk. Azonban talán későn is jövünk, mert 
szomorúan beszélgetnek ifjaink... halljuk csak...

— Bizony üldöz a szerencsétlenség — 
mond Körös— már nincs semmink!

— Most már mit csináljunk?— kérdi Fü
zesy.

— Kérj követedtől.
— De nem ád.
— Hát a zsidótul.
— Az sem ád már, követem megtiltotta 

neki, s többé értem nem áll jót senkinél, mió
ta megtudó hogy kártyán annyit pazarlók el.

— ügy hát koplalunk, s eddig vesztett 
pénzünk is oda marad... de valami jut eszembe, 
a censurát letetted már?

— Most valamellyik nap kiírják nevemet.
— Megvan testimoniumod ?
— Meg.
— Hiszen gyöngyfiu vagy — mond keblé

hez szorítva — a testimoniumodra mindjárt ka
punk pénzt akármennyit.

— Igen, de censurát hogyan tegyek, ha 
nem talál annyi pénzt küldeni apám?

■— Dehogy nem küld, csak jere mig nem 
késő, mert ezek a jóféle urak hamar odább ad
hatnak pénzünkön.

— Hidd barátom, könnyen megtörténhe
tik pénzem’ késedelme, s akkor erről a termi
nusról is elmaradjak?

— Oh még az lenne a furcsa dolog; egy 
szó mint száz, ha pénzed nem érkezik, s a leg- 
roszabb esetben tán újra vesztenénk, én be
adom érted a magam testimoniumát. Pedig a 
jámbor m o r e  p a t r i o  már rég hogy jó gond
viselés alá adta!!...

Elsiettek.
Nem sokára a várhegy’ hemzsegő utczá-

ján látjuk őket sebesen haladni, honnan betér
nek egy házba.

— Mivel szolgálhatok a téns urfiaknak, 
szegény házamnál? szólítja megelőzőleg Aren- 
stein zsidó a belépőket.

— Pénz kellene Arenstein, pénz, felel Fü
zesy.

— Pénz, pénz, jó is volna ha volna.
— Csak tud adni néhány száz pengőt?
— Én...? bár tudnék vagy százezret, he 

he h e !
— Hát kerítsen.
— Nem tudom bizonyosan ad-e már az 

én principálom?
— Hogy ne adna?
— Micsoda zálogot tetszett hozni?
— Egyetemi, megyei, táblai, szóval min

den testimoniumaimat.
—  Mintegy mennyi tetszenék?
— Csak Ötszáz pengő.
—■ Mit méltózlatik adni a nagyságos ur 

fáradságomért, mert ezért jót is kell állanom, 
nagyon nagy summa.

— Adok tizenötöt.
— Az nagyon kevés, negyvent méltózta- 

tik adni 9
— Nem.
— Különben nem keríthetek; annyi pén

zért az egész Schlossberget föl kell kóborolnom... 
— aztán ha a nagyságos ur meghalna , nekem 
kellene kifizetni, a testimoniumot tudom senki 
ki nem váltaná.

— Hiszen Gsak k é t , három hét alatt nem 
halok meg.

— Hja! azt nem tudhatni, leltemre más
nak annyiért sem kerítenék.

— Adok Ötven rósz forintot.
— Jóban beszélünk ma , elég roszak úgy 

is az emberek, legalább pénz legyen jó; be
csületemre mondom alább nem lehe't.

— No legyen harmincz pengő.
— Tudja mit nagyságos urfi, de aztán 

tovább ne alkudjunk: legyen harminczötforint, 
aztán hozom a pénzt tüstént.

— Csak siessen hát kérem.
Arenstein a kívánt öszveggel csakhamar 

megérkezett.
—  Tessék aláírni.
— Ez már mégis rettenetes! 1000 ’pen

gőt írni 500-ért, adjon más váltót.
— Jaj ezt az én principálom irta , s a- 

lább nem adja.
— írd alá neki Ferikém, lehet mindjárt 

visszafizeted, ne késsünk olly soká, biztató 
Körös.

Füzesy a váltót aláírva, Arenstein pedig 
kifogva 35 pengő forintját fáradságáért: átadta 
a pénzt.

Ifjaink eltávoztak.
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— He he h e ! miilyen jól be lehet ezeket 

a tüzes magyar fiatalokat fonni, kétszer fizetik 
a jó kamatot, most 35 előre, s azután megint 
ötszáz pengő. Aztán ne legyen a szegény zsi
dónak pénze, ha illy jó emberek sűrűén akad
nak?... lelkemre bár csak egész életemben tar
tana az országgyűlés, akkor nem sokára millio- 
ner lenne belőlem, he he ! Mig igy fűzé édesen 
merengő gondolatait Arenstein — szakállát uj
jaival morzsolgatva: eddig ifjaink a kártyaasz
talnál meglehetős szerencsével játszottak.

— Nem retirálhatunk-e már ? sugá fülé
be Körös Füzesynek.

— Micsoda az ? illyenkor semmi sugdo- 
sásnak nincs helye — mond felugorva helyéből 
egy sápadt ifjú, kinek remegő kezében az utó
só bankjegy volt már — hármat brennolni — s 
utósó bankjegyét föltette.

— Nyolcz— mond Füzesy.
— Kilencz — mond a halálsápadt ifjú — 

paroli.
—  Adok.
— Marad , s a sápadt ifjú ismét nyert.
Tovább osztotta a kártyákat Füzesy, bank

ja folytonosan vesztett.
— Aufmischen !
Füzesy a kártyát bezavarta , s osztott, de 

egy sem nyerhete.
— Már ez nagy malheur! tizedszer sem 

ütni, s a kezében levő kártyát az asztalra 
csapta.

—  Nem osztja tovább ?
— De osztom, s ismét összeszedve a kár

tyát, osztott.
— Kilencz, valahára ! mond derülő arcz-

czal.
— Aprés, hetet le.
Füzesy osztott, de bankja' folytonos vesz

teségével.
— Kilencz, mond a két ellenszedő egy

szerre.
— Már ez mégis rettentő malheur, s a 

kezében levő két kártyát ketté harapta tüzében, 
s a többit földre csapta.

— Marqueur! más kártyát. Tovább osz
tott, de szerencsétlenül.

— Halbe bank — mond a sápadt ifjú.
— Rest, folytatá a másik.
Füzesy halál sápadtan osztá ki reszkető 

kézzel a kártyát.
— Ad-e?
— Ad.
— Nem kell.
— Ennek sem hát. S a bankot egészen 

kihúzták. Füzesy pedig szétszórva a kártyát 
kétségbeeső kifejezéssel képén elrohant.

— Ha ! ha ! az megörült pénzéért! mond 
a két nyertes, s nevetve tovább osztoztak a 
nyert öszvegen.

És most alkalmunk van Füzesyvel köze
lebbről is csak úgy röviden megismerkednünk.. 
Ó honunk’ egyik alföldi megyéjéből való, érde
mes atyja az öreg Füzesy, ki megyei gyűléseken 
szónokolni szokott, s ezen fölül tekintélyes táb- 
labiró is , —- fiát a követ mellé ajánlva, felküldé 
országgyűlésre , hogy ott dús tapasztalást sze
rezve, majdan mint jeles publicista szóljon a 
közügyekbe. — Költséget fiától maga megeről
tetésével sem kiméit, mert hallá, hogy az or
szággyűlési élet tetemes költségbe került már 
más szülőknek is. — Fiáról eleinte hallott jót, 
dicsérőt, de ez csak hamar megváltozék. — 
Mert bár Füzesynket nem mondhatnók romlott 
erkölcsűnek , de könnyelműsége öt rósz társa
ságokba—mellyek illyenkor számosak — kever
t e ^  könnyelműek, —ha már egyszer a rósz út
ra sikamlanak — rendesen a körülmények által 
engedik magukat kormányoztalni. — így tör
tént a z , hogy Füzesyt e mostani, nem a Iegdi- 
csérendőbb helyzetben találjuk.

III.

A fönebbiek után jóval, a pozsoni nevel- 
dék' egyikében nyilvános próbatét tartaték 
táncz, ének, nyelvek s tudományokbul. Számo
sán gyűltek össze a gyermekek’ előmenetelén 
örvendező szülék.

A tánczot, melly a próbatét’ végével kez- 
dődék, vígan lejték szépeikkel ifjaink. — De 
egy barna ifjúnak — bár tánczolt — nem lát
szott nagy kedvet szerezni a táncz ; arczán mély 
levertség honol vala.

— Mi bajod ? honnan e halványság ar- 
czodon?—mondd, ne aggaszsz szótlanságoddal? 
kérdezé táncz’ végével a mellék szobában egy 
igéző szépségű leányka a kezét fogó busongó 
ifjútól.

— Oh Mari! szerettél-e vala? — sóhajt 
az ifjú.

A nő szép kék szemeit igézőleg veté Fü- 
zesyre , — mert ö volt az elhagyott ifjú.

— Mondd egyetlenem, feldúlt keblem’ sze
relmére kérlek... Mari! ki árva éltem’szép csil
laga, reményem’ életvirága vagy, látd, létem 
egy szavadtól függ; oh mondd szeretsz-e?

— Kérdheted?
— De ha a világ utalva nézne rám, ha 

mint saját bűnöm által azzá vált koldus állanék 
előtted ?

— Akkor is.
— Ne játszszál velem Mari! feledd a múl

takat, cn többé nem a gazdag nemes sarjadék 
vagyok, nézd, s olvasd ezen iratot, s egy le
velet nyújtott át remegő kézzel a leánynak.

— A levél igy hangzott: ,Kedves fiam ! 
Pénzt nem küldhetek; és ne légy meglepetve 
ha azt irom: hogy tán soha többé nem küldhe-
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Ju tek. Szerfólötti pazarlásaid meghaladták atyám
ig ról rám szállott s saját szorgalmam által is gya- 
I rapított jövedelmemet, s csőd alá estem.—Tűrd 

békén a sors’csapását, mellyet főleg magadnak 
köszönhetsz, s ügyekezzél mielőbb becsületes 

; kenyérkeresésről gondoskodni. Szerető atyád 
í Füzesy sk.‘ Mari szemeiből egy gyöngy hulla le.

A szomszéd szobából éneklés hallaték.
— Ah! mindjárt én következem! mond 

fólrettenve a leányka, s elsietett.
Füzesi követte.
— Mari—-szól a nevelőné — neked ma

gyarul kell énekelned; ezen leánykám — mond 
a vendégekhez — nálam tanult magyarul.

Mari zongora mellé ült, s kíséretében 
egy fájdalomdús magyar nótát énekelt.

A bájlón éneklőt zajos taps követé, s is- 
mételtetési ohajtat.

— Ugy-e szépen énekel azon leányka ?— 
szólítja meg Füzesyt egy mellette helyet fogla
ló , s csak most az éneklés alatt érkezett ven
dég, — arczán az önelégedés’ örömével figyel- 
mezvén az éneklőre.

— A legbájlóbban, oh nincs széles e földön 
illy aDgyal! — felel szomszédja fejét a falnak 
támasztva, s olly epedőleg sóhajtva hogy a mel
lette helyet foglaló egyén akaratlanul kiváncsi 
lett közelebbről megismerni szomszédját.

— Ah Örülök, örülök hogy szerencsém 
van, egy hete mióta keresem a téns urfit, bi
zony meg sem látogatna, pedig eltelt a termi
nus; szól örömmel Arenstein — mert ő volt a 
csak most érkezett Füzesyre ismerő vendég.—

Füzesy úgy ült, mint kit villám sujta le, 
kérlelhetlen hitelezője elölt...

— Ugy-e gyönyörűen énekel e kisasszony- 
ka ? mond zavartan Füzesy.—-

— Gyermekem?
— Nem , azon igéző leányka, ki most é- 

nekel ?
— Igen, igen, az leányom.
— Mari ö n n e k  leánya? kérdé csodál

kozva Füzesy.
—  Szolgálatára.... de kérem azon kis vál-

tórul__
— Csak most hagyjon magamra , erről 

másszor is szólhatunk,
—- De én szegény zsidó vagyok.
— Én meg szegényebb magyar.
— De kérem alássan már eltelt az idő.
—  Oh ne féljen olly nagyon , itt a neve

lőné rokonom, s majd az is segít valahogy.
— Ugy-e? hiszen azt még eddig nem 

tudtam.
— Én sem láttam önt még eddig soha.
— Jaj a szegény zsidónak keresni kell, 

bogy illy drága helyen neveltethesse gyermekét 
— s nem ér arra , hogy sokszor látogassa.

— Hát Mari csakugyan leánya ?

— Még eddig engem nevez atyjának, s 
remélem jó leányom lesz ezentúl is. Lesz még 
szerencsém... most a nevelőnével váltok néhány 
szót.

— Hallotta-e mi szép előmenetelt tön 
Mari a magyar nyelvben s a zenészeiben?

— Igen örvende rajta atyai szivem.
— Itt a vendégek is nagyon bámulják 

szép hangját és játékát, de legkivált a magyar 
nyelvbeni tiszta kiejtését.

— Azt úgy kell édes tens asszony, ne
künk magyarokká kell nevelni gyermekeinket, 
hiszen ha Isten segít, úgy is magyar polgárok 
leszünk nem soká; s atyai Örömmel csókolá 
meg a karjába fűződött leányka’ márványhom
lokát.

Mig Arenstein a nevelőnével beszélgetett, 
Füzesy csöndesen eltűnt, vagy eltávozott, elég 
az hozzá , hogy Arenstein’ fürkésző szemei töb
bé e társaságban föl nem lelheték... Hm , hm ! 
majd föllelem én ő t ! — jó hogy a nevelőnének 
is atyafia , ez egy kissé reményt önt belém... 
monda magában.

Nem sokára a nevelőné’ szorgalmát di
csérve , s gyermekök vagy rokonaik’ előmene
telével megelégedve távoztak el az illetők.

IV .

Másnap mély gondolatokba sülyedve ült 
asztala mellett Füzesy. Szegény atyám s test
véreim, én vagyok hát legfőbb oka romlásuknak, 
ki gondatlan könnyelműséggel pazariám szülőm 
és enyéim’ tulajdonát... oh Isten ! add csak a 
reménynek legkisebb szikráját, hogy segíthes
sek sorsukon... Gondolatai fonalát a zsidó' be
lépte szakasztá félbe.

— Alázatos szolgája... megjelentem paran
csára.

— Jól van.
— De csak értekezhetnénk már a köl

csönről ?
— Megengedem.
— Tréfálni tetszik ?
— Nem.
— Én hát a nmgu királyi táblára följe

lentem, s betiltom a censurázást.
— Fizetni akkor sem tudok.
— Hát mikor, holnap vagy holnapután?
— Akkor sem, nekem nincs semmim, ime 

olvassa ön ez iratot. S az atyjától kapott, már 
elöltünk ismeretes tartalmú levelet átadta.

— Jóságos Jehova ! ez borzasztó ! — 
kiált végig olvasva Arenstein a levelet.

— Annyival inkább, mert még ügyvéd 
sem vagyok, s semmi kilátásom a boldogulha- 
tásra.

— Az én szegény fejemet illy nagy káro
sodás érné? bőrömbül sem telik ki ennyi pénz.

----------------------------- — -- ------------------------------------------------------------
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— Ah ne játszódjék szerencsétlenségem

mel, Ön gazdag, pénzes ember, adja ki bizo
nyítványaim' , hadd legyek ügyvéd, én mihelyt 
annyit keresek visszafizetem.

— He he! az nem lehet.
— De könyörgöm, ha mondom egy csa

lád’ boldogsága függ Öntül... kérem figyeljen, 
nyílt akarok lenni. — Leányát már szinte év 
óta szeretem ifjú szerelmem' olthatlan lángjá
val, kit nem ismerék sem gazdagsága , sem szü
letéséről, csak angyali lelke’ jeles tulajdoniról... 
ő szerelmem’ viszonzá, s bár koldus vagyok, 
szeret ; adja nőül hozzám , boldogítsa szívein
ket, hisz’ azok már úgyis elválhatlanok; s olly 
esdeklőleg veté szemeit Arensteinra , s olly me • 
leg érzelemmel mondá szavait: mikép Aren- 
stein nem tuda kétkedni valóságuk felöl.

— Ön leányomat hihetőleg csak a mos
tani gonosz helyz...

— Oh ne mondja tovább kérem, Isten 
bizonyságom hogy csak Mariért élek, ki egyet
len mindene e dúlt kebelnek.

— Én az urfi’ kérelmére mit sem felelhe
tek... ez nagyon csiklandós körülmény! oh mert 
ha boldogtalanná tenném egyetlen kedves gyer
mekem', a sírba szállanék miatta... várjunk az 
időiül., én a fizetésre még engedek egy határt, 
a nevelőné tens asszony úgyis atyjafia, any- 
nyira hát még sem féltem pénzemet... alázatos 
szolgája.

Arenstein eltávozott.
Füzesy’ lelkében ezer gondolatok foganzot- 

tak, örült, rettegett, s borzadott eddigi tettei
től... Igen. Füzesyt nagyon megtörte családja’ 
gyászos esete, annyival inkább, mivel magát 
tartá fő okozójául a történt szerencsétlenség
nek, de mind e mellett remélt., hol van ifjú 
kebel, melly száműzné a reményt?...

V.

Arenstein nem tartozott a megrögzött bal 
ítéletek’ rabjai közé, szabad szelleme föl tudá 
fogni leányának Füzesy iránti szilárd vonzódá
sát, s látva hogy a keresztény szellemű szüzet 
csakugyan nehezen boldogítaná olly valaki, kit 
ő a maga részéről Füzesynél tán inkább ked
velne : leánya’ boldogságát kalmári fillérke
désnek ez úttal föláldozni nem akarta.

Meg kell azonban vallani, hogy Füzesy- 
nek előkelő családbóli származása — csőd alá 
jutott jószágainak saját pénze általi kiválthatá
s a , valami tekintélyes megyei hivatal s több 
efféle jól kiszámolt lehetőségek — s tehát sze
retett leányának csillogó helyzetbei emelése nem 
keveset nyom vala tőzsérünk’ philosophiájának 
mérőserpenyüjében.

így történt, hogy mig Füzesy censurára

készült, addig Mari a keresztény hitben oktat- 
tatott. Ne csodálkozzatok, ha titkos epedése 
volt rég óta Jézus’ vallása után, avvagy ki az, 
ki igazán szeret és nem keresztény?

Arenstein a Füzesynek hozott áldozatokat 
méltatlanra nem ruházta , mert alig telt el hat 
hónap s már Füzesy mint ügyvéd , s mi főbb 
senkinek nem kötelezettje — nyitá meg ismét 
szíve’ kérelmét, mihez Mari sein késett nyo
mós esdekléseivel hozzájárulni.

Arenstein’ szemein örömkonyü tört meg, 
látva az esdeklő szerelmes párt. ,No, no, meg
győződtem már ez ifjú ur iránti szerelmedről
— monda — az ön’ szerelmérőli hitemben pedig 
eléggé megerősít több országgyülésekeni azon 
tapasztalásom : bogy a landtagsherrek örömes- 
tebb emancipálják szép nőinket, mint szegény 
kopasz fejünket; legyetek boldogok... S keblé
hez szorítá a boldog párt.

Füzesy nem késett sokáig boldoggá lenni.
— Még az nap elmondák a szent fogadást egy
derék ősz atya előtt... ki szive’ teljéből meg- 
áldá őket. i

• a
*

Országgyűlés’ végével sok ismerős jó ba
rátok jöttünk társaságban egy gőzösön... sokan 
beszéltek kalandjaik, tapasztalásaikról, — s sok 
mindenféléről. Egy barátunk örömmel vága be
szédeinkbe, mondva :

— ügy hiszem az én tapasztalásom min- 
denikénél dúsabb, s karjára fűzött pénzes ne
jének örömmel szorítá meg kezét.

Füzesy boldog remények közt siete atyja’ 
házához, annak jószágait szép nejének meny
asszonyi hozományából helyreállítandó.

Öreg táblabiránk örömmel fogadé az ér
kezetteket.

— Van-e praeclarumod fiú? kérdi kevés '  
idő után az Öreg Füzesy.

— Van bizony, — felel az ifjú házas, s 
diplomáját előmutalta.

— No hát nem csala meg számításom.
— Micsoda számítása ? — kérdi Füzesy fe

szült érdekkel.
— Az fiú, hogy nem jutottam csőd alá, 

s csak azért írtam neked az egész históriát, mi
vel látám, ha mindig csak pénzt küldök, soha 
nem teszed le a censurát — folytató jóízűen ne
vetve az öreg táblabiró.

— Ej, ej édes atyám! no de annál jobb ; 
hát kis feleségem nem angyal-e ?

—  Arról követünk előre értesített, s ma
gam is meg vagyok vele elégedve, jer édes 
leányom Örömben dobogó keblemhez.

A legújabb megyei gyűléseken, mint mond
ják, csoda történt.— Füzesy táblabiró, az eman-

3
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cipatio' eddigi sajgó ellensége, most hatalmas 
pártolója lett, s midőn véleménye’ hirtelen vál
tozásáért kérdőre vonatik, örömmel szokta mon
dogatni: „ Ja j! fiam uram’ országgyűlési tapasz
talása a zsidók iránti véleményem' megváltoz- 
tatá...de hiszen ugy-e bizony barátom uramék

— szól a többi öreg táblabirákhoz — egyikük’ 
fia sem jött olly dús  tapasztalással haza, mint 
az én Ferim ?

Füzesy Feri' országgyűlési tapasztalása a 
megyében már közbeszéddé vált.

JAKÓ PÁL.

KORUNK METAMORPHOSISAI.

1. TÁNCZLECZKE.

Közeledik az óhajtva várt farsang, mellyen a szép Sáska kisasszonyok először fognak 
b e v e z e t t e t n i  a n a g y  v i l á g b a .  Adó alá vettetik tehát Bakii ur’ művészete, s megkez
detnek a tánczleczkék, a kastély’, kertre néző nyílt folyosóján. Bakfi ur’ két keze olly e r é 1 y- 
l y e l  működik hegedűjén , mig lábai csakúgy enyelgnek a pirouettekkel, hogy ezt látva a 
távolban az öreg kertész , egy dummogó vén medve, ő is tánczra kél, s ugyancsak megforgatja 
az agg kulcsárnét.

2 MŰBIRÁLÓK.

P a t k á n y i :  ügy találom , hogy a háta kissé igen lapos.

G ém  es i :  Nem osztozom önnek véleményében; annyi azonban bizonyos, mint ezt 
már tudtára is adám a szobrásznak, hogy az orra igen rövid.

B u l l d o g :  Igen rövid? A tatárban ! lehet-e az orr valaha igen rövid?
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Mo s o l y  fi :  A kiállítás igen mulatságos. 
Kom oly  fi:  Nem mindig.
S z e s z  él ye s i :  Patvarban ! sohasem.

3. A HELYETTES.

— Uram ! a ténsasszonyt keresem.... a mosóné asszony roszacskán van... engem^külde.
— Feleségem Téténybe ment.... kis piczuskám....
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H IT I SZEMLE.

evelés , és ismét nevelés 
kellene hogy legyen vala- 
hára mindenek fölött ho
nunkban a jelszó , hogy 
tétessék le valahára leg
szilárdabb szögletköve a 
népemelkedés, nemzetbol

dogság’nagyszerű épületének. Nevelési tárgy- 
gyal nyitjuk meg mi is e mai szemlét, s figyel
mébe ajánljuk olvasóinknak újólag Mutschen- 
bacher ur’ finevelőintézetét, melly iránti kime
rítő jelentés lapunk’ borítékán olvasható. M. ur 
több év óta foglalkodván a nevelői pályán, in
tézetét igen czélszerüen rendezte el, s benne 
a növendék mindazt föltalálja, mi csak kiképez- 
tetésére szükséges, egészen a táncz, úszás és 
vívásig.

— A lövöndében múlt vasárnap d. u. tar
tott czéllovészi mulatság igen csinosan ütött ki. 
Nagy társaság, jó zene, Ízletes ozsonna, szá
mos áldomásoktul fűszerezve, a jó lövészeknek 
jutalomosztások, estve pedig kivilágítás és táncz 
tevék a mulatság' részleteit. E legutóbbit azon
ban egykissé kellemetleníté a nagy por, melly 
a legelső igenigen rövid csárdás után támadott; 
kár azon termet, hol úgyis gyakrabban adatik 
illyes tánczczal összekötött mulatság, pormen
tesebben ki nem padlóztatni. A társaság késő 
éjig együtt, maradt. Közfigyelmet gerjesztett ez 
alkalommal egy szegedi születésű sói disant 
buenos-ayresi gyámok, ki indus öltözete s szer- 
számzatával lóháton bámultalá magát a kiván
csi sokaságtól.

— Nemzeti színházunk körül ismét egy- 
pár érdekes elmondanivalónk van. Nevezetesen 
egy 9 éves kis zongorászra kívánjuk előlegesen 
figyelmeztetni olvasóinkat, ki nem sokára szín
padunkon föllépni szándékozik. E tehetségdus 
kis müvészcsemete The i n  dl J á nos ' ,  vesz
prémi születés. A ritka zenésztehetséget látván 
benne, többen Veszprém’ lelkes nagyai közöl, 
élükön Lánghi Zichy grófnő, Batthyány gróf 
Polgárdiban, s mások számosán egyesültek a 
nagyreményű csemete’ ápolására , s fejenkint 
50 pft évi részvényfizetésre kötelezek magukat, 
3 évre, ezen pénzöszveggel a kis Theindlt Bécs- 
ben taníttatandók, hol Mittag leendne tanítója, 
ugyanazon jeles mester, kitől koránhunyt Fil- 
schünk is tanult. Mielőtt azonban Bécsbe föl
menne, nemzeti színpadunkon fog föllépni, nem 
művészi igényből, hanem csupán magát bemu
tatandó, s azt kitüntetendő, mit tud most? hogy 
ehhez lehessen majd mérnünk három év alatti 
előmenetelét Bécs’ híres mesterének keze alatt.

— S z é k e l y  I m r e  u r , fiatal zongorász

múlt csütörtökön estve lépett föl ugyancsak 
nemzeti színpadunkon , s habár a megelőzött 
hír gerjesztette igényinket nem elégíté is ki, 
mégis szép tehetséget tanusíta, de melly még 
további kiképeztetésre vár. Sz ur nem kevés 
ujjkészséggel bír kivált a futamokban, igen je
lesek trillái is, de hiányzik még nála a legelső: 
a tiszta játék, hiányzik a nyugalom, bensőség, 
erő. Szerettük volna , hogy Sz. ur elismert hí
rű valamellyik hangszerzőtül, például Thalberg- 
től vagy mástól is játszott volna valamit, s 
nem csupán saját szerzeményivei lépett volna 
föl, mellyck még nem kevéssé hordják magu
kon a gyakorlatlanság’ hibáit. Azonban Sz. ur 
még igen fiatal, s mindenesetre képes lehet 
egykor teljes művészi hatalommal uralkodhatni 
hangszerén , mellyel még most egészen megbir
kózni gyönge , mihez hogy kedve s kitürése ki 
ne fogyjon, szívesen óhajtjuk s tanácsoljuk. — 
Ugyanez estve Pavlowsky k. a. egy a verseny
ző állal szerzett dalt, gyöngélkedése’ daczára 
is, csinosan énekelt. Egyébiránt Sz. játéka nagy 
tetszésben részesült.

— Múlt szerdán, mint Rozália előesté-’'" 
jén a nemzeti színházi dalkar, Egressy B. ur 
által vezérelve, Laborfalvi Róza kisasszonyt est
zenével leple meg. Igen szép tanúsága azon 
példás öszhangzás és szives viszonynak, melly
a drámai s operai személyzet közt létezik, an
nál szebb, minthogy épen nemzeti színházunk
nál csak nem olly régen is még, élesen állott 
a két párt szemközt egymással. A benső egyet
értés’ szelleme gyökerezzék csak meg minél 
inkább önöknél, s egyik tetemes gátköve a ha
ladásnak száműzve a színpadi deszkákról!

— Ismét új drámát láttunk, Tóth Lőrincz 
ur’ ,AtyátIan‘át. Majd bővebben szólunk felőle.

— Megjelentek Samarjay Károly’ költe
ményei , mellyekről részletesen fogunk szólani. 
Addig ajánljuk a hölgyvilág’ figyelmébe a fia
tal költőt, kinek számos dalán valódi szívélyes
ség Ömlik el.

—  Egy kis brochurke is jelent meg e na
pokban, következő czímmel: Szózat a Hazához! 
a dunatiszai csatornáról, pesti kikötőrül, s Bu
dapestnek az árvizek elleni megóvásáról, kü
lönös figyelemmel a most épülő állóhídra. Irta 
Wizer István. Sokat Ígérő czím, mellynek 
mennyire felelt legyen meg a tudós szerző, an
nak megítélését hivatottakra bízzuk.

— T o m p a  Mi h á l y ,  jeles fiatal költő, 
kit e lapok’ olvasói is igen jól ismernek, nép
regéire, mellyekből nem rég közlénk mi is egyet, 
előfizetést nyitott. Nálunk is előfizethetni 1 
pftjával.

— Szentpétery ur’ számára folyvást tart 
a gyűjtés egy a takarékpénztárba tétetendő mi
nél csinosb pénzöszveg’ előkerítésérc. Ha eddig 
kívánt siker még nem koronázta a tervet, an-
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nak oka lesz: először hogy késő lön az egész 
dolog megpendítve, másodszor épen azon idő
szakban , midőn városunk legnéptelenebb. Az 
ősz s tél egészen más eredményüek leendnek, 
s alkalmat nyujtandnak a gyűjtőknek sikeres 
erélyre.

— A Vassínek végre megérkeztek a vasút’ 
számára, s már berakásukkal foglalkoznak. — 
Megnyitására a pestváczi vonalnak már a meg
hívó jegyek is készek, s igy az valószínűleg 
csakugyan előbb megtörténendik, mint a szép 
fóti kert’ fái lehullatnák sárguló lombjaikat, s 
igy kik arra vártak, hogy Főt’ megnézésére 
vasúton rándulhassanak k i , e kívánságuk még 
idén teljesülni fog.

— Az énekiskolában az olasz nyelv ren
des tanulmánynyá emeltetett. Igen czélszerü 
intézkedés.

— Időnk igen komoly kezd lenni, a nap
sugarak igen is hirtelen kezdik veszteni hévere- 
jöket, s a reggelek és estvék már is olly hüve- 
sek , hogy melegebb öltönyeket tesznek szük
ségesekké. Mindez előfigvelmeztetés a tél' kö
zeledésére , s melegítőszerről — fáról gondos
kodásra- Az aggodalmak azonban, mik e rész
ben mármár tetemesek valának , szűnni kezde
nek a nagyobb mennyiségű szállítás állal, melly 
utóbbi napokban lörtént, s melly mindenesetre 
ha tán alább szállítni nem fogja is az árt, de 
nem engedi annak még magasbra szökését.

— A nemzeti színház’ igazgatósága által 
kitett egyik 50 aranyas jutalomra, a legjobb 
népszínműre, t i z e n e g y  pályamű érkezett, 
s ezenkívül még három, melly a pályázástól 
elmozdíttatott. Valamennyi darab kiosztatott már 
a pályabirák közölt. Körülményesen értesít 
minderről a hivatalos jelentés, melly jövő ked
den fog közöltetni.

— Egy jelesen kiképezett énektehetségre 
bátorkodunk figyelmeztetni a közönséget és leg
kivált színházunk’ igazgatóságát. Egy vagyonos 
nemes családból származott lelkes magyar hölgy, 
ellent nem állhalván a keblében érzett levíbat- 
lan hivatásnak, magát művésznővé képezni, de
rék szülői által Bécsbe a leghiresb olasz ének
mester, s onnan további kiképezés végeit Ita
liába— az utánozhatlan dalok’ bájhonába kül
detvén, négy évi tetemes költségekkel össze
kötött lankadatlan tanulmányainak eredményét 
— hon és művészet iránti szent tisztelet' nyo
mán , a művészet oltárán egy egész nagy kö
zönség előtt bemutatni óhajtván , midőn külor- 
szágróli hazatértében városunkon keresztül u- 
taznék, a nemzeti színpadon — miként azt ne- 
küuk tudtunkra adni szíveskedett — föllépni szán
dékozik. A szenvedélyes fiatal művésznő a szü
lői beleegyezést be sem várva, a turini és cor- 
fui olasz színpadokon már is zajos tapsok és 
kitüntetésekben részesült, és mi — ha ezelőtt

harmadfél évvel felőle táplált vérmes remé
nyeinkben nem csalatkoztunk — csak örvend
hetnénk a nemzeti opera’ nevében, melly e mű
vészeti gyöngyben egy ifjabb Schodelnét üdve- 
zelhetne. A kedves honleány’ színpadi repertó
riuma bámulásig gazdag, kényére válogathat 
benne igazgatóságunk, melly ha véleményünket 
kihallgatni szíveskednék, olly dalművekben lép
tetné föl a szép szereplőt, mellyek itt még nem 
adattak. E tudósítást csak előlegesnek kérjük 
tekintetni — nem soká úgy hiszszük biztosabban 
és körülményesben szólhatunk.

— Pick Ede’ mnemotechnicai leczkéi úgy 
látszik maradandóbb hatással voltak nálunk, 
mint képzelnők. Nevezetesen Lichtenstein 
György ur stúdiumául tévé e tannak magyar 
nyelvünkre alkalmazását, s már eddig igen sok 
úgynevezett számneveket dolgozott ki. E ma
gyar mnemotechnicából Lichtenstein ur nyilvá
nos leczkéket adandó Aradra utazott, melly 
leczkékre figyelmeztetjük az aradiakat, L. ur
nák pedig óhajtunk folytonos kedvet s kitartást 
e tannak magyar nyelvünköni kiművelése s el
terjesztéséhez. L. ur, ha feladatával készen 
leend, munkáját kiadni szándékozik.

— Napokban térend vissza városunkba , né- 
hánynapi távullét után Szőgyényi László ő fő
méit. Ellenben főm. b. Vay Miklós, párbetisza- 
badságidejét használandó, jószágaira utazik.

— Nádornénk ő fensége magas részvé
tének újabb tanúságát adá köz jótékony intéze- 
tink iránt, midőn múlt szombaton a pesti kis
dedkórházat meglátogatá. Ő fensége majd egy 
óráig mulatott az intézetben, s minden látottak 
s tapasztaltak iránt teljes megelégedését mél- 
tóztatott nyilvánítani.

— A táborozások napokban kezdetlek 
meg, s mint látszik, a jó idő kedvezésében ré
szesülnek. A gőzhajózás az aldunán még nem 
kezdeteit meg, s igy a kijuthatás a harczias 
mulatságok színhelyére nem kevés alkalmat
lansággal van összekötve.

— Végül: Azon örökös elménczkedések- 
nek — mintha a Honderű szerkesztője azt irta 
volna párisi leveleinek egyikében, hogy (a már 
rég meghalálozott) Nodierval reggelizett — va- 
lahára véget vetendök, kénytelenek vagyunk 
nyilatkozni, hogy Au g i e r  helyett a szerkesz
tői helyettes Nodiert olvasván, az egész fél
reértés csupán tollhibából eredeti. Ez az 
A u g i e r  pedig egyikét iita akkor tájt a leg
hiresb, classicaibb vígjátékoknak, mellyet az
óta is követendő mintapéldányul állítnak föl a 
franczia bírálók. E gyónjörü darab’ neve: La 
cigue (A bürök) s adatott favali tavaszutó’ 13- 
dikán először az Odeon színházban. Nálunk lát- oP 
ható a mű; s bár egy derék fordítóra akadna.

— —
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KÜLFÖLDI EREDETI LEVELEZÉS.
(Vége)

LONDON nyárhó’ 28.
A királyné kívánatéra Albert herczeg' vá

lasztása szerint Mozart’ operája „Cosi fan tut- 
te“ kerestetett elő; kíváncsiság és a nagymester 
iránti tiszteletből megtelt a színház, (a királynő és 
Albert herczeg meg nem jelentek) s nem ke
vesebb, mint három primadonna, egy Grisi, 
Bozio és Castellan, ezeken kívül egy Lablache 
és Mario járultak az élvezet’ magasztösításához. 
Mindazáltal a londoni német hírlap fölötte bo- 
szankodik, hogy e ,,fölséges“ opera az ango- 
loktul nem németek’ (journalisták) lelkesedésé
vel fogadtaték, és hogy egy angol lap nem átai- 
kodik őszintén kinyilatkoztatni: „mennyivel szebb 
leendett é zene, ha azt Rossini szerzi vala.1' 
Kíváncsiságból magam is jelen valék, s az 
opera igen hidegen hagyott. Olaszhonban ha
sonló és még ennél jobb de elavult operákat 
sem hoznak többé színpadra. Ezen londoni né
met lap egész tartalma és színpadi bírálatiban 
nem egyéb nyomoru üzleti vállalatnál, közön
ségesen néhány német heber irótul szerkesztve, 
kik egyetemben ugyanazon álnok ellenségeske
dést, gonoszságot, kenvéririgységei tüntetik e- 
lö , mint a német continensen minden lekenye- 
rezhető collegáik. — Különös dolog, hogy a né
met belletriai sajtó és majd minden zeneneve- 
zetesség zsidók által képviseltetnek. — Nem tu
dom , vájjon ön Bécsbeni személyes találkozá
sunk óta egyenesen saját nevemben fordult-e 
Velenczébe Gritti Camill grófhoz, általa a nem
zeti színházban egy egész olasz operatársasá
got fölléptetendő. Bizonyára ki sem képes ked
vezőbb föltételek alatt, mint a lovagias Gritti 
gróf, a nemzeti színház' pénzállapotához mért 
társaságot rendezni, mert a legnevezetesb mű
vészekkel szerződésben állván, csekély pénz
összegért 4 vagy 6 hónapra , kettős — komoly 
és víg — operákat adandó társaságot küldhet
né; én meg vagyok győződve, miszerint az el
ső kísérlet sikerülvén, a nemzeti színház ma
gának újabb jövedelmi forrást fog nyitni. — 
Többek közt olvasta e ön e könyvet: „Les pe- 
tits mystéres de l opera“ ; talán Emich könyv
árusnál megszerezhető? Kiadása Brűsselben 
történt, szerzője Alfred Second nevet válasz
tott. Mindenesetre ez operai rejtelmek, mellvek 
tulajdonkép az opera' való történetit tartalmaz
zák, tiszta világot gyújtanak tájékozásul mind- 
líétnemü énekesek és tánczosok, tovább a köl
tők és zeneszerzők’ cselszövénveik közt; e könyv 

^  igen tanulságos és mulattató, s rendkívüli csi- 
) nosság és elmeéílel van írva.

E pillanatban több közlendővel nem ked
veskedhetvén, miután önt válaszra fölkérném stb.

CORRAD1NI SÁNDOR.
VELENCZE, nyárhó’ 20. 1845. Soraimat 

a tengerek’pompás városából egy zenemüvecs- 
ke’ mellékletében küldöm. E zenedarab a ,Car- 
magniola1 mi ugyan az Velénczében, mi nálunk a 
rákóczydal, s mellv itt majd minden alkalom
kor, mint nálunk a rákóczydal énekeltetik és 
játszatik. Ha a gyermek más nevet visel is , 
mégis mindenki könnyen rá ismer. E dal tör
ténete a velenczei köztársaság tábornoka Car- 
magniola és a két Foscari nevezetes patríciu
sokra vonatkozik, kiket Loredan patrícius üldö
zőbe vön. A nép meggyőződve a hamisan vá
doltak ártatlanságáról, s őket a kínteljes inqui- 
sitio' börtöneiből kimenteni akarván, e dalt vá
lasztó a megtámadás’ jeléül. Az üldözők' bo- 
szúja , a szerencsétlenek’ rögtöni és titkos le- 
fejeztetése által, e szándékot megelőzte; mind 
azáltal századokon át ez ének az . mellynek dal
lama a népet lelkesedésbe hozza. Mindekko
ráig eltiltatva , végre a kedvelt zeneszerző Ver
dinek sikerült a kormány engedelmével azt szép 
operája: ,,i due Foscari“, dallamai közé fölven
ni. E dal itt a társaséleti körökben mondhat- 
lan lelkesedéssel énekeltetik és játszatik.

Állításomat, úgy hiszem , ki sem fogja túl
zottnak tartani, hogy Velencze eredetét tulaj
donkép a Hunnok’ királya— Attilának (Eczel) 
köszöni. Történeti okiratok, mellyek az itteni 
levéltárakban találtatnak , kielégítőleg bizonyít
ják, hogy itt Attila magát az Isztriából betódu
ló Venetok ellen védelmezé. Sértetlenül látjuk 
Toriello-ban , nem messze Velenczétől egy kis 
szigetnyelven , az Attilától építtetett házat — 
akkor az elsőt és egyetlent, benne levő templom 
és trónnal. E házban 200 hun vitézt hagyott 
vissza . midőn diadalmasan Roma felé vezette 
harczosit. E visszamaradt hunok itt több lakot 
építőnek, honnan később a veneták és a közel 
szárazföld’ többi lakói, nehogy Attila' igája alá 
hajtassanak , a tenger’ sós hullámiból kimerede- 
ző posványos, és iható vízben szűkölködő szige
tekre letelepedtek — és igy eredt Velencze. Bá
mulnunk kell illy falakat illy márvány-csodákat, 
szilárd alap nélkül, a legkorlátoltabb téren , a 
felhők’ magasságáig, olly nagy terjedelmű vá
rossá alakulva látni, mint az a campanill-ról 
(Szent Márk' templomának haranglornva) olly 
gyönyörűen szemünk előtt elterülve látszik.

Velencze’ lagúnái és szigetei tehát csodá
landó bizonyítványai annak, hogy mire nem ké
pes az emberi ész és kitartás, kiváltkép ha ar
ra saját szükségeink s a teremtőtül keblünkbe 
oltott életszeretet hatalmasan ösztönöznek. Milly 
nagy volt az első letelepülők’ föladata. Tölté
sek és révpartokat emelni, lakaikat czölöpök- 
re építeni és azokat czölopök által megóvni !
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a ,1 Uj szökevények keresőnek az előbbieknél me-
t  * i inedéket, lakóhazakkal borítván el a szomszéd 

szigetkéket, számtalan naszádon látogaták meg 
Adria’ révpartjait, Tstria’ sziklás tengeröblét, 
az építésre szükséges anyagokat megszerzők, 
Dalmatia’ szigeteit, Calabria’ fokhegyeit, mig 
gazdaságuk és hatalmuk annyira növekedett , 
hogy az egész Adria a hatalmas tündérváros
nak meghódolt, mellynek népe egy aristocra- 
ticus kormányrendszer által igazgatva , keres
kedése és Szent Márkjáért legnagyobb hőstet
teket elkövetett, mellyek’ történetei az általá
nos világtörténetben mintegy magányosan tün- 
döklenek.

Hihetlen bátorsággal küzdöttek patríciusai 
annyi századokon keresztül a törökök ellen. — 
Byron mondja: ,,A világ többel tartozik Yelen- 
czének, mint akármelly más álladalamnak, bogy 
a hold nem emelkedik ott, hol most a ke
reszt áll.“ — E nagy költő szerint az egykori 
Velencze, mellynek hasonmása nincsen, melly 
az oczean’ Cybele és Romája, most a kábaság' 
gyülhelve , egy úszó bálterem , és még mindig 
a hullámok gyöngye. É s  ez i s t e n i  v á r o s ’ 
ő s l a k o s i  h u n n o k  v a l á n a k !

Szabadjon még néhány szót tennem azon 
benyomás és saját érzelemről, melly az idegent 
a dogek’ városáhozi közeledtekor meglepi. Tü
relmetlenség háborgatja a kebelt, midőn a gon
dolán legelőször evezünk Velencze felé, szokatlan 
érzelmek uralkodnak fölötte, midőn a tenger’ 
közepén , e mindig háborgó elem közti város
hoz közéig. Ha történetíró, még nagyobb kí
váncsiság feszíti keblét; ha búskomoly kedélv- 
lyel bír. úgy a csend és az emberi sorsra visz- 
szavezetett emlékezete, annál mélyebben fogja 
meghatni.

Csak a regényes és vidám kedélvü ember" 
élvez igazán Velenczében, és örömest emlék
szik vissza az itt leelt napokra és benyomásra, 
mellyel rá e tündérváros tön , s mellyet a világ 
semmi más városáéval nem iehet összehason
lítani. És e benyomás más nyáron mint télen, 
más nappal, szürkületkor, éjjel, a holdvilág 
mellett, esőben, más az apály és dagály’ idején, 
más szélvészkor, és ismét más koz- ünnep vagy 
mi emléknapon.

Még most is lehet — de méregdrágán — 
barcariolokat találni, kik Tasso megmentett Je
ruzsáleméből szép versszakokban, Chirinda 
szomorú életperczeit, Armida tündérpalotájá

nak leírását, esti holdvilágnál éneklik, mihez 
mindig két énekes szokott választatni, az egyik 
az első versszakot megkezdi, mig távolban a 
másik a következő versszakkal válaszol.

Sz. Márk’ piacza’ közelében az úgyneve
zett riva dei schiavoni (tótok’ révpartja) nyú
lik e l , mert János nápolyi király’ uralkodása’ 
idején , ki a „szép“ melléknevet nyeré, mintegy 
30,000-ből álló magyar sereg a velenczei köz
társaság által Nápoly felé vett útjában elősegít- 
teték, kik András herczegnek saját neje a fel- 
fuvalkodott királynő általi megfojtatását meg- 
boszulandók valának. A boszu végre is hajta
tott , mert a benyomuló magyarok a királyi pa
lotát elpusztítván , negyven udvaroncznak , kik 
a magyar herczeg’ halálán részt vőnek, nyel
vüket kitépték.

A magyar sereg átmenete’ emlékéül a Ke- 
neták azon helyet , hol tábort ütének , hamisan 
,tól part'nak nevezék, mert azon időben a ma
gyarok itt tótoknak tartattak. Innen látható, 
hogy csak tévedés az oka , mért nem nevezte
tik e part „Riva dei ungaresi“nak, mint a tör
ténet’ nyomán neveztetnie kellene.

Kik Olaszhont nyáron a tengeri fördők 
használata végett látogatják meg , ha az adriai 
tengernél maradni szándékuk, Triestet, ha pe
dig a velenczeieket akarják használni, a Lidó- 
nál fölállítottakat ajánlom, mert Riemernek a 
nagy csatornában készített fördői inkább egy 
poshadt tóhoz. semmint tengeri fördőhöz ha
sonlítanak ; és ép olly gazdagok kényelmetlen
ség , tisztátlanság, és túlságos követelésekben, 
mint Triest’ főleg a cs. k. katonai uszoda för
dői csinosság, tisztaság, jó szolgálat és mér
sékelt követelésekben. Egyébiránt a tengerbeni 
fördés igen nagy elevenítő hatással van az 
emberre, és az egésségre nézve csak akkor 
hasznos, ha egyúttal a vízben testi mozgások 
is történnek, mi Riemer velenczei fordőiben 
épen nem eszközölhető.

A hőség e nyáron itt már 40 fokig is föl
ment, minőre 1792 óta nem emlékeznek. Fö
löttébb sokat szenved idén Velencze a sirocco 
széltől. Az éjek a szobában ép olly kiállhatla- 
nok mint a nappal, legkellemesbek egy nyílt 
gondolán a tengerparton, hol mégis vehetni 
észre egy kis szellőmozgást; a csatornákon pe
dig iszonyú büzhodt lég terjed el. A fürdővizek’ 
hőfoka 25— 27 R. közt változott.

Dr. ROSENBERG.
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K Ö Z N É P !  B A B O N Á K .
(Vége.)

12. Sz„ András’ napján a férjhez készülő 
lányka estig böjtöl, besötétedvén. a favága- 
tón egy marok kendermagot vet el, s térd
re ereszkedve ezt mondja: Sz. András Sz. And
rás! kendert vetek, adjad uram tudni, kivel 
fogom nőni? s ekkor egy lábravalóval a helyet 
beboronálja, fohászkodik, és elmegy a nélkül 
hogy visszatekintene; éjszakára azon férfiruhát 
feje alá rejti, s (mint mondják) az , ki őt nőül 
veszi, álmában megjelenendik.

13. Lucza’ napján a tyúkokat abroncsban 
étetik, hogy egy helyre tegyék le tojásaikat; 
ugyanezen nap fonni vagy varrni nem tanácsos, 
mert a tyúkok megdugulnak ; a teheneket meg 
kell füstölői, és az izeléket eltakarítani, hogy 
a tehén’ hasznát a boszorkányok el ne vihes
sék (!) Ugyanez nap’ estvéjén az ajtókat fok
hagymával szokták megkeresztelni, hogy a go
noszok be ne jöhessenek; a ki pedig ez nap
tól kezdve karácson' estvéjeig, naponkint vala
mit rajta munkálva, készít egy székecskét, éj
féli misén ezen ülve megismeri a boszorkányo
kat.

14. Virágvasárnapi passió alatt kimennek 
pénzt lesni, mert mondják — hogy ekkor a fold 
alatti kincsek megnyílnak. — Az ekkor meg
szentelt barkát pedig nem tanácsos a szobába 
bevinni, mivel ettől a legyek megszaporodnak.

15. Karácson’ vacsoráján minden ételből 
félre szoktak valamit tenni, s azt megaszalva, 
a tehenet vele füstölni, — igen hasznos (!) Tör
tént már azonban, hogy illy bübájoskodás’ al
kalmával tűz esett a szalmába , s nem egyedül 
a tehén veszett oda hasznával együtt, hanem 
magukat s több becsületes szomszédjaikat is 
kiperzselték.— De ki tehet Isten’ akaratjáról^) 
— Tíz órakor, midőn elsőt harangoznak, a férjt 
óhajtó hajadon egy nyaláb olvasatlan hasoga
tott fát visz a szobába, mellyet éjféli miséről 
haza jövet olvas meg, ha páros — reá követ
kező farsangon férjhez megy, de ha nem pá
ros , honn marad. Beharangozáskor a pinczék- 
beni teli hordókat csapatig kell megtölteni, ha 
mise alatt a bor megcsordul — bő, ha leapad, 
szűk termést jóslanak. Szinte beharangozáskor 
a házhoz tartozó minden személyre egy darab 
hasított fát számlálva a szoba’ közepén rakás
ba állítnak, ha azokbul — a templombul vissza 
jövetig — valamellyik eldőlt, az, kire azon da
rab számíttaték, az utánai évben meghal (!) U-

t gyanezen estve vacsora után a hajadon a szo
ba’ négy szögletét keresztben megsöpri, s a 
szemetet szakajtóba szedi, első harangozáskor

---------------------------------------------

az udvarra Önti, és a szakajtóra áll s hallga- 
tódzik, a melly tájról először hall kutyaugatást, 
arra fogják férjhez vinni.— Éjf^i miséről meg
térve valamelly szalmafedelet megráznak, s a  
kötőjökbe hullott gazt haza viszik; ha tiszta bú
zát talál benne, gazdaghoz, ha feleset, közép 
rendühoz, s ha csupa rozst, szegény ember
hez megy férjhez. Szinte ekkor a sertésólhoz 
vitetik magukat, hol a nő egyik lábával a sertés
ólat megrugva mondja: röhencs egy esztendő
re , röhencs kettőre , s úgy tovább, mig végre 
a röfögő csakugyan jelenti magát, mi a hánya 
dik rúgásra történik , annyi év múlva veszik 
férjhez. A gazdasszony pedig piszkaiéval köze
lít a tyúkólhoz, s azt megkotorva ezen bűbájos 
igéket mondja: szomszéd’ tyúkja kolkodács, az 
én tyúkom tojást ád ; — ezt, hogy használjon, 
háromszor kell egymásután megakadás nélkül 
elmondani. Templombul haza jövet az ablakon 
be szoktak tekinteni, ki a következő évben 
meghal, azt az asztalon kiterítve meg lehet lát
ni (!) Ólmot felolvasztván, azt vízbe öntik, s kép
ződött alakjából nézik ki jövendőbeli férjeik’ ál
lapotát.— Mondják hogy karácson’ éjszakáján 
a barom is megszólamlik; az egyszeri gazda 
meg akart errül győződni, s befeküdt az istál
lóba; éjféli mise alatt hallja hogy egyik ökör 
megszólamlik — s oh ! szerencsétlen fölfedezés! 
— azt mondja ökörtársához: ,szegény gazdánk 
is meghal a jövő évben* — mire a gazda elszo
morodva távozék az istállóbul, s keserűségében 
nem sokára meg is halt... így fizet a kíváncsi
ság ! (?)

16. Nagypénteki éjszakán keresztutakra 
mennek az elszánt pénzszomjasok , hova a go
nosz szellemet (sátánt) idézik, ki bizonyos bű
bájos kényszerítésre kénytelen nekik pénzt hoz
ni. De ezen elszánt lépést igen veszélyesnek 
mondják, mert a gonosz lélek különbféle rém
alakban iparkodik az őt idézőt a szentelt kré
tával formált körbül kizavarni, (hova belépnie 
hatalmában nincs) de ha ijedtében elhagyja kö
rét, azonnal a sátán’ hatalmába esik; mi pedig 
igen könnyen megeshetnék, mert a szegény 
ember legjobban fél az ördögiül! kivált ha a- 
zon ördög egyszersmind szolgabiró is volna! —

És ekkép befejezőm babonás meséimet, 
mert bizony, kegyes engedelmekbül, ezúttal 
már nem jut több eszembe.

ÁRVAY JÓZSEF. *)

1) Igen köszönjük ezt is. ,Nógrád‘ mezőváros’ táj
és népismertetését elvárjuk. Szerk.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.
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A LENGYEL MÜVÉSZCSALÁD.
BESZELY

PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁRTÓL.

Bevezetés.

gyikén azon esős napok
nak, midőn kedélyünk a 
fölöttünki mogorva» föl
legeket annyira vissza
tükrözi, egy tömött sa- 
lonba vetődém a Raden- 

T  j^badeni hires fördőhelyen. 
Urak és urhölgyek a legújabb, legválaszté- 
kosb divatszabályok után mustrálgaták egy
mást szemüvegek- és nagynál nagyobb lát
csövekkel. A hangverseny érdekes, mert 
szegény lengyel család intézte azt, melly ván- 
dormüvészete után kereste kenyerét. Diana- 
termetü halvány nő, granátszem, dús hajzat 
és urias mozdulatival, annak gyönyörű két 
fiatal leánya, szép fiacskája s egy jeles ki
nézésű férfi tevék a művészi egyletet. Ez 
utósó —  minő helyzetet adjunk neki nem 
tudom, mert a család’ közelebbi viszonyait 
akkor még nem ismerém, —  a fuvolán, a- 
zok pedig ének és zongorán jeleskedtek. A 
nő majd az éneket kiséré, majd kótát for-

dítaa  játszóknak. Képességök nem igen nagy 
vala. Radenben, hol a világ zeuemüvészei!
annyira öszpontosulni szoktak nyaranta, hogy 

I néha csupa zenehősekből lehetne összeállí
tani egy hangverseny]' hallgatóságot, illy kö
zepes tehetségek nyom nélkül enyésznek. 
Némellyek zúgolódtak pénzükért, mások —  
legtöbben —  csak a nemes czélt kívánták 
tekintetni. Valóban is olly mi különbös, olly 
nemesb, mondhatnám olly aristocratai volt 
e vándorcsalád’ egész valója fölött, mi első 
tekintetre tud érdekelni műveltebb hallgató
ságot. Egy hatalmas lengyel herczeg pártfo
golta őket, ez volt oka hangversenyük’ láto
gatottságának.

Aztán a művésznő és serdülő leányai 
is olly szépek valának, hogy alig volt férfi, 
ki szívesen szemlét ne tartott volna különér- 
dekü bájaik fölött. A fuvolász pedig feltünő- 
leg szép férfi volt, s nem egy orosz herczeg- 
nő sohajta fel magában, sok szerencsét kí
vánva tövises pályáján.
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A padsorok’egyikében (különösen) volt 
egy — mint mondák nekem — bukaresti 
család —  férfi és hölgy — kik alig vették 
le perczekig szemükről a roppant kiterjedé
sű látcsó'ket. E pár tökéletesen elszigetelve 
élt a magasb köröktül. Csak a szerencsejá
ték’ tömött asztalainál lehete őket látni éjen- 
te, hol a férfi tetemes vesztései, a hölgy pe
dig roppant nyerései által lőnek nevezete
sekké. Amaz száraz, elélt, beszédében épen 
nem olábos, sőt mondhatni kissé tótos kiej 
tésü, arczban pedig valóságos magyar képű 
férfi volt. Kissé elhízásnak indult, szabályos 
arczvonásu derék nő volt emez. Szemében 
kiidéző elevenség, mozdulatiban szögletes 
negéd, öltözetében pedig bizonyos czifra ne
me az elegancziának mutatkozék, mit a fran- 
czia igen jól fejez ki e szóval : m a u v a i s 
g e n r e .

Mindezt azért részleteztem hosszasb- 
ban, mert Floresko báró és szép neje' —  e 
czím alatt valának ők beírva a vendégkönyv
be —  némi tekintetben nevezetes fördő- 
vendégek lévén —  olvasóim’ kegyes enge- 
delmébül őket ezennel bemutatni nem tar
tottam helyén kívül.

Badenben — mint Europa’ csaknem 
minden nevezetesb helyén —- majd mindig 
lévén egykét előkelő magyar család, kedvűk
ért, vagy meglehet sajátságos szeszélyből, 
a hangversenyzők Rózsavölgyink’ néhány je- 
lesb magyar nótáját zengék el. De minő fok
ra hágott a jelenvolt honfiak’ kedves megle
petése, midőn az ifjú művészek’egyike, any
ja’ rövid, de lélekdus ritornellje után, egy
szerre csak előáll, s egy andalgó magyar 
dallal lepi meg a hallgatóságot, azt képzeloi 
lehet. A dal az ismeretes E g y  I s t e n é r t  
e g y  h a z á é r t  szavakkal kezdő hymfidal 
vala, mellynek végsorait az egész művészi 
család lelkes harmóniával zengé el, és olly 
tiszta magyar kiejtéssel, mi szembeötlő bá
mulásra készté a magyarokat. Nem vala még 
bevégezve karénekük, midőn egyszerre halk 
sikoltás riasztá föl a kissé feszes aristocra- 
tai kört, mit átalános mozgás követett.

-— Mi az? ki az ? mi történt? kérdék 
százan.

— Csekélység, mond Floresko báró
né, férjemet szokott szédülése fogta el, s 
fejét vállamra ejtvén elsikoltám magam. — 
Erre fris vizet parancsolt egy orvos. Első, 
ki azt odanyujtá, volt egy lengyel művész
nő s a szép fuvolás, asztaluk több pohár 
vízzel lévén ellátva. Szives készséggel aján- 
lák azt a bárónak, kinek fölemelt lankadt te
kintete a müvészpár’ szemeibe tapadt.

—  Laura !
— Kálmán !
<—  Hermia !
—  Káz n é r ! voltak egyszerre a felki

áltások, mik különböző ajkakból történek ki.
E váratlan esemény után mindenki a

regényes drámai fordulatról társalgott, mig
a terem lassankint meg nem ürült s minden 
újra lecsöndesült.

Jelen lapok írójának elég volt e rövid 
látmány, hogy itt némi érdekes —  hihető
leg regényesíthető történetet gyanítson. Sej
telmei nem csaltanak, a történetet valóban 
érdekesnek találta, s ha tán annak összetűzé
se nem igen sikerült volna neki, azt lapunk’ 
kegyes olvasója ne a feldolgozott tárgy’ med
dősége, hanem inkább az iró’ tehetlenségé- 
nek tulajdonítsa. Kezdjünk a beszélyhez.

I.

Halálianya.

Halálos ágy körül, mellynek betege ócs
ka szarvasbőrrel terített szalmazsákon vo- 
naglott, Pest’ keskenyebb utczáinak egyiké
ben látunk néhány alaköt, kiket —  mint je
len történetünk’ főszemélyeit —  élénk fi
gyelmedbe ajánlunk. Egy halvány, magas 
termetű ur, éles fekete szem- és horgas or
ral fütyölgeté magában lassú hangon Zampa’ 
bordalát, míg a szomszéd szobába és visz- 
szasétálgató lábai recsegő csizmazenével ki- 
sérgeték dallamát. Mélyecske medrü punsch- 
edényből ollykor kalánozva, hideg stoismus- 
sal folytatá egyhangú sétáját, de megmeg- 
álla mégis a kínnyoszolya előtt, s vérmes 
szemét a haldoklóra szegezve, rögtön moz-
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dulati ollyas szánakozó békétlenséget árultak 
el, mintha mondanák: hát még sincs vége?

Más uracs is feszenge a punschasztal 
mellett. Törpébb s ifjabb vala korára, de kül
seje ványoltabbs beesett arczain félreismer- 
hetlenebb jeleit hordozó ollyas rendetlen é- 
letnek, mit keleties nyelvünk e szóval ,kor
helység4 igen találva fest. Ez poharankint 
üríté a gőzölgő szeszt, ollykor szerelmes pil
lanatokat dárdáza kicsiny zöld szemeiből a 
szobábani nőalakra, s még gyakrabban arany- 
lánczon csüggő óráját nézdelé, mintha mon
daná : ,olly késő, s nekem még itt kell vesz
tegelnem.4

Orvos ur szokott tudori fájdalmatlan- 
sággal olvasta az Allgemeinét, keveset ag- 
gódék a haldoklóval, s midőn ollykor a lapot 
képéről levevé, e szókat olvashatód rajta : 
,Vájjon mit kapok a gazdag zsugori örökö
seitől?4

De fordulj el egy perezre e szigorúan 
hű világképnek illy szomorú oldalától, for
dítsd meg azt, hadd lássuk a fénylőt is.

Gyönyörű nőalak hajlik bájteljesen a- 
ma nyoszolyára, szoborszerü karjainak egyi
kével a fej vánkosát emelgetve, míg mási
ka pézsmás csészét illeszte a kihalt szem
mel is utána epedni látszó jégajakhoz. Majd 
leül s angyalkézzel törölgeti le az izzó halál 
verejtékét, míg ismételt csöndre inti a férfi
akat, kik ezalatt más szobába távozónak, e- 
lég hangosan szavatkozók. így, és csak igy 
kellene festni a jóságot, mi egy szeráphnő- 
ben egyesül.

És miként ő benne, úgy mellette is a 
vallás honolt. Vallás, az ő üdvezítő vigaszá
val, az ő engesztelő szellemével. Isten’ hűbb 
szolgáinak egyike ült a halál lábainál, szent 
illetődéssel intézve fohászit az irgalom’ Is
tenéhez.

És ezek között fekszik az elhaló E n o s h. 
Oh a gyáva nyomorfi! Mit használnak neki 
százezrei, miket halomra gyűjtött a lelketlen 
fukarság ? Mit ama keserű megtagadások, 
márványszerü könyörületlenség, mit ama 
nyomorultan átvonszolt hosszú életláncz ?

Mindez megvásárolhatja-e bár csak egy ho
mokszemét élted’ lejárt fövényórájának? S 
ha nem volna a vallás, mellynek fölföllobba- 
nó diadala teszi, hogy olly görcserősen szo
rongatod kezedben ama szent feszületet, ha 
nem volna hit, melly bocsányt igér neked, 
s büntisztulást : mondd, oh mondd nyomo
rúság gyermeke, mi volna életed — mi len
ne végzeted?

Míg az elaggott öreg, kínos ágyában 
ekkép a halállal küszködik, néhány lépésre 
tőle —  a szomszéd szobában —  egészen 
különböző indulatok tusáznak.

—  Igen igen —  mond kényesben a 
kisebbik uracs, kinek neve Uzordi Kálmán —  
igen, holnapután. Az öreg zsugori, —  job
ban mondva : a néhai, unokatestvére volt 
az atyámnak. Vagyonának eredeti alapja a- 
nyai, azaz nagyanyám1 hagyományán fenek- 
szik. Az tehát —  minthogy végrendelet 
nincs —  annyival inkább rám marad és sen
ki másra, minthogy én hordom még magam 
ősi családunk’ nevét. De hiszen ! nem azért 
végeztem én törvényt, hogy ne tudjam q u i d  
j u r i s  jó Mihálykám!

—  De nőm magának a néhainak leg
közelebbi vérrokoua. Laurám’ anyja testvér 
volt az öreggel, s pedig igen is szeretett 
kedves testvére. Sógorát is, a derék Lobicz- 
kit —  kit még olly messze földön Podoliá- 
ban is meglátogatott volt az öreg ur —  na
gyon szerette. Ipám uram az öregnek ismé
telt unszolására jött ki Magyarországra, s 
telepedék meg Kassa' vidékén. Atyám s az 
öreg ur •— kik mint tudod olly lelki bará
tok voltak együtt —  még azelőtt kitervez
ték volt összeházasításunk. Laura csaknem 
gyermekkorában nekem vala szánva, s vele 
öreg bátyjának vagyona. Azért ha tán vég
rendelet nem is lenne, min csakugyan igen 
kétkedem, —  mond élesen szegezve barna 
szemeit az övéit lecsüggesztő Kálmánra —  
legroszabb esetben is egyaránt osztozunk.

(Folytattatik.)

*
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Al v a j á r ó .
REGEDAL.

Itt hervad kedvesem,
A legszebb hölgyvirág ;
Ketten szerettük ő t :
Én és a h o l d v i l á g .

Az éjnek Istene
Lön, ah! v á g y t á r s a m u l ,
S viszontszeretteténk
Kimondhatatlanul.

Boldogság’ álma közt 
Én elgyürűztem őt,
S mint vőlegény birám 
Az angyalszeretöt.

Nappal menyasszonyom 
Csak engem szere te tt;
S éjjel lángkebele 
A holdért reszketett.

Bús halvány arczomat 
Holdnak nézé talán,
Nappal azért ölelt ^
S csókolt olly hőn e lány.

S csillagkoszorúsan 
Ha jött a holdas éj,
Az éghez vonta őt 
A bűvös szenvedély.

Hogy a magasba ne 
Találjon rést, nyomot,
Őrködve zártam el 
Ajtót és ablakot.

S a hold ölembe látván 
Az angyaltermetet,

Sápadtan ránk világolt,
S szerelemféltö lett.

Epedve híni látszék 
Őt büsugárival,
Majd nyájasan mosolygott 
Ezüstlö ajkival. —

S ábrándosán mereng 
Ölemben a leány,
A mélacsendü éj’
Szerelmes vándorán.

S hiában féltem öt,
Hiában ölelem,
Győzött a föld’ fián 
Az égibb szerelem.

A hold menyasszonyom 
Magához karolá,
S égő sugárival 
Lelkét f ö l c s ó k o l  á.

S nászoltár lön az ég, 
Gyertyák a csillagok, 
Szenteltvíz a harmat,
Melly hulltában ragyog.

Öreg tisztes tanúk 
A terhes föllegek,
S a szellő eskető 
Szellemként lebegett.

S azért illy szép az ég 
E csöndes éj’ felén :
—  Menyegzőt ünnepel 
A hold a vőlegény.

LISZNYAY KÁLMÁN.

B A L E L V E K .
(Vége.)

iám ! —  mond a mécsről 
húgára nézve, mint midőn 

vsok évekig elzárt rab a 
napot s a mentés’ hirnökét 
pillantja meg.

— A pesti hírlapok és 
folyóiratok új s ránk néz

ve igen különös eseményeket kürtőinek — 
hallatta a papa.

—  Hogyhogy ? —  mond az[ anya kék 
csészéje' aranyos karimáján futkosva ujjú
val, s váró szemekkel hosszat nézve férjén.

—  Több political fordulatok, s köztük 
egy novella is, mi több . .  — folytatta ujját
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fölfelé tartva, mintha mondani akarná : na, 
találjátok k i!

—  Nos ? — feszengett a mama.
Ábel lesütött szemekkel pirulva figyelt.

Pia Ábel’ haját fonogatá.
—  Családunk' neve alatt —  kiáltá 

egyszerre az apa.
—  Nem írtam e meg neki, hogy csak 

ezt ne tegye ?! —  mormogá magában sen
kitől nem értetve, görcsösen összeszorított 
ajkakkal, Ábel —  ez átkát hozandja fejére.

—  Mit?
—  A novella csinos, füzére a legújabb 

szavaknak, mellyeknek tizedikét sem értem, 
s valóban remek — pajzánkodott a táti.

—  Ugyan kitől lehet ? —  lön a kér
dés —  bizonyosan új csillag támadt az Írók’ 
egén ?

—  A munka . .  I z i d o r u n k é .
—  Lehetetlen!
—  Ma f ő i !  —  kiáltott föl az apa, s 

az ablakok fölrezgének hangos hahotájára.
— Istenem ! —- suttogta dalhangon a 

leányka s keblére szorítá kezecskéjét, hogy 
egy belső öröm ki ne feszítse azt.

—  Mi lehet foglalatja ? —  kérdé a nő 
örülve, de látta a férj’ homlokát félsötéten.

—  Önsorsát irta le — szóla a férj — 
s a mint elolvastam, azt vélém, tán megre
ped szivem. Ha, ha, ha! az adósságok, nem 
m ás; ugy-e Ígérte, midőn főn valánk, hogy 
nem teszi azt többé, csak engedjem meg ne
ki naponkint a színházat látni. S a hogy ezt 
tőle megtagadám, (hisz a mi igaz, igaz : e- 
gyébre nem is költött) mint fordult az ab
lak felé, hirtelen zsebkendőjét kapta és sze
meit törlé. Szegény ártatlan gyermek, nem 
szántam volna az első golyót agyának rö- 
pítni.

Minden arcz sötét volt az asztal körül.
De nem akarok többet beszélni ró

la, fejem fáj. .  ne, fiam Ábel, olvasd el te —  
s mérgesen odaveté az iratot —  te úgyis 
bátyád' nyomain indulsz. Olvasd és pártold, 
a mint tetszik, derék bátyád’ ügyét; én u- 
gyan tudom, hogy a mit neki Pesten meg- 
igérék, neked Ígéret nélkül megteszem, hogy

ha bármikor egy könyvet találok nálad Ci
cero és Senecán kívül, a könyv tűzbe fog 
menni ; téged pedig agyon . .  vagy itt ha
gyom anyádat és testvéreidet, de annyira 
még sem hagylak sülyedni, mint testvéred 
sülyedt.

—  Fiam, B o l d i z s á r !  —  csitítá őt 
aggalommal a szorgos anya — te föl vagy 
hevülve, mérsékeld magad'. Az egész fiú nem 
ér annyit, mint egésséged. Kíméld azt ne
kem s gyermekeidnek —  s kulcsolt kezeit 
vállára akará tenni a bőszült apának. _

—  Nem —  rivalt ez, vállát elfordítva 
—  nem . .  s ha A n d  o r öcsém még egy
szer ad Ábelünk’ kezébe titkon könyvet, s 
én megtudom, eltiltom házamtól. És mon
dom, fiú, hozzá ne járj, mert jaj neked . .  
de mit vesztegetjük az időt ? . .  olvasd.

Az apa iszonyúan föl volt hevülve, s 
még sem fojthatá el a kíváncsiságot : fia 
müvét olvastatni.

És magasan, kiemelten önmagából, büsz
kenemesen, szánva szegény apját elveiért, 
szánva ikerbátyját sorsáért, a gyertyát e- 
gyik, a lapot másik kezébe ragadá s főn, 
mint Zrínyiné fáklyával a torony’ ablakában, 
olvasá, lelkének legmélyebbre sújtott kínjá
val, legmagasabbra feszült húrjain magasz- 
taltságának. S nyelvén a nemzet beszéle, e- 
melkedő hangjában a haladás’ szelleme át- 
kozá a szánandó apa’ elveit s a mint olva
sott, szent fény sugárza a tizenhét éves gyer- 
mekifju’ feje fölött. Látá pedig a leányka a 
fényt s dicsőültebben térdre omolt a dicső
ült előtt. S midőn a sorok az idő’ életét és 
sanyarát érdeklék : följajdula s a könyűk ö- 
zönében a végzet sírta ki részvétét. Ábel 
olvasott s mint a haldokló’ kínai közel élet
végénél csöndesednek, csöndesedett a no
vella.

—  S a u v a g e !  s a u v a g e !  az ecze- 
tet leánykám —  sikoltá az anya —  öre
günket a szélütés környezi.

Ábel rohant s a lapból egy levél csör- 
rent a padlózatra.

Az öreg fölocsúdott.
— Oh végzet —  panaszkodék sokkal



f lágyabb hangon —  te keményen büntetsz. 
E család, melly Zsigmond király’ kormánya 
óta még el nem tántorult apái’ szokásaitól, 
igy bűnhődik? mellynek lelke mellett a di
vatok és újítások’ hitvány szele nyomatlanul 
lebbent el, most egyszerre és igy legyen 
áldozata a kor’ szellemének?! Egyik fiamat, 
ki életében mindig magábavonult és szor
galmas volt, a papi rendbe ohajtám beiktat
ni, s azért tilték el tőle minden közeledést 
a világ’ csábjaihoz. Tilalmamért most im a 
köszönet; igy tesz ki a már úgyis annyira 
elhanyagolt nemzet, az egész haza’ balitéle- 
tének. Ők helyeselni fogják a fiú’ elveit, mert 
önelveik helytelenek. Oh szokás, oh k o r ! 
Öcsé, kinek szemeiből más mint polgári 
rangok’ magas vágya nem is tündököl, s ki
nek ennézeteim is arra irányozvák, most 
egyszerre unni kezdi Piától, s csak festék, 
fuvola, hegedű és regények szíve’éleményei, 
s ha nem engedem maga feje után járni, ha 
éretlen szenvedélyének gátja akar lenni ala
pos intésem, vadászni megy, kimarad. így, 
igy, szegény apa, ez díja terveidnek!

S az agg sírni kezdett, mint gyermek. 
Boldizsár és Andor, bár testvérek, két 

külön intézet’ növényei, két külön lelkületet 
öröklének ifjúságuk’ pályáján. Itt Göttinga, 
Oxford és Pest, az elvek és gyógyászat —  
ott családköri tótlatin és latinmagyar neve
lők alatt futa végig a holt bölcselkedés és a 
laptalanul merített jogok’ tana — s igy itt 
is, ott is más fölfogások az életből.

Fájt Andornak, ki együtt lakott bátyjá
val megyeorvosi helyzetében, a szépen ser
dülő fiatalokat elhanyagolandóknak látni, az 
alaptalan s imádott honára nézve annyira 
káros nevelés alatt. Hogy Izidor Pesten vi
rágzók, örvendett s lelke megnyugodott, de 
Ábelt igy nem nézheté s az órákat igen 
gyakran magára vállalá. Nem mulasztá el 
illyenkor a fiú lelkét, művészileg kisimult 
és teljdiszében alapos tanirányába vezérle
ni. Sikerbe ment vállalatit az évvégek’ tap
sai koronázák, a szép fiatal magyar nyelv
ben honosítá meg kedvenczét; ecsetét, mely- 
lyet szinte tulhevült lelkesedéssel kezelt,

képzeltében Angelóig emelé a képzet és sza
bályok’ ösvényén —  s igy a két fiú, mű
vész és költő, elkészítve lön egy méltán di
cső haza’ méltó tagjaiul.

Köztük tenyészett az anya’ hugocskája, 
a bájos szende Pia, mint a monostor’ pudi- 
cosája, mint a gyöngyház tiszta tengerfö
vényben. Szép volt ő, mint a meggyőződés, 
hogy őt csak nemtők dicsérhetik ; szűz és 
nyugodt, mint a bevégzett teremtés alkonyán 
az örökkévalónak „ámen“e.

E szent szikrát csak imájával akará 
vestalobogványnyá érlelni az orvos; itt már 
csirádzék a női honszeretet, a szépek’ mél 
tánya s bátyjainak szeretete. Az orvodnak 
csak mentő és óvó alakban kelle föllépnie.

A leányka egyaránt csókolá meg Izi
dort és Ábelt. Ábelt kis pittorének nevezte 
és szőkéivé czirogatá; de ha a komolyabb 
Izidor fürtéit szétsimítva, ajkait csókjával 
szentelé : akkor megállt lelke a sötét szemek 
fölött, mélyében megförde s ő mint hug, mint 
leány mondhatlanul boldog volt.

Levél é rkezett; Ábel feltöré és olvasá.
,Én boldogtalan, nagyon boldogtalan 

vagyok : ti, ti nekem kedvesek, ne legyetek 
azokká. Szülők, Ábel s te, jó Piám, ne fe
ledjétek Izidort.1

Miért kellett e hármas boldogság’ fák
lyájának igy eltörnie?!

A reg a tegnapi éj’ következményei
nek romához vezet.

Nagy homlokzatú lak tátong két nagy 
zergeszarwal kúpján. Egy alak vonul el a 
vakítón fehér fal mellett, hosszú árnyat hagy
va maga után a kastélyablaknál, mit belülről 
irigy függöny takar. Gyűrött arabgyap kám
zsa s turkoaz shawlba van burkolva a nyár
utó’ leble elől; megáll s később keskeny 
gothajtó’ szárnyát nyitja meg és szemeinket 
magával lopja be.

A kis szoba csöndes, mint Pompeji és 
Herculanum’ álma a lávatemető alatt, és szo
morú, mint haldokló szarvas’ nyögése után 
az elzengett Mátra. Görög Ízlésben pamlag- 
ágy, atlaszfüggöny, néhány körzet nélküli 
tájkép, képóra, gothszekrény s több alacsony
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f bútor rendes bájban és bájos rendetlenség
ben. Dinnyebélvörös rácz sapkáján nagy kék 
bojtját hátrabillentve fejével ült a lányka’ 
lábainál törökösen az ifjú, s kis hegedűjén 
hirtelen kapott accordok után újia evezni 
kezdett az érzetek’ taván, majd mint halász 
merően nézve horga után az üveg vízfenék
re, majd mint déllebel elsuhogva a rezgő 
tükrön.

A leányka aludt : legyek nem merték 
háborítni őt, s földtulinak mutatkozó nyugal
ma a pillák’ súlyos csendén láttatá, hogy so
kat szenved; az ifjú pedig hangokkal gyó- 
gyitá a leány’ kínját önagyában s ő a magá
ét a húg’ szenvedésének gondolá. Hőn sze
retett bátyja messze járt, oh, ki tudja, hol ? 
húga ott szenved a sajnálat korában, tán so
ha föl nem virulandó. 0  pedig ott ül hege
dűjével, elméje hideg, mint annak húrjai, a 
megfogás hatalma el van benne törölve, 
csak beteg lelke forró. Azt hiszi szegény, 
hogy bátyja, Pia és ő egyek, hogy e három 
ő s léte e háromba forrt. Pia fejét fájlalja 
—  az ifjú panaszkodék az orvosnak, hogy 
agyában tüzes kínok zugnak; ha Pia izzad, 
ha egy légy rászáll —  az ifjú önmagát törli 
és legyezi. Néha fölvillan, hogy Izidor bátyja 
Adria ősvizein utazik s az ifjú olly szépen 
tudja kérni az üres csarnokot :

—  Ne ülj, kedves bátyám, a hajó’ szé
dítő orrára, meglásd, elszédülsz s a zöld 
tenger habja nyel el öcséd’ karjaiból.

S illyenkor őrjöngnek a szülők, tépik 
hajaikat, s az apa nem tudja, hogy annyira 
sajnált gyermeke önelveinek áldozata. —  Az 
őrültség azon pillanatban lepé meg az ifjút, 
midőn a gyászlevelet tőré föl s bátyjának 
szerencsétlen sorsát, kit vele szült a jó a- 
nya e világra, s kit, mivel maga volt, mint 
önmagát szerette, úgy kelle látnia képzeté
ben. A levél három végszavában rohant föld- 
rül a való kárhozatába. Azon pillanatban ha- 
gyá el elméjét az összefüggés. Hiában kiál- 
tozák szülői Andort, s hiában vala kiáltozá- 

J l  saikban a borzalom, mintha utczák sülyed- 
nének a pesti vízár’ dultakor, hiában hivák 

(T) az orvost, kit gyógyításáért imént kiküszö

bölni akarónak — a végszavak’ elhangzásá
val elhagyó fiók’ elméjét az összefüggés, s 
azóta a lángésznek csak darabjai tünedez- 
nek föl.

A burkolt alak’ beléptekor Pia’ hom
lokán egy fölleg mutatkozék s Ábel kábulva 
rohant a gyógyászra.

,Segélyt, segélyt!‘ —  énekló egy dal
játékból, térdeire omolt Andor előtt, s mi
vel az egész éjt álmatlanul tölté, lelke pe
dig úgyis törve volt, arczra hanyatla s hir
telen elalélt.

Az orvos összekulcsoló kezeit, szemei 
sokáig egekre függesztvék —  a szülők pe
dig jöttek és mentek sírva, jajgatva.

Az orvos pedig mindig állt, s midőn a 
szülők eltávozának, köny lopódzék szemeibe 
és sohajtá :

—  íme, a hármas áldozat!

III.

Három év telt el azóta, hogy ezek tör
téntek s Izidor a keresztet, mellyen üdves
ségét vélé fölfeszítve látni s mellyet olly 
hőn karola át, ott hagyá.

A kis koronaváros’ minden utczasar- 
kán a dobos ezt kiáltozá háromszor:

,Ezer forint annak, ki egy egyszerű 
kis gyöngyös tárczát megtalált és kézhez 
adja. Holnap jelenjen meg a viski fördőkben, 
azon házban, mellynek homlokán két zerge- 
szarv áll, adja át az említett jószágot, melly- 
ben csak néhány levelke s egy arczképvan 
s az ezer váltó forintot azonnal megkapja.1

—  Most már csak lelkesen előre, —  
mondá magában Izidorunk.

— Ugyan, kedves bácsikám — szólí- 
ta meg már alkony' homályában a viski 
hegylábnál egy koldust, az országút szélén 
nem látott egy üveges hintót erre haladni ?

—  Igen, igen —  vágott közbe az ö- 
reg nedves szemekkel, görcsösen és fuldo
kolva szorítván ajkaihoz egy aranyat —  öt 
kesely csődör volt befogva, s itt, itt állt meg 
előttem a hintó, ugyanazon hintó —  rebegé, 
a kerékvágást megcsókolva —  ben angyal
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képében egy kisasszonyka ü l t . . szegény igen 
beteg v o l t ; magához inte s mialatt ezt adá, 
mondotta: ,Imádkozzál, jó öreg, egy leány
káért, ki vágyaival sírja’ szélén áll, hogy a 
mindenható Isten csöndes kimúlást adjon 
szegény életének1. . s újra sebesen elgörgöti 
a hintó.

—  Elérhetem-e hamar a kastélyt ?
—  Egy negyed alatt.
—  Je rünk! — kiáltá a boldogtalan, 

hirtelen lekapá óráját s átnyújtva a koldus
nak, bár alig tárták lábai, csakhamar elnyelé 
őt a tátongó rengetegbe rohanó széles ut.

A hegyfokon még egyszer álla meg, 
kezében a tárcza volt, melly szerelmök’ első 
tanújánál, a keresztfánál hulla ki a hintóbul; 
magasan tartá azt főn, Figari vonított, lenn 
a sziklarepedés’ fekete gyomrában vadkan 
csörtete az őszi levél közt s a havasról egy 
repedt harang konga le.

—  Föl, föl! —  kiáltá még egyszer s
eltűnt.

—  Lánykám s te itt hagysz engem ? 
— kérdé térdre omolva az ágy előtt egy 
szeretett a múlt időkbül, tárczát nyújtva a 
költöző angyal’ kezébe.

— Nem, kedves! ott főn még egyszer 
összejöendünk! —  válaszolt Pia, s nem vol
tak kitörő érzelgések a két szerető közt há
rom hosszú év után, mint más szivekben 
lenni szokott, ük  mindig együtt valának lé
lekben, bár számolhatlan mértföldekre távol 
egymástól.

— Ott fönn ?! —  rebegte kérdezőleg 
halkan az idegen ifjú a haló fölé borulva.

— Ott! — sugá a leányka, még egy
szer megförde a szemek’ mélyében s örökre 
menthetlenül boldog volt.

—  Pszt, psz t ,  csöndesen, nem sza
bad háborgatni a martyrok’ halálát!’ mond 
a haldokló lányka’ fejénél az elmekór, törött 
hegedűt tartva kezében, borzasztó lázzal 
intve belépő bátyjának távozást. Már nem 
ismerte föl őt.

Az orvos ott vala s Izidort a Husztról 
holnap megérkezendő szülőkkel ki akarta bé
kéltetni —  de az ifjú ismerte engesztelhet- 
len apját, és távozott; most a táborban te
szi fegyveres szolgálatit.

Nem, akkor tette még — jelenleg a 
kórházban a gyóntató atyára várakozik.

Fönmaradand emléke a balelvek’ áldo
zatainak!

0 ..z..h.

SZERENCSECSILLAG.
Én balga, nem felejtvén 
Dajkám mesés szavát, 
Az ég' ivén kerestem 
Szerencsém’ csillagát.

S bár annyi éj rabolta 
El édes álmomat,
Siker nem koszorúzta 
Sok virrasztásomat.

Sötétülő reménynyel 
Szivemben, gondolám,

Ha nem mosolyg az égről 
Többé szerencse rám :

Mi kéjt s gyönyört fog adni 
E puszta föld nekem,
Melly érező szivemnek 
Csak bánatot terem? . .

S alig tapadt szemedbe 
Ittas pillantatom,
Feltűnt! leány! egében 
S z e r e n c s e c s i l l a g o m .

SUJÁNSfcKY.



(B ernát G áspár frescokepéhez. Ho/td. 11 -d. s%.)





—  2 0 9

FRESCOKEPECSKE.
B E R N Á T  G Á S P Á R T Ó L .

I.

gazad van barátom Jenő, hogy 
olly nemes tűzzel, olly elra
gadó szónoklattal emeled ki 
a zeneművészet' bájait s ha
talmát.... s illy hőn érezned és 
szólanod helyén van nem csak 
azért, mert buzgalmad s mü- 
értésedből virágozott föl köz- 

tünki tekintélyed; hanem főkép európai művelt
ségünk’ érdekében, melly csak úgy leendett biz
tos és lelkes, ha nevelés körül mint társadalmi 
téreken a szív’ nemesítése kellő igénybe vé
tetik.

— Emlényi Jenő’ lelkes szavait figyelem
re kell méltatnunk már csak azért is, mert mi 
vidékiek, kiket a nomád élet tuláraszt rideg 
prózaiságával, elzárkozottak , hideg önzők, kai - 
máriak lennénk, ha számüznők körünkből az 
isteni költészetet.

— Mit is mondana felőlünk a müveit vi
lág... (azaz: a szomszéd falusiak)— jegyzé meg 
egy kurta derekú attilás spectabilis — ha szív
vel lélekkel nem ölelnénk olly eszmét, melly 
haladásunk’ eszközéül önkényt és ingyen ajánl
kozik ? — Éljen a terv ! én kiviteléhez járulni 
szent kötelességemül ismerendem.

— Atyafiak — szóla egy tarka fejű czék- 
lapiros compossessor— hiszen nem az a kér
dés: szeretjük-e a zenét, tánczot s több effélét 
vagy nem? mert ezt édes mindnyájan, kik it
ten levegőbe disputálunk, in praxi gyakoroljuk; 
hanem ott fekszik a nyúl : vájjon azon világhí
rű énekmüvésznőnek, ki városunkat de prae- 
senti magasan szerencsélteti, mi utón módon 
tisztelegjünk? Remélem, hogy ezen kerékvá
gásban maradva, határozandunk a status quae- 
stionis fölött, s nem fogunk ma is hajnaltól óta 
ide esteledni, mint minap, midőn tekeasztalunk' 
javítandásaért confluálván, negyvennyolcz órát 
azon politikai problémán vesztegetőnk: hogy a 
sárga dinnye-e egésségesebb... vagy pedig a 
görög?

— Épen azt akarám mondani — jegyzé 
meg iszonyú pipafüstfölleg közöl egy porge ba- 
juszu honoratior arszlán— s már türközni kez-

de a szónoklati kérődzéshez, midőn szomszéd
ja viharszavával eléje csapott, s legcatóibb 
arczkifejezéssel tudakolá: hogy gyalog tiszte
legjenek-e a kérdéses művésznőnek, vagy pe
dig lóháton ?

Ezen fiatal észrevételre nagyot köhintvén 
egy dilletáns tagja a gyűlésnek , jelenté: mi
szerint két harmada a helybeli zeneművészek
nek vályogvetés és zabkaszálás által elfoglalva 
lévén; egy harmadába pedig a tekintetes ne
mes vármegye szállásadásilag beleszerelmesed- 
vén : illetékes és méltányos tisztelgésről álmod
ni sem lehet, ha csak ő, mint e nemes ülésbőli 
törvényes deputatus , a szomszéd magyar város’ 
német zenekarát tetemes áldozatokkal meg nem 
nyerendi.

Éljen, éljen Bakfy ur! rivalga a gyűlés- 
egyetem— éljen a dicső indítvány!... s közfel
kiáltással elhatároztatott: hogy Boroda mezővá
rosa’ mandzsur színházának ugyancsak mand- 
zsur orchestruma másnap estvére öt zsák tava
lyi kukoriczáért béreltessék ki.

Kelt a vihonnai casino’ spectabilis gyűlé
séből.

II.

Gyönyörű nyári est volt. Szelid-halványan 
ünnepié pompafényét a teli hold. Körűié sze
rény és bátor csillagszemek őrködének; sircsön- 
desen pihent a bágyadozó természet; kéklő 
láthatáron gyöngéd felhőcskék szunyádénak, s 
az ittott suhogó szellők kaczéron ölelkezének 
nyitott keblű virágok’ illatával.

Vibonna' is nyugalomra szenderült, s a 
nap’ fáradalmait nem egykét derék munkahös 
hork'olá már meg, midőn azon egyetlen rokkant 
vendéglő előtt— melly éjjel nappal részegen 
nyögdécselé a vályogmulandóságot— a borodai 
német hangszerek mennydörgésszerűn meg- 
harsanának.

Hölgyeknek tisztelgő éjzenéhez — melly 
némi ábrándos morajt föltételez — még nálunk 
szelíd európaiaknál szokatlan lévén illy iszonyú 
hadi lárma , nem csak a bájos művésznő riadt
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föl édes álmaiból, hanem Vihonna városa’ e- 
gész népessége a konyhafogoly csirkéktől föl a 
polgármesterig, rémülve szökött talpra, s öt 
perez alatt csillagok felé szorongattaték a ven
déglői szűk sikátor’ levegője.

A vendéglő’ bal s jobb szárnyát a casinoi 
gyűlés’ azon tagjai foglalák el, kikkel' már volt 
szerencsénk találkozni; büszkén pillogatva né- 
mellyike az ablakában epedőhálásan könyöklő 
énekesnőhez... rebegni akaró : ,,oh tekints egye
dül reám, tekints angyal,...ez az én müvem!“ 
Középen a borodai kukoriczás hangászok műkö
dének , kiket szerencsém van szép nagyságtok
nak színről színre bemutatni.

A tizenegy darab bukott proletáriusból 
szerkezeit zenészi csoportozatot egy pékmes
terből asztalos inassá mosódott borbélylegény 
igazgató, ki földbe ásott négy öles szálfatetőn 
kézzel lábbal teljesíteni látszik karnagyi köte
lességét.

E mármarosi trónhoz kötőfékezve műkö
dik a klaplis trombitás, olly dühösen, hogy 
szétfuvalt hangjegy iveit sok idő múlva az Al- 
pesek’ gyomrában és a jó remény' fokánál fe- 
dezheték föl.

Elhalászott azonban egy repülő triót a szél
ső helyen ácsorgó réztányéros, alias sobák, ki 
hogy nem kecskeméti születés, onnan is gya
nítható, mivel ebéd után sem merném egy kis 
korú heringgel megbirkoztatni.

Ha a székhez, mellyen áll, oda nem vol
na spékelve ezen szárnyatlan keszeg, aligha alá 
nem kívánkoznék ijedtében azon álgyudurra- 
násoktul, mellyeket dobosokká rögtönzött két 
kovácslegény az ártatlanul szenvedő instrument- 
ből kivasbuzgányozott, kik közöl egyik olly 
tűzzel dolgozók: hogy a nyilason, mellyet lel
kesedésében hasíta — lezuhant a dob’fenekére.

Ez óriási robaj tőszomszédjában egy sü
ket philosophszerü expattantyus oboázott, fel 
felkandikálva ollykor a szerencsés korcsma’ab
lakához, honnan nem annyira a művésznő'mo
solyát... mint egy kis italhitelt áhítozott.

Ha a jobb szárnyon handabandázó chinai 
malaczszerü sógort nem féiteném is , hogy bá
dog billentyűje helyett a nagy világhoz han- 
gicsáló jámbor trombitást szeli ketté; szánnom 
kell mindenesetre azon szenvedélyes atyafit, ki 
hangszerét előbb meglovagló, később pedig 
olly tűzbe jött, hogy kis hegedűvé harapdálta 
brugóját.

E zenekornyika’ hősei közt senki olly ben- 
sőleg nem érezé az estünnepély' ügyét, mint a 
társaság’ centruma, egy szerencsétlen klarinet- 
tos. Szomszédja — egy guggon ülnöklő szökött 
pávián — hordóvá dagadt pofáival kitrombitáz- 
ta ugyan már fejéből a két százados köcsögka
lapot,... de ő illy csekélységgel mitsem gondol
va megy mendegél a fuvalmak’országába , mig-

len művészeti kínjában szemeit jobbra, tüdejét 
balra fuván, biztos önérzettel ballagott a mas- 
sával egyetemben Borodéra, részesülendő a bér
díjul tűzött Öt zsák nyers kukoricza' egy tizen- 
egyednyi osztalékában.

Több rendbeli susztercavatinák, izzasztó 
szónoklatok, merész epedések és végre a hires 
Rákóczi nótának fagotirozott másolatu diadal
indulója után bevégződvén az éjzene, az üdve- 
zelt énekesnő egy furcsát konyintott fejecské 
jével, a nemzeties ünnepet ülő nagy honfiak 
pedig more patrio berándultak egy zugkorcsmá
ba , s persze hogy nagyokat ivónak a művészet’ 
és nemzetiség’ alkotványos rovására.

III.

Következő napon figyelemre méltó sürgés, 
forgás lön Vihonna városában. Kisbirók, tize
desek, poroszlók, s minden képviselői a törvé
nyes őgyelgésnek megbizatának , hogy jelente
nék be a népnek és aristocratiónak , miszerint 
Popocára Ninetta kisasszony, fényes hirü olasz 
énekesnő, művészi utjából csak azért tántoro- 
dott félre: hogy a vihonnai tisztéit közönséget 
egy választékos hangversenynyel szerencséltes
se. Megszületendik pedig e hangverseny ma est
ve részint sötétben, részint világosság mellett, 
az ,ezüst borjúhoz1 czímzett vendéglő’ teremé
ben.

A vihonnai estremények’ legszebbike be- 
következék, s rövid időn gazdag democratiai 
terhek özönlék el az ezüst borjú' teremét. A 
szögletekben ugyan motszanni sem lehete a 
vastag sötét miatt , de ezen vad homály még 
inkább kiemelé azon vakító fényt, melly három 
zsinagógái gyertyatartóbul világító meg a ho- 
noratior testületet.

Miután a parterre-arszlánok' borzasztó pi
pafüstét ajtón ablakon lehetőleg megkergették 
volna , jel adatik a függöny’ emelkedésére, s 
megjelen a várvavárt vendégmüvésznő fekete 
atlacz öltönyben , keblére tűzött három iszonyú 
bazsarózsával, kék b.ikkancsban és zöld kez- 
tyűkkel. Már cs^k e páratlan eleganczia is elég 
volt a torok- és tenyérmartyroknak , hogy pi
pacs és bazsaikom koszorúkkal, s mindennemű 
füzérekkel annyira agybaföbe tiszteljék a kér
déses olasz csalogányt, miszerint végre csak
nem ki kelle ő malibránságát a tulipán és szász- 
szőr szépek közöl kapáltatni.

Na de csend lön mégis valahára, s pedig 
olly síri csend, hogy az eszmék csatáit, s a 
szemek’ epedését hallani lehete, midőn egy 
szál czimbalom kísérete mellett megcsattan az 
olasz ajkak’ bíbora, s már a fülmiletorokbul 
fölröppenő isteni hangfractio meg is érinté a 
gyöngyfogak' belsejét,... midőn a hallgatok’ zsú
folt sorában nyugtalanul fészkelődik egy terje-
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delmes asszonyság, s félig olly positurára e- 
melkedik, mintha valakit közelről fel akarna is
merni.

,Pissz pissz! le kell ülni1 kiabálják min
denhonnan.... halljuk ! halljuk!

Az asszonyság lesülyed helyére , de né
hány perez múlva ismét fölegyenesül...

— Hó... meg kell állni — mondá élénken 
— hiszen...

— Ki vele, ki vele... hangzott a terem’ 
minden részéből, s már elibertáltaték vala a 
testes igazság, még pedig úgy hogy lába sem 
érte volna a földet, midőn sírva ríva kinyilat- 
koztatá, hogy azon személy, ki komédiázik, 
koránt sem olasz énekesnő, hanem Koczik Pan
na , az ő tulajdon tót szobaleánya, ki a fölötte 
korhely házi instructor’ társaságában jónak vél
te a tekintetes udvart holmi egy s mástól meg- 
koppasztani, s lopott holmijeivel, s egykét dal

töredékkel , mellyet egy vándor színésztől félig 
meddig eltanult... beszállani a nagyvilágba.

— Lássák az urak, most is az én meny
asszonyi iberokomban játszik,... azt a fülönfüg
gőt pedig tavaly vettem Biri lyányomnak Deb- 
reczenben.

Farkas szemet néztek egymásnak a heve
nyészett gyaloghintósok, látták hogy néhai Pe- 
rufay Perufy Tamás spectabilis’ példás életű 
özvegye’ fölső emeletében helyén van, a mel
lett nem is részeg, és igy a tóttalián ügy tör
vényes és műkedvelői vizsgálat alá véteték.

IV.

Más napon Druha Márton instructor, és 
Koczik Ninetta, alias Panna kisasszony nem 
annyira szerelem’ mint a törvény’ lánczai kö
zött sétáltak a tekintetes nemes megye' műked
velő szárnyai alá.

M A G Á N Y O M B A N .

( Május’ ‘i-kán 1845.J

Házam mögött egy szép kis domb vagyon, 
Virággal és zöld lombbal gazdagon;
A kertész itten — s mért ne volna az ? — 
Legjobb barátom: a kies tavasz.
Kit szolgál ő ?... a jó természetet,
Ez néki s ennek ő ad életet.
S mi összefűzi őket: s z e r e l e m ,
Azért koruk csak rózsákat terem.

A jó tavasz nagy csintalanka b á r , 
Közénk csak ollyan látogatva j á r ;
De hogyha itt van, örömim nagyok,
Nála mindennapos vendég vagyok!
Fönn, fönn a kedves dombtető felett, 
Megszállja lelkemet a képzelet.
És elmerengek kéjben gazdagon,
Világ’ zajától távul, szabadon.
Távúiról nézve, jobban látni azt,
Mi a szivekben égő kínt fakaszt...
És nézem a sok embermilliót,
Melly érdek nélkül nem tud tenni jót 
Hol a botorság csillámfénybe vész ,
S az érdem koldusbotra dőlve néz ;
Hol elcserélve külszín és való;
A jó s szerény veszt, mig nyer a csaló ;
A megfagyott ész álösvényt kö v e t,—

Ingó kedélyek mérik a sz ivet;
Hol kény s szeszély’ hatalmától remeg 
Az észt bitorló gyáva néptömeg....

Én elhagyám e balga életet,
Hogy átöleljem a természetet, —
Hol szív nélkül uralg a zsarnok é sz , 
Embernek lenni ottan olly nehéz! —
Itt fönn a dombon, az éghez közel, 
Magasra, szépre gerjed a kebel, — 
Magasra, szépre megmérhetlenül,
S mosolygó kéjek röpkedik körül.
Ki szebb jövőért bir sóhajtani,
Itt nincs önérdek megnémítani,
Csak szellők s ingó lombok’ sátora 
Figyelmeznek szünk’ sóhajtásira....
....És most ölellek éltem' élete,
Az érzelmeknek hü dajkája te!
T e, a kit istenszikra bélyegez,
S az emberész t e r m é s z e t n e k  nevez. 
Te adtál keblemnek vigasztalást 
Fogadd most érte e hü vallomást:
Az embersors azóta átkozott,
Mióta tőled messze távozott!

SZELESTEY LÁSZLÓ.
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na romai telep’ romain Várhely kis oláhfalut, 
látja nagy Hunyady János’ csataterét a Vaska
punál, hol 1442-ben Sak Abedin török pasa’ 
80,000-ből álló seregét megveré.

A hátszegi hegytől néma legkényelmesebb 
utón haladtunk V. Hunyadra. Mellőzve ennek e 
lapok által is adott leírását, sietek Dévára a 
megye’ fővárosába , mellyhez a múlt időnek ne
héz emlékei csatolvák. 1784-ben a Hóra indí
totta pórhad’ kegyetlen végcsatahelye itt van. 
Irtózatos vala ekkor Déva' környéke; megijedt 
anyák halálsápadt arczczal zárkóztak szobájok- 
ba, mert a felbőszült pór előtt nem vala irga
lom. Mi máskép van most! van nemzeti casi- 
noja, az iparvédegyletnek fiókegyesülete. Itt 
van az utósó dák király Decebal sírja is. Agg 
vára — a méltóságos pompájában díszlő — közel 
a föllegek’ honához, egy magas kerek szirthe- 
gven , gyakran ada menhelyet az üldözöttnek 
a vészek korában. Hogy népe általán barátsá
gos és vendégszerető , tanúja valék.

Dévához három posta Zám. Borult vala a 
nap, s a vihar a bérezek’ ormain ült, midőn a 
zárni tért elzáró szikla megöl előbukkanva, egy 
hegykanyarulat' kies terén a kastélyt — mint 
tündérvárat, mellyet a mesés hajdankor’ bűvé
szei alkotanak — megpillantok. A szép, a bá
jos Erdély végföldén áll ez, hol a szőke Ma
ros’ hullámai azon édes reménynyel csókolják 
meg a nagy testvér’ barátságos partjait, hogy 
miként egy királya és nemzete a magyarnak , 
vajha hazája is egy lenne, s a sebet, mit párt
viszály ejle a nemzettestvéren, az utódok bé
kés szelleme mielőbb hegesztené be ! A Ma
ros’ jobb partján áll a kastély, mint nász előt
ti ara, a jövő’ mindig szebb reményeit ápolva 
keblében; alatta ezer virágfaj mosolyg, mig a 
fölötte elnyúló hegygerinczen megtörik a nap' 
sugara. Külseje nagy E alakot mutat, Maros 
felőli csarnokából a Bánátnak egy kies rónája 
látható ; a bemenetel felől egy más csarnok van, 
mozaik talapzattal, négy oszlop közötti üveg
fallal. Benső világát a művészileg bútorozott 
szobáknak látni kell, hogy lelkűnkhöz egy min
dig előttünk lebegő képe a szépnek és ízletes
nek tapadjon. A kastélyt, két három év alatt, 
a lankadatlan szorgalmú honpolgár és eszélyes 
gazda, hunyadmegyei főispán Nopcsa László 
ő mélt. teremté, kit nem vala szerencsénk u- 
gyan családi körében üdvezleni — mivel nem 
vala honn — de ott volt szívélyes jóságu neje, 
kinek mindenkiveli gyöngéd bánása , nyájas tár
salgása , a nők’ legjobbikát jellemzik. A nagy- 
méltóságu nő’ könyvtárát nem vala szerencsém 
látni; hihető, hogy a magyar szépirodalom’ je
lesebb termékei nem nélkülozvék benne.

Zámon esnek nagy országos vásárok i s , 
hol főleg a marhakereskedés játszik nagy sze
repet. Van postaállomása, csinos tiszti lakai

stb. Ki a zárni azon tért, mellyen most a kas
tély áll, ezelőtt évekkel látá , most alig ismer
ne rá. Akkor a hegyről lerohanó szilaj patakok 
kényök szerint gázolák a tért, most mederbe 
szorítva — hol ezelőtt mély árok tátongott, a 
georginák és rózsák szebbnél szebb faja te- 
nvész.— Az ernyedetlen szorgalom óriás mü
veket képes teremteni, s igy lön egy új ország
út Arad felé ki Hunyadból, mellynek magas kő- 
szirteken áttört vonalán kényelmesen roboghat 
tova a kocsi. A férfiú, ki ennek kivitelében nem 
keveset fáradott, Nopcsa ő mélt. volt, és ezért 
ő, ki a magán és közügy’ előmozdítóeszközei, 
az utak’ jókarbani tartásán, nem csak szóval 
hanem tettel is működik , méltán tiszteletet sőt 
hálát érdemel.

Egy van mi egész Hunyad vármegyén ke
resztül jártamban fekete szalagként vonult el 
lelkemen, s ez a népnevelés’ hiánya ; — való
ban ha valahol szükséges, itt legszükségesebb 
volna a népneveles; itt a hol több ezer nemes 
nem hogy beszélné, de még nem is érti nyel
vünket; milly jótékony lenne itt a kisdedóvó- 
dákat meghonosítni ! mennyi ezerre jőne el a 
váltság , a nyelvváltság’ üdvnapja! — mi, re
mélem, nem soká fog késni!

ILYE VÁRI LÁSZLÓ.

—-

H ETI SZEMLE.
b Jőve princípium ! Ez 
vala már a régi pogá- 
nyoknál életelv, melly 
fájdalom! legkevesbbé 
az jelen korunkban. 
Korban , mellynek leg- 

 ̂ utósó gondja a vallás, 
feledett név előtte — 

Istené; mellvben u- 
gyanazért olly senyvedő a kegyelet, oily her- 
vatag a szelíd szivély, olly ritka a magas felál
dozás, olly száműzött a nyomor és ínségben 
vigasztaló magas hit’ édes nyugalma! Ne kö
vessük mi e bűnét korunknak , szép hölgyvilág, 
s kezdjük munkánkat mindig és mindenhol Is
ten’ nevével és nevében. Azt teszszük mi is, 
midőn az ájtat' emlékét idézzük vissza, melly 
múlt kisasszonynapján ezreket indíta zarándo
kolni a budai hegyek mögötti szent máriakápol- 
nához. Illy szent emlékű helyek’ ájtatihlette ke 
dély s lélekkeli meglátogatásában, ki tagadná, 
hogy van, mi maradandóbb megnyugtató be
nyomást tesz a vallásos szívre ! kivált ha e ván
dorotok tisztán és valóban vallásos indulattal 
tétetnének , s nem szolgálnának azok többnyire 
ürügyül a világi szív' bűnös hívságinak.— Már
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\X j  a kora hajnal számtalan néptömeget talált ut- 

A*> ban a bucsúhely felé, melly s a város közt egész 
nap hullámzott a nép, — hogy azt hinnéd, Bu
dapest maga az ájtat’ szent városa. Gyalogok 
a kis szőlőhalmok közti külön ösvényen, kocsik 
a kiállhatlan porfellegek közt az országúton, 
népesílék ez nap szokatlan élénkségüvé azon 
vidéket, melly élénkségnek csak a késő éjjel 
vete véget.

— Illy bucsúnapok’ elmaradhatlan járu
lékai mindig az állomásonkint felosztott koldus
sereg , melly szivet és gyomrot egyaránt feliz
gató kiabálások, tagmutogatások és a könvör- 
ébresztés' legundorítóbb nemeivel ügyekszik 
szaporítani napi jövedelmét, mellyhez nem szá- 
natból, de csakhogy szabaduljon az iszonyú 
alak' látásától, siet adózni a mellettök haladó. 
Ha lesz ország a földön annyira ép és egéssé- 
ges ! hogy tagjait ne emészsze a nyomor és ín
ség’ fekélye, vagy legalább olly vagyonos, 
hogy a beteg tagokat képes legyen a világ’ sze
mei elől eltakarni!

— Ugyanaz nap igen számosakat csalt ki 
a szép őszies idő a zugliget', kellemes halmaira. 
Délben valamennyi asztalai a fáczán s vadász
udvarnak lepve valának étkező vidám társasá
gokul, mellvek délután a hegységben szét
oszolva, megeleveníték a márrnár hallgatag, s 
nem sokára téli némaságba merülendő vidéket.

— Természetes dolog, hogy ennyi mula
tozások közt dús alkalom nyílt rendőrségünk’ 
erélyességéről is megemlékezni, melly valóban 
nyilvános köszönetét érdemel azon előre is re
mélhetett gondosságáért, mellynek következté
ben a zugligetben ez napon társaságkocsinak de 
csak hire sem volt, bérkocsisok pedig egy utért 
csak öt—hat, s nem tíz —tizenkét pftot köve
teltek, mert bizony — követelhettek volna. Te
hát még egyszer köszönet e megelőző ,erély‘ 
ért mind a nagyérdemű rendőrségnek , mind a 
nemesszivü bérkocsisczéhnek.

— Mielőtt elválnánk a szép természet’ 
mosolygó keblétől, meg kell emlílnünk azon hirt, 
miszerint oda künn még az idén , ha értesíté
sünk nem hamis, keresztelő fog tartatni , még 
pedig ünnepélyes keresztelő. Az eddig ,sváb
nak nevezett hegy lesz új nevet nyerendő e 
szent keresztségben, mellynél a szent víz’ he
lyét valószínűleg — tokaji vagy ménesi fogja 
pótolni. Mi legyen új neve a magyarrá avat- 
tatandó b á j h e gy nek — bizony nem tudjuk. 
S most térjünk a városba.

— Itt a múlandóság, az enyészet képe 
tűnik föl előttünk újra és újra , fényes halotti 
pompa , fáklyás gyászmenet, pompás requiem 
emlékeztetnek, mikép az élet és minden dicső-

/v h  sége — vanitatum vanitas. Múlt kedden kisér- 
vrjL tetett az örök nyugalom helyére MayerffyXav.

Ferencz. Budapest’ ősz polgárainak egyike.' A 
gyászmenetet a két város' valamennyi polgár
hada , a városi tisztviselőség, s tömérdek szá
mú rokon, barát, és ismerő nép tévé fényessé.

— A pesti magyar gyalog polgárhad új 
osztályt alakítván, ehhez a tisztválasztás múlt 
kedden ment végbe. Kapitányul választatott 
Kacskovics Lajos ur. Estve zenével tisztelge 
az új osztály parancsnokai’ laka előtt.

— A nemzeti Kör szállását megváltoztatja 
s sz. mihálykor a hatvanutczai Horváthházba köl
tözik. Hogy e szállás biztosíttathassák, a tagok 
új 3 éves kötelezésre szólíttattak fel, s pedig 
sikeresen, mert már is igen számosán Írták a- 
lá magukat. Rebesgetik, hogy e télen szellemi 
élvezetekről is gondoskodva leszen, hangver
senyek , academiák s több effélék által, s az 
valóban kívánatos.

— A pesti takarékpénztár múlt vasárnap 
(7-kén) tartá közgyűlését, melly alkalommal 
örömmel érték a jelenvoltak, hogy az intézet’ 
tartaléktára már 60,000 forintot meghalad. Er
re nézve határoztatott, hogy ez öszveg a ka
matok’ tőkéhez csatlása által 100 ezerig egé- 
szíttessék ki; a mi aztán e 100 ezer’ évi kama
tain s a kezelési költségen túl fónmarad, osz
talékul van szánva a részvényesek közt. A 
pénzkölcsönzési igény minden szomszéd me
gyére kiterjesztetett.

— Az iparegylet csődöt hirdetett ásvány
tani felolvasások iránt. Azok kik e tanszékre 
lépni kívánnak, novemberben megkezdendő, 
s legfólebb négy hó alatt bevégzendő előadá
saik’ programmját jövő őszhó' 16-káig nyújtsák 
be az iparegylet’ igazgató választmányához. Az 
egylet összesen a három természetország’ elő
adásáért 300, tehát külön az ásvánvtanéért 
100 pftot rendelt fáradságdíjul.

— Nevezett egyletnek, hír szerint, nem 
kis szeget ütött fejében a jövő évi iparműkiál
lításhoz alkalmas hely’ fölkutatása , miután a 
nemzeti museum e czélra át nem engedtetett, 
a redouttermekben pedig ugyanekkor a mükiál- 
lítás foglaland helyet. A Ludoviceum igen mesz- 
sze, egy saját ideiglenes kiállításhely’ építése pe
dig igen költséges lenne. A beállandó iparmű- 
kiállításra, mint egyes tudósításokból értettük, 
ugyancsak készülnek Magyarhon’ több vidékein, 
de kivált Pesten, s valóban fölébresztve kíván
csiságunk, a közelebb múlt s addig lefolyó pár 
év’ eredményét egy gyülpontban öszvesítve 
láthatni.

— A műegylet által megvásárolt képek , 
számra 30 körül, még folyvást kiállítvák a rész
vényesek' számára, de már csak rövid időre.

j Ha azonban a közönség'közől lett volna valaki, 
ki e mükiállítást nem láthatá, annak egy mási-

! kát, még pedig ingyen megtekinthetőt ajánlunk,
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melly látható az újépület’ nyugati irányában 
legközelebb épült Fr.féle házban. Fogsz itt táj-, 
genre- , arczképeket találni, mind frescomodor- 
ban készítve; többi közt láthatod ott, nyájas 
mübarát, a csendéletet genialis rajzolatban, t. i. 
egy pipa s egy dohányzacskó által repraesen- 
tálva, melly fölött egy tüzes spanyol kaczérko- 
dik teljes costümben ; láthatod a háziuri meg
elégedést , egy arczképben ideáliséivá, és szá
mos tarka dolgokat, ha kedved van ama két
emeletes műcsarnokot megtekinteni.

—  A kereskedelmi társaság legutóbbi koz 
gyűlésében if. Szabó Pál urat választá teljes 
hatalmú, s minden ellenörködés alól feloldott 
igazgatójává. Az eredvény, mit e társaság mű
ködése’ rövid idejére fölmutat, reményt haladó, 
s életének a legfényesb jövőt ígérő.

X  — Némelly lapok ugyancsak vérmes re
ményekkel táplálják a gőzhajózás’ barátit, mi
dőn azt hirlelik, hogy 14—18 óra alatt lehetend 
Pestről Bécsbe, s 8 —10 alatt onnan le úszkál
ni, mert olly gyorsaságú hajók még egyátalá- 
ban nem léteznek, s eddig a valószínű gyor
sasági növekedés mindössze is néhány órára 
reducáltatik, mellyel az eddigi kétnapi ut rövi- 
debb idő alatt lesz megtehető.

—  A nemzeti színházban múlt szombaton 
estve egy új tenor hallata magát — Wieselmann 
ur. A hang szép, kellemes, erős, kiterjedt, de 
még igen parlag állapotban van, s évek' kimű
velését föltétezi, hogy csak némileg magasb 
színpadi igényeket is kielégíthessen. Egyébiránt 
magándalát (Othello dalműből) ismételve éneklé; 
miért jelent meg costümben ? nem tudjuk, s 
azt legalább is fölöslegesnek tartottuk. Ugyan
ez estve Lidley-Kohne ur is hallatá magát egy 
magyar ábrándban, s igen zajos tetszésben ré
szesült, Kohne ur zenekarunk’ tagja, melly ben 
ne ismét egy müvészszel gazdagult. — Hallot
tunk még ez estve egy új hymnust is. Ellene 
semmi kifogásunk, csupán azt jegyezzük meg, 
mikép, ha czélunk: hogy a hymnus valaha mint 
nemzeti dal, átalánosan elterjedt legyen, s ha 
illy dalul már egyet elfogadánk, minden újabb 
meg újabb melódiák’ felhozatala csak gátjául 
szolgál czélunknak. Vagy jó Erkelünk’ hymnu- 
sa, vagy nem ; ha nem jó, tűzessék ki a szö
veg új pályázásra; ha jó s elfogadtatott, nem 
kellene annak minélelőbbi s minél átalánosb 
elterjedését ú j , s pedig kisebb becsű próbá
itokkal nehezítni.

— A színházunknál megürült karigazga
tói állomásra K i r c h l e h n e r  ur választatott 
meg az igazgatóság által, egy nem csak művé
szetét alaposan értő, hanem e mellett tevékeny, 
munkás férfiú is, kinek választásában főleg a 
színjátékok alatti zenébeni reform’ óhajtása ve- 
zeté az igazgatóságot, mire K. urat vélé leg
alkalmasabbnak. E reformra igen nagy szükség

is van, mert a felvonás közti zene e nevet csak 
bitorolja, s igy e gondoskodásért újabb köszö
netre érdemesült színházunk’ tisztelt főigazga
tója.

— Zenekarunkról lévén szó, meg kell em
lítenünk a magyarodni vágy’ azon dicséretes 
jelenségét, miszerint a nemzeti színházi összes 
zenekar kérelmet nyújtott be az igazgatóság
hoz aziránt, hogy miután forró óhajtásuk a ma
gyar nyelvet sajátjokká tenni, a tisztelt igazga
tóság őket e czél’ elérhetésében egy részükre 
rendelendő magyar nyelvmester által elősegí
teni méllóztassék. Annyival dicséret s méltány- 
latra érdemesb elhatárzás, minthogy a tanulni 
vágyók’ legtöbbjei már jócskán túl haladák a 
tanulói időszakot.

— A közelgő téli félévre keresve keres
tetnek a páholyok, örvend ki a második eme
leten juthat hozzá. E növekedő részvét’ ellené
ben a színpadon is minél nagyobb élénkség fog 
uralkodni, s a már rég elővételre várakozó dón 
Pasqualéhoz több új operák fognak szereztetni, 
betanultatni s a tél' folytában adatni. Legalább 
— úgy lehetne.

—  Bécsi lapok szerint a hires L i n d J e n -  
n i még ez ősz’ végén vendégszereplend a ka- 
rinthkapui operaházban. A nagyhírű csalogány 
600 pftot kap, mint Írják, minden föllépteért, 
s Összesen hat szerepre szerződött. Fogjuk-e’ 
őt Pesten is hallhatni, vagy e czélból Bécsbe 
leszünk kénytelenek utazni? mégnem tudhatni.

— Méltó panaszt emel egyik lap azon 
hanyagság vagy takarékosság ellen, mellyel a 
magyar színlapok kezeltetnek, s miszerint azok
kal főleg a Ieopoldváros annyira mostohán lát
tatik e l , hogy egész városrészben, minél folebb 
haladsz, annál kevesbbé remélhetsz magyar 
színlapot láthatni, mintha a város az újtérs do- 
rottyautcza’ végén teljesen megszűnnék. A zár
ka s más környékbeli utczákban lakóknak egész 
zarándoklást kell tenniök, ha tudni akarják : 
mit adnak a színházban.

—  B a r a b á s  ur,  müvészfestőnk, Lip
cséből felszólíthatott egy német almanach’ szá
mára szánt két rajz’ készítésére. A remekmű- 
vészekben bővelkedő külföld’ illy kitüntetéseit 
megannyi diadalaiul tekintheti B. ur müvészecse- 
tének, s mi magyarok megannyi jeleiül azon 
méltányló elismerésnek, mellyben minden , mi 
valóban jeles, részesülni szokott, létezzék az 
bárhol és bármelly nemzet között.

— Az Ungar’ legközelebbi számai közük 
utánnyomatban Saphir M. G.-nek azon humo- 
risticai s valóban humordús felolvasását, melly 
közte s egyik magyar szerkesztő közt majd
nem komolylyá válandott tollcsatát idéze elő 
nem régiben. Most a magyar közönség is — 
melly azon lapokat olvassa— ítélhet a kérdés 
fölött, volt-e s mennyiben volt megsértve a
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védegylet s általa az összes magyar nemzet Sa
phir ur’ humora által.

— Irodalmunk’ mezején nevezetes újdon
ság, a Bajza ur’ tolla, sőt mára sajtó alól is sze
rencsésen kikerült V i 1 á g t Ö r té n e t czimü , s 
négy kötetre terjedendő históriai munka’ — el
ső füzete. Ara 45 kr. A munka nem tudós vizs
gálódások és idézetekkel terhelt, hanem illy 
vizsgálatok eredményeit philosophiai lélekkel 
egybeszerkesztő , s könnyű és szép alakban el
beszélő , s a müveit rendek’ számára készített
nek lenni hirdettetik. Figyelmeztetnek rá a tu
domány és irodalom’ minden barátai.

— Nem kevesbbé érdekes s ajánlatos iro
dalmi jelenet Hanák János tanár ur’ T e r m é 
s z e t r a j  z-a, vagyis a természet' mindhárom 
országának természethü rajzokkal ellátott rend
szeres leírása, mellyből hasonlag az I-ső füzet 
jelent meg, kétbónaponkint követve majd a kö
vetkező füzettől. Az I-ső füzet az állatország’ 
első osztályát, az Emlőseket foglalja magában.

— Mélt. Zichy Karolina grófnő — Írja a 
R. és Név. — csillagkeresztes hölgy, mélt. gr. 
Károlyi György ur’ érdemdús neje, kinek gyön
géd érzetében az emberi erények’ legégiebbike, 
a jótékonyság, az ápoló kéz és a nemes mél
tánylás, csillagként tündöklik, jelesen fölfogván 
századunk’ szellemét, N. Károlyban a közép
rend’ számára leányiskolát alapított, mellyet 
egyszersmind nyárutó’ 9-dikén nyilvános kísér
let’ alkalmakor, az egész mélt. grófi család és 
nagyszámú venfiégkoszoru’ kíséretében magas 
személye legelőször szerencsésített. Áthatva itt 
e buzgó anyai szeretettől a gyönge csemeték , 
kettőztelett iparral feszíték meg szorgalmukat; 
és valóban nem csak a szülők, de más jelen
voltak’ szemeiben is örömkonyek valának látha
tók, midőn a kisdedeket minden kérdésre ki- 
elégítőleg haliák felelni. De nagyobb figyelmet 
ébresztett a szép női munkák’ roppant halmaza, 
mellyek a tisztelt tanítónő’ súlyos hivatásának 
pontos teljesítését és fáradhatlan buzgalmát ta
núsítván , a szemnek megannyi örömélvezetet 
nyujtának; nemkülönben a grófnőnek ama ne
mes tette , miszerint bennök az erény’ csiráját 
hervadhatlan virággá érlelni akarván, szorgal
muk élesztése végett 175 leánykának különne
mű s becses értékű ruhanemeket, saját kezé
vel osztogata szét; megmutatván azt, hogy ő 
nem csak alapítója eme jótékony intézetnek, 
hanem egyszersmind páratlan anyai szeretettel 
gondos ápolója és föntartója is.

— Városunkban nevezetes tudós vendég 
mulat, Németbon’ egyik termékeny írója, nyolcz 
díszrend’ tulajdonosa, oláh- s morvaországi 
porosz fő consul, N e u g e b a u e r  ur, ki Pes
ten keresztül Nápolyba utazik.

. — ő cs. kir. fhgsége fónséges nádorunk’ 
félszázados jubilaeuma a két város és hatóságai’

részéről f. hó’ 22-kén menend véghez, maga ^ 
az országos nagy ünnepély jövő év’ május ha- 4 
vára van kitűzve. Most fényes küldöttség fog 
tisztelkedni ő fenségénél, primas ő hgsége ál
tal vezetve; onnan a szentegyházba menendő, 
hol hasonlag primas ő hgsége tartand nagy is
teni szolgálatot. Estve a két város’ nagy része 
ki fog világíttatni.

—  Gróf Széchenyi István ő exc. letevén ^  
f. hó’ 9-kén statushivatalnoki esküjét, már is 
nevezetes utazásokat tervez az országban. Egy 
előre a Tiszára fordítá figyelmét ő exc., melly- 
nek szabályozása’ ügyében annak vidékét lesz 
jövő hóban megutazandó, s ott a hely’ szinén 
több vidékbeli hatóságokkal értekezendő. Onnan 
Fiúméba szándékozik ő exc., valószínűleg a vu- 
kovár-fiumei vasul’ tárgyában, mellynek ügye, 
mint mondják, nagyon élénken sürgettetik.

— Szerkesztőségünk egy igen derék s 
próbált Ügyességű franczia s angol nyelvész 
iránt adhat utasítást.

— Múlt vasárnap egy 16 éves fiatal szép 
hölgy avattaték föl, szokott egyházi szertartás
sal , a pesti angol hölgyek’ társaságába.

— Szemlénket vidám tárgygyal kívánván 
bevégezni, megemlítjük még azon csinos estélyt, 
melly vasárnap múlt egy hete, Wartensleben 
Ida — Ráday grófnő ő mlgnál tartatott. Magát 
a tánczot, melly csak éjfélkor kezdődött, Kis
faludy K. K é r ő k  ez. vígjátékának adatása, s 
tíz ügyesen rendezett s különös csín és ízlés
sel kiállított némaábra előzte meg. A táncz fesz
telen derültséggel folyt világos viradtig, a ven- 
dégszives házinő’ kifogyhatlan nyájasságának 
aegisze alatt. Az estélyen a környék’ legtöbb 
szépe együtt vala, köztük a szépfürtü Erzsi 
grófnőn,— a házi kisasszonyon-— kívül Nádas- 
dy Etelka s Teleky Tima grófnők, a lelkes Fáy 
Ida kisasszony s több mások, kik közöl nem 
szabad még kifelednünk — hogy tisztelt tudósí
tónk' szavait használjuk — a ,három grácziát1, 
Földváry Miklósnőt és két leányát.

— EGER, őszelő’ 1. Ugyan szerkesztő 
ur, ön mindig csak azon van, hogy bennünket 
régi hős jellemünkből kivetkőzlessen , s holmi 
selyemszőrü, finnyás alakokká átváltoztasson: 
mind hiában! mirajtunk sem Önnek mézes sza
vai, sem szelíd libatolla, — de még, senki’csá
kányhatalma sem fog;— mi hevesiek ezt is ü- 
gyesebben tudjuk forgatni, mint bárki az em- 
berfiai közöl, tudja meg ön, mert mi még az J w  
áldott fokos fénykorának kebelszakadt, apá-

-----------------------------------------— c
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ink’ telivér gyermekei vagyunk, kik, habár lúd- 
tojásnyi jégdarabok essenek is, régi utunkat 
soha el nem hagyandjuk; de sőt nemzedékünk 
is sokkal keményebb bőrű, semhogy reményt 
adhatnánk önnek és a többieknek, bennünket 
csak majdan is legyalulhatni. Mi vizet soha 
sem ittunk, nem is akarunk vele élni, mig E- 
gernek hegyei fonállnak; mi, ha allegálunk, vagy 
replikázunk is, ezt is a kedves, veres-barna 
szinü kancsók' világító szeszénél szoktuk tenni. 
Azért tanácsoljuk mindenkinek, ki velünk szem
be szállni akar, jól felkészülve legyék (egrie- 
sen),s mindazoknak, kik a magyart, azaz csak 
a borét tollat szokták simogatni, hogy a mai 
boldogtalan szellemhez pártoljon, hajdani a- 
rany-korának szokásitól. Mindezeket, mondom, 
meghagyjuk a nagyvilág’ újítóinak: hasztalan 
minden szó- és pennatanács részünkre. — Teg
nap adák szorgalmukért sok dicséretet érdem
lő műkedvelőink Vahot' .Farsangi iskoláját1, melly 
alkalommal a legjobb előadásnak valánk tanúi. 
Csak tovább is igy működjünk, édes jó uraim, 
s nem fog hiányzani a részvét, és a jótétet 
most édesen érző szülők, később pedig a nem
zedék' forró hálája.

Nemrégen, a pesti divatlap' hasábjain, 
egy valaki Szkálnoki álnév alatt, azt hirdette, 
miszerint műkedvelő társaságunk jutalomjátéko
kat tűzött legyen ki, mellyekből bejövendett 
öszveget, a jutalmazandók, saját nevök alatt 
áldozandják a kitűzött czélra. S most föihivom 
a t. műkedvelőket, volt-e üléseikben csak szán
dékban is, illyesmit indítványozni? Bizony nem; 
és mit a társaság nem tudott, azt Szkálnoki 
tudta, s a világnak tudtára adá.

HONFI MÁTÉ.

T H A L I A .

Nyárutó’ 28. Z o l k y  a- v é n  d i á k ,  dr. 
2 flvb. Malticztól. Az egy kissé nagyon is von
tatva adott s ezáltal még unalmasabbá vált, ma
gában véve tán nem egészen olly unalmas da
rab után B e n n e t  O k o l s z k y  asszony hang
versenye következők, mellynek részletei valá- 
nak: 1. Nyitány Teli Vilmos dalműből. E min
den nyitányok’ legszebbike szokott pontosság
gal lön előadva; 2. Változatok, hegedűre, ját- 
szá R o t h e n s t e i n ur, s újólag bebizonyítá , 
mikép további kiművelésre szép tehetségei igenis 
érdemesek; 3. Magándal Marino Faliero ope
rából, éneklé Bennet-Okolszky asszony; 4. Áb
ránd Rossini Olhellójából vett thema fölött, 
Rothenstein ur által játszva , s végül 5. Ma
gándal a Sevillai borbély-ból énekelve a ver- 
senyzőnötül.

— 29. Az á r v a  f i ú  és  l o n d o n i  
k o l d u s o k ,  Telepi ur és leánya Amália’ föl
léptük érdekesíté az előadást; amazt Örömmel 
látá újra színen a szépszámú közönség, ebben 
Örömmel fedezett föl igen szép hivatást a pá
lyára , mellynek lesz szentelendő életét. Telepi 
Ámália Smike’ szerepét igen ügyesen szemé
lyesítő, s ittott éveit csaknem feledtető. S z i
g e t i  urat újra szívesen kérjük, tegye folyvást 
stúdiumául a tiszta . kiejtést, mellynek hiánya 
még mindig sokat ront előadásain. A többi e- 
lőadók szokott jelességgel mükodtenek.

— 31. F a l u s i  l a k o d a l o m ,  vj. 3 
flvb. Irta Jakab István.

Őszelő’ 1. L i g n e r o l l e s  Lu i z a ,  dr. 
5 flvb-

— 2. T e m p l a r i u s ,  nagy opera 3 
flvb. Nicolaitól, Benza Károly’javára. Igen pon
tosan és jeles készültséggel lön adva. B. ur, 
mindamellett hogy egészen ellenkező elemben, 
a tragicaiban kelle mozognia , feladatát közelé- 
gedésre oldá meg. Paksyné asszony hosszas 
színpadróli távoliét után ma lépett újra föl, 
Rebecca’ szerepében, s érdemlett tetszésben 
részesült. Rovena’ szerepét Lászlóné ügyeseb
ben elénekelné.

— 3. V é g r e n d e 1 e t , dr. 5 flvb. Cza-
kótul.

— *f »Cbar I ot t e  k a p i t á n y ,  2 flvb. 
csinosan s kerekdeden adatott. Utána Székely 
ur’ hangversenye következett, mellyről már a 
minapi szemle szólt.

— 5. Né g y  H a y m o n f i ,  víg opera 
3 flvb. Balfétól.

— 6. A t y á t l a n ,  eredeti szj. 5 flvb. 
Tóth Lőrincztől. Bérszünetben először. Szerző’ 
neve nem ú j , de sőt’ inkább egyik legismere- 
tesb , legérdemesb irodalmunk terén, s isme
retes különösen színpadról is, hol Hunvady 
László czimü szjátéka nem nyomtalanul tűnt föl 
pár év előtt. Nem csoda hát, ha ez új munká
ja iránt a tisztelt szerzőnek különösb részvét 
vala tapasztalható , s a színház a bérszünet’ 
daczára is szép közönségnek örvende, melly 
figyelemmel kiséré a színmüvet mindvégig, s 
annak több helyeit méltányosan kitüntető. Mi a 
criticát illeti , annak tán nem egy alkalma vol
na e színműben, hibákat kijelölni. Mindenek 
előtt az eredetiség iránt meg kell jegyeznünk, 
mikép a színműnek kidolgozása , színpadra al
kalmazása mindenesetre eredeti ugyan , de nem 
annak tárgya , meséje, nem az inventio, mert 
a z , mint a közönség’ legnagyobb része a szín
lap olvasása után tudhatá , Bulwer’ Rienzi czi
mü regényéből van véve. Mi minden regény- 
dramatizálást igen tökéletlen, vagv legalább 
hálállán munkának tartunk. Annyira különböző, 
annyira eltérő egymástól a kettőnek, regény és 
drámának, lényege, formája, törvényei, kellé
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kei, természete: mikép egyiket a másikba csak 
amúgy átfordítni, mint vegyész jeget párává, 
folyót szilárddá és viszont, egy könnyen nem 
lehet a nélkül, hogy vagy az eredeti alak el ne 
ferd/ttessék, vagy az új alakban a kellőségck 
ne hiányozzanak. Ennek újabb bizonysága Tóth
L. ur' kérdéses .drámája, azon hozzáadással, 
hogy ebben alkalmasint midkét fogyatkozás ta
pasztalható. Buhver’ nagyszerű alakjai itt valódi 
törpékként, sőt jellemeikből ittott kivetkőztetve 
tűnnek elénk. Ki nem ismeri B.’ Rienzijél? s mi T. 
ur’ Rienzije ? zsarnok, kinek buktán egyálalában 
nem tudunk bánkódni; kinek nagyszerű jellemvo
násiból azon egy is , mellyet szerző színpadra 
hoz, nem egészen hű alakban van feltüntetve : 
a hajthatlan törvényes szigor, mert az összees
küvés, melly Montreal fejére halált hoz, olly 
fölületesen van részletezve előttünk, mikép azt 
halállal csak zsarnok büntetheti. Mi már azt el
vétett dolognak tartjuk, hogy szerző olly jelle
met, mint Rienzi, csak mellékcselekvőképen, s 
nem mint főszemélyt hoz fel, s mellékül pedig 
egy Angelo mellett, ki habár érdekes személy 
is, nem ollyan hogy egy Rienzi mellett figyel
münket kiválólag igényelhetné , ki pedig más 
részről érdekes eszközül szolgálhatott volna 
szerző’ kezében, hősének Rienzinek gyászca- 
tastrophjához, mellyel ez nagyszerű pályáját 
végezte. Ép olly kévéssé lehetünk megeléged
ve N i n a ’ személyével, kiben nem találjuk föl 
de csak távúiról sem Bulwer’ Raselli Nináját, 
ki ezen fölül nem egészen hűn van saját sza
vaival jellemezve, midőn férjének azt mondja : 
ez e g y s z e r  avatkozom ügyeidbe. Mert — B. 
szerint legalább — Rienzi nejét nem egyszer, 
de sőt igen sokszor kérdé meg bizodalmasan 
tanácsért teendőire nézve , vagy közié vele azo
k a t , s R. maga mondja egy helyütt, mikép ne
ki az ég nem csupán szerelemre adá Nináját. 
Szóval: szerző, azon hibába esett szerintünk, 
hogy személyeit bizonyos jellemalap szerint 
mozgatja ugyan színpadon, de azon alapokat 
kifejteni feledé, vagy szükségtelennek tartá , 
mi által azok' cselekvényei vagy ferde alakban 
tűnnek föl, vagy nélkülözik a motivatiót. Mert 
szerző lelkében ismeretesek valának, s tisz
tán állának e jellemek: úgy vélé, ismeretesek
nek kell lenniok a nézőében is, s mint ollya- 
kat cselekedteté őket. Innen a sok motiválat
lanság; miilyenek: Rienzinek az összeesküvők 
ellenébeni szigora; Ursula asszony caprice a , 
az apa’ nevének megnevezésében; sőt mindjárt 
legeslegelső föllépte ; Angelo’ egész szerepe, fő
leg pedig Rienzi ellen kelt boszúja, atyja’ megöle- 
tése után s így egész további pályája. Bármilly 
drámai is tehát magában véve Rienzi’ pályájá
nak azon szaka, mellyet szerző tolla’ tárgyául 
választott: szerző nem vala képes magát a re
gény’ befolyásától egészen független állásra e

melni, s belőle valóban eredeti Önálló színmü
vet alkotni; mejly gyöngében egyébiránt tán 
mindazok osztoznak szerzővel, kiknek eszök- 
be jutott újabb időben regények’ drámai cse- 
lekvénveit színpadra átdolgozni.

Nem vagyunk megelégedve e drámának 
továbbá nyelvével sem, nem mintha az talán 
nem elég magas volna , hanem mivel az nem 
mindenütt drámai, nincs mindenütt mérve, al
kalmazva a körülmények, jelenetek’ s kifeje
zendő indulatok’ természetéhez stb. s legtöbb
ször tuláradatban szenved. Ittolt egyes epi- 
thetonok nem leghelyesben alkalmazvák, pél
dául midőn Irene, a legtragicaibb helyzetben 
igy szólítja meg Ceccot: ki vagy te k o r m o s  
férfiú, stb.

Az előadás elég gondos , s összevágó volt.
Őszelő’ 7. E gy  p o h á r  víz.
— 8. A színház zárva.
— 9. C o r i o l a n ,  szj. 5 fi vb. Shaks-

pearetől. A czímszerepet Egressy G. ur szokott 
átgondoltság s következetességgel adá. Kieme
lendő Laborfalvi Róza kisasszony Volumnia’ 
szerepében , nemcsak a szerephez olly igen illő 
méltóságot lehelő játéka, hanem jeles szavalá
sáért is, mellyben, mint elismert dolog, L. k. a. 
a legerősbek’ egyike. Priell k. a. hidegecske 
volt, K e c s k é s  ur. pedig emlékével nem volt 
tisztában. Azoktul, kikhez úgy sem kötünk ma- 
gasb igényeket, kétszeresen követeljük, hogy 
azt, mit úgyis csak e l m o n d a n a k ,  legalább 
akadozás nélkül mondják el. — Nem hallgatha
tom el Szentpétery ur’ művészi játékát, melly- 
rül többet nem is mondhatok, mint hogy az va
lóban művészi volt. —j—

Őszelő’ 10. L á n c z ,  vígj. 5 flvb. Scri- 
betől. A színi előadások' érdeke napról napra 
annyira növekszik, hogy majdnem minden est
ve újabb meg újabb élvezettel lepi meg az egy 
idő óta mindig szép számmal megjelenő közön
séget; ez az oka, miért engedek e lapok’ ér
demes szerkesztője’ azon szives felszólításának, 
hogy ollykor szerkesztői súlyos elfoglaltatásán, 
színi előadásokrul szóló tudósításimmal köny- 
nyítsek, mert midőn ezt teljesítem, kettős él
vezetben részesülök. — Ezen s jövő bírálatira 
vagyis inkább tudósításim’ fő elvét röviden ab
ban fejezem ki: hogy a műértő közönség’ vé
leményének monopolizálására magamat jogosít
va nem tartván, sem annak irányt adni, sem 
nézeteimet reá tolni nem fogom. Tudósítni a 
kifejtett közvélemény’ nyilatkozatáról, elmonda
ni egyszerűn és igénytelenül nézetimet s a szín
művészet' szabályaihoz illesztett helyeslő vagy 
ellenkező véleményemet, leend czélom. Nem fo
gom pedig semmi esetre utánozni egynémelly 
lap' azon fenhangu bírálatait, mellyekben azok’ 
írója a közönség’ nevében Ítél, gúnyol, ren
dez, parancsol, pálczát tör darab és személyek
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fölött, oily elbizottsággal s műértői suprema- 
tiával, bogy a finomabb nevelésű közönség — 
melly szigorú tud lenni ugyan, de soha gyöngéd
b e n — elpirulni kénytelen. Bíráljunk uraim, ha 
úgy tetszik, mondjuk meg véleményünket, de 
távul legyen minden személyeskedés, távul min
den elbizottság , minden külön nemtelen érdek ; 
s ba ki nem bir anynyi gyöngédséggel, minő a 
legszigorúbb bírálat közepett is szükséges (hisz 
evvel nem születik az ember, ezt a nevelés 
adja) az , ha már szerénysége nem készteti őt 
letenni bírálói tollát, gondolja meg legalább, 
hogy árt az ügynek magának, árt a művészet
nek, mert a valódi művészt érzéketlenné, a kö
zépszerű tehetséget elhízottá — a kezdőt pedig 
elcsüggedté teszi. — Ez már rég szivemen, s 
töhb rokon érzésű barátim’ szivén feküdt, — 
mellyek nemzeti színházunk’virágzásán szintúgy 
csüggenek; örvendek hogy ez alkalommal ki
mondhattam.— A L á n c z közkedvességü fran- 
czia darab, melly ha nem is különös becscsel, 
de mégis mindig elég érdekkel b í r , hogy kelle- 
metesen töltse be az estvét. A darab’ fordító
ját nem ismerem , de magyarságára nézve nem 
egy észrevételt tehetnék. Több fordítási hibák 
közöl például, emlékemben maradt ez: Palais- 
de-justice, nem „igazság palota“ hanem inHább 
,törvény — csarnok ! Az előadás jó volt, kivált 
Lendvaynénk és Szentpéterink’ részéről; ez 
utóbbira nézve azonban én részemről óhajtot
tam volna , ha szerepét inkább komolyabb fran- 
czia jellemben , mint humorteljes magyar táb- 
labiró’ alakjában adja; minden darabban tart
suk meg az eredeti jellemet; szép s dicső a 
magyarosítás — de biz az a színpadon nem jól 
jön ki. Komlóssy Ida k. a. szinte dicséretesen 
működött. Ne vegye Ida kisasszony szivére a 
túlzott s durva modorú bírálatokat, mellyekkel 
egy idő óta ittott inkább gunyoltatik mint bi- 
ráltatik : hanem haladjon csak dicséretesen és 
szorgalommal tovább pályáján , mellyen fejlő 
szép tulajdoninál fogva örömmel üdvezli őt 
a közönség, s meg vagyok győződve, hogy rö
gös útját szorgos tanulás, őszinte tanácsok s 
észrevételek’ elfogadása, s főleg a körző mű
vészek’ buzdító példája — jóval előbb kiegyen- 
getendi: semmint azt egyesek’ gyöngédtelen bí
rálata s folytonos durva leczkézései évek alatt 
képesek lennének. Szigeti ur’ törekvése dicsé
retes volt — s ha Lendvayt nem érte is e l , 
megelégedett a közönség a buzgó ügyekezettel.

—- 11. E l j e g y z é s  á l a r c z  a l a t t ,
vj. 3 flvb. Degré Alajostul. Folytonos tetszés
sel fogadtatik ezen legjobb vígjátékinknak egyi
k e , s ezt részint magának a darab' érdekének, 
részint színészink' különös figyelmének, mellyet 
e darabra mindig fordítanak, köszönhetni. A 
darabra nézve csak azon egyet sajnálom, miért

szorult szerző a politicára , s miért captálja ev- c r  
vei a benevolentiát; politicus elvek’ kifejtése s 
különböző színezetek’ tájékozása nem a szín
padra va ló ,— merfr az ennek czéljával sehogy 
sem fér össze; s ha csakugyan hajnál fogva 
felhurczoltatik is, olly valószínűtlent mutat elő,
— minő a mai darabban Elvira és Nádory sze
relme. Bizony nem sokat törődik a szív politi
cus elvekkel , erről sokat lehetne mondani. —
S épen mivel annyi érdekkel tudta szerző kü
lönben is e gyermekét főiruházni, kár volt az 
illy captatio benevolentiaehez folyamodni. Hja , 
de mikor ezt nagyon megtapsolják ! — mondja 
ön. Szép a hazaszeretet uraim, dicső— de ne 
parádézzunk, ne komédiázzunk vele. — Ha L. 
Róza’ gyönyörű játéka már annyiszor nem lett 
volna kidicsérve, kedvem volna ma sokat írni 
felőle. K. Ida iparkodik s dicséretesen műkö
dik ; Priell Nelli szinte ügyekezett Lendvayné 
asszonyt kipótolni; ma ugyan még nagyon nél
külöztük a kedves L.’ vig szeszélyét, de azért 
ne búsuljon Priell, idő, ipar, akarat mindent 
meggyőz. — Egressy , Lendvay urak jókedvüek 
valónak s látszott hogy con amore játszottak.— 
Lászlórul csak annyit — hogy ő az illynemü 
szerepeknek született repraesentansa.

Őszelő’ 12. K ét B a r c s a y ,  dr. 4 flvb. 
J ó s i k a  Mi ki óstul. Hosszú szünet után ke
rült ismét színpadra , s jó sikerrel, mert a na
gyobb számmal jelen volt közönség örömmel 
fogadó kedvelt regényírójának e nembeni el
meszüleményét. Különös érdekkel bir még e da
rab azért, mivel benne színházunk’ legelső sze
mélyei szereplenek , s egyenkint remekelnek— 
s ezt mondhatjuk Egressy , L. Róza , Szentpé- 
tery és Kovácsnéról; ez utóbbiak a harmadik 
szakaszi jelenésökben, Hubenay Ferenczczel tel
jes mértékben kielégítik a közönséget, s sok 
tapsban részesülnek. Róza, a fejedelmi méltó
ság’ valódi képe , az angyali jóságnak s nemes 
léleknek hű tűkre volt. Egressy u r , illy char- 
girt szerepekben— élethű jellemeket tüntet elő, 
a nélkül hogy túlságos lenne, s játékát valóban 
mindig művészinek nevezhetni, — csak ne for
dítana mindig hátat a közönségnek. Lendvav és 
Szigeti urak kielégítők valónak. L.ynénk kicsi 
szerepében nem jó kedvű volt, s igen lassú 
hangon beszélt — de jól öltözött. — K. Idában 
ma is szabatosabb mozgásokat — s kevesb é- 
neklést vevénk észre ;  Priell igen jól tudta sze- j 
repét. ALVÁRY.

I
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A LENGYEL MUVÉSZCSALÁD.
(Folytatás.)

olnapután ! —  mond 
lapidaris jogstiljében 
Uzordi Kálmán.

—  Majd meglát
juk. Mire ok nélkül 
czivódni ?

—  Jól mondod ; 
jer, nézzük meg inkább a vén zsugorit, s ha 
vége a komédiának — mi azonban már kis 
sé igen is soká tart —  siessünk a pajtá
sokhoz, régen várnak már úgyis a fris ma
kaóval, onnan pedig kedvesedhez, a forrón 
szeretett szeretőhöz.

—  Van-e eszed, hogy úgy kiabálsz, 
vagy a punsch’ ereje annyira meggyöngíté 
emléked’, hogy feleségem’ ittlétét nem tudod?

—  Úgy van biz az, mond ravasz ő- 
szinteséggel Kálmán, karonöltve Tájkövy ka
marás urat quasi-sógorát, ki költséges ház
tartása és csaknem rangját haladó fényűzése 
miatt egynek tartatott a megye’ legvagyo- 
nosb birtokosai közöl, s ki —  hála gondta
lan élete-, forrón sóvárgott váltótörvénye
ink- és különösen Kálmán uram’ épületes 
társaságának, s az avval járó apró kiadások
nak—  e perczben már ott áll vala, honnan
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a semminél kevesebbig még csak egy lépés 
hiányzék. —  llly szorongó állapotban meny
nyire szivén feküdt az örökség, képzelhető.

Midőn az Ínség szobájába léptek, még 
csak néhány percze volt a haldoklónak. —  
Az idő éjfélt meghaladta volt, s a közeli egy
ház’ halálcsöngetyüjének hangja harmadszor 
lopódzék be a nyitott ablakon. A haldokló’ 
vonaglata mindinkább és inkább nehezedett, 
mig egyszerre azon bizonyos gyors hörgés 
hallaték, melly annyira hasonlít sebesen le
járó óráláncz’ végerölködéseihez. Ezt néhány 
sűrű csuklás kiséri, egy rögtön lég utáni 
kapkodás, meg aztán bizonyos szünet utáni 
ollyas áléit fölföllélekzések, mintha már eltá
vozott lelked megmeg visszatérne, és . . .  
semmi több. Ember, ember! gondolj néha 
végórádra, s annyi hiúság-, annyi bűntől 
mentve lészsz !

II.
Ö r ö k ö s ö d é s .

A véghagyományt Uzordi Kálmán el
dugta volt ugyan, de megsemmisítésére ide
je nem lévén, az igenigen lélekismeretes 
motozás után egy még a múlt század tai 

1
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f magyar kurír penészes lapjainak épen a fe
nekén találtaték meg, egy ócska ládában. 
Kálmán, korhely élete és könnyelmű adóssá
gai’ következtében mindenből ki volt tagad
va. Laura, a néhainak unokahuga, Tájkövy 
ur’ hitvese lön az egyetemes örökös. Hu
szonötezer forintot kivéve, mellynek ötödét 
kórházak’ számára, négy ötödét pedig Lau
ra fitestvérének kezébe szolgáltatni rendelé. 
Egy drága filegrán munkájú ezüst táblába 
kötött biblia volt minden, mit Kálmánnak 
hagya, e szókkal kisérvén intézményét: hadd 
tanuljon egy kis vallást az istentelen. Egyéb
iránt Laura’ nagylelkűsége és vezetésére bíz
ta őt, föltevén húgának ismert jó szíve és 
nemes gondolkozásáról, hogy a milly mér
tékben tapasztalandja javulását rokonának, 
a szerint is éreztetendi vele kegyeit. Tart
ván azonban Laura férjének is vesztegetési 
hajlamától, az egész vagyont csupán a nő
re s gyermekeire szabályzá. —  így tehát mi 
a véghagyományt illeté, minden tisztában 
volt volna, csak egy hiányzott m ég . .  a fő
dolog, tudniillik a kincs.

Az öreg zsugori pénzét mindenkitől, 
de kivált Kálmántól — ki az öreg’ három 
kis szobáinak egyikét lakta —  féltvén, azt 
olly titokkal rejtegeté, hogy senki soha rá 
nem akadhatott. Némellyek gyaníták, hogy 
külvárosi majorjában ásta el ládáit, mások 
pedig — ezek között Kálmán is —  úgy hi 
vék, hogy valamellyik szobájában kell lenni 
titkos rejtekhelynek, mellybe mindig újonnan 
vert aranyakra váltott pénzeit élökre zárta.

I . A végrendeletben mindezekről semmi sem 
állott, s igy a mindig szorongóbb örökösek 
naponnan tantaluskínokra viradának. Laura, 
mintha homályosan emlékeznék, hogy a vég- 
hagyomány’ fölbontása után egy darabka pa
pirt látott a földön, mellyre — épen midőn 
azt fölemelni szándékozék —  ejté le Kál
mán a tintatartót, mellynek széttöredezett 
cserepeit az egészen letintázott papirkával 
együtt tetsző egykedvűséggel hordá ki az 
akkor már háziúr —  Uzordi Kálmán. E kö
rülmény nagy szeget ütött ugyan Tájkövy 
és ügyvédje’ fejőkben, de mit volt tenni ?

Hallgatni bizonyságok’ szűkében, s időtül 
várni a bus talány’ szerencsésb megfejtését.

Hetek, havak múltak igy, míg az állí
tólag örökösek’ házi bajai a férj’ halllatlan 
könnyelműsége és költséges kicsapongásai 
által mindig veszedelmesben bonyolódtak 
össze, míg idő’ váltóval a roszvilág, kivált 
Tájkövy’ hitelezői, az egész örökösödési kér
dést mi impostori fogásnak lenni gyanítván, 
őt a szorultság kétségbe ejtő élére taszíták. 
Kálmán szorgalmatoson fölkereste a szeren
csejátékokat, fördőhelyről fördőre sietett ex 
professo, tetemes nyereségeivel fölkérke
dett, szóval miként részéről előbbi élte’ 
módját híven folytató, úgy másfelől semmit 
elkövetlen nem hagyott, Tájkövyt azon szé
dítő pontra állítani, mellyen épen tántorgott.

Hl.

Laura.

Midőn beszélyünk’ fonalát újra felfog
juk, egy egész évvel szerencsétlenebb vala 
a hölgy, kit a halál’ redves árnyában muta
tónk vala be kedves olvasóinknak. Laura’ 
gyönyörű fejét még érdekesbbé tette a bú, 
miként regényesb a bájvirány, mit anda 
hold világít. De gond és bánat nem vala 
képes gyengíteni szép szemének granáttüzét, 
nem szánta még barázdát síma képén az 
epedés’ ki nem száradt forrása, s nem suj- 
tá le fejdelmi termetét még a szükségparan
csolta megtagadások’ sürü és szokatlan os
tora. Gyermekeit ez utósó időben maga ok
tató a magasb keblű lengyel nő, polgárias 
egyszerűséget állíta föl egykor urias házá
ban, s nagy szállásának szükségentuli szo
báit (mellyeknek bútorait sajátjának lenni be
bizonyítván, a hitelezők’ körmeiből jogsze- 
rüleg kimentette) az újdivatu pompás búto
rokkal együtt bérbe adván, férjét, gyerme
keit, magát s házát a szükségesek’ legnélkü- 
lözhetlenebbjeivel rendesen ellátni, s gondos 
takarékossága által minden szomszédok és 
ismerők’ bámulását és őszinte méltányát 
megnyernie sikerült.

Nem hibázott ugyan ollyan is, ki mind
ezt hinni nem akarta, s a szép Laura’ éré-



nyéoek .rovására tudta fel a nemes kebel’ 
áldozatit. Lakott ugyanis néhány hónap óta 
Tájkövyék’ bérbeadott szobáinak egyikében 
egy fiatal urfi, ki milly feltünőleg ajánló kül
sejű, ép olly szilárd lelkületű és szerény va- 
la. Ez magát lengyel nemesnek lenni mondá 
s Laura’ távoli rokonának. Nevezzük őt Káz- 
mérnak, mert ez vala az ő keresztségben 
kapott neve.

Kázmér igaz, hogy sokat volt Tájkövy- 
ékkel, mit egy Pesten ismeretlen külhonitól 
—  kit szállás, ebéd és vacsorával olly szi
ves emberek látónak el, mint voltak Tájkö-. íf
vyék s kivált Laura, kit azonfölül honosa- 
és rokonának is lenni tudunk —  rósz né
ven e lelkes de szerencsétlen nőnek, gondol
nám, csak és csupán az irigység avvagy gya
núsító rágalom vehet vala. Sokat voltak ők 
magokra igaz, ha lehet magára lenni mon
dani hölgyet, kit terhes háztartás’ gondjai, 
annyi keserédes bajjal járó anyai hivatás, 
s az ezek fölött mindig őrködő angyala női 
erénynek körözni nem szüntenek.

Különösen Kálmán, az elhalt öreg Uzor- 
di’ előttünk ismeretes unokaöcscse volt az, 
ki finom számolással ügyekezett hírre kapat- 
ni e gyanút, mellyet ő maga —  noha min
dig ellene szóló —  olly ügyesen tudott a 
különben épen nem bizalmatlan férj’szivébe 
csepegtetni, hogy elvégre alkalmasint sike
rült ármánykodásainak valamint egyfelől Táj- 
kövynek nejébe vetett erős bizalmát meg
rendíteni, úgy másfelől a derék lengyel ifjú 
ellen bujtogatni a feltétlen hit és gyáva bi
zalmatlanság’ érzeményei közt ingadozó férj 
kedélyét.

Emlékezik az olvasó, mi szenvedélyit
tas szemeket dárdáza Lauránk’ szemérmes 
kecseire a korhelységnek e megtestesült pél
dázata, s midőn igy cselekvék, a halál le
begtető fölötte éjsötét szárnyait, az enyészet’ 
hatalmas szelleme, melly mindenható erejé
vel meg tudja lágyítni a márványkövet is, 
a százados érczet is. A halál nem tudta bár 
egy rövid perezre is megtérítni Uzordit.

Ő azóta gyakrabban járta Tájkövyék’

házát. Szinlett szilárdság, s nem kevés e-
rőltetésbe kerülő képmutatás, ezek valának
Laura’ közelében ezúttal a napi renden, és %
a hitvest —  mikor és a hol csak különös 
feltetszés nélkül tehette —  a könnyelmű 
férj’ untalan kicsapongásaira figyelmeztetni, 
azon kicsapongásokra, mellyeknek főbb mes
terük és szerzője ő maga volt Uzordi ur. 
És im e! nem lehet mégis mondani —  di
cséretére váljék az emberszívnek, melly lám 
romlottságában is tart mi fogékonyságot ne- 
mesb érzelmekre —  nem lehet mondom 
azt állítni, hogy Uzordi’ szenvedélye Laurá
hoz ne lett volna, mélyen érzett. Legkicsa- 
pongóbb kéjei közt is kedvesére gondola, á- 
lomban és émedten ő róla ábrándozék; éjei
nek nyugalmát vette el Laura, s eszméinek 
legbünösb, legnemtelenebbjei közé úgy ve
gyült mint fénylő napsugár, melly posvá- 
nyokban tükrözik, és partmocsárban, hol a 
Nílus’ krokodilja honol.

IV.
II er mi a.

Emlékezik-e az olvasó egy lényre, kit 
ama haláltanyában Kálmán’ halvány ajkai bi
zonyos gunymosolylyal nevezének, s melly 
szégyenpirt lövele Tájkövy’ sápadt homlo
kára és félelmet, nehogy Laura’ tiszta lelkét 
fertőztesse az. E lény neve Hermia.

Egy külhoni származatu ifjú hölgy. A- 
zon nyomorultak’ egyike, kik az élvoltáron 
érzelmeik’ ellenére áldozók, romlott szivöket 
áruba bocsátják. E nő — s az emberszív 
csodás különösségeinek ez is egyike — e- 
gyéni képességének minden erejéből szeret
te Kálmánt. Kálmánt a legkiéltebb, érdeket- 
lenebb, legközönségesb emberek egyikét a 
hölgy, kit a férfiak’ legjelesbjei érdekelni nem 
tudának, hölgy, kinek képe bájoló s egész 
valója hódítni birt vala. Uzordinak —  míg 
bátyja élt —  olly kevese volt, hogy az, mi 
rendetlen éjeiből hátramaradt, alig lesz vala 
elég dohányszenvedélyét fedezni naponnan. 
Mit Hermia saját élte’ rövidségével szerezni 
birt, azt az ő Kálmánja részint kártyán, ré-
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szint díjas tivornyákba kidobta. Pedig Uzor- 
di Kálmán nem őt szerette; sőt az epedő 
sóhajokra Laura’ magasztos dicsérete, kese
rű szemrehányástaira durva szók, és szenve
délyes hízelgéseire fájdalmatlan ásítozás volt 
a felelet.

Uly viszonyban éltek ők egy idő óta, 
midőn menekedni vágyván minden áron kö
telékeitől Uzordi Kálmán, ekkép szóla egy
szer, nagybátyja’ halála előtt mintegy ne
gyed évvel, kedveséhez.

—  Hermia, hozzád hozom ma estve 
Mihályt, bár mit is tégy. Meguntam tréfáid’. 
Lukréczia’ szerepét másra bízd szép galam
bom, te meg tedd azt, mit én kívánok.

— Sohasem ! Én Tájkövyt nem szen
vedhetem, ő feleségét, kit angyalnak mon
danak, busítja, kínozza, veri mint mondják.

—  Holnapután. Mihálykám szereti a 
szépet, a többi mind hazugság. S mert Her 
mia kisasszony ép olly szép mint szeretetre 
méltó —  mond csufondáros udvarisággal 
Kálmán —  meg kell hogy hódítsa őt. Pun
ctum.

zrínyihősök’ körmei közt. Még koldusnő le
szek általad.

—  Hogy megmeg királyleány lehess. 
Hiszen ismered Raupach’ darabját. No de 
tréfán kívül, Tájkövy uram ma csinált egy 
pompás Gsch'áftet —  mint mi szoktuk azt 
nevezni édeském. A magyar vallásu német 
zsidó húszezer pengő forintot kölcsönzött 
neki, pedig csak ötven percent kamatra, olly 
jámbor, keresztényhez illő remény fejében, 
hogy az öreg ur’ nyavalyája nem soká lefut
ja végstadiumát. Pénzünk tehát elég van, 
csak egy kis ügyesség meg egy kis akarat 
kell édesem. Legyen eszed szép Hermiám; 
mond fél kérő, fél parancshangon Kálmán.

—  Legyen. De akkor megkívánom ám, 
hogy te is jobb légy hozzám, ne heverj e- 
gész éjeket a zöld asztalon, s legkivált és 
főleg verd ki fejedből azt az asszonyt, ki
nek úgyis hiában szaladgálsz kocsija után, 
mert a bizony téged úgy sem vesz fel soha.

—  Holnapután. Mond szokott laconis- 
mussal Uzordi ur, s új redőkre huzva hom
lokát.
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— Mert Hermia kisasszony nem fogja 
magát ezúttal meghódíttatni, érti-e Colomann 
urfi ? Azon emberben valami ollyas van, mit 
ki nem állhatok, mi csömört gerjeszt ben
nem. Punctum.

—  Holnapután ! Hallod-e leány ? Egy 
idő óta mindenféle mesterkedésünk és ko
médiáink’ daczára sem akadnak maszlagod
ra a tőkehalak, s az angyalok, mint látod, 
nem fizetik ki adósságomat. Büszkén vall
hatom pedig szép Hermiám, hogy nincs Pest- 
Budán se kávéház, se valamire való vendég
lő, mellynek fehér békalábos fekete tábláin 
a vitézlő és nemzetes Uzordi név egész 
pompájában ne ragyogna.

—  Dejszen ahhoz ugyancsak értünk; 
mond nyájasan veregetve Kálmán’ arczát a 
szép Delila. Hiszen már mindenemet meget
ted és elkártyáztad szép madár! Új köpe
nyem, drága függönyim és arany ékszerem, 
a kis ezüstös láda, mit az öreg Öcskey gróf 
ada, meg a dushegyi zsidóféle gyöngyeim, 
szóval mindenem a punschedényben, meg a

Száz szónak egy a vége. Tájkövy 
az napságtól fogva rendes látogatóvá ik- 
tattatván be, pazarló adományaival halmo- 
zá el Hermiát, ki maga részéről semmit el 
nem mulatott Tájkövyt a szorultság azon 
mindig súlyosbodó állapotához közelítni, 
mellyen őt beszélyünk’ elején találtuk. Lau
ra, értesítve az álbarát’ alacsony fülsugásai 
által, megtudta később férjének Hermiávali 
botrányos viszonyát, s minden olly eszközö
ket meg is kisért vala, miket férje nevetsé
gig vak bizalmának s egy olly méltatlanba 
helyzeti föltétien hitének megrendítésére al
kalmatosnak lenni vélt a nélkül, hogy álta
luk gyermekei’ atyjának tekintete a világ e- 
lött legkevesbfcé is veszélyezteték vala. Mi 
elvégre — bárha későcskén is — de csak
ugyan sikerült, jobb emberek s kivált a de
rék Kázmér közremunkálódása által, kik a- 
maz ármányteljes lény’ alacsony és rend
szeres csalárdságairól kétségtelen adatokat 
szerezvén, az annyi idő óta nevetséges ál
dozatául szolgált férfinak hályoglepte szemeit
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elvégre megnyiták, és Hermiától őt végke- 
pen elszakaszták. E megválás mintegy félév
vel történt az öreg Uzordi’ halála után, te
hát —  mint látjuk — egy negyedévvel a- 
zon időpont előtt, mellyben beszélyünk’ fo
nalát másodízben fölvevők. De minthogy ez 
előzményeket közbeszólva is elő kelle rövi
den terjesztenünk, hogy ez olvasóval az ese
mények’ további lánczolatát felfoghatóbbá 
tegyük, tőle a netán unalmas részletességek 
miatt bocsánatot esdekelve, ezentúl beszé
dünkkel gyorsabban haladni törekszünk, azt 
az egyet közbevetőleg még megjegyeztetni 
kérvén, hogy Kálmán uramnak olly sok ide
ig a néma sóhajok’ korláti közé visszavonul
ni tudott szenvedélye darab idő óta érzelgő 
kifakadások és szerelmi üldözésekre fajul
ván, őt — mint képzelhetni —  Laura előtt 
még kiállhatlanabb, még megvetettebbé tette.

Mondám tehát, hogy egy év folyt.le 
az öreg Uzordi’ halála után. Elmondám vá- 
zolatát az előtte s annak folytában történtek
nek, Tudjuk hogy Tájkövy’ viszonya Kálmán’ 
kedvesével megszűnt. Láttuk, mikép üldöz
te szerelmi ajánlatokkal a derék Laurát Her- 
mia’ kedvese. Ismerni tanultuk Hermiát, 
gyanusíttatni hallottuk Laurát, szóba vétetni 
vele a derék Kázmért, féltésre ingerelve a 
férjek leggyarlóbbikát, s végre a mindig 
nyomasztóbb szorultság’ kétségbe ejtő élére 
vezetve egy egész úri családot —  s külö
nösen ennek tűréshez és nélkülözésekhez 
szokni nem tudó boldogtalan fejét. S szomo
rú történetünknek imez átalános nézpontjá- 
ra eljutván, most már haladni fogunk, mi
ként haladénak történetünk’ eseményei.

Rünlanya.

Beszélyem fonala egy kártyaasztalhoz 
vezet, mellyen halomban tornyozvák a bank
jegyek. Aranynyal úgy bántanak, mint gyer
mek a kavicscsal, s bár mammon volt iste
nük, mammont megvetni látszának. Külön
böző arczvonásokban fejezte ki magát e vad 
szenvedély, de legkitűnőbben ragyogott ki 
közőlükstoa egykedvűségével Uzordi. A szo

kott kártyás egy faját képezi a philosophok’ 
osztályának. Legköznapiabb emberre is bi
zonyos urias fájdalmatlanság ragad, a pilla
natnyi nagy vesztések és nyereségek’ rög- 
zött szokása által. így Kálmán is. Ki őt e 
perczben, egyik kezét mellénye’ zsebében 
nyugtatva, másikával egy gőzölgő pohár’ 
szeszes folyadékát a legcsöndesb hideg vér
rel ajkaihoz emelni látta, alig hiheté, hogy 
az előtte eltakart két kártya között nem ke- 
vésb mint kétezer pengő forint koczkázott. 
Tíz lehúzásban mindig ráemeltem szemeim’, 
arczvonásainak de még csak egy mákszem- 
nyi elvonítása sem tanusítá illetődését. Pe
dig kártyája —  mert mindkettő ugyanaz 
volt, a kilenczes — sonica elveszett vala, s 
vele a nagy somma pénz. Legkisebb szó nél
kül lefizeté, szivarra gyujta s távozék.

-—- Láttad-e Uzordit Pali te ? mond 
szomszédjához fordulva egy pödrött bajszu 
zömök ur —  láttad-e, mi gavallérosan oda
dobó az ezreseket?

—  Igen ám. Dejszen a Kálmán min
dig gyerek volt a talpán; viszonzá a kér- 
deztetett.

—  De a mi nem volt neki mindig, az 
a mostani cassája. Ördög tudja, hounan sze
di a sok sárit, mert valahányszor játékhoz 
ül, mindig aranynyal kezdi.

—  Bankjegyekkel folytatja és semmi
vel végzi. Azt mondják egy öreg bátyja 
halt meg, ki milliókkal bírt s rnindenét ne
ki hagyta. No hiszen ha tudná szegény.

—  Nem úgy van az. Bátyja meghalt, 
igaz, de nem neki, hanem nőrokonának ha- 
gya mindent, az a nő pedig felesége ama 
beesett szemű halvány úri embernek ott az 
asztalfőn . . .  de hova is lön a Tájkövy ?
. . .  hiszen csak most vall i t t . .  s olly cso
dásán néz ki ma, mintha halálát érzené a 
jámbor.

—  Haza ment lesz Kálmánnal. Mond
ják nagyon félti feleségét a szép Kázmértól.

—  Hja! rém tuam custodi, ne aufe- 
rant Poloni. Azonban láttam őt imént, mi
kor utósó húszasát elvesztve Uzordihoz sun
nyogott, de ez nem adott, mert azt mondta,
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f hogy ginyont hoz neki mindig, midőn n e-  
k i kölcsönöz. Csak hamar is futsch ment az 
utósó kétezeres, mellyet a kilenczesre tett. 
Ma csakugyan jó csomót elvesztett a fráter.

—  Gsoda-e? avvagy nem hozna-e gi
nyont akárkinek is —  ha mikor én százas- 
és ezresekkel dolgozom, oda jó' egy czudar 
lipitor s két húszasért megkántál.

—  De én fogadom, hogy a Kálmán 
: csak szállására ment át, folytatá a másik, s

mindjárt itt terem egy pár száz körmöczi- 
vel. Ő azt mondja ugyan, hogy a nyereség
ből játszik, mit a bártfai, ránki, füredi és 
trencsini fürdőkrül hozott, de hiszi az ördög. 
Hajlandóbb vagyok gyanítni, hogy a néhai 
Uzordi’ elásott kincsére akadt a jó madár, 
mellyet — hogy osztozni ne kelljen sógo
rával — inkább kártyába dob a jámbor. Bi
zony, bizony félek tőle pajtás, rósz vége lesz.

—  Egy csakugyan van, mit én sem 
szeretek benne, s mi tö b b  mintczudarság, 
hogy t. i. azt a szegény bécsi leányzót a 
derék Hermiát elcsapta. Míg szegény volt, 
eltartatta magát vele, s most hogy pénzmag
ra jutott, elkergeté. Hát szép-e ez?

E lassú hangon kicserélt tanulságos 
párbeszéd után újra az asztalhoz vonultá
nak, kéthuszasos szerencséjöket tovább ki- 
sértendők.

Alig haladt le egy óra e jelenés után, 
midőn egyikében amaz átalános csendper- 
czeknek, mellyek kivált éjnek idején olly 
gyakran szokták ellepni a szerencseasztalo
kat, berohan zajgó robajjal és magán kívül 
egy betyáros kinézésű suhancz ez iszonyú 
szókkal: megölték, legyilkolák, agyonlőtték!!!

— Kit? kérdék egyszerre felszökve 
helyeikről a zöld asztal’ neophitái.

—  Tájkövy urat.
—  S ki volt a gyilkos ? kérdék a leg

nagyobb nyugalommal helyeikhez szegzett 
veteránok.

—  Kázmér urfi; mond mindig resz
ketve a szegény pára.

E név ismeretlen volt a legtöbbeknél. 
Csupán olvasóim s azok előtt nem, kiket i

mént beszélni hallánk. Tulsápadtan néztek 
ezek egymásra.

—  Mondtam ugy-e, hogy rósz vége 
lesz ? mond az egyik. Vállvonítva csóválta 
fejét a másik.

VI.
Koclfótyolképek.

Midőn Kálmán imént elhagyá e bűnta
nyát, nem vette észre, hogy sógora Tájkö
vy utána sunnyogott. Pestnek, mint mon
dám vala, egyik keskenyebb utczája volt 
az, mellyben megismerkedénk vala Uzordi- 
nak még néhai nagybátyjáról rámaradt szál
lásával. Szemben laktak Tájkövyék olly közel, 
hogy az ablakból kényelmesen társaloghattak 
egymással.

A háznál, mellyben Kálmán lakott, ká
véház is lévén, nem kelle a házmestertől 
várni a bebocsátást; ő fölment, meggyujtá 
az előszobában rá váró gyertyát, s azt a nap
paliban hagyva, óvakodva nyitá föl a belső 
szobát, s —  csak annyi világ mellett, mit 
a szomszéd szobábani gyertya egy félig nyi
tott ajtón bevethete —  belépett. Sietsége, 
késő idő s kivált a szokott mértéken talán 
tulürített poharak okozták, hogy a hasonló 
esetekben mindig szorgosan becsukni szo
kott ajtók s ablaktáblák ezúttal nyitva ma
radtak. Vigyázva s mintegy ösztönszerüleg 
körültekintve, ha vájjon mindig töltött pisz
tolyai helyükön vannak-e —  ment hálótere
mének azon szögletébe, hol a néhai urnák 
még most is helyén levő fekhelye állott, s 
jobbjával egy csaknem látatlan srófocskán 
csavarinta egyet. Mint mi varázs által dörgött 
el egyszerre titkos kerekeken a tömör ágy
fa, nem mutatva egyebet, mint egy ládács- 
kát, mellyben faggyugyertyák tartatának. 
Fölemelve közepe táján a fontokba fűzött 
kötegkék egyikét —  melly egy síma réz
táblán, nem pedig más gyertyákon, se nem 
a láda’ mélyében terült szét —  egy rejtett 
aczél rugóhoz illeszté hüvelyét, mellynek 
megnyomása által, midőn épen az élökre 
vert aranyak’ fénye terülne el mámoros 
szemei előtt, robajt hall háta mögött, mi
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őt —  a más’ vagyonát gyalázatosán bitor
lót —  csontvelőig összerázkodtatá.

Félholtan fordul vissza Kálmán, merti
ki előtte áll, két kezében saját rablójának 
felvont pisztolyait tartva, maga a kirablott 
Tájkövy. ,

E férfi, kit nyomor és kicsapongás, lé- 
lekismeret és kétségbeesés teljesen ki tudá- 
nak vetköztetni képéből, kisértetszerüleg .. 
valóban rettentőleg néze ki e perczben.

—  Alávaló rabló! lelketlen zsivány, 
gyalázatos kér..! rajta kaptalak ugy-e? —  
Családom éhezik odaát, s ez a hálátlan ku
tya itt aranyban úszik. Feleségem keze’ mun
kájával tartja föl gyermekim’ életét, s ez az 
alávaló tolvaj ezreket rak egy kártyára ; én 
. .  é n .,  egy Tájkövy csakhogy térden állva 
nem csikartam ki tőle néha egy kis alamizs
nát, s e czudar játékos sajátomat, tulajdon 
nőm és gyermekem’ vagyonát dobja el. Lau
ra, Laura ! beh igazad volt!

— Megbocsáss —  mond reszketve 
Tájkövy’ felbőszültségétől a gyáva lélek —  
megbocsáss édes jó Mihálykám. Tudom, van 
okod neheztelni, d e ..

—  Halni készülj gyáva gazfi, órád ü- 
tött ! Soha sem érzettem annyi szomjat em
bert ölni, mint e perczben. Térdepelj le !

— Mihály az Istenért mit csinálsz, 
csak nem fogod rokonvérbe mártani kezed’. 
Isten’ szent nevére kérlek, térj magadhoz. 
Mindent, mindent bevallók, hiszen minden 
a tiétek . .  csak néhány hete, hogy ráakad
tam . .  látd, én úgyis mindent fölfedeztem 
volna, mindennap készültem .. itt a p é n z .. 
itt a kulcs., a szoba., a szebeni gyertya.. 
Istenem! azt sem tudom, mit beszélek. Mi
hály! édes Mihálykám!

Tájkövy e gyakori megszakadásokkal 
hosszúra nyúlt veszéklés közben valameny- 
nyire magahoz tért. Lebocsátotta karját, 
melly a vagyonőrzőt halálos czélba vette volt.

Kálmán szabadabban lélekzett. Fölkelt 
s az ablak felé ment, mellynek táblája és 
függönye záratlan vala.

—  És te rendünk’ söpredéke, csalá
dunk’ szennyfoltja, te tudál engem olly hu

zamosan körülhálózni. Házi csöndem’ fölza
vartad, vagyonom’ megetetted szeretőiddel, 
koldussá teltél nem csak —  hálátlan gyá
va gazfi —  sőt azt a földi angyalt, azt a 
szenvedő martyrt is kinoztatád általam; 
szólj nyomorult, hogy merted őt a derék 
lengyelfival gyanusítni? Azt mondád nekem 
nem egyszer, hogy próbáid vannak.. hol 
vannak azon próbák nyomorult ? elő velők!

Kálmán, ki az egész mérges philippica 
alatt nyugtalan, de szemlátomást derengő 
arczczal szegzé szemeit az ablakra, mephis- 
toi kárörömmel nyujtá ki reszkető karát, foj
tott hangon kiáltva fel ,nézd magad !

A velők szemben levő ablak’ oldalfa
lára —  melly Laura’ hálószobájáé vala —  
két alak veté kivehetőleg éles árnyát.

A boldogtalan férj kőszoborkint szeg- 
ződék helyéhez.

—  Ez nem első; mond Kálmán, tud
va hogy rokona’ boszuhevének más irányt 
nyit ez által —  illyeneknek én számtalan
szor vagyok tanúja.

—  ók rám várnak, semmi más. Nézd, 
kezet nyujtnak a távozó árnyak.

—  Nézd csak, nézd.
Az árnyak’ ködíátyola valóvá lett. Az

ajtónál —  melly már egészen látszott az 
ablakból, hol ezek álltának, kezet nyujta 
még egyszer Laura, és tartós ölelkezéssel 
vonta őt férfiasán boltozott mellére Kázmér.

i
— Ördög és pokol! kiált föl csaknem 

őrülten Tájkövy, s úgy a mint volt, rohant 
ki magán kívül az ajtón. A külszobában el
dobó magától az egyik pisztolyt, hogy az aj
tót szabadabban kinyithassa. Az eldobott 
fegyver a nappali szobáig sikamlott, s egy 
asztalkának lábába akadván szörnyű robajjal 
elcsattant, Kálmán’ lába mellett ment el a 
golyó, egy igenigen tömör régi szekrény alá, 
a nélkül hogy más látható nyomát hagyta 
volna a szobában, mint azon lyukat, mely- 
lyet épen a fal’ tövébe vésett, s mellyet a nagy 
szekrénytől látni nem lehetett.

Elégülve, de mégis reszketve a követ
kezésektől, ment vissza állásához ez ördögi



— - 2 2 8  —

lény, s végig tárva ablakát leste a catastroph’ 
végét.

Laura és Kázmér fölrettentve az imén
ti véletlen lövéstől, újra visszatértek, s é- 
pen az ablaknál voltak, midőn alig három lé
pésre tőlük, hátuk mögött e szók ütik meg 
füleiket : ,halj meg nyomoru csábító !‘

Villámgyorsan löké vissza férje’ karját 
a lövés’perczében Laura. Késő volt, a gyil
kos ón kidörgött, s áldozatul vette a . .  gyil
kost ! . . .

ügy van. A boldogtalan, ki felbőszült 
dühének ártatlan vért akart feláldozni, ön
magát veszté el. A golyó, mellyet Laura' 
gyors karja Kázmér’ szivéről elhárítni sie

tett, Tájkövyében találta fészkét. A szegény 
kamarás immár halál’ fia volt.

—  Szent Isten ! te látod bűnös va
gyok-e ? kiálta fel kétségbeejtő magamega
dással a boldogtalan hölgy, s fájdalmának 
súlyától kényszerítve Kázmér’ mellére borult.

A szép lengyel’ karjai közt találták őt 
— magáról e rettentő perczben teljesen 
megfelejtkezőt —  cselédjei, szállói és szom
szédjai.

Az olvasó nem fog többé csodálkozni 
ama kávéházi subancz’ meglepő tudósításá
ra, midőn kérdeztetvén, ki lenne Tájkövy 
ur’ gyilkosa? ő e szókkal válaszolt : Káz
mér ur. (Vége követk.)

PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR.

Hullj oh hullj küny a porba, 
Porrá lett örömein ;
E kornak szíve nincsen,
Hogy érezzen velem.

Hideg számterv ül arczán,
Az érzet benne h o lt;
Végkép letűnt a kor már, 
Mellynek még szíve volt.

■ %

e
Fagyos gunv üdvözöl csak, „ 
Omló köny arczomon : 
Mellynek porába hullsz, a 
Föld lesz számodra hon.

Ott tán nevelsz virágot 
Eltévedt mag fölött,
S feltámadsz illatában 
Envhítni sebemet.

BEÖTHY ZSIGMOND.

A KÖMHÖZ.

ELSŐ SZERELEM.
Nyájas tűz pirúl a földön, 
Lemosolyg hozzá az ég, 
Meggyúladva —  mint fáklyáiul —  
Egy pár szép szem súgarátul,
Ég a lyánka’ szive ég.

S a kis lyánka megrettenve 
Gyorsan hű segélyre kel,
Tiszta könyét önti rája,
Lankad, ing, s félénk imája 
Száll a kék mennyekre fel.

Jaj de szíve égni nem szün, 
Könye bár dúsan csorog,
S ezt köszönje kis magának, 
Mert ah sűrű sóhajának 
Leblén újra fellobog.

S lángol a leányka’ szíve, 
Lángol s mégsem hamvad el, 
S mint a Hóreb rózsafája, 
TUndéristenek tanyája 
Szűztüzében a kebel.

SZEMERE MIKLÓS.

NEFELEJCS.
Mintha volna a liget könyüje,
Tiszta gyöngygyei ömlik a patak,
Partjain a szende nefelejcsek 
Bokrosával felvirítanak.

Lányka, é d e s! égi szép szemedből 
Hívedért könyüt gyakorta ejts, 
Szíveden édesbus harmatától 
ügy virul a legszebb nefelejcs.

TOMPA MIHÁLY.
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TÖREDÉKGONDOLATOK A ZENÉSZÉT KÖRÉBŐL. '

laszhoD szállítja a művé
szeket , Francziaország 
dicsőséget szerez nekik, 
Anglia meggazdagítja ő- 
ket.

Művészetet átalános 
szabályok nélkül tanulni 

lehet, vagyis isko
la nélkül senki nem lehet müvészszé; — auto- 
didactok azonban ezen szabályokat maguktól 
tanulták , midőn iskolát alapítottak.

A művészek nem iskolák által, hanem az 
iskolák származtak a művészek által.

Minden iskolának megvannak a maga en- 
thusiastái, a maga kitűnő mesterei, valamint 
dicsérői és ellenei.

A befolyások, mellyek a műteremtés’ irá
nyában e r  dvényeznek, főképezek: a t e r m é 
s z e t ’ t a n u l m á n y a ,  melly a valódi művész
nek a zenében is szükséges, az e l s ő  mi n 
t ák ,  mellyek a génieknél sem mellőzhetők. E- 
zen külső feltételekhez társul a benső, — elein
te kevesbbé, aztán a szövetség által izmosulva, 
mindig önállóbban és erősbben előlépve : a 
m ű v é s z ’ e g y é n i s é g e .  Ezen három for
rásból származott a legjelesb művészeknél az , 
mit az ember német, olasz v. franczia iskolá
nak nevez.

A modor (manier) nem csinált mestereket, 
de a mesterek modort igen.

Azok, kik nem önállólag a nemzeti átalá
nos jellemből, hanem könnyebbség végett va- 
lamelly kedvencz mester’modora után indulnak, 
eredeti nemzeti müvet soha nem teremthetnek.

A mondott befolyásokat, mellyek a szer
zés’ eredetiségére hatnak , a művész’ eaz élet’ 
minden viszonyaiban egyedül honában találhat
ja föl, például: a természet’ benyomása az ég
alj szerint nyilvánul. A németnek mélyebben, 
erősben kell ihletve lennie; könnyű , fölületes 
benyomások rája kevesbbé hatnak, mint a déli 
édent lakó olaszra, mert nem az Arno’ hullám- 
susogásait, nem a myrthliget’ zúgását hallotta 
bölcsőjénél, hanem a vihar’ süvöltését a csere
ken át, s a természet’ vad küzdelmét.

Az iskolák a művészet’ napjai, hová su
garai esnek, ott a szépség’ eszményképe meg
valósul.

Minden iskolának megvannak szépségei, 
törvényei, művészete. Minden szép zenemű ta
nulmányul szolgálhat, csak hogy ne iparkodjék 
a művész máskép dolgozni, mint természete 
magával hozza.

Az olasz zenének hullámin az ember’egyé
ni örömei és fájdalmi kedves nyájasan hintáz- 
zák magokat; szerelem és gyűlölet, gyöngéd
ség és vágy, szerelemféltés és boszu— itt min
den az egyesnek isolált érzelme. Jellemző az 
olasz zenében a dallam’ tulnyomósága , melly 
közvetlen kinyomása az isolált érzelemnek.

A német zenében ellenben a harmónia’ fő 
uralmát találjuk ; elhangozva a tömeg’ árjaiban, 
a dallamok elnyelik egymást, mint az egyes 
ember érzelmei összeolvadnak a nemzet’ érzel
mével, és ezen harmonious áradatba örömmel 
taszítja magát szellemünk , ha az emberiség’ 
fájdalmai és örömei által ihletve, a társulat’ 
nagy kérdéseit sajátul fogadja.

A német’ zenéje inkább társalmi mint e- 
gyéni.

Nincs ártatlanabb, ihlettebb gyönyör, mint 
hangok által eszményesíttetni érzelminket.

A zene állal érzelmeink’ minden phasisai 
testetlenül, légi harmóniákba, arany felhőkbe 
öltöztetve vázoltainak.

A zene’ beszédét, bár a közéletben nem 
ismerjük, soha nem tanultuk, mégis megértjük.

Wackenroder igy ir a hangmüvészet’ cso
dájáról: „Midőn mások önfeltalált ábrándjaikon 
küzdenek, vagy az elménczség’ kétségbeesett 
játékát űzik, vagy a magányban éktelen eszmé
ket költenek, mellyek, mint a regék’ vértezett 
hősei, kétségbeesetten emésztik meg magukat: 
akkor becsukom szemeimet a világ’ harczai elől, 
— és csöndesen visszavonulok a zene’ honába, 
mint a hit’ országába, hol kételyeink, minden 
fájdalmaink egy hangtengerben vesznek el, hol 
az emberiség’ zsurlódásit elfeledjük, hol szó, 
vagy gagyogás, a betűk vagy hieroglyphicai 
irásszörny’ zavara nem tesz szédelgőkké ben
nünket, hol szivünk’ minden aggalma gyengéd 
ihletés által oszlik, el; és miként ? választ nye
rünk kérdéseinkre ? titkok födöztetnek föl ? — 
Nem! leges, szép föllegek mutatkoznak előt
tünk, mellyek’ szemlélete megnyugtat bennün
ket , bátor biztossággal vándoroljuk át az is
meretlen hont, köszöntjük és Öleljük barátok
ként az idegen szellemlényeket, minden meg- 
foghatlanságok, mellyek indulatinkat ostromol
ják, és az emberiség’ betegségei eloszlanak elő
lünk , szellemünk fölépül a fönséges csodák’ lá
tása által. Ekkor úgy van az ember, mintha 
mondhatná : ez az , mit gondolok ! feltaláltam 
a z t! most hát vig és kedélyes vagyok !— “

Vannak cosmopoliticus művészek, kik e- 
lég eszélytelenek indítványozni, hogy a német
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és olasz zene házasíthassák össze, mert csak 
ez által lehßt minden hatályt egy központba 
egyítrii; — nem gondolták meg, hogy a német
nek, az olasz' előnyeinek eléréséért, és ellen
esetben az olasznak, előbb saját természetét 
kellene megtagadni, és idegent fölvenni.

Egy német, Nicolai Otto, ki egy ideig 
Olaszhonban, névszerint Romában é l t , jött a- 
zon gondolatra, hogy a hangszerzés a tökély
nek legmagasabb fokát akkor fogja elérni, ha 
a német az olasz zenével egyíttetik, s Mo
zartra hivatkozik; igaz ugyan hogy Mozart olasz 
szövegre irt zenét, de nem olasz stílben, ifjú
kori müvei, mellyek Olaszhonban olasz stílben 
írattak, (u. in. Mitridate), már rég nyom nélkül 
elenyészlek. Cherubinit, ki nem annyira modor, 
mint szellemfönség utánzása által közelített 
Mozarthoz, alig lehet olasz hangszerzőnek mon
dani. Mayerbeer szinte ifjú korában az olaszt 
utánozta, és ekkori müveiben meghaladta a 
legédesebb főnséggel az olaszt stilt, itt az a- 
rany még fölülaranyozva, a virág erősebb kéj- 
illattal volt elárasztva. Ördög Robertjében min
den iskola hatályát akarta egyítni, s mit ért 
el vele? — A tartály (Die Haltung) ingadozó 
Ion, a részek összeköttetési az aránybani leg
érzékenyebb hiányt mulatják, a gyűlölet és bor 
zadálygerjesztő megemészti magát undok ré
meivel (például a hires pokolkeringőben); az Ösz- 
szehalmozoit hatályperczek, mellyeket ő minden 
mérték nélkül pazarlott.nevetségesre hajlanak. És 
igv Mayerbeer’ ez operája, a sok egyes helyek’ 
szépsége mellett, egészben egy tökéletlen mü ; 
legjobb helyei azok, mellyekben német geniusá- 
hoz legkevesbbé volt hűtlen.

Azért a hangszerzésben sem kell megta
gadni a nemzetiséget.

Átalános tetszés többnyire kÖzépszerüsé 
get bizonyít; mert a közönség zenébeni kép
zettségében még gyermekkorú, egyes helyek’ 
benyomásából, mellyek megihletik, ítél; illye- 
nek . a csattanó hanglejtések, egy vagy más el 
talált rouladeok, stb.

Bellimnek ,,Norma“ legjobb operája, ze
nehatályban leggazdagabb, a nagyszerű ábrán 
dók ingerlő és ihlető dallamokban vannak ki
fejezve, és itt a harmónia törvénye Bellini’ min
den müvei közt, legjobban meg van tartva.

A beszéd a gondolatnak, a harmónia a 
melódiának öltözéke.

Valamint a gondolatban a valónak , a be
szédben a kifejezés’ tisztaságának, úgy az iga
zi érzelmek , való szenvedélyek’ zenébeni ki
fejezésében , a harmónia és melódia’ válhatlan 
szövetségének meg kell lenni.

Mayerbeer legkitűnőbb operája a „Huge
nották1; meglepő e műben az egyenmérték, 
melly az enthusiasmus és művészeti kivitel 
közt létezik , vagy jobban kifejezve: az egyen

lő emelkedettség , mellyel benne a szenvedély 
és művészet elért.

E mű, Heine’ szavaival élve, egy góth 
dóm , mellyben az égbe nyúló oszlopok és co- 
lossalis kúp, valamelly óriás' merész kezétől 
látszatnak oda ültetve lenni, midőn a számta
lan ékes festonok, rosaceok és arabeskek, 
mellyek kő csipkefátyolként vannak szétterjeszt
ve , egy csüggedetlen törpe’ türelméről tesznek 
tanúságot. — Óriás az egésznek fogalmazása 
és alkotásában, törpe az egyesek’ fáradságos 
kivitelében.

Midőn Rossini nagy müteremtményeivel 
föllépett, akkor a hangszerzés már jelen fény- 
stadiumát elérte. Mozart mindenütt elismerést 
talált. Beethoven hatolt, bár kevesbbé ismer
ve , a magasabb drámai zenében , nevezetesen 
a palheticaiban Cherubini csodálkozást gerjesz
tett, Spontini igényeket. Az eszményi szépség 
vezette a művészeket, a középszerűeknek ne
héz volt részvétet gerjesztniök.

E korban tűnt föl Rossini Tancredijával, 
mellyet hasonfaju több müvek követtek ugyan
ezen szerzőtűl. A fiileket kellemesen ingerlő 
szerzeményei Pesaro hattvujá-nak egész vilá
gon roppant hatálylyal fogadtattak, az elhunyt 
halhatlan mesterek’ rovására, kik ellen kere
settség, tömottseg, unalmasság’ vádjai hozat
tak föl.

Rossini kimeríthetlen a melódiák’ előte
remtésében, azonban ezek ritkán fejezik ki hí
ven a drámai jellemet és érzelmeket, de kelle
mesen hangzanak. Comicai jellemeket jobban 
fest, mint tragicait. Legjobb müve a Sevillai 
Borbély és Othello’ harmadik szakasza. — Ros
sini’ számos hibáit Örömmel feledjük, ha jó 
olasz torokbul halljuk zengedezni müveit.

Én színházban az olasz, egyházban a né
met zenét szeretem.

Ugv látszik, hogy a legnagyobb mesterek 
egyházi ̂ zenével örökítették magukat, és a tem
plomi zenét fölemelték illő helyére, — a trónra 
minden más zene fölött.

Mozart Requiemével megmutatta az irányt, 
hogyan kell templomi zenét í rni , mert kivált a 
lH-d. században az operai stil igen beszövő
dött a templomi szerzeményekbe. Az egyházi 
zene’ iránya nem testi kéjelgés, vagy világi 
szenvedélyek’ fölingerlése, hanem mint Jules 
Janin mondja: az i m á d s á g ’ s z e l l e me .

FERENCZY JÁNOS. ’)

1) Köszönet e töredékekért, mellyeknek habár tán 
minden pontját fö lté tlenü l alá nem irnók is , ö-
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A MARIAVÖLGYI REMETE.

Ki harczmezőkön őszült 
S dörgő robaj között, 
Mikép vagyon , hogy a hős 
Magányba költözött ?

Csöndes, szelíd magányba, 
— Hol szellő sem lebeg — 
Ki egykor a viharnak 
Karját fékezte meg ?!

... Igen!! tudom ; megunta 
B a j nélkül életét,
S most a mogorva arczu 
Kaszással frigyre lép.

Különben is rovása 
Ez urnái nagy vagyon : 
Százszor találkozának 
Vérontó piaczon;

És százszor a k a s z á n á l  
Ügyesb vo lt a d s id a . . .
.. S önkényt alkura lép most 
A bátor hadfia.

Azonban mig kötése 
Éltével véget é r t , 
lmázni jö tt  a völgybe 
Magyar hazájáért.

EGY BARÁT.

MAI PYGMALIONOK.
»

Csep csoda sem, hogy Pygmalion köarczot imáda!
Hát nem imádunk mi r e n d r e  ma é r e z  alakot ?

PAJOR ISTVÁN.

K O M M ’ METAMORPHOSISAI.
4.

ÜGYES FODRÁSZ.

T a r é j  ős i :  Nagyságod' gyönyörű haját nem győzöm újra meg újra bámulni 
Nem hiába szerelmes e szép hajakba Kardos kapitány. 

V i z s l o v s z k i n ő :  Csitt, vigyázzon ön. ,  az a vén medve meghallhatná.



C s u k á s i : Harcsai ur soká késik.
H a l a s i :  Bizony pedig nem igen kellemes dolog a tele tál mellett tétlen várakozni, 

midőn éhség kínozza a gyomrokat.

6.
RENDŐRI REFORM.

— Ezentúl minden tolvaj numerust fog hordozni kalapján , — mond Róka Ferke , 
városi monturba öltözve, mellynek zsebéből egy lopott kappan’ igénytelen lábai lógtak kifelé.

— Lehetetlen! na ez már bölcs intézmény!— mond Seregi szájtátva, mialatt hátul 
botja , elül órája’ terhétül könnyítteték meg a jámbor !
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^  IGAZODJUNK EL A SZÍNHÁZI ÁL
LAPOTOK FÖLÖTT VALAHÁRA1-

Szépirodaími lapok szak’ tekintetében a 
j miivészetek’ orgánumai, s pedig nem csak gya- 
j korlatilag , — mennyiben szép müveket közle- 
j nek, — hanem elméletileg s történetileg is. E 

szerint illedelmes polémia, mellynek tárgya mű
vészeteink’ egyikének ügye, talán nem sérti 

i meg a szerénységet, ha még hölgyek’ lapjában 
is igényel magának ollykor ollykor egy kis he
lyet. Minthogy azonban polémia czímmel gyak
ran igenis tatárszerü társalgások csempészik be 
magukat a szépiralom' virágszőnyegeire: való
ban nem méltányolható, s általában nem szor
galmazható kellőleg a Honderűnek azon beval
lott elve: miszerint a személycsaták és indulat- 
harczok elölt ajtaját zárva tartani törekszik. 
Vájjon én a Honderűnek érintett szellemében 
szólottám s szólok-e most, — remélem utól- 
szor, — némelly színházi s irodalmi állapotok 
felől: ítélje meg más ; nélam legalább a jó szán
dék nem hiányzott.

Szólani kellett; mert valamint a közönség
nek joga van közintézetek’ életkérdései fölött 
tisztában lenni, dolgairól h e l y e s  tudomással 
bírni : szintúgy érdekében áll viszont a közin
tézetnek, hogy sem jobbnak sem roszabbnak 
ne láttassák, mint a minő valóban.

Nincs közintézet, melly annyiféle követe
léseknek s beavatkozásoknak lenne kitéve, 
mint a színház. Teszi veszi ezt boldog boldog
talan, a szerint, miként egyénisége , ízlése, be
látása , szeszélye, gyomorállapotja , érdeke, jó 
vagy rósz akarata hozza magával. A nagy kö
zönségnek tehát vezérfonalra van szüksége, mi
nélfogva eligazodjék az egymással szemközt ál
lított ezerféle nézetek és fogalmak között; mert 
nemzetünknél a színészet’ eszméje még teljesen 
kifejlődve nincs: és a fagalomzavar, színésze
tünk’ügyének különben is kétes sorsára, csak 
visszataszító befolyású lehet. Nekem a színhá
zi dolgok’ állása felől ellenkező tudományom 
és meggyőződésem lévén azokéval, kik ez ügy
ben legközelebb imitt amott nyilatkoztak ; szük
séges volt szótanom , hogy a közönség tájékoz
hassa magát az olly különböző szinü hírek, fel
fogások és nézetek között; és oda kellett mun
kálnom , hogy méltatlanság se színházon se kö
zönségen, sem egyeseken ne történjék. Nyilat
kozatom szenvedélyes viszonzásokat idézettelő, 
minő legközelebb Nagy Ignácz űré volt a Tár
salkodó’ 73-d. számában. Sajnos dolog, hogy 
e viszonzás nem egyéb személyeskedésnél, 
melly puszta g y a n í t á s o n  alapszik s ugyan
ezért alaptalan: de vannak abban ismét némelly 
elvek és nézetek elhintve, mik jelentöségök-

nél fogva némi magyarázatot és helyreigazítást 
igényelnek. Nyugalmas fölviiágosítást színhá
zunk’ állapotáról, mellyik ügybarát ne fogadna 
mindenkor szívesen ? de meg kell jegyeznünk, 
hogy a mi nyugalmunk nem a Nagy ignácz ur’ 
nyugalma, mert ez valóban igen keserű nyuga
lom, s ha az ő modorában akarnánk szólani, 
talán azt mondhalnók: hogy ez egy „verembe 
bukott rókának“ nyugalma; de mivel e modort 
mi soha nem javaljuk: maradjunk egyszerűen 
a dolognál.

Magánérdekekről tevénk szót, színházunk’ 
irányában, és talán nem ok nélkül, mert vájjon 
nem illyenek vették-e igénybe színházunk v á- 
s á r i  j ö v e d e l m e i t ?  és vájjon kereshető-e 
másutt azon roszalások’ forrása, mellyek szá
mára helyes okokat sem a j ó z a n  é r t e l e m 
b e n ,  sem a v a l ó s á g b a n  találni nem tu 
dunk? Azonban e magánérdekekről a legszéle
sebb átalánosságban szólánk, s ha Nagy Ignácz 
urnák ez nem „ s z ű r e “ miért veszi magára? 
Annyit pedig gyanúsítás nélkül is megjegyez
hetünk, hogy Nagy Ignácz ur „zsebének“ m o s- 
t a n i  jó állapotja még nem elég ok arra, hogy 
a dramaszerzők’ díja által k ö z e l e b b r ő l  ne 
legyen érdekelve; mert nem mondá hogy s o 
ha nem fog színpadra dolgozni, s ez kár is 
lenne, nem annyira a m ű v é s z e t ,  mint sa
ját érdekében.

Világos Ion az is : hogy az 5000 ftos nye
reség voltaképen egy szép költői gondolat; el
lenben a 16 ezer ftos veszteség igen is prózai- 
lag valódi seb, mellyből színházunk még föl 
nem lábbadott. Az is sajnos való, hogy a nem
zeti színház még igen sokáig nem lesz „ f u n 
d u s  i n s t r u c t u s “ és ez azon passiv álla
pot, melly ellenében satyrává lesznek azon kö
vetelések, mellyek a vásári díjazások' j o g 
s z e r ű s é g e  mellett harczolni épen nem „sze- 
mérmeskednek.“

A színházi díjazások’ kérdése fölött átalá- 
ban szükséges lenne már eligazodnunk , hogy 
a méltánylat mindenképen-igazságos arányban 
álljon azon munkarészek’ érdemével, mellyek 
egy nemzeti színészet’ kiállításához egyesülnek. 
Mert valamint egyfelől a színészi hazafias ér
demek’ túlbecsülésében nem osztozunk: szint
úgy nem véljük igazolhatónak azon nézetet, mi
szerint például a , T i s z t ú j í t á s ‘ annyi volna 
mint: , n e mz e t i  s z í n h á z‘; vagy hogy a dra- 
maszerző maga lenyomhatná súlyával a szín 
házat, ide véve még a néző közönséget is. Nem 
akar ezzel az mondatni, hogy eredeti dramaira- 
lom nem szükséges kelléke ne m z e ti színmű
vészeinek ; de talán mondhalnók, hogy mielőtt 
a Tisztújítás született volna, már létezett e ha
zában magyar színészet, nyitva lévén elölte a 
világirodalom; mert a színészetnek hatalmában
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áll végre Shakspeare, Calderon s Moliére' em
bereiből ,is magyar embereket csinálni, s ek
ként erkölcsi hatása mellett még nyelvterjesztő 
hivatásának is eleget tenni. Azonban ne állít
suk éllel a viszonyokat egymás ellen, hanem 
inkább alkudjunk meg. A Tisztújítás például 
sem több sem kevesebb, mint egy közönséges 
vígjáték, mellynek színpadra volt szüksége , hogy 
20 ezeret jövedelmezhessen ; szüksége volt dí
szítményekre , öltözetekre, gépezetre, s még egy 
kis haszontalanságra : színészekre, kik a formát
lan anyagból, — melly Shakspeare szerint ,,nem 
több , mint v a l a m i “ — élő lényeket t e r e m 
t s e n e k .  Igenis, a teremtés’ munkája még 
csak azután következett, mert hol a Tisztújí
tásból nem tudtak t e r e m t e n i , a siiker sem 
igen volt 20 ezer forintos, sem erkölcsileg, 
sem anyagilag, például a vidéken. Tehát né
zetünk szerint nem egészen igaz mértékkel mé
ri a dolgot, ki azt mondja hogy „az e g é s z  
s z í n h á z a t  a d r á m a s z e r z ő  t a r t j a  
f ő n ,  és  h o g y  c s u p á n  ő s z e r z i  a j ö -  
v e d e l  m e t“— ezt pedig Nagy Ignácz ur mond
ta ; — mert ha például az illy beszédet egy 
Ga r r i k v a g y  T a l m a ,  fölébredve sírjokbul, 
meghallanák, könnyen azt felelhetnék reá : 
hogy a zongora még nem hódítja meg magá 
ban az érzelemvilágot, ámde egy Liszt* Ferencz 
kezei á l t a l  igenis; és hogy holt betűknek a 
művész’ alkató szelleme'ád életet, kifejezést; 
s e hasonlatban talán majd a színművészet’ ré
szére lenne kedvezőbb az arány; mi azonban 
csak azt jegyezzük meg, hogy színészet tea 
szellemi erők’ munkakörét mathematice megha
tározni nem lehet, s ha véleményünk oda megy 
ki, hogy színháznak költő és színész egyenlő 
értékű kellékei: ebben azt hiszszük hogy az 
igazsághoz igen közel járunk. Ugyanis, ha egy 
szellemi mázsáiénak egyik lapjára Nagy Ignácz 
urat, másikra egy Megyerit ültetnénk: vájjon 
nem elégítené ki Nagy Ignácz ur’ költői ambi- 
tióját, ha egy Megyerit fölbillenteni elég lelke 
volna ?

E szellemi aránynak illő, hogy megfeleljen 
az anyagi jutalmazás’ aránya: és ezen arány a 
mi színházunk’ jutalmazási rendszerében való
ban föltaláltatik. Sőt ezennel merjük állítani: 
hogy nemzeti színházunk jobban jutalmazza 
szerzőit a r á n y l a g ,  mint a világnak akár- 
mellvik színháza. Ezt megbizonvíljuk. A bécsi 
várszínház 500 pengő forintot fizet egy erede
ti drámáért, egyszer mindenkorra , pedig ez a 
leggazdagabb német színház. Ezen díj a ma
gyarhoz képest felénvi sincs, mert a várszín
ház estvénkint 10 ezer forintot képes behozni. 
Párisban az első színházak részt nem adnak , 
hanem száztól 12 frankot; a másodrangnak est
vénkint átalában 36 franktól le háromig. Tehát 
Páris’ gazdagságát és népességét Pestéhez mér

ve , a magyar díjrendszer messze túlhaladja a 
párísiakat is; nem is említve, hogy a magyar 
színháznak egy millió tőkéje van, a franczia 
nemzeti színházaknak , s ezekkel rokon képző
intézeteknek pedig n y o l c z v a n  millió.

Ha már most nem magánérdek a z , melly 
a mi szegény színházunk’ díjazásával elégület- 
len , sőt követel, és j o g r u 1 beszél: akkor nem 
tudjuk mi legyen; annyi bizonyos, hogy a mél
tányosság’ szótárában arra nevet találni nem 
lehet.

Fájlalja N. I. ur, hogy személyünkhöz nem 
férhet közelebb mint költői képzeletben; misze
rint úgy képzelődik: hogy színház m e l l e t t  
egyedül színész nyilatkozhatik v é d ő  l eg;  mi
ből az következnék : hogy minden nem-szinész- 
nek csak t á m a d ó l a g  le-het és kell a színház 
e l l e n  nyilatkoznia. Erre csak azon megjegy
zést teszszük : hogy mivel még igen sokan van
nak a nem-szinészek között, kik a színház el
l e n  nem nyilatkoztak, vagy inkább, mivel na
ponta gvül azon n e m - s z i n é s z e k  száma, kik 
tettleg a színház me l l e t t  nyilatkoznak: jónak 
látta N. I. ur ezek ellenében magát megsokasí- 
tani, azaz három lapban lépni föl támadólag a 
színház ellen, részint saját neve , részint álje
gyek alatt, — ,,mil hihetőleg jó barátainak ba
rátitól tudunk.“ E szerint ő teljes joggal beszél 
magáról a többes számban , mert ő elmondhat
ja a bibliai sátánnal: „az én nevem Légió.“ Ám
de polémiában nem a s z e m é l y e k ’ száma bir 
fontossággal, hanem az o k o k ’, t é n y e k  és 
a d a t o k ’ száma, az állítások és nézetek mel
lett , vagy ellen.

Rögzött fanatismussal hiszi továbbá N. I. 
hogy színészi kormány van a nemzeti színház
nál , melly p a r a n c s o l ;  s az elvet állítja föl: 
hogy az igazgató és színész közötti viszony: 
p a r a n c s o l á s -  és e n g e d e l m e s s é g b ő l  
áll. Ha N. I. modorában akarnánk szólani: fur
csákat beszélhetnénk itt az ő tizenhat éves szí
nészi tanulmányairól, és az illy tatárosan nyi
latkozó szabadelvüségről, melly az egykori táb- 
labirák és hajdúk’ eléggé bélyegzett igazgatásá
ra emlékeztet. Mi azonban ezt, lehető kímé
lettel, fogalomzavarnak nevezzük. Igazgató és 
színész előttünk nem azt teszi hogy ur és szol
g a ;  hanem két polgár, kik bizonyos nemzeti 
czélból egyesültek; e polgárok' egyike művész, 
másika nem-müvész; két szerződő fél, kiknek 
kölcsönös jogaik s kötelességeik vannak; például: 
a művész tartozik működni , a nem-müvész fél 
pedig tartozik fizetni, abból mit a művész k e- 
re s .  A művész törvénynek tartozik engedel
meskedni, és nem u r n á k ;  olly törvénynek, 
mellyet — színészi szótöbbséggel — m a g a  a 
m ű v é s z  a l k o t o t t ,  f o g a d o t t  e l  és  i r t  
a l á ;  melly az igazgatót is kötelezi, mennyiben 
csak törvények értelmében igazgathat. Képze-
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lődése’ nyomán úgy okoskodik továbbá N. I . : 
hogy az igazgató-változás leszállíthatná a szí
nészi díjakat. Ismét sajátságos logica. Ha a 
színész hanyag s a színház nem jövedelmez, 
ekkor a díjcsökkenés igazgató-változás nélkül 
is megtörténhetik; ellenben ha a színésznek te
hetsége mellett fáradatlan szorgalma van, a szín
ház pedig gazdagon jövedelmez: akkor az ér
demes színész díját száz igazgató-változás sem 
csökkentheti jogosan; mert nem tatárigazság 
volna-e : ha buzgó fáradalmak’ gyümölcse nem 
a kereső munkást illetné, hanem valami haszon
bérlőt hizlalna , vagy bárkit mást boldogítana , 
csak az érdemlőt nem? Mindezekből ismét fur
csa jegyzeteket lehelne tenni N. I. igazgatósá
gára , ha a vaktörténet ebbeli vágyát egykor 
teljesíti vala; mert e vágyát egykor többek e- 
lött ő maga nyilvánította.

Bármennyire rettegjen tehát N. I. a szí
nészi kormánytól, melly az ő p a r a n c s o l ó  
értelmében nem létezik: annyi bizonyos hogy 
színészi b e fol y á s az igazgatásra világszerte 
van, és szükségesképen — mint már bebizonyí
tok, — és lenni fog mindörökké : mert az igaz
gató csupán velők és általok tehet mindent; el
lenék és nélkülök semmit; ezt a tapasztalás már' 
nálunk is eléggé bebizonyítá.

Nyelvünket színészeinknek tudniok kelle
ne, az áll: de fájdalom, még igen sokan va
gyunk, N. I. úrral együtt, kik magyarul nem tu
dunk , pedig irók volnánk ha volnánk; s talán 
nem is tudnánk embert nevezni széles Magyar- 
országon , kiről el mérnök mondani teljes jog
gal : hogy a magyar nyelvet tökéletesen ismeri 
és tudja , székében és hosszában. Az okok’ fej
tegetése igen messze vinne ; elég legyen tehát 
röviden annyit megjegyezni : hogy nyelvünk' 
forradalma még bevégezve nincs. Hol a nyelv
tan, melly nemzetünk’ értelmi többsége által 
elfogadtatott és szentesítletett? Hol azon tör
vény és tekintély, mellyel N. I. ur nyelvszo
kását, „ f i c k ó i t “, írásban és beszédben iga
zolni tudná ? A színésznek pedig úgy kell be
szélnie mint a szerzők és fordítók írnak ; s hány
féleképen írnak ezek ! — S ki tudja , vájjon 
nem méltatlanul rovunk-e mindig, minden nyelv
hibát a színész' rovására , melly talán a szer
zőt illetné, vagy talán épen a megrovót. Le
gyünk tehát igazságosak. Kívánjunk a színész
től lehető nyelvszabatosságra törekvést; ez mél
tányos ; ámde az ollykori nyelvbotlás még nem 
bizonyít azon „ügybajnokok’ őszinte buzgalma“ 
ellen, kik 30—40 éves pályájokon annyi stá
diumait érték és haladták meg nyelvünk’ átala
kulásának.

A színbiráló választmány’ követelt fontos
ságára nézve legyen röviden megjegyezve : hogy 
e választmány igen szives szolgálatot tesz u

gyan az igazgatóságnak, mennyiben olly tö
mérdek rósz darab’ elolvasásától megmenti: de 
végre szabadságában áll az igazgatásnak , a vá
lasztmány’ egész fontosságát magára ruházni, 
darabjait magának bírálni, s igy szellemi s anya
gi érdekét senki’ rendelkezésének alá nem vet
vén: élethalála fölött magának határozni. Egyéb
iránt— mennyire mi azon tisztelt férfiakat is
merjük, kik e szívességet elvállalák, — ezen e- 
gész extra dominium féle fontoskodás egyedül 
Nagy Ignácz űré magáé lesz. De hogyan is 
rendezhetni másként e választmányt ? Ha szí
nészek nem jelennek meg: a beadott darab nél
külök biráltatik meg, s ezzel vége. S talán csak 
nem követeli N. I. ur a színészeket oda: miu
tán azt követelte, s méltán: hogy a színész 
semmit egyebet ne csináljon , csupán játszék.

Örvendünk, hogy N. I. ur tettleg elisme
ri , mi ellen elvben annyira harczolt, és az igaz
gatóságra színészeket candidál; kik közt azon
ban csakugyan mégis k é t  d r á m a í r ó  talál- 
tatik. Hanem elég vigyázatlan N. I. még min
dig emlegetni, miként igazgatónak a próbákon 
jelen lenni kötelessége; s elég merész állítani, 
hogy a melly iskolás gyermek színbirálatot ir, 
az már el is van látva minden rendezői képes
ségekkel, elméletileg és gyakorlatilag: hogy e 
színbiráló játszani is képes ha szükség: mert 
mondottuk, hogy a mi rendezőinknek szüksé
gesképen játszaniok kell a növendék színészek 
előtt, midőn őket szerepeikre tanítják.

Meg kell jegyeznünk, hogy mióta Pesten 
magyar színház van: egy igazgató sem járt a 
próbákra , mert ez nem az ő dolga; s mert ezt 
egy igazgató sem teszi sehol: miután képvisel
ve van a próbákon rendezője által. És meg kell 
jegyeznünk, mikép nincs a világon példa rá, 
hogy rendező más lenne, mint színész, mert 
az képtelenség is lenne. És ime N. I., ki soha 
életében még csak színpadi próbán sem volt, 
kinek a színházi hivatalok’ mivoltáról és mun
kaköréről, mint megmutatta, kellő fogalma nincs , 
15 éves szinészeti tanulmányát fönhangon hir
deti, s előtte ismeretlen dolgokrul leczkéket 
osztogat. — Az illven „őszinte buzgalmakat“ 
az ügy valóban bátran nélkülözheti: ez a mi 
csekély véleményünk. ')

KEREPESI BARNABÁS.

1) És evvel berekesztettnek kérjük e tárgyat tekin
tetni. Szerk.

*
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éti szemlénket jóté
konyság’ hirdetésével 
nyitni meg, legédesb 
tiszte szemleirónak , 

mint már ezt ismételve 
bebizonyítá, s Örömest 
siet azt tenni mindig, 
valahányszor arra al
kalma van. Azt teszi 

jelenleg is, midőn gr. Andrássy György őmélt. 
s főtiszt. Fábrv Ignácz cz/mz. püspök s Csaná
di kanonok’jótetteiket jegyzi föl. Ez utóbbi t. i. 
egykor pásztorkodása alatti híveinek mind szel
lemi, mind anyagi jóllété’ előmozdítására nagy 
hatásán, s a — monoki rom. kath. díszes tem
plom’ fölállítása körüli részvételén s munkás 
fáradozásán kívül, legközelebb is annak szük
ségei’ fedezésére 3 000 forintból álló alapít
ványt tön. Ugyanezen alkalommal köszönet- és 
hála nyílváníttatik mélt. gróf Andrássy György 
ur ő nagyságának i s , .,kinek egyedül tulajdo
nítható, hogy a múlt évi nyárhó’ 3-kán iszonyú 
vihar által összerombolt lemplomtető, legott pél
dás készséggel cseréppel födve, fölállíttatott.“

— Egyházról emlékezvén épen , nem le
het nem érintenünk olvasóink előtt Henszlman 
ur’ figyelmeztetését a m ű v é s z e t ’ m a r a d 
v á n y a i ’ m e g ő r z é s e  i r á n t ,  melly figyel
meztetésre legközelebb egy a főváros’ közelé
ben (Budától 3 órányira) fölfedezett nagybecsű 
nevezetességű egyházromok nyujtának H. urnák 
alkalmat, kinek azon kérdésére: ,vájjon nem 
lenne-e méltó feladata a valódi nemzeti ügye- 
kezetnek, a régibb idők’ nevezetesebb hazai 
müveit, a mennyire lehet legalább épségben 
tartani, hogy habár a mai kor nem találja is 
rajtok Ízlését, legalább ne vádolhasson ben
nünket az utókor megbocsáthatlan vandalismus’ 
bűnével? — e kérdésre ki ne felelne i ge n nel! 
Lapunk már más Ízben fölszólalt régi műemlé
keink’ ügyében ; vajha a földesuraságok , kik
nek jószágaikon, illyek találtatnak , ha azok’ 
föntartására semmi positiv* fáradságot nem 
tesznek, legalább azon figyelemmel lennének a 
haza iránt, hogy azoknak a tudatlan job
bágynép általi elpusztítlatását tiltanák meg. Az 
említett rom, Zsámbék helységben, ritka építé
szeti kincsnek mondatik , melly más országok
ban kitűnő hirt és számos látogatást nyert vol
na, mig nálunk köveiből a pórnép gazdálko
dik gunyhóihoz.

— Pyrker László patriarcha s egri érsek 
ő exc. 300 pftot külde a m. természettudomá
nyi társulat’ elnöke Bugát Pál úrhoz, oily föl
tétel alatt, hogy a pénzöszveg’ tőkésíttet- 
vén , annak évenkinti kamatait a társaság folyó

szükségeinek födözésére fordítsa. Ezért ő exc.’ Q 
oklevele kettős czím alatt fog szerkesztetni, mint ^ 
pártoló s mint örökítő tagé, ö exc. lévén első, 
ki e társulat’ léteiét illy utón örökre megalapí
tani elkezdette. Találjon a lelkes példa minél 
több követőkre hazánkban , hol a természettu
dományok annyira bölcsőjükben szenderednek, 
ámbár olly roppant gazdagságú tér kínálkozik 
azok’ eredménydús művelésére.

— Nádor ő fensége’ félszázados évnapja 
tegnap estve ünnepeltetett meg olly rendben, 
mint már minap említők. Az ő fenségénéli üd- 
vezlő tisztelgéseket nagy egyházi szertartás elő- 
zé meg , mellynél prímás ő főm. mutatá be Isten
nek a szent áldozatot. Isten tartsa meg ő fensé
gét még sokáig, az őt szent kegyelettel tiszte
lő nemzetnek !

— Érdekes a B. hírharang’ tudósítása a 
játékszíni választmány’ működéséről. E szerint 
a nevezett választmány 1843. tavaszhó’ 20-di- 
ka óta mai napig épen száz eredeti színmüvet 
bírált meg, s közőlük tizenhármat fogadott e l , 
mellyek közöl kilencz tetszéssel adatott, egy 
megbukott, s három még előadatásra vár,vagy 
is tulajdonkép csak egy , mert kettő az illető 

»szerző által visszavétetett. A színházi igazgató
ság ellenben, a játékszíni választmány’ bírálata 
nélkül, tizet hozott színpadra, s ezek közöl hét 
megbukott.

— Napokban ismét egypár énekesnöven
déket léptetett föl az igazgatóság. A 13 éves 
kis Csillag Róza voná ezek közt leginkább ma
gára a közönség’ figyelmét, korához képest, 
rendkívül erős, kiterjedt s kellemes hangja ál
tal ; benne nem alap nélkül öszpontosul sokak
nak reménye, az iránt, hogy színpadunknak 
valódi csillaga lehetend egykoron. Hogy azon
ban e remény teljesülhessen , a leánynak képez- 
tetnie, neveltetnie kellene, erre pedig ismét 
nagylelkű mecaenasok kivántatnának, kik a 
leány’ sorsát magukévá téve, neki a kecsegte
tő jövő’ elérését lehetségessé tegyék, s hogy 
illy pártfogó a főváros’ dúsgazdagjai közt ne 
akadna , hinni nem akarjuk. — A még ugyanez 
estve hallott két tenorhang közöl Röszler űré 
ad reményt jövőre nézve. E fiatal énekes most 
lépe még csak ki az énekiskolából, hol idejét 
úgy látszik sikerrel használá. Molnár úrhoz ke- 
vesb remény lehet, miután az első kellék — a 
hang nem ollyan, melly vérmes reményeket 
ébreszthetne jövője iránt az énekesi pályán.

— Múlt vasárnap estve Pest’ egyik leg- 
nevezetesb vendége lálogatá meg színházunkat, j 
Balugyánszky orosz statustanácsos ő excellen- | 
cziája , egy hetven éves ősz hazánkfia, ki ám
bár a sors által egy más hazának lön szánva 
polgárává , hol érdemei magas álláspolczot vít- 
tak ki számára, azért nem hamvadott ki keb
lében szülőhonának édes emléke, s most élte’
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alkonyatán eljött, meglátni még egyszer hazája' 
földét, itteni rokonit, barátit. Ó exc- a tete
mes időhossz' daczára, melly Magyarhoniul tá
vul tartá , nem feledé el magyar anyanyelvét, 
s ezt jól beszéli.

— A nemzeti színház’ homlokát díszíten
dő faragmányok, mint hallók, már rég készen 
hevernek a* kőfaragó’ műhelyében, s igy re
mélhető , hogy azok nem sokára föl fognak ál
líttatni rendeltetésük’ helyére, új küldíszt adan
dók a színház’ épületének.

— T e l e p i  ur, lapok’tudósítása szerint, 
ködfátyolképeit lesz mutogatandó nemzeti szín
padunkon.

— S c h o d e l n é  asszony, szabadságide
je ’ elteltével, holnap fog ismét először föllépni, 
az E z r e d ’ l e á n y á b a n ,  melly víg opera 
Udvarhelyi Miklós ur’ javára fog bérszünetben 
adatni. Szívesen ajánljuk a szorgalmas, s he
lyét legtöbbnyire igen ügyesen betöltő derék 
Udvarhelyi urat a közönség’ pártfogásába.

— A leopoldvárosban épílletendő templom’ 
terve s az építési költségvetés’ beadása, vala
mint a költségalap’ kimutatása tétetett a nm. 
helyttanács által kötelességévé a városnak a- 
zon alkalommal, midőn neki e templom’ építhe- 
tése megengedtetett, minek következtében Hild 
ur mind az épület’ mind a költség’ tervének ho- 
vahamarabbi elkészítésére folszólíttatott.

— Hírlapok valónak állítják azon hírt, 
miszerint a várhegy át lenne fúrandó, a fo
lyamodók már terveiket is beadák; ezek szerint 
a tunnel két oldalán boltok fognának nyittatni. 
Az út’ nyílása a lánczhíd’ irányában leendne, s 
a hídról egyenesen a krisztinavárosba fognánk 
juthatni. Szép ha igaz !

— Múlt szerdán estve a kerepesi utón,— 
vasárnapra viradóra. pedig Budán a Gellért a- 
latti farakhelyekben tűz ütött ki, s kivált ez utób
bi helyen tetemes a kár, mit a dúló lángok o- 
kozának.

— A müegylet, mint tudva van , ez évre 
egyleti mülapul Lipparini' remekművét (Bozzari 
Márk’ halála) választá, melly kép Batthyány Káz- 
mér gróf birtokában van. Az egylet napokban 
kérésé meg ő méltóságát az iránt, hogy a képet 
a nevezett czélra lemásoltatás végett átenged
ni méltóztalnék, mit a nemes gróf meg is tőn. 
— A fölött azonban — mint az Ungar irja — 
még nincs az egyletben egység , hogy ki által 
készíttesse a kőrajzot; egyik rész L i e d e r ,  te
hat honi művész, másik Hanfstaengel drezdai 
kőrajzoló áltál szeretné azt rajzoltatni. Mi min
denesetre hazai művész mellett szavaznánk, le
gyen aztán az Lieder ur vagy bárki más.

— A Külföldi regénytár’ X-d. kötete, 
,Thyrnau Tamás* folytatásával, megjelent.

— Továbbá nem rég került ki sajtó alól 
egy kis fiizetke , mellyet kivált vidékieknek,

falun lakóknak, de átalában is mindenhol igen 
hasznos könyvnek mondhatunk. A kis füzet’czi- 
m e : M e n t ő s z e r e k  r ö g t ö n i  é l e t v e s z é 
ly e k b e n , irta Szabó Alajos orvos-sebésztu- 
dor stb stb. s czélszerü rövidséggel ád elő min
dent , mit rögtöni életveszély’ eseteiben, orvos’ 
érkeztéig, a körüllevőknek tenniok lehet és 
kell. Ára a könyvnek 20 kr. ep.

— A vukovárfiumei vasútra már két tár
saság kapott engedelmet, fiumei és pesti. Pénz, 
mint mondják , elég van, s a költség már elő
ve egészen fedezve.

— Gróf Fáy István maltai vitéz ő mélt., 
ki néhány nap óta ispiét városunkban mulat, 
újabb példáját adá a művészet és művészek’ 
tettleges pártolásának, midőn tegnap , Hunyady 
László’ szerzőjének Erkel Ferencznek azon fi
gyelmét, miszerint ez nevezett dalmüvét a ne
mes grófnak ajánló , viszonzandó, egy a dicsé
retes hirü zongorakészítő Pachl ur’műhelyében 
készült pompás zongorával ajándékozá meg a 
hattyúdal’ genialis szerzőjét.

— A fiatal énekmüvésznő H. Cornelia k.a. 
kiről minapi számunkban említést tevénk, Olasz- 
honbul haza felé utazván, napokban érkezendik 
Pestre. Ez alkalommal hihetőleg meg fogja őt 
személyesen ismerhetni a pesti közönség, ha 
bár csak egy hangversenyben is , mellyre neki 
a tisztelt igazgatóság alkalmat nyújtani bizonyo
san nem késendik. Utóbbi tudósításunk óla ju
tott kezünkbe egy olasz hírlap, melly fiatal ma
gyar énekesnőnk’ turini előadásairól részlete
sen szól, s nem kevés dicséretekkel halmozza 
el az ,,ifju virtuóznőt“ — mint a lap H. C. kis
asszonyt nevezi.

— —  

mm mm.
— KASSA, őszelő’ 15. E lefolyó hó’ 1-én 

V i t é z  J á n o s  kir. tanácsos ő mlga, nsAbaúj- 
vármegye’ feledhetlen emlékű volt jeles első al
ispánja , mint a tisztelt megye’ főispáni helyet
tese elnöki székét ünnepélyesen elfoglalá. Az 
összegyűlt Rendek’ nagy száma nyilván bizo
nyítja, hogy minden abauji, ki kedves megyé
je’ javát, boldogságát szivén igazán hozza, áld
ja legjobb királyunkat, hogy a megyét olly 
érdemdús főkormányzóval megajándékozni mél- 
tóztatott. A vendégek közt örömmel szemléltük 
Ocskay Antal kassai, Bartakovics Béla rozs- 
nyói megyés püspököket, Bárczay József tor
namegyei főispáni helyettest, az egykori ked
ves derék alszbiránkat, Richter Alajos hit. tan. 
jászói prépost, Bechtold báró tábornagyot, Csá- 
k y , Dessewffy grófokat, Horváth, Luzsenszky 
bárókat stb. stb.—Délben ő mltga a városi esi-
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nosan fölékített teremben 360 személyt uriasan 
megvendégle. (Az ebéd' elrendezője Brisky Já
nos kávéházi haszonbérlő mind az ételek’ jó
sága , sokfélesége, mind a páratlan rend miatt 
méltán megérdemli, hogy őt iilyen alkalmak- 
kali vendéglőül nyilván ajánljuk.) Ezenkívül ő 
mltga a városi kertben is 140 és igy összesen 
500 személyt vendégelt meg magyar barátság
gal fűszerezett ebéddel. Ebéd alatt a sétatéren 
a helyben szállásoló ezred'zenekara mint a ven
dégeket, úgy a sétatérre összegyűlt népet is 
mulattató, ts tv e  ő mltga a megyei fiatalság ál
tal fáklyás éji zenével tiszteltetett meg. — A 
gyűlésben mondott beszédek 500 példányban 
kinyomattak.

E napokban a városi színházban, mellybe 
a magyar színészeknek f. év’ nyárutó’ 4-kén 
kelt tanácsi határozatnál fogva, annak őszhó’ 
elejéig el nem készülhetése miatt a játszhatási 
engedelem hazafilag megtagadtaíott, Becker Fer- 
dinánd tanár a mulattató magica és természe
tes varázslatbóli műelőadásaival 4-szer lépett 
föl; hogy Becker sok ügyességgel bir, tagad- 
hatlan, de hogy semmi rendkívülit nem mutat, 
szintúgy tagadhatlan, valamint az is, hogy a 
,fejezés’ non plus ultrájával1 fiascot csinált, ku- 
darczot vallott; műelőadása minden tekintetben 
nem a müveit közönség elé való; egyébiránt 
semmi rendkivülisége’ ellenére a színház min
dig tömve volt. A berlini tanár innen Eperjes
re ment.

Időjárásunk valahára jó, a calvariahegyén 
tegnap tartott búcsún 5000 embernél több volt(í) 
A német színigazgató' pénztárnoka már megér
kezett , és a németek örömükben majd hogy a 
bőrükből ki nem ugranak, — das wird ein Ge- 
nusz sevn ! RENDES LEVELEZŐ.

- « « a o f e e x s —

KÜLFÖLDI EREDETI LEVELEZÉS.
MILAN, őszelő’ 7. 1845. Rég ideje hogy 

tudósításimat vévé tisztelt szerk. ur! Oka, mint 
levelem’ keletéből látja, külföldre utazásom. 
Néhány napja pihenek e roppant városban , s 
mit eddig becses lapja’ szép olvasónői’ számá
ra irhatok belőle , az mindössze is a színházra 
vonatkozhatik.

Mindenekelőtt azonban azt kell érintenem, 
miszerint nem rég hagyó el e várost H. Corne
lia kisasszony, egy nagyreményű magyar ének- 
müvésznő ')i kinek távozta közsajnálatot oko
zott itt több művészet kedvelő és pártoló körök
ben, annyival inkább, minthogy valahai visz- 
szalértét alig remélhetik, az itteni nagy opera
ház' roppantsága egésségére káros hatással le

lj Kiről múlt lapjainkban vala emlékezés. Szerk.

vén. Képzelheti ön szivem' örömét, midőn ma
gyarok utáni tudakozódásion közben legelőször 
is magyar művésznőt hallék dicsérettel halmoz- 
tatni, kivel, hogy pár szócskát válthatnom sem 
engedék a körülmények , szívből sajnálom. Az 
ég vezesse lépteit hazája felé !

Milan összesen 12 színházzal b ir ; ezenkí
vül van egy roppant színköre, mellyben 30 ezer 
néző foglalhat helyet , s hol legtöbbnyire lo- 
vagmüvészek adják mutatványaikat, s népies 
ünnepek tartatnak. A legelső rangú színházak 
a teatro diurno, hol népszínművek adatnak, a 
teatro de Re, hol vígjátékokat adnak a legmü- 
vésziebben , de mindezeket fölülmúlja a s c a l a  
színház, hol opera s ballet adatik. E roppant 
épület 2778-ban Piermanini által építtetett, s 
midőn tele van , 7000 léleknek ad alkalmat, az 
estvét legélvezetesben eltölteni. A nápolyi st. 
Carlo színház után legnagyobb egész Olaszhon
ban , s főleg télben, midőn első művészei honn 
vannak , opera s balletben itt a legmüvésziebb 
előadások láthatók, mit csak képzelhetni. — 
Földszint a helyek csak azoknak biztosítvák, 
kik egész évre béreltek , a többi székek nyit
va állanak a közönség’ kényelmére. Bementi 
d í j , a karzatot kivéve , hova 20 pkrért juthat
ni, átalában 1 pft, mert a páholyok, mellvek’ 
száma 200-on fölül rúg , örökösen el vannak 
adva, s igy akár páholyba, akár földszínre megy, 
minden előadás’ díját mindenki köteles megfi 
zetni. A páholytulajdonosak, ha valamellv sok
szor látott darab adatik, többnyire a bemenet
nél áruitatják páholykulcsaikat, s illy utón kel
lemes nézőhelyre juthatni ollykor 4— 5 húszas
ért. Legolcsóbbak a 6-dik emeleti páholyok, de 
elég kellemetlenek is1, mert például balletben 
alig lehet jól kivenni a művésznőket.

A scala e perczben majd valamennyi első 
művészeit nélkülözi, azok mind vendégszerepe
ken lévén szanaszét. E hóban szünetlen Verdi’ 
I due Foscari ez. dalmüve járja; a benne mű
ködők: de Bassini Achill, kinek baritonhangja 
a ritkaságok közé számítandó ; Musich Eugenio 
tenor, s Sra Birch Carlotta, primadonna. Mind 
ezek művészileg felelnek meg szerepeiknek, s 
még sem képesek a scala színház’ igényeit ki- 
elégítni. Az operát ez estve Cardinuto ez. bal
let követte Monticinitől. — E i s l e r  Fanny, ki 
most Bresciában tánczol, s Cer i t o kisasszony, 
ki Amerika’ színpadain lebeg , csak folyó hó’ 
végével érkeznek Milánba, addig Carlotta Rosa- 
ti Galletti s Fuoco A. M. kisasszonyok pótolják 
helyeiket, — fiatal művésznők, kik ügyes tán- 
czaikért jutalmul kihívás és tapsözönben része
sültek.

Ennyit most, jövőre többet. Isten önnel 
és szép hazánkkal. NAGY MIHÁLY.

—
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T H A L I A .

Őszelő' 13, O p e r a i  e g y v e l e g  2 sza
kaszban. Mielőtt az előadásról szólanák, nem 
lehet egy futó megjegyzést nem tennem azon 
bírálati modorra nézve, melly az életképed
ben — melly egy idő óta — s ez dicséretére 
legyen mondva — különös figyelemmel kiséri a 
színi előadásokat— divattá kezd válni, s melly 
szerint ,critica‘ és ,rendszeres durvatonu gáncs* 
homonymonoknak vétetni látszanak. Szólanom 
kell pedig már csak magának a critica' tekin
télyének érdekében is , mellyet ollyszerü bírá
latok ásnak alá leghelyrehozbatlanabbul, mi úgy 
hiszem , magok e bíráló uraknak sem szándé
kuk. Vesz pedig a critica’ tekintélye nem csak 
a közönség' szemeiben , hanem a javítandó bí
ráltak előtt is, s pedig azon egyszerű elv’ nyo
mán , miszerint mindkét fél megszűnik azokban 
csupán a tiszta , pártatlan ügyszeretet’ szeplőt
len indokát keresni. Mert ha látják például, mi
kép az Életképek mindig gáncsoskodással fog- 
lalkodnsk, majd az Igazgatóságot majd színé - 

i szinket csipkedik, majd igazgatnak majd rendez
nek , kegyelmet osztogatnak, hogy annál inkább 
róhassanak; és a felhozott vádak többnyire a- 
laptalanoknak bizonyulnak, s a számosán meg
jelenő, s épen sokszor az érzékenyen megrótt 
jelenéseket és személyeket hatalmasan megtap
soló közönség, vagy magok a színházi ügyek’ 
folyama által megczáfoltatnak : nem jöhet-e min
denki azon gondolatra, mikép ezen bírálatok 

! . olly személyes viszonyoknak eredményei, mely- 
lyek különféle érdekei , a szigorú bírálat’ ürü- 

! gyével leplezett nyilvános úton ohajtatnak kielé- 
gíttetni.

Vegyük elő, példaidézetül, az Életk. utó- 
só számát. A V é g r e n d e l e t r ő l  szólván e- 
lőször is megróvja az Igazgatóságot hogy pró
bát nem tartat; Lendvaynét illy erős föladatra 
képesnek nem találja; K. Idáról ezúttal hallgat 
— csoda —mivel — mond —  gyakran a hallgatás 
is igen sokat fejez ki; Rózában sajnálkozva 
mondja, hogy nem talált gáncsolnivalót (de 
majd jő még), végre számtalan észrevételeket 
tesz, a darabra magára és a szerzőre, mely- 
lyek közt legnevetségesebb az, miszerint arra 
szólítja föl szerzőt, hogy illy szépen ne írjon, 
mert a közönség nem érti, s ne illy hosszasan, 
mert a közönség már 9,Lákor vacsoráim siet! — 
És ez aztán critica!

C h a r l o t t e  k a p i t á n y b a n  nem csak 
hogy K. Ida ellen kél ki ismét, hanem még 
Lendvaynét is hatalmasan leczkézi, s boszanko- 
dik az igazgatóságra, hogy ez, szavait a sze- 

9/> repkiosztásra nézve figyelemre nem méltatá; 
— minek okát azonban igen hibásan fejti meg 
csillag alatt a szerkesztő ur, mert az nem az- 

(ÍJ ért van hogy ,csak azért sem1, hanem csupán

------------------------------------------ -

azért, mivel szavai nem érdemiének figyelmet, 
mivel ha a sokkal jobb ízléssel és ügyességgel 
biró igazgatóság minden szóra hallgatna, sok, 
a haza és lelkismerete előtt alig menthető bo
hóságot kellene rendelnie, mellyek szépen ve
zetnék intézetünket — a tönk felé. — Végre a 
dillettans hangmüvészek, Pavlovszky k. a. és 
Székely ellen is felszólal, s művészi tökélyüket 
nem elegendőnek tartja, hogy egy nemzeti szín
padon fölléphessenek, s ezt két egyénről mond
ja, kiknek 'egyike művészete s tehetsége’ első 
zsengéjét mutatja be, s további kiképezése s 
müutazására, hazájától, nemzetétől kéri, vár
ja, mintegy első ajánlólevelét, már lehet-e ezt 
criticának, még pedig a kellő helyes szempont- 
bul felfogott motívumokon nyugvó bírálatnak 
nevezni? sőt ellenkezőleg illy csüggesztő criti- 
kával elzárni akarni egy kezdő’ ólját, nem any- 
nyit tesz-e, mint őt arra kényszerítni, hogy 
más hazában keressen oltalmat, s annak áldoz
za utóbb is tehetségét?

Az A t y á t l a n b a n  ismét Lendvayt és Eg- 
ressyt derekasan lehordja; természetesen sze
gény K. Ida sincs kifeledve ; — s most midőn 
azt gondolnék , hogy már nincs kit lerántania , 
még a P o h á r  v í z b e n  közösen elismert je
les játéku. L. Rózát-— kit előbb legjobb s ere
detit fölülmúló franczia Grisettenek nevez *) e- 
lég nevetségesen — finom udvariassággal robo- 
tosnak nyilvánítja stb-

Most kérdem : nem kényteleníttetik-e azt 
hinni, ki a vidéken ezeket olvassa, hogy szín
házunk a legnyomorultabb lábon áll, hogy nincs 
színészünk, kivel a nemzet ennyi áldozat után 
becsületet vallhasson , nincs igazgató , rendező, 
felügyelő , ki képes volna a felhozott jeremiádo- 
kon segíteni? és ha ezt nem hiszik, nem kell e 
azon gondolatra jőniök , hogy mind ezen lármák 
csak egy töredéknek expectoratiói, melly min
dent mi nem tőle jő, mi befolyása nélkül tör
ténik, roszal; s ha igy ? kérdem, mi czélt ért 
az illy bírálatnak neveztetni akaró sok beszéd 
egyebet, mint tönkrejutását azon kis tekintély
nek is, mellyel okszerűi critica, hála Istennek, 
még mindig bír!

S most az előadásra térek,
A bűvös vadász’ első föivonása, nem nagy 

becsülettel a szerző iránt énekeltetett el ; Pecz 
különösen hamis volt; Benza derék buffónk 
szava pedig nem eléggé mély , a régibb zene
müvek’ illy szakmányaira. Maradjunk az olasz 
operáknál, mellyek inkább is kielégítik a je
len korszak kivánatit, s könnyebbek is, mint 
a német zene, melly többnyire mély avatottsa-

1) Rózát grisettenek! E termet, tekintet- szem- és 
arczkifejezés, mozdulati méltóság, nemesség — 
hiszitek-e hogy egy franczia grisette’ tulajdonai 
legyenek ?
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gu művészeket s óriási hangokat igényel. — ] 
Lászlóné assz. szerencsétlen választást tön é- 
nekdarabjával ; az illy magában érdektelen da
lokat vagy remekül kell énekelni, vagy épen 
nem, mert untatnak , s ez unalom többnyire 
az énekesnő' rovására megy; — Lászlóné talán 
nem szereti magát piperézni; ez ellen nincs ki
fogásom ; de mai kék ruhája mégis csakugyan 
inkább szobába, mint hangversenybe való öl
töny volt. — Magyar hangokat hegedűn , sok ér
zéssel , izlés- s művészettel játsza ezelőtt egy
szerűen Kohn, most Ridley-Kohne ur, s a kö
zönség igen szívesen fogadta és üdvözölte vol
na régi ismerősét angol új praedicatuma nélkül 
i s , — valamint örvend hogy őt újra magáénak 
vallhatja.— Wieselmann ur most még nem so
kat tud ; szava azonban kivált a felsőbb han
gokban kellemes, erős, s ha szorgalmatos, jö
vő tekintetéből, színházunk’ számára jó szer
zemény leend. Ma teljesült az Életképek' szí- 
nibirálójának óhajtása , mert már 8 óra és há
romnegyedkor vége volt a színháznak — s ő 
vacsorálni mehetett.

Őszelő’ 14-kén Don C a e s a r  de B a 
za  n , rögtönözve kívánatra adatott. Szentpéte- 
ry ur mint mindig, remekelt, Lendvay ur né
zetem szerint k o r h e 1 y e b b volt, sem mint 
ezt Don Caesarnak víg szeszélye, s kóbor jel
leme mellett is mindig méltóságos állása kíván
ta volna, de ez is tán épen csak ma volt, mert 
eddigelő ezt észre nem vevém ; Lendvayné assz. 
igen kedves Maritana volt. E szerepet eddig 
Róza k. a. adá ; hasonlítgatni nem szeretek, ki
vált olly jeles talentomok közt, mellyekben csak 
az egyéniség tesz némi külonséget; mégis meg 
kell vallanom, hogy jobbnak tartanám, ha az 
egyszer egyik vagy másik kézbe adott szerep , 
mindig azonegy kézben maradna, s ez csak 
betegség vagy távoliét’ esetében változnék: és 
ezt több okokbul, miket tán más alkalommal 
elmondok.

Őszelő’ 15. R ó z s a  Szigligetitől; e da
rabot szerző a darab’ királynéja Rózsa’ számá
ra látszatott írni, de az is volt ő a szó’ legtel- 
jesb értelmében; — a láng nélküli, de annál 
tartósabb őszinte szerelem, az ártatlan, szín
lést nem ismerő, egyszerű , tiszta női kebel, de
rült kedély, és vig szeszély, — jelesen festet
nek e Rózsában. Legkitűnőbb vala pedig e Ró
zsában a kedves Rózsa,— hogy szerző’ saját 
szavaival éljek — az első fölvonásban, hol szer
zőnek különben is olly érdekes elménczségeit, 
Magyar Ország s tulajdon neve fölött, víg ked
vével s szabatos játékával igen jelesen különö
sen kiemelé, s meggyőzé arról a közönséget, 
hogy ő valóságos hü képe annak, mit Babel és 
Ország e Rózsárul mondanak, — én pedig azt 
mondanám, hogy e szerep, Rózsa’ legjelesb

szerepe — ha ezt ép olly könnyű volna — be- 
bizonyítni. — Szigeti, László , Szentpétery urak 
szinte jelesek valának, s ugyancsak con amore 
játszónak.

őszelő’ 16. E g y  s z í n é s z ’ é l e t e .  — 
Ha az Életképek’ szín bírálója volnék, így szól
nék e mai darabról: ,a mai előadásról nem szó
lunk, mert gáncsolni valót mitsem találtunk“ (ez 
volt nem rég szorul szóra egy darabróli bírá
lata ax Életképeknek) én azonban épen ellenke
ző elvvel bírok, s épen ott szólok Örömestebb, 
hol gáncsolnivaló nincs; e mai előadás olly si
került, olly összevágó volt, minőt csak kíván
hatni , s ritka élvezetet nyújtott a bár kisebb 
számú közönségnek; Lendvayné assz. élethün 
adá a hiú színésznőt, kivált azon jelenetben, 
midőn gyönyörű ruháját közönségesebbel 
cseréié föl,— a hiúság és szerelem közti küz
dést itt művészileg tünteté elő. Fáncsy ur min
dig gondolkozó művész volt, s. mai játéka is, 
szerepének mély megfontolását — s stúdiumát 
tanúsító, F. ur’ tartuffe-ja teljesen mefelel azon 
képnek, mellyet a halhatlan Moliére Örökítni 
akart.

Egressy ur ma is megfelelt művészi nevének, 
s a közönséget teljes mértékben kielégíté. Van
nak neki azonban a színpadon némelly vissza
tetsző s hatást rontó sajátságai, mellyek úgy 
látszik nem annyira elnézések vagy véletlen kö
rülmények, mint inkább elvekké váltak; ezek 
azonban nem olly lényegesek, hogy művészi 
állását legkisebbé is érdekelnék, vagy, mai ér
deméből valamit levonnának, — azért ezekről 
máskor. ALVÁRY.

A Honderű 9-dik számában a vaknöven
dékek’ prpbatéti programmjáról azon észrevé
tel tétetett, hogy abban a magyarság jobb is 
lehetne; nekem ez ellen nem csak kifogásom 
nem volt, sőt örültem a figyelmeztetésnek, mint 
méltányosnak. Azonban többektől olly értelem
ben figyelmeztetvén az érdeklett közlésre, mint
ha a megrovás engem illetne, szükségesnek tar
tom kinyilatkoztatni, hogy azon megrótt próba
téti programmnak sem német eredetijéhez sem 
hibás magyar fordításához egy betűvel sem já
rultam. Pest őszelő’ 19. 1845.

DIENES LAJOS 
vaknövelő.

[' Budán, a kir. egyetem' nyomdájában.
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VII.

Fölfedezés.

ásnap tele volt a 
város Tájkövy’ sze
rencsétlen meggyil
koltatását illető leg- 
képtelenebb hírek
kel. Laura a leggya- 

lázatosb gyanúsításokkal illetteték. A sajtó 
—  ez az emberek’ szívvéréből hízni szo
kott hydraszörny, mohon kapá fel prédáját; 
s a hírlapok’ ezerjei dúltak gyilkoló elővé- 
leményükkel Laura’ keblének szentjében. 
Szegény idegen fiú —  mint vendégszerető 
család’ nyílt kebelében bizodalmasan táplált 
kígyó, mint. magát lengyel szerencsétlennek 
kiadó kóbor országfutó, mint buján tilos lán
gok’ gálád ápolója, mint jótevője’ szívvéré
ben gázoló haramia stb mutattaték be a meg
lepett közönségnek. No de hiszen ezt kép
zelheti minden, ki bármi kevés figyelmére 
méltatja a legpolgárositottabb, a legüdvesb

t sajtóknak is naponkinti hamis kinövéseit.
Következő nap’ reggelén Kázmér, ki 

Uzordi pisztolyára ráismert, s ama másik

lövés-által jogosítva, különös gondolatokra 
jutott, már korán reggel átment Kálmánhoz, 
s őt álmából felzaklatván, tőle azon felvilá
gosítást nyeré, hogy Tájkövy elvesztvén pén
zét a játékházban, Kálmán, miután látta só
gorának azon éji elhatározott szerencsétlen
ségét, neki többet kölcsönözni nem akart,
sőt, csak hogy menekedhessék, haza vala té
rendő ő maga, midőn Tájkövy — őt az ut- 
czán utólérve — újra rábeszélte, hogy tér
nének vissza szerencsét kisértendők. Erre 
ő (Kálmán) Tájkövyvel együtt fölmene, hogy 
ott Kálmánnak a fördőkrül hozott nyereség’ 
legutósó néhány száz aranyából atyafiságo- 
san osztozva, újra a játékhoz siessenek. Ez 
alatt — mond ő —  ablakomhoz ment tör
ténetesen a boldogtalan, s ott ollyanokat lát
va, mik különben is igen rósz kedvét dühös- 
ségre készteték, pisztolyaimat ragadá, s az 
egyikkel innen ablakombul mindjárt kegyed
re lőtt, de keze az indulat s a punschozás 
miatt is nagyon reszketvén, a golyó hihető
leg a födélbe akadt. Erre dühös állatként el- 
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rohan, s mielőtt feltartóztathatám, hálószo
bájában terem. Én mindenütt nyomában, mi
dőn a többiekkel együtt berohanok, a cousi- 
nekát kegyed’ kar ai közt lelém, punctum. 
Miként sikerült az urnák —  mond ördögi 
iróniával Uzordi —  a fejének szánt ónlap- 
dacsot olly ügyesen ellene’ tüdejébe szállá
solni, s különösen minő bájitalok által tudá 
kedves cousinekámnak lukrécziailag rendít- 
hetlen erényét megszédíteni, azt maga tud
ja legjobban.

—  Alávaló hazugság —  mond nyu
godt férfiassággal Kázmér.

—  Én nem mondom, hanem a világ. 
Én legjobban tudom, hogy nem igaz.

—  Hiszem ! s kegyed mégis . .
—  Hagyjuk el ezt. Beszéljünk komo

lyan és sietve, mert uraságodnak igen is bő
rében jár a dolog. Rendőrségünk igaz, hogy 
nem szokta magát illyesmiben elgalopirozni, 
azonban ön idegen, pénze nincs, tehát ha
mar elütik rajta a port. Vagy ön szereti tán 
ama philantrop-intézeteket, miket börtönnek 
neveznek a népboldogítók ?

—  Avvagy itt volnék-e e pillanatban, 
itt ön’ szobájában, ha úgy volna?

—  Helyes, azt tíz közöl alig szereti 
egy. Szóljon nyíltan. Bár ön engem nem 
szenvedhet, Laura előtt sokszor vesztemre 
dolgozott, miért is —  s még sok egyéb más 
apróságért —  igazat megvallva, magam 
sem igen szeretem önt. Hanem azért szóljon 
bátran, ha ellábalásának segedelmére valamit 
tehetek, az téve lesz —  szívesen —  hi- 
gye el. Ha valaki, én bizonyosan kitalálom 
a legczélszerübb módokat. Ez alatt odaha- 
gyá Kálmán ur a nyoszolyát, s egy gunke- 
liesen drága hálókabátot vett ki szekrényé
ből, melly úgy látszék, máig rajta még nem 
volt soha. Ez Kázmért egykissé meglepni 
látszék.

— Nem kétlem; mond mindig hideg 
komolysággal Kázmér. Én is tehát nyíltan 
fogok szólani. Ön’ lelkülete, élete’ módja, 
tettei, egész lénye nem ollyan, melly minket 
valaha barátokká tud vala tenni. Ha most 
itt lát, küszöbén egy olly demonstratiónak,

melly csak legjobb barátok között eshetnék, 
annak oka az, hogy nem saját személyemé, 
hanem egy más nekem drágább lény’ biz- 
tóssága, nyugalma, becsülete forog főn.

—  Értem. Tovább.

—  Én lengyel szökevény vagyok, Si
beria’ bányáinak örökös rabja. Az orosz zen 
dőlésünknek legfényesb neveit a siberiai hu- 
rubák’ ajtaira aggatá. Azoknak, kik bárd a- 
latt nem vérzének, egyike ön előtt. Idegen 
név alatti útlevéllel sikerült ellátni magam’ 
Bukarestben egy magas hölgy közbevetése 
által. Pestre jöttem, hová mi hatalmas de- 
iéj huza.

— Értem. Tovább.
—- Volt nekem egy testvérem, szép 

mint a napvilág, jó mint a mennyeknek am 
gyala. Jóság, szépség meg nem ovák őt a 
balsors’ csapásaitól. Hozzá siettem, miatta 
törtem szét lánczaim’ — - hozzá repültem 
megóvni vésztől, s rábírni, ha lehet, hogy 
nyomasztó viszonyaiból kibontakozódva, e- 
gyetlen istápját, fivérét kövesse. Megérke
zem, sejtelmeimnél még irtózatosb a való
ság. Férje rósz társaság, könnyelműség, já
ték, bal számolások és mindennemű kicsa
pongások által a kétségbeesés szélére jutván, 
saját keze intézte halál’ erőszakát szenvedé.

—  S e nőt? —  kérdő mindinkább 
érdekeltetve Kálmán.

— Laurának híják. Mond komolyan a 
kérdő szemekbe tekintve Kázmér.

— A tatárbaa! Kegyed tehát . .
—  A szerencsétlen özvegy’ boldog

talan testvére.

E nyilatkozatot néma csönd váltotta 
fel, olly néma, mint a sír. Uzordi Kálmán 
homlokát dörgölgeté, mintha régen zavart 
eszméket —  minők agyán ollykor keresztül
villantak — akart volna egy tisztán átvilág- 
ló gyülpontba összesíteni. Majd úgy látszék, 
mintha lelkismeret kezdene lábra kapni ben- 
sejében. A tusa mindenesetre rövid volt, 
mert látván, hogy Kázmér félbe nem fogja 
szakasztani e mogorva csöndet, néhány perez 
múlva ekkép válaszolt:
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—  Kegyed menteni jött nővérét fér
je’ kezei közöl. A végzet megelőzte önt. A 
halálra Ítélt lengyel szökevény nem fedez
heti föl nevét, s tehát Lauráhozi viszonyait 
a nélkül, hogy azonnal mint orosz statusfo
goly a czár’ önkényének martalékul vissza 
ne hurczoltassék, mert neve a rögtön elfo
gatni rendelt lengyel szökevények’ sorában 
olvastaték föl nem régiben a közgyűlés’ te
reméiben, és ezt én történetesen ép olly jól 
tudom, mint kegyetek; mond titkos mosoly- 
lyal Kálmán.

—  ügy van.
—  Ha hallgat, mint házasságrontó és 

gyilkos, ha szól, mint orosz statusrab fog 
a törvénynek kiszolgáltatni.

— Ön mondá.
— Szökjék!
—  Szegény vagyok.
—  Adok annyit, mivel Konstantiná

poly s onnan Francziaországba mehet.
—  És Laura ?
E szóra hasonló csend következett, 

mint volt az iménti, hasonló homlokdörgölé- 
sek és benső küzdelmek, csakhogy ezúttal 
derültebb vala képe, mint eddig.

—  Én kegyednek amice tiszta bort 
fogok tölteni.

—  Hallgatok.
—  Laurát szeretem, ügy segéljen in

kább, mint a krampampulit, inkább mint a 
kilenczet, inkább mint magamat. Ezt Laura 
jól tudja. Vegye rá ön testvérét, hogy kezét 
nekem ígérje, s ön mentve lesz még e percz- 
ben. —  Kázmér hallgatott, de vére fejére 
tódult, és megvetés fészkelt ajkain.

— Csodálkozik ugy^e, hogy illy aján
lást teszek a szép özvegynek ? De hiszen 
mi rokonok volnánk, s tehát efféle kicsinsé- 
geket nem veszünk szorosan. Közbejáróm 
lesz-e ?

— Sohasem !
—  Holnapután! mond gúnyolódva Kál

mán. Mire a pöffeszkedés ? Szegények va
gyunk, tánczolnunk kell mint fütyölnek. Igen 
vagy nem ?

—  Sohasem !
—  Alázszolgája. Még egyet. Gondol

kozzék ön, mielőtt nem késő. Hogy pedig 
bebizonyítsam barátom uramnak, mi komo
lyan kívánom ön’ elszöktetését, ime itt van 
útlevelem, külhonra szóló, vegye magához 
addig is, s adja át cserébe magáét, mellyet 
Bukarestben kapott. Tetszik-e ? . .

—  Nem bánom, mond rövid gondol
kozás után Kázmér. S a kicserélés megtörtént.

—  Jámbor pintyőke! gondolá magá
ban Kálmán, ő nem is gyanítja, minő szol
gálatot tett nekem.

Kétségbeesve hagyá oda Uzordit a len- 
gyelfi. Laurát lesújtva találta szobájában, de 
nem mert ráborulni a testvéri kebelre, mert 
a megyei hatóság’ küldöttje, hivatalos eljá
rását megkezdendő, egy hitelt jegyzővel s 
egyéb szükségesekkel együtt jelenvolt. A 
szelíd kikérdeztetésnek elég szomorú ered- 
vénye az volt, hogy Kázmér a megye házá
ban, a szerencsétlen özvegy pedig saját szál
lásán kezesség mellett letartóztatának. Kép
zelhetni e boldogtalan testvérpár’ lesújtó fáj
dalmát.

Vili.

Több hét telt el, a nélkül hogy a ha
tóságok mi elhatározó lépést tettek volna a 
dologban. Minden, mi eddig kiemelve lön az 
allegáták’ sorában, az volt, hogy a lengyelfi, 
ki ellen azon körülmény is gyanút gerjesz- 
te, hogy —  miként ő mondá — útlevelét 
elvesztő, hosszasb tilos viszonyban lenni ál
líttatván a megöletett férj’ özvegyével, a k. 
ügyész’azon vádja, miszerint a néhai kama
rás ur, az általa megtámadott lengyel által 
lön a kezéből kifacsart pisztolylyal kivégez
ve, annyival megállhatóbb vala, mivel a 
vádlottakon kivül senki sincs, ki az ellenke
zőt állíthatná, s a vádlottak szorosb bizodal- 
masságok felől meggyőződve ne lenne.

Ekkép múltak hónapok, s a két ártat
lan testvér mindig fogva ült. Kálmánnak e- 
gyetlen szayába került volna felvilágosítni a 

•



—  2 4 4  —

f dolgot —  mint ki az egész szerencsétlen
ségnek szemmel látó tanúja volt (ablakából), 
de ő mélyen hallgatott. Hihetőleg, mert

j 1 /  f f  ff fLaura kezet idővel tőle kicsikarni remélette.
Egyszer — midőn beszélték, hogy né

hány nap múlva a híres Tájkövyféle bünke- 
reset végső Ítéletet leszen nyerendő —  meg
nyílók a szoba, melly Laurának szolgála fog
házul, s egy tetőtül talpig legizletesb divat 
szerint öltözködött uracs lépe be a bánatos 
özvegyhez —  Uzordi Kálmán.

— Megbocsátsz szép cousinekám, hogy 
alkalmatlankodom. Én nektek a szabadulás’ 
eszközét nyújtom olly órában, midőn vesz
tetek közelít. Az ítélet ki lesz mondva hol
nap vagy holnapután.

—  Neked köszönhetjük azt jó rokon. 
Mond szárazán Laura.

—  Minő igaztalan vagy kedves Lau
rám. De hallgass ki engem, rövid leszek. Én 
téged szeretlek . .  Ne fordítsd el olly nehez
telve tőlem képedet Laura; —  szeretlek, 
mint nem soha senkit. Férjed’ halála s a te 
boldogtalanságod belőlem egészen más em
bert képeztek. Nézz rám; avvagy ráismer
nél-e kinézésem után ama korhely játékosra, 
kit méltán neveztetek eddig e becstelen czi- 
mekkel. Laura !

A neheztelve felé forduló özvegy most 
veté rá legelső tekintetét, s valóban meg 
vala lepve Kálmán gyökeres változásán.

—  Laura! te bámulsz, meglepetésed 
hiába titkolod. Ah ! ha te belőlem embert 
akarnál csinálni!

Laura mély tekintetet vete rokonára, 
mintha lelke fenekére akarna hatni. Ez sze
meit földre szegzé.

— Szólj; mond a nő, mit akarsz ? 
—  Laura! kövess engem. Én nem 

vagyok többé a szegény kártyahős. Szivem 
és vagyenom’ veled megosztani készkedem. 
Egyetlen szó tőlem, s ti mentve vagytok. 
Én bírom egyedül a törvényes kulcsot, melly 
megoldja lánczaitokat.

—  Sohasem! kiálta méltósága’ érze
tében az özvegy.

— És Kázmér, szegény boldogtalanul

bujdokló fivéred! Laura! Kázmért örökös 
rablánczra akarod füzetni ?

— Istenem ! Kázmér, kedves, egyet
len jó testvérem ! Örök irgalmasság ! mondd, 
oh mondd, mivel bántottunk meg tégedet, 
hogy illy kemény próbára v e tsz ? .. És a nő 
keservesen zokogott.

E jelenet a követ megindítói képes 
lett volna, s mi hiszszük, akarjuk hinni, hogy 
Kálmán’ szavai is, mellyek ajkaira tőrének, 
ezúttal mélyen érezettek és őszinték valának.

—  Sokak, nagyok az én ellened elkö
vetett bűneim Laura, de ha te nekem meg
bocsátasz, érzem, lesz erőm azokért kibün- 
hödni. Íme terhes, de fölté'len vallástétem, 
mellvet ezennel lábaidhoz leszek teendő, 
legyen biztos kezese megtérésemnek! Hall
gass rám. . .

E perczben kocsizördülés hallaték;az 
ajtó megnyilék, s úti öltözetben, körültekin
tő, de mégis kiidéző rátartással lépe be egy 
elfátyolozott hölgy.

—  Hermia! kiált fel csaknem kővé 
válva Kálmán.

— Sajnálom, mond ő, ha pásztori per- 
ezeket zavarok. De időnk lejárt. Az úti ko
csi alant vár, drága férjem uram. Vagy in
dulsz velem és pénzecskémmel — melly ko
csidban vár reánk —  még e perczben, vagy 
fogva vagy a jövőben szép giliezém, és lán- 
ezok között turbékolhatsz galambodért.

Uzordi Kálmánt mintha mennykőcsa- 
pás zúzta volna össze.

Pedig —  ime mi gyakran csal a kul- 
szin — ezúttal nem olly vétkes, mint gon
dolná a megdöbbent olvasó. A dolog egy kis 
magyarázatot igényel.. Hadd legyen !

Emlékezhetik olvasó ama kávéházi pár
beszédre a gyilkolás éjjelén, midőn vétkül 
tulajdoníttaték Kálmánnak, hogy Hermiától 
magát elszakasztá. Tehát már akkor el volt 
szakadva e szép bilincs. Mióta Tájkövy meg
halt, Kálmán minden olly helyet szorgosan 
került, hol egykori kedvesével csak talál- 
kozhaték is. Képzelhető, mennyire boszantá 
ez a cserben hagyott hölgyet, kit a szenve
délyen kívül, mellyre szíve még képes vala,



—  245 —

f még más hatalmasb rugó is késztete boszú- 
ra. Tudta jól Hermia, mi nagy sommákat 
pazarol el éjente Kálmán; látta őt, a nap- 
onnan választékosb külsőre változót, s egy 
volt azok közöl, kik Uzordi’ jóra fordult ál
lapotának titkához a valódi kulcsot azonnal 
eltalálták. E perez óta hűtlen kedvesének 
minden léptét kileste. Hogy Tájkövy’ halála 
óta többé kártyához nem nyúlt, hogy időn- 
kint harmincz negyven aranyat válta és vál
tatott fel a boltok és pénztárakban, hogy lé
péseket tett legyen külföldre utazhatni stb. 
Mindez nem csak kétségtelenné tévé Her- 
mia’ szemében az öreg Uzordi vagyonának 
Kálmán általi bitorlását, desőt még azon 
gyanút is megalapító a combinálni tudó ra
vasz ellenségben, miként a boldogtalan ka
marás’ halálában is sokkal nagyobb részes, 
semmint a bűnvádi keresetben kifejteték. Az 
azelőtti napon, hogy az imént félbeszakasz- 
tott jelenet történék, esék tudtára az ügye
sen kémlelődő hölgynek, hogy hűtlen lovag
ja másnap Bécsbe, s onnan Párisba volt in
dulandó, egy mindennel ügyében ellátott u- 
tikocsi elé fel is lévén már fogadva a pa
rasztposták leggyorsabbjainak egyike. Ekkor 
föltéve magában megboszulni magát, s hűt
len lovagját vagy gvőzőkint újra lábaihoz 
visszahozni, vagy örökösen elveszteni Meny
nyiben sikerült a nagyszerű terv, mindjárt 
látni fogjuk.

Hermia tehát azonban bérkocsiba ült 
és Kálmán utiszekerébe befogatván, azt a 
budai Rudasfördőhöz rendelé. Evvel —  mert 
valljuk meg, hogy pártolóinak köre minden 
hatóságoknál nem csekély volt —  a megye 
házba megy, s ottan előmutatva Uzordinak, 
ama régi jó időkben hozzá intézett néhány 
levelet, mellyekben ,szeretett kedves nőm4,
,drága kis hitveském4 czímecskékkel szólít- 
taték, előadja, miszerint ő több évek óta 
meghitelt neje Uzordi táblabirónak, s mint 
ollyan, ot most mint kicsapongó házasságtö- 
rőt adja fel, és mint Tájkövynek nem csak 
valódi gyilkosát, hanem hitvese’ örökségének 
is olly régóta bitorlóját. E vádak után kéré 
a hatóságot, hogy Uzordi ur’ szobái, ki épen

most — mond ő — Soroksárra lovagla egyik 
tisztbarátjától búcsúzni —  azonnal felnyit
tassanak s törvényesen felkutattassanak. Ez 
megtörtént. Hermia, ki volt kedvese’ szállá
sának minden zugával ismeretes volt, azon 
szekrényke felé tartott inkább, mellyben 
pénzét szokta volt tartani kedvese; ezt zár
va lelte ugyan, de a kis kulcs Kálmán’ a- 
ranyórája’ lánczán csüggött, mellyet törté
netesen épen az nap magához venni feledett. 
Mig tehát a kiküldött biztosok a szobák e- 
gyéb részeivel bajlódnának, mellyeknek vizs
ga kikutatását annyival szükségesbnek lát
ták, minthogy a helyéről elmozdított egyik 
nagy szekrény alatt egy óngolyóra s annak 
fészkére leltek, melly golyó ama véletlen lö
vés által ment vala oda, de mellyet —  U- 
zordi’ hamis kimondása miatt —  hiában 
kerestek vala a szembeni házakon. Mig azon
ban a hatósági küldött urak ittkünt bajlód
nának, azalatt Hermia megnyitó a kis szek
rényt, s nem kevés csodálkozás, de még 
nagyobb örömére egy csupa ezres bankje
gyekből tömött csomót talált betakarva egy 
Bukarestben költ és előtte ismeretlen utile- 
vélbe, melly Párisba volt intézve. Hirtelen 
és észrevétlen rejté köpenyébe a drága kö- 
teget a ravasz hölgy, s azalatt, mig bizto
siak dolgaik’ végeztével Soroksárra ügeté- 
nek, a gonosztevőt törvény’ kezébe szolgál- 
tatancók, Hermia tökéletesen felkészülve egy 
hosszasb útra, s Kálmán’számára is minden 
kigondolható szükségeseket hamarjában meg
vásárolva, egyszerre az özvegy Tájkövyné- 
hez vitette magát, s okozá azon több te
kintetben drámai jelenetet, melly beszélyünk 
személyeit s tán kissé olvasóinkat is annyi
ra meglepte imént.

Laura mindezekről, miket mi most e- 
lőadánk, mit sem gyanítva alig tudta hinni, 
hogy emberkebelben illy daemon honoljon.

—  Kövesd hitvesed’, mond hideg mél
tósággal a boldogtalan özvegy. Mentsetek 
meg látástoktul.

— Ne higy neki Laura, kedves Lau
rám, ne higy neki; a megtestesült sátán ez, 
és nem hitvesem. Esküszöm neked, édesa-
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nyám’ örök üdvességére esküszöm, ez az 
alávaló hölgy nekem nem feleségem !

—  Nem fogod többé elámítni e  ve
szedelmes özvegykét te Don Juan te 1 —  
mond gunymosolylyal Hermia —  elég hogy 
ostoba férjét minden roszra rábirtad, sze
relmemet neki drága pénzért eladád, őt kol- 
dusbotrul halálra gyilkolád, dúsgazdag öz
vegyének roppant örökségét elkártyáztad 
és szeretőjét bezáratád. Most el akarod még 
csábítani is, ugy e bizony szép madár, hogy 
vétkeid’ czifra füzérjéből semmi se hibáz
zék több . . .  a kétnejüség se?  . .  Jer mon
dom; ..  jer tehát a törvényszék elé.

Kálmán urat ennyi szemtelenség, illy 
biztosan kiszámolt csel készületlen találta. 
Ő csak sápadozni tudott, de szólani nem; 
s nem kivált azért, mert a való olly ügye
sen vegyítteték hazudság közé, hogy min
den szó tiszta igazságnak láttaték.

Rövid szün álla be. Laura kővé vált 
rokonára szegezte szigorú tekintetét, mint
ha mondaná : gyilkos! mentsd ki magad’ ! 
míg végre Kálmán e szókkal törte meg a 
halálos csöndet:

—  Laura! kedves vérem, szerelmes 
rokonom, imádott Laurám! mindent, min
dent megvallok neked, a mit tudok, csak 
légy te nekem védangyalom, és szabadíts 
meg ezen pokolbeli nőtül. —  O h! imádlak, 
ne higy neki!

Laurának mintha azt súgta volna sej
telme, hogy öcscse ezúttal őszinte. Részt
vevő tekintettel emelte föl őt térdeiről., s 
felelni indult.

—  Ne hidd, hogy rózsákat fog te
remni gonoszságod, szép barátocskám —  
mond belevágva Laura’ szavaiba a már re
megni kezdő ravasz hölgy—  ne hidd, mert 
eligazítám bajodat. Fel vagy adva a várme
gyénél, szobáidat e perczben kutatják, a go
lyó’ helyét meglelték a nagy szekrény alatt, 
s a mi bukaresti utileveledbe volt takarva, 
s a kis koczkás asztalkámon álla, az az én 
birtokomban van ám!

E szókra Kálmán mintegy ösztönsze- 
rüleg kapott mellénye’ zsebéhez, mellyben

óráját szokta tartani, s látván hogy az üres, 
görcsösen csikorgatá fogait.

—  Ha h a ! aranyórádat nélkülezed, 
ugy-e szép madár? mond Hermia —  vi
gasztalódjál; majd megmondom én hányat 
ütött. És fölnevetésében mi ördögi lappanga.

—  Eredj a törvény elé — ■ mond vég- 
elszántsággal Laura -— vallj meg mindene
ket, szabadítsd meg Kázmért, az én ártat
lan testvéremet és —  hahogy szemem elé 
többé nem kerülsz —  én neked megbocsá
tok. Eredj! s ie s s !

— Hogyan ? nagyságos asszony ! és 
Kázmér ur t e s t v é r e  kegyednek?

Laura megzavarodott, félvén őrtelen 
vigyázatlansága’ következéseitől.

—  Hagyján! jó hogy tudom; szép fi
vére mentve lesz. .  Ne köszönje. .  nem ér
demiem . .  Kálmán uram! az óra int . .  Si
essünk !

—  Laura! kiálta fel Kálmán csaknem 
kétségbeesve. Te eltaszítasz?

—  Kímélj meg jelenlétedtől hálátlan!
—  Ám legyen ! Hadd teljék be vég

zetünk ! A tiéd — s az enyém is. Isten ve
led ! —  Kezét akará megcsókolni Laurának, 
de ez visszavonult belső szobájába. .

Néhány perez múlva egy üveges bér
kocsi robogott el temetési lépésben a hídon 
át. A budai hidfogadónál álla meg, letette 
vendégeit és visszatért. Ezek gyalog ballag
tak karon fogva a rudasfördőig, ott egy 
hosszú útra felkészült csinos berlinbe hág- 
tanak, és kevésb mint két perez alatt már 
a láthatáron túl roboglak.

—  Hová viszesz szép angyalom ? kér- 
dé boszút forralva a férfi.

— Trieszt felé szerelmesem ! felelt a
hölgy.

E hölgy s e férfi Hermia és Kálmán.

IX.
Fölvilágositáaok.

Évek múlva ez események után minő 
viszonyok között találtuk legyen történetünk’ 
személyeit a badeni fördőn, azt a beszély’ e- 
lején láthatta a visszemlékezni tudó olvasó.
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Kevés —  igen kevés szó kell kitöltésére a- 
zon jókora hézagnak, mellyet azóta igényte
len beszélyünk’ dereka szenvedett. S a té
ve, még kevesebb szót fogunk szaporítni tör
ténetünk’ teljes befejezésére.

Midőn Hermia Kálmánt —  a mármár 
jobb útra térendőt —  Laura’ szobájában 
több év előtt meglepte vala, s amazt, miként 
imént említők, csaknem erővel, magával el- 
hurczolá; előbb a megyeházhoz sietett, s 
ott hallgatás’ pecsétje alatt fölfedezvén az 
alispán urnák Kázmér’ igaz nevét, ez a be
csületes lengyelfit további kikérdezés —  ő- 
szinte vallomásai s föltétien bizalma után 
valóban büntelennek lenni találván, szaba
don bocsátotta, és minden bünkereset alól 
annyival inkább fölmenthetőnek lenni Ítélte, 
mert Uzordinak Hermiávali rögtön elszökése 
e tárgyban minden kétséget váltig eloszlata. 
Az orosz fegyencz tehát nevének s kényes 
helyzetének kímélése végett szabadon bo- 
csáttaték, valamint szabadon, csakhogy ele
gendő kezesség mellett az ártatlan özvegy 
is. Kázmér pedig félvén, nehogy nevének 
netáni átszivárgása által nagyobb veszély 
háruljon üldözött fejére, Magyarhont elhagy
ni határozta. Laura a Hermia általi fölfede
zések’ következtében hasonlókép megnyer
vén, hogy erős r e v e  rs  mellett —  melly- 
nél fogva szükség’esetében visszaidézheten- 
dő —  Pestről elutazhasson, egész család
jával fivéréhez csatlakozott. Kisebb városok
ban húzták meg ők magokat eleinte, mig a 
gyermekek’ gondos nevelésére tett nagyobb 
áldozatok végre azon pontra juttatták, hol 
beszélyünk’ elején találtuk őket, vándormü- 
vészkedés által keresve élelmüket.

Uzordi Kálmán ellenben és Hermia 
mindig a legnagyobb városokban tartózkodá- 
nak. Triesztből —  hová azért mentek, hogy 
a rendőrség, melly őket legvalószínüebben 
Bécsben és Páris felé kereste, állirányba té- 
vesztessék —  tengeren mentek ők Német
alföldre, Hollandia és Angliába. Később Pá
risi választék lakásul, de minduntalan cse- 
rélgeték neveiket. Kálmán, ki —  mint lát
tuk —  Pestrőli eltávozta előtt fogékony lesz

vala erényesb pályára törni, sőt az időtől 
fogva gyakran Hermia elleni boszút foglaló 
eszmékkel bibelődék, végre csakugyan a ré
gi rósz befolyások’vaspálczája alá kerülvén, 
újra visszanyerte előbbi lelkületét, melly 
egy időre Laura’ szerelmének magasb láng
jaitól megtisztulni kezd vala. Sok kell a 
megrögzött gonosznak, mig fölegyenesedik 
benne az erényvágy; de bezzeg kevés —  
sőt a kevésnél is kevesebb, hogy újra visz- 
szasülyedjen oda, honnan fölvergődni indult. 
Mig elvégre a sok éjjelezés, meg más ti
vornyák annyira meggyöngíték egésségét, mi 
kép utósó években már, nem csak a kártya- 
szenvedély, hanem saját élte’ föntartása is 
sürgeté a fördők’ szorgalmas látogatását. így 
találkozánk vele Németország’, sőt mond
hatni Europa’ leghíresb fördőhelyeinek egyi
kében. Ők is elég nyomort szenvedőnek hé- 
behóba, mert —  mint szokott megrögzött 
kártyásoknál lenni — ma Croesus, holnap 
pedig Irusok valának. Csak ez utósó évben 
fordult meg láthatólag szerencséjük, mert 
Hermia, maga vágyván Fortuna zászlója a- 
latt jóvá tenni azt, mit kedvesének (kit —  
s itt újra csodálnunk kell megfoghatlan ké
pességeit az emberszívnek — kit mondom 
még mindig előbbi szenvedélyével szeret 
vala e szánandó hölgy) rósz csillaga annyi
szor elrontott, dühöngő elszántsággal kezde 
játszani. Nyereségei roppantak valának, s 
Kálmán’ vesztéseit annyira fölülmúlók, hogy 
a magát Floresko bárónénak kiadó oláh ur- 
hölgy végre félelmes kezde lenni a bankok’ 
urainak. De hogyis ne ? hiszen 1 0 0  arany 
tételű d o p p i a  p a c e  di  p a r o l i t  a 
legnagyobb egykedvűséggel behúzni őt nem 
egyszer láttuk.

X.
Bűnnek büntetése.

Az ismert hangversenyi jelenet annyi
ra meghatotta volt Kálmán’ lelkét, hogy szi
gorúan föltevé magában Hermiára többénem 
hallgatni, s vagyonát, melly még eltékozol- 
va nem lön, a jogszerű birtokosoknak visz- 
szaadni. De Hermiának azonfölül, hogy ked
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vesétől a megszegényedés’ esetében meg
válni kelleni félt, jobban megtetszett ám a 
nem kis zajt ütő urhölgy’ szerepét játszani, 
semmint ekkép megválni egyszerre czime- 
res nevétől, rangjától és vagyonától. Más
nap reggel befogatott, s midőn Kázmér az 
illető hatóságnál ez álnevű kalandorok iránti 
jelentését Laura nevében m egtette, ezek 
már eltűntek vala.

Emlékezik az olvasó azon párbeszéd
re, inelly Tájkövy’ gyászesete utáni reggel 
Kálmán’ szobájában közötte és Kázmér kö
zölt folyt vala, midőn ez, fölfedezvén igaz 
nevét és vészkörözte viszonyait, amattól 
csak azon föltétel alatt nyerendhetett sege
delmet, ha Kálmán iránti kedvezőbb érze- 
ményekre bírta volna rá nővérét. Jut tán 
eszébe az olvasónak, miként ez alkalommal 
Uzordi Kálmán kicserélte volt Kázmérral u- 
tilevelét, attól egy idegen névre ruházottat 
vevén át, mit ennek Bukarestben sikerült 
vala magának kieszközölni, s melly a való
ban létező Floresko családnevet tartalmazta.

No tehát —  ime a mennyei gondvise
lés megfoghatlan bölcsesége ! — e kicse
rélt utilevél volt az isteni gondviselés’ kiné
zett eszköze. Sebes vágtatva dördült odább 
az urias landau, mígnem a porosz főváros
ba érkeztek, innen néhány órai pihenés után 
újra tovább száguldozandók. Már hintójok e- 
lé valának fogva a nehéz postalovak, midőn 
rendőrségi biztos jőve katonákkal letartóz
tatni a távozandókat. Az orosz kormány ér- 
tesíttetvén titkos kémjei által affelől, hagy 
a siberiai lengyel fegyencz P*** Kázmér 
Floresko névre kiadott bukaresti utilevéllel 
láttaték el, még akkor nyomosán fölszólítá 
a frigyes hatalmasságokat ezen megszökött 
nevezetes politikai fegyencz’ kiadatására. A 
porosz kormány gyakran szorgalmazó titkos 
rendőrségét az illyes szökevények' kikutatá
sára. Uzordi Kálmán azonban minden percz- 
ben változtatta nevét, s a Floresko czímet 
azért volt kénytelen ezúttal viselni, mert 
egynéhány őt Frankhonban e név alatt is
merő franczia családdal találkozók véletlenül 
Badenben. De különben is, annyi év után,

mindig hanyagabb lön őrködése. Az állítóla
gos Floresko ur tehát a halálra üldözve volt 
lengyel fegyencz helyett ezúttal minden 
hosszasb ünnepélyesség nélkül elíogaték, & 
nehéz vason Moskovába küldeték.

Kálmán’ kivallásainak következtében 
világra jővén többi közt az is : miszerint 
Hermia neki nem hitelt társa, vagyonuk pe
dig, melly még mindig néhány ezer arany
ból állott, a lengyel álnév és zenemüvészi 
helyzet alatt jelennen Badenben tartózkodó 
Tájkövy nevű magyar nemes családé : a- 
maz (Hermia) mint bécsi születés, az ostriai 
büntetőtörvényszékhez, biztos kiséret mel
lett ; emez pedig (t. i. a vagyon) egy arra 
kinevezett rendőri biztos által hatósági pe
csétek és hiteles oklevelek mellett rögtön a 
megnevezett fördőre utasíttatott. Levelet is 
irt . Uzordi Kálmán Laurának, mellynek tar
talmát beszélyünk’ végén közlendjük. Most 
még csak annyit jegyezvén meg, hogy azt 
Kázmér bontotta fel, Laurának —  mindjárt 
kivilágló okok miatt —  mit sem szólván felőle.

Az egész fördőhely mozgásba jött a 
váratlan catastrophra. Magyarjaink üdvezel- 
ni mentek az érdekes honficsaládot, s a len
gyelek büszkék valának honleányukra. A 
drága ékszerek pedig és tetemes somma 
készpénz, melly mintegy harmadát tette az 
öreg Uzordi' gazdag hagyományának — a- 
zonnal átadaték az özvegy Tájkövvnének és 
pedig annyival inkább, mert egy nagy tekin
télyű főméltóság, ki a néhai Tájkövyvel kö
zelebbi rokoni viszonyban is álla, és világo
san emlékezék minden körülményekre, most 
már tökéletesen ráismert a Pesten is híres 
szépségű Tájkövy Laurára.

Hajh! de a szerencse híában tetézte 
őt váratlan kedvezésivei, mert Laura’ hom
lokán a bú honolt és a testvéri részvét’ ag
gálya !

XI.

Fejdelmi szó.

Másnap a történtek után könyűk közt 
tördelte szép kezeit-az érdekes özvegy. Gyö-
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nyörü gyermekei hiában vigasztalók őt an
gyali szendeségükkel. Kázmér, Kálmán’ le
velének átolvasása után, méla lön és magá
ba vonult. Laura’ kérdéseire kikerülő felele
teket adott, és ez mély gondot a szerető 
nővérnek. — Kázmér néhány óra óta eltá
vozott, ebédre meg nem jelent, s ez még 
inkább epeszté a résztvevő nővér’ kedélydus 
kebelét. Laura sirt és fivére’ éltéért reszkete.

Illy busérdekes helyzetben vala e ked
ves család, midőn egyszerre csak belép egy 
kiváló termetű és derék kinézésű fiatal ur, 
több különböző nemzetbeli méltóság- s min
den jelenlevő magyaroktul kisérve e szók
kal : .Vigasztalja magát nagylelkű asszony ! 
Testvére n e k ü n k  fedezte föl magát; nem 
fogja mondhatni senki, hogy illy loyalis ér
zéseket méltányolni nem bírunk. Rendkívüli 
fiatalságát —  midőn a halálos bűnt követé 
—  mérlegbe fogja vetni a czár, szavamat 
adom rá. S most köszöntőm önt.‘

Evvel az indulni akaró’ lábaihoz bo
rult zokogva Laura és vele a szeraphtekin- 
tetü gyermekek; de szólni senki nem tu
dott. A tanukat mélyen megillette ez érzé
keny jelenet. Gyöngéd udvarisággal emelte 
fel őt helyéből a szép dalia, s egy könyüt 
törölve szeméről : ,Keljen fel ön1..  mond ő.

—  De hát szerencsétlen rokonom ? 
zokogá alig érthetőleg az öröm’ könyüit sí
ró nő.

— Hadd menjen Siberiába. Annyi bűn
nek, annyi gonoszságnak bűnhődnie kell. Gon
dunk lesz, hogy javulva adjuk őt vissza 
családjának. Vigasztalódjék ön, és . . .  éljen 
boldogul!

És Laura megvigasztalódék, mert ki e 
pontban szerény szobájának küszöbét átlé- 
pé : Moskova’ hatalmas czátfia.

XII.
Erkölcsi tanulság.

És e szívrázó jelenet után komolyan 
fogá kezöknél Laura’ gyermekeit a derék 
Kázmér, s azokat édesanyjok körül elhelyez
vén , kivette tárczájából Uzordi Kálmán’

gyászpecsétü levelét, s azt halk, de érthető 
szóval felolvasó. A levél igy hangzott:

,Nézd Laura! mit nem csinál ember
ből a rósz nevelés! Zsenge koromban vesz- 
szővel, serdülő éveimben korbácscsal, és if
júságomban korlátlan szabadsággal gyilkolák 
meg bennem az erkölcsöt. Eszem, tehetsé
gem nem hiányzott, jó nevelés embert for- 
málhata belőlem. Rósz társaság— mellyben 
Pesten hozzám hasonló emberek épen nem 
szűkölködnek —  és kivált az az átkozott 
kártya adták az utósó kenetet. Hermiát —  
s átkozott legyen az óra, mellyben megis- 
merém —  az örök Nemesis küldötte vesz
temre. Mióta e némberrel megismerkedém, 
számoló lettem a gonoszságban, s azon ke
vés fényperczek is, mellyek igaz alapjában 
nem rósz kedélyemen ollykor áttörtek, csak 
mint bolygó csillagok villantak el sötét pá
lyámon. Volt egy pont életemben —  te 
Laura legjobban emlékezhetel rá —  midőn 
jó angyalom szárnyai alá kezde vonzani, s 
kiemelt volna tán gonoszságim’ hínárjából. 
Hermia jött, életem’ rósz geniusa —  és az 
a pont is örökre eltünött. Azóta nem csak 
gyűlölöm őt, hanem irtózom tőle. Képzelhe
ted kinaimat illy utált lénynyel élni, vagy 
nélküle börtönbe készülni. Sokszor vol
tam a ponton ez utósót választani —  de 
nem volt annyi lelkem, hogy az eszme tetté 
valósuljon. Végre —  a testi nyomorok a- 
zon legsulyosb neme, mellynek még szána- 
kozói sem találtatnak —  küldeték rám a 
büntető égtő l; —  fördőrül fördó're hurczo- 
lódtam, de csontaim’ fájdalma sem éjjel sem 
nappal nyugodni nem engede. Midőn a hang
versenyben rád ismerék, százszoros karok
kal öleltek föl lelkem’ fúriái, elájulék, s mi
dőn újra magamhoz jöttem, magam titkon 
nektek fölfedezni szándékozóm. Azon ürügy 
alatt, hogy korán reggel — a hajnal’ balzsa
máért — kocsizni visz, tétetett fel aléltan 
hintómba ördögi nemtőm, s —  minden fe
nyegetőző ellenvetésim daczára —  Berlinig 
azaz eddig meg nem állott. A többit nincs 
miért megírnom, hiszen tudjátok. És ha e- 
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zen egyetlen becsületes te t tem : miszerint 
—  ama roszlelkü hölgy’ minden agyafúrt 
ellenmondásainak daczára is —  magamat 
Kázmér testvérednek vallván— mert a bu
karesti Floresko név alatti utilevél’ birtoko
sa csak is ó' lehetett —  a neki szánt halállal 
szembe szállók, ha mondom ezen e g y  ne- 
mesb önmegtagadásom vagyonod két har
madának eltékozlása, és annyi ezer meg e- 
zer neked okozott keservekért némi elégtét 
leszen, akkor talán lefizettem egy parányi 
részecskéjét irántadi adósságomnak, de tel
kemről a marczangló saskeselyt—  szegény 
szerencsétlen férjed’ halálát — de semmi, 
de senki levenni nem fogja. .  soha ! . .  hacsak 
nem az Istennek végetlen irgalmassága. Káz- 
mérért ne aggódjál—  elég jó szláv vagyok, 
s lengyel is sokkal jobb mint oláh, hogy e 
csalódásban őket örökre megtartsam . .  örök
re ! most érzem —  s nem bánom hogy ér
zem —  mikép ez az ö r ö k r e  nem lesz olly 
huzamos, mint leend . . fájdalom! ama má

sik . .  mellytől rettegni annyi okom van. Te 
Laurám —  és tiéid —  tudom nem fogtok 
átkozódni. Isten veletek !!!‘

Alig végzé hallgatók’ könycsepjeitől 
kisért olvasását Kázmér, midőn lovashirnök 
lépe be levélkével, mellyben a berlini rend
őrség hivatalosan jelenti a szép özvegynek, 
hogy a bécsi hölgy, ki magát Floresko báró
nénak nevezte, rést kapván a rendőrök’ fel
vigyázatát egy perezre kikerülni, magát a 
Fridrikhidról a Spree folyóba veté, s lehető 
leggyorsabb segély mellett is megmenthető 
többé nem volt.

—  Nagy Isten ! legyen meg a te aka
ratod ! — mond vallásos áhítattal a kegyes 
taura .

—  Amen L viszhangozá férfias maga
megadással Kázmér, s ament rebegének utá
na az ártatlan gyermekek.

Óra múlva harsogott a postasíp, s az 
érdekes lengyelmagyar család —  ezer ajkak’ 
áldása közt —  Budapestnek ügetett.

Petrichevich Horváth Lázár.

AZ 6  EMLÉKEZETE.

Regen tudom, hogy éltem átkozott, 
Hogy a világon senki nem szeret, 
Hogy itt s amott elkárhozott vagyok, 
Mivé tevéi, szerelmem, engemetl 
Régen tudom, hogy a világ nekem 
Se jót, se rosszat többé nem terem.

És mégis hordom, é let, terhedet, 
Minden kínok s fájdalmak terheit. 
Pedig, halai, mi sokszor kértelek,

Láttam megint, s talán utólszor őt,
Még most is olly szép, ollyan angyali, 
Bánat vonásin nincs, mért volna is? 
Nem tudna igy halálra kínzani,
Elég a bánat érte telkemen ;
Ha ö gyötör, mért volna gyötrenem ?

Mégis, leány, cseréljünk szerepet. 
Lássuk, ki bírja a színlést tovább ?
Ha szenvedésed’ látom, nevetek,

VI. Minden éljen . .  oh csak veszszek én !
P e t ő f i .

Még ő is féli kínom ezreit,
A sok sebet —  gyötrő em lékezet!
Mit ő ütött, márváuyhideg kezed.

K i! el fejemből ! nem méltó reád 
A gondolat, melly gyújtja agyamat.
Hát nincs nekem barátom, és hazám ?
Hogy érted igy feldúlom magamat!
Hon és barát ? nem ! a b o s z ú , leány,
Ez egy mi még éltet mosolyg reám.

VII.

Ma léptem át utószor, tudd, szobád’.
El útra! messze, hogy felejtselek —
Helyetted is, jó lesz-e? éldelek-!

De addig is, jobb még ma kezdeni,
Gyötörjük egymást, drága angyalom,
Könnyebb nekem szív nélkül gyötreni;
Játszál —  tovább —  így ! én n e m  hallgatom. 
Midőn kínod’ beszéli zongorád,
Én elhagyom nevetve a szobát.



S eljátsza most legkedvesb hangmüvem’, 
(És, mint tud ő, látnátok, játszani l)
Milly untató, kiáltok, Istenem !
S elfordulok — s elhalnak ujjai.
Hogy szenved ő. (szenvedjen'.) jól tudom; 
Azt véli, érte majd szomorkodom ?

És kér, daloljak? mit? nos! szívesen,
Es kezdek ollyan átkozott vígan,
Mint lepke a virágon énekem,
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S szemem kacsingat mással untalan. 
Elsápad ő ; s felugrik és kaczag ;
Tessék kisasszony, szép öhtül, szabad.

És whistezünk ; s ha hozzám szól szeme, 
Mosolygva sorba rendezem hajam . 
ítélet áll minden tekinteten,
Vérét fagyasztja mindenik szavam.
S midőn tovább színlelni nem bírok : 
Magam szobámba zárom, és — s í r o k .

HIADOR.

A LÁNY TAVA.
TÖRTÉNETI NÉPBESZÉLY.

zok előtt, kik Zemplént 
nem ismerik, hadd fes
sem , néhány igényte
len vonással, annak re
gényes tájait. Az utas 
a legtarkább tájrajzo- 
ka t , a képzet’ eszmé
nyi színeiben változó 
legkiesb hegységeket 

látja szemei előtt, egy mindenható kéz hatal
mas rendezése szerint szétültetve. Az ismert 
nektáréról világhírű Hegyalja’ lánczai Zemplén
ben nyúlnak el.

Ha a vándor a történeti érdekű Szerencs 
városától Zemplénnek Négyeshegy alatt nyug
vó székvárosához S. A. Újhelyhez közeledik — 
a természet egységéből egy külön álló részt vél 
elszakítva, melly lelkét a legfensőbb gyönyör- 
érzet' körébe varázsolja.

Balról a szőlőmivelőt arany reménynyel 
kecsegtető hegyek alatt haladsz, miket az is 
tenség’ másod lakhelyének, az összes természet’ 
nyugpárnájának vélnél, s mellyek simán ma
gasra emelkedő fekvéseikben, mint menyegzői 
ágy, a jótékony napot csalják zöld leplök alá.

Jobbrul kies rónán nyájas s megelége
dést mosolygó falvak terülnek el, miknek sma
ragdzöld rétjein a természet aranyvirágai közt 
a Bodrog kígyózik ezüst bullámival. A város
hoz közeledvén, a szőlők’garádjait zölddel hím
ző fák’ levelein a harmat’ kistálv csöpjei, mint 
megannyi gyöngyszemek játszanak a felkelő 
nap' arany sugaraival. Ha utadat vihar s ferge- 
teg nem kedvetlenítik, a völgyekben nyugvó 
csúcsos tornyokbul a szelíden szárnyaló sephir 
halk hullámin rezgő ezüst hangok bájolnak el; 
lelked' húrjai a természet’ihletésének engednek, 
s a teremtés’ isteni müvét hited’ talapján ké
tely nélkül imádod.

-------------------------------------------

E bájos útvonal Szerencstől Újhelyig min
dig újabb gyönyörélvvel kínálkozva fejük, s 
ott minta teremtés’ munkája, nagyszerűen vég- 

! ződik..
1834. nyárutó’ 6 kán alsóbb iskolai ta

nulmányaimat a kassai tanodákban bevégezvén, 
a Hegyaljának leirt vonalán Zemplén’ egyik leg
kiesb falujába, szüléim’ körébe, Szőlőske hely
ségbe térék.

Az iskolai szünidőt honn részint tanulás, 
részint festészet, s más egyéb hajlamom sze
rinti foglalatosságok' élvei közt apadhatlan 
gyermeki megelégedéssel töltém ; ollykor pedig 
kedvencz mulatságot a halászat nyujta; csolnak- 
ra kerekedünk t. i. s Pál öreg szolgánk’ kísére
tében, kézi hálókkal ellátva, a Bodrog’ folyó
ját hajak’ maszlagoltatásával kisértettük meg.

Illy czélból szállánk csolnakra néhány nap
pal elutazásom előtt is. — Az ég derült volí, a 
Bodrog síma tükrét evezőnkön kívül legkisebb 
fuvalom sem mozgatá ; mindenütt csend vala , 
csak az emésztő századok’ viharai alatt romnak 
indult egyház’ tornyáról hangzók le a Bodrog’ 
partjaitól visszavert ezüst hang, az egyszerű 
falu’ népét esti imára összegyüjtendő.

— Még egy órai szünet kell, mond Pál, 
a maszlaglabdacsók’ elszórása után, hogy a 
tébolyodott halak a víz’ színére feljőjenek, ad
dig tán mi is az egyházba mehetnénk!

— Egyházba Pál? kérdém az öreget, hi
szen Istent itt is dicsérhetjük, hallván a tem
plomban éneklők’ szent hangjait.

— A mint tetszik, viszonzá Pál, de alig 
hiszem hogy mulatságunkat a vihar meg ne 
zavarja. Nézze csak ön, az újhelyi magas hegy’ 
ormaitól fekete föllegek vonulnak határunk felé. 
Pedig a mérget a Bodrog legfélelmesebb he
lyén ,a lány’ tavában1 szórtuk el. Uram irgal- 
mazz ! sohajta Pál, ezen része a folyónak bor-
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zasztó emlékekkel van Összekötve. A jó pász
tor, ha a tó fölötti meredek parton hajtja gond
viselése alá bizott barmait, Piroska’ lelkeért 
könyörög, félvén, nehogy a szakadozó part bar
maival a Bodrog' folyamába sülyedjen. A falu 
horgászai jól ismervén e helyet, horgukat, mi
előtt buzgó ima közt a vizet keresztjellel meg 
nem áldják, nem vetik be a lány' tavába!

Alig ejté ki Pál a gyermekkebelt könnyen 
megrázkódtató szavak’ végsőjét, midőn a bá
jos fekvési! virágos kertben tündérkedő kis ká
polna’ tornyáról a környező felhők’ eltávolítása 
végett, a népet imára csődítő kis harang' kon- 
gása , Pál’ vészjóslatát előttem igazolni kezdé.

Az előbb vidor láthatár nem sokára a tűz
ben úszó felhők’ rémes világossága által, egy
szerre zord szürkületté alakult; a főidet resz- 
kettető mennydörgést, s a fergeleget kisérő szél
vihar a folyam’ vizét fenékig follázítá, s a tor
nyosodó habok’ elmerüléssel fenyegették kisded 
csolnakunkat.

A vész nőttön nőtt, olly hirtelen, hogy 
parthoz eveznünk többé lehetlen vala , s mi e- 
vezőinket letéve, a hullám s vihar’ önkényének 
adók fel magunkat. E pillanatban az orkán’ ki
törése a toronyban levő harangot megkondítá, 
s midőn ennek hangjára lelkünket mondhatni 
Öntudatlanul Istennek ajánlók, csolnakunk a 
hullámok gyűrűin parthoz vettetett !

— Meghallgalá Isten könyörgésünket, szólt 
Pál, áldassék szent neve, személyünket meg
tartó gondviseléséért!

E szavak után Pál szív s lélekben látsza
tott összeolvadni. Más nap a lány’ tava’ törté
netét ekkép beszélé el.

Közel hatszáz évvel ezelőtt már állott az 
akkori időben ritka diszü szentegyház. A falu , 
mint a helység’ idősbjei állítják, nagyobb lehe
tett a mostaninál; közepén, hol jelenleg a sze
gény Morvái család gunyhója áll, büszke vár 
emelkedék, s a falu egész megyében leggazda
gabb volt. Ura D...k Tibold a pór’ megalázott 
emlékezetében mai napig élő D.....  család' vég
ivadéka vala. Hire a Bodrogközt átszárnvalá, s 
azt mindenütt remegés követte. Alattvalói fölött 
egyaránt zsarnok, egyaránt kegyetlen; azonban 
mégis a levegőt és napfényt bérnélkül engedé 
jobbágyainak. Azon tekintélyt, melly a termé
szetösztön’ törvénye szerint emberben embert 
láttat, Tibald nem ismere; elvei szerint, a pórt 
azzá Isten teremté; valamint urnák magánkívül 
a vidéken senkit nem ismert.

Mint mondják , kastélyai homlokzatain a 
nagy terjedelmű uradalmaival összekötött vér
hatalmi jog' czimerei véres mezőben voltak ki
festve, s ezek zsarnok hatalma’ rettegtetéseül

évenkint szorgosan kiújíttattak, sőt a kiváltsá- Q 
got életben tartó hatalom a gyakorlás végett, a 4 
kisebb beszámítás alá eső tetteket azon köny- 
nyüséggel, mellyel a szabad személyeket a 
zsarnok tekintély biztosítja , véres végrehajtás 
által is bünteté. A hosszan lefolyt idő Tibald' 
jó s rósz telteit nem felejtető el a köznéppel, 
jellemvonásai szájról szájra, a szép a roszszal 
együtt az utókorra szállottak.

Tibald jó atya volt; az ég fiörökössel meg 
nem áldván őt, s egyetlen leánya’neveltetésében, 
korán elhunyt jó neje’ kérését teljesítvén, mind
azon módokat, mik véleménye szerint, a jó ne
velés’ irányát elősegélheték, meleg kebellel moz- 
dítá elő. E végett Piroska leánya’ nevelőnőjét 
szerény, s az erény' útjáról könnyen el nem 
sikamló nemesb szülők’ gyermekei közöl válasz
tó , kit a női ismeretek’ s foglalatosságok köré
be a külföld’ nevelőintézeteiben jó eleve be
avattatván , Piroska szellemdús nevelőnője kö
rében mint a havasi bérezek’ első rózsája, nem 
érintve a tikkasztó nap’ fonynyadást okozó he
vétől, s atyja külső cselekvényei’ ártalmas be
folyásitól , szépsége’ nyiltában az erény’ nagysá- * 
gában fejlett, annyira: hogy a buzgó alattva
lók jellemét a szentek’ életrajzával párhuzamí- 
ták.

II.

G..... Ottmár Ladmocz’ örököse, Tibald’
mesgyés szomszédja , Piroskával csaknem egy 
időben született. Korán elhunyt szüléi után, Ti
bald’ gyámsága alatt, sima udvari szolgáktól 
környezve, pusztán az évek’ számában nőtt, 
lelke mint a földművelő’ hanyagságából parla
gon hagyott ugar, műveletlenül maradt. De mi
vel gazdag volt, s a hegyaljának nem csekély 
részét bírta, az elvekben rokonult szülők Ott
márt Tibald’ lányával még a bölcsőben elje
gyezték.

Az élet s szívtől függő viszonyok megköt
tettek, s az öntudatlanul eljegyzettek külön 
irányban nevelkedőnek. Ottmár’ féketlen szen
vedélyét nevelője’ körében szabadon gyakorol
ván , szellemi fejlődése már zsenge bimbajában 
megtört; czélja’ elérésére mindent áldozva, el
lenmondást tűrni nem tanult. Vadászaton kívül 
a dobzódás’ külön nemeinél nemesb foglalatos
ságot nem ismert. Tibald a gazdagság’ vakító 
fényétől elragadtatván , a gyámsága alá bizolt 
fiú’ tulcsapongó szenvedélyeit harczias , s ma
gyar nemest illő jellemnek tekintvén, Ottmár 
neveltetését mind inkább a kötött frigy meg
tartását eszközölhető ösvényen vezettette.

Midőn Piroska rózsaéveinek tizenhatodik 
tavaszába lépe, atyja tudatú vele Ottmárrali el- 
jegyeztetését, s a házasságnak Iegottani meg
kötése s eszközlése végett, minden szükséges 
készületeket megtétetni rendelt.

i

■
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Piroska’ rózsaarczát atyja’ szavára fehér 

liliom’ színe váltá föl, és szemein könyharmat 
ragyogott, mellynek csöpjeivel remélő megvál
toztathatni atyja’ akaratát. De mind hasztalan! 
A változatlan atyai akaratnak Piroska ellenál 
lás nélkül engedni kénylelenítletett.

Piroska bár előbb tudta Ottmárrali elje- 
gyezteté&ét, Ottmár’ szenvedélyét hidegsége ál
tal legyőzni hitte ; atyja' szeretetében veté re
ményét, s azon biztosítékkal vígasztalé magát, 
hogy atyja’ inkább szereti leányát, semhogy 
Ottmár’ szenvedélyeit ismervén, hozzá nőül 
kényszeríthesse. Azonban Piroska reményében 
csalatkozék; atyja szilárd elhatározását Piros
ka’ konyei később sem változtathatták jobbra. 
Ez időtül Piroska az összeköttetés’ megakadá- 
lyoztatására egy vétkes gondolatot táplált.

III.

Egy estve Tibald szigorú rendeléseket tön, 
a másnapon tartandó hajtóvadászathoz , melly- 
re Ottmár urfi is meghivaték.

A szolgák a kiadott parancs’ teljesítése vé
gett szétoszoltak, Tibald pedig Piroska’ szobá
jába tért.

Piroska, ki máskor atyját gyermeki öröm
mel s a szeretet’ csókjával üdvezlé , most ész
re nem véve ő t , a szenvedést enyhítő imádság’ 
égi igéiben kerese vigasztalást, s anyja’ arcz- 
képe előtt térdelve igy imádkozék :

,.Nézzen le szent szellemed szenvedő gyer
mekedre , küldj neki a magasság' szent ive alól 
erőt, fájdalmainak elviselésére! Tejó anyám, 
igen korán hagyád magára gyermeked’, nem 
hagyál neki gyermeki emlékéveiből enyhet nyúj
tó szavakat! Mi jól hangzanék anyai szavad! 
Atyám nem szeret, leányát szenvedélyénekját- 
szilag áldozza föl! Oh , én Ottmáré soha nem 
lehetek — s Jenőmet holtig szeretendem!“ Ez 
utósó szavakat olly gyöngéd hangon ejté ki Pi
roska , hogy atyja azokat meg nem hallhatta, 
ki látván leánya’ föllázadt indulatát, szobájából 
csöndesen eltávozék.

Tibald leánya’ nyugtalanságát az Összeköt
tetés által enyhíttetni vélvén, a menyekző’ leg
közelebbi megtartatását elhatározá.

Más nap reggel azon hirt hozák Tibaldnak, 
hogy Ottmár urfi foglalatosságai miatt a vadá
szatban részt nem veend. De Tibald vélvén, hogy 
Ottmár őt meglepni kívánja, vadászseregével a 
ladmoczi hegyek felé elindult.

SARKADY JÁNOS.

. (Vége jövőre.)

’ —-

SZÉPIRODALOM.
Myrthuslombok Irta Karácson János.

1845.

Van egy kora az emberéletnek, mellyben 
majdnem föltétlenül mondhatná el mindenki ma
gáról, mit Ovid egykor mondott, hogy , quid-  
q u i d  t e n t a b a m  d i c e r e  v e r s u s  e r a t . ‘ 
Ismerjük e kort mindnyájan , — az ifjúság', a 
költészet’ korát. Midőn az érzelem öntudatra 
ébred a kebelben , tisztán , mint hegy’ mélyé
ben fakadó csepkő , mellynek gyémántfénye 
nem' szenvedett még az emberekkeli érintke
zés’ keserű tapasztalásai alatt, mik világot gyúj
tanak ugyan a kebelben, de mint a fáklya, egy
szersmind kormos füstöt raknak le az érzelem' 
zománczára: e korban , az érzelemébredés’ e 
szakában olly szép, olly mosolygó színben lá
tunk mindent, hogy a szív alig képes helyet ad
ni a benne kelő minden érzetnek , mellytől az 
áradoz, mellytől át meg át hatva van, mint 
romlatlan nyír’ legkisebb fakadványa az új ta
vasznak életnedvétől Illyenkor könnyen túlöm- 
lik a szív, illyenkor mindenki poéta ; kinek 
csak némi eszméje van a rímekről, tollat ragad, 
tollat rág , és — verset ir, s szivét könnyebb
nek, magát boldogabbnak érzi, ha szabad fo
lyamot engedhete érzetinek, mint az örökifjú 
természet mosolygóbb, vidorabb, ha a méhé- 
ben tulgyült elemek villámok- dörgésekben és 
kényekben , — mint gyakran az ifjúságnál — 
kitörtenek.

Csalatkoznék, ki az ifjúkor’ ez ömlengé- 
siben mindjárt költői hivatást keresne. Legtöbb- 
nyire nem egyebek azok szorosan individuális 
kifakadásoknál, mik ihlett kebelből származtak 
ugyan, de mellyet csupán saját énje ihletett, 
ritkán valódi költöiség, s innen a milly szerel
mes maga az iró az illy versekbe, ép olly hi
degen hagynak azok egy második vagy harma
dikat.

Az érzelem, a szív kiforr , — s akkor min- 
magunk mosolygunk forradalmi bohóságinkon ; 
fájdalom ! sokszor sírunk is, hogy annyi és olly 
szép időt nem tölténk hasznosabb dologgal.

E gondolatokat ébresztő bennem a vers
füzér, melly fönebbi czím alatt nem rég Vesz
prémben megjelent, s remélem hogy „megér
tőm “ a kiadót, midőn verseit illy ,egyéni szív
forrongás1 eredményeinek tartom csupán, mely- 
lyekben csak aligalig találhatni fel a ,költőt, ki
nek csak dalt, csak lantot adott a végzet1 mint 
könyve’ jeligéje mondja. Maga iró bevallja ezt, 
midőn utószavában a halhatlan Kölcsey' mon
datát idézi, melly igy kezdődik : ,Istennek gaz
dagabb ajándéka nincs, mint az ifjúság. Szi
vünkben megárad az érzemény, hasonlóul a ta-

3
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vaszi plántákban meggyűlt nedvhez, s igy tör
tén, hogy az ifjú költő elzengi, mi kebléből 
felszökellő vízsugárként erőszakosan tolakodik 
fel.* — És ki kárhoztatná az ifjú kebel ülve 
lén Ömlengéseit, mikben az olly boldog, olly 
megelégedett 9 ki roszalná a gyermekszívnek, 
érzelemből alkotott kártyavárait. mikben annyi 
örömet talál! Majd eljő az idő, melly komo
lyabb munkára hívja az edzett, a kiforrott fér
fiút s akkor légképei magokban eloszlanak.

Nem akarom ezeket egész szigorúan, s 
csupán Íróra értetni; vele e részben legtöbb 
fiatalaink osztoznak, mit kivált a szépirodalmi 
szerkesztőségek tapasztalnak leginkább. Csupán 
azért akarám az illy nemű verselések' valódi be
csét és forrását ezúttal kiemelni, mert nem rit
kán kapatik el nem egy ifjú , ha pár rímsora 
sikerült, az álköllöiség’ mámorától, s ábrándi- 
ban márraár Vörösmarty babérjait álmodja ha- 
lántéki köré fonódni: és az illy álmadozás olly 
sok szép időt elrabol, mit hasznosban lehet va- 
la tölteni, s mellvből minél korábban ébredünk, 
annál jobb!

Érintém imént, mikép mondottaimat nem 
akarom íróra e g é s z  s z i g o r ú s á g g a l  ér
tetni; azaz: író’ Myrthuslombjainak van mégis 
egykét levélkéje, melly nem nélkülöz némi köl
tői zománczot, némi belső becset, mi azoknak 
az illy versek’ egyébiránti ephemer életénél 
hosszabbat biztosít. író ezenkívül nem siker 
nélkül búvárkodott magyar költőinkben, mert 
olly virágos nyelvet sajátíla el, hogy itlottszin
te fáj a .szemnek a tarkaság, s fáj a gondolat, 
hogy azon sok szép virágot nem költőibb kéz 
rendezé izletesb bokrétába, mert írónál nem 
egy helyütt legchaoticusabb halmazban hever
nek azok rakásonkiut. — Kivált az elbeszélő té
ren van egypár jelesb költeménye, igy jó egy
két balladája, igen jó a népeletből vett párbe
széde , s még néhány más költeménye, mellyek 
nem valának érdemetlenek világ elé jutni, s 
mellyekre egy kis kedvezéssel rájok illeszthet
ni a k ö l t e m é n y  czimet.

Megbocsátand író, hogy világos tilalma’ 
ellenére némi birólatszinüt mertem Írni versei
ről , ámbár ez sem r e n d s z e r e s ,  sem Bajza, 
Császár stb féle lenni nem akar, minőkért író 
. m é r l e g b e  v e t é  m u n k á j á t 1. Mertem pe
dig ezt tenni azon egyszerű okbul, mert a 
munka nyomtatva van , s igy az olvasónak joga 
van fölötte ítélni, melly ítéletet ha író kikerül
ni akart, s mint utószavában mondja ,csupán 
rendszeres bírálatot'' akart róluk hallani, azt a 
Kisfaludvtársaság , mellvnek a munka ajánlva 
van. s a felhívott férfiak, a k é z i r a t b ó l  is 
megtehették volna. Igv azonban kénytelen Iro 
tűrni az illy enyémféle bírálatokat i s , melly 
nem rendszeres ugyan , de azzá tehetném , ha

fónebb röviden s átalánosan kimondott nézete
met e versekről igazolni szükségesnek látnám.

És többet nem is szólok a Mvrthuslombok- 
ruI, csupán azon szabadságot veszem még ma
gamnak, miszerint írót tisztelt olvasóinknak be
mutathassam;— teszem pedig azt saját szavai
val, mellvekkel író magát a Mvrthuslombok’ 
93-dik levelén következőképen arczképezi:

,Os szittyái vérii magyar vagyok én ,
Nem g y á v a  e r ö (?) lobog (?) e kar’ e r é n ;  
Fény s hír koszorúzta elődeimet 
A nemzeti harc(z)viharok közepett.

B ü s z k é n ,  valamint cser a bérez’ tetején, 
Fájok’ gvökerébül emelkedem én;
Kész küzdeni éltet emésztve csatát,
Es védnj halálig az ősi hazát!
Törvényszerű h o n N i királyaimat 
Szolgálni magyar-hitem’ eske alatt.
— S nem szegte becsére fogadta hitét 
E g y  b ü s z k e  K a r á c s o t t , előbb sziverét! (?) 
Most béke’ szelíd nyugodalma' körén 
Szendergek enyelgve magányom’ ölén* stb stb.

A munka ára 40 kr. ezüstben.
N á d a sl-a y  L a jo s .

H ST I SZEMES.
mlítők múlt számunkban 
rövid pár sorban, mikép 
f. hó 22-én lön ritka fénv- 
nvel megülve ő cs. kir. 
fensége országunk’ nádo
ra kir. helytartóságának 
50 dik évi jubilaeuma. Ez
úttal közelebbi részleteit 

^mondjuk el olvasóink előtt 
e magasztos ünnepnek, mellvnek bizonynyal 
nem a küldísz, pompa, a pazarfényü világítás 
adá meg főékét: hanem a bensőség, az e na
pon tisztelők és tiszteltben fölidézett érzelmek 
valósága , az igaz kegyeletnek azon zománcza , 
mellynek tükörén át tisztán vala látható a keb
lek’ belsejében az igaz szeretetnek, legmagasb 
fokban kivívott hálás tiszteletnek azon ÖrÖkélő 
forrása, mellvből az ünneplők' ajkaira fólfaka- 
doz vala az üdvözlés’ szívemelö szava. E zo- 
máncz tévé ez ünnepet maradandó értékűvé, 
nevezetessé, nagyszerűvé. — És ha az ünne
pelt Fenségnek e hon’ javára intézett minden
hái tetteit fölsorolnunk engedné lapjaink köre. 
kimutathatnók a magas érdemek’ ama dús for
rását, mellynek minden csöpje segíte virágzó
vá növelni a nemzet' szivében gyökedző élőfá
ját e hálás kegyeletnek, mellyel Magyarhon' 
minden fia, kivétel nélkül táplál férfiainak leg-
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dicsőbbike iránt! Megtevék* ezt politikai lap
jaink.

Fenséges JÓZSEF An t a l  J ános ,  Ma
gyarország’ Nádora 1776, tavaszelő' 9-kén szü 
letett, 1795. nyárhó’ 26-kán lön királyi hely
tartóvá neveztetve, s ugyanezen ev’ őszelő’22- 
kén szállott ki a budai partokon, s kezdé meg 
honunk boldogítására irányzott magas pályáját. 
E napnak emléke lön ünnepelve ez alkalommal. 
1796-ban őszutó 23-kán választatott ő Fensé
ge az országgyűlési Rk lelkesült közfelkiáltása 
által Magyarország’ nádorává, tehát e hivatalá
ra nézve jövő évben töllendi be ő fensége az 
50-dik évet, mellynek emléknapját jövő évi ta
vaszutóban fogja megülni az ország.

Az ünnepély’ rende következő volt: Miután 
tárnok gróf Keglevich Gábor ő exc. választmá
nyokat nevezett k i , mellyek’ egyike ő fenségét 
az örömmisére, s átalában az ünnepélyre meg
hívja , másika ő fenségét az országház lépcsői
nél fogadja , 10 óra felé pompás menet kisérte 
ő fenségét a várbeli főegyházba, hol bg prímás 
ő főméit, mutatá be a Mindenhatónak a hála’ 
szent áldozatát. A kép , mit az egyház ez órá
ban mutatott, nagyszerű vala ; a főm. hétsze
mélyes tábla . a nm. m. k. helyt, tanács , kincs
tár , kir. tábla , váltótörvényszékek , kir. egye
tem, katonai, megyei s városi hatóságok, mind 
a legfényesb díszöltözetekben valának itt jelen. 
Kün a katonaság s polgárőrségek üdvlövések
kel tisztelkedenek.

Mise után az országházba vonult a pom
pás menet, mellynek lépcsőinél ő főhgségét egy 
választmány hódolva fogadván, a főkormányszé- 
ki tisztviselők’ sora közt, a tanácsterem elő 
csarnokától pedig a főm. hg. prímás, tanácso
sok és titoknokoktul kisértetve haladt a tanács
terembe, hol elnöki székét szívből fakadt él
jenzések közt elfoglalá, s most a bgprimás üd- 
vezlé ő fenségét, magyar nyelven, mire ő fens, 
hasonlag m a g y a r  nyelven válaszolt. A meg
ható szavakat követett éljenzések után a kor
mányhatóságok’ érzelmeit tolmácslá gr. Kegle
vich Gábor tárnok ő nmélt. mint a m. k. helyt,
tan. másodelnöke; mire zárt ajtóknál ő fens, 
elnöklete alatt, rövid rendes tanácsülés tartatott.

Délben ő fensége’ fényes asztalnál mint
egy száz föfaeatxSßiigäoXSiL r^szt Pazar lakó
mában . melly alkalommal lelkes áldomásokban 
éltetőnek a felséges uralkodó ház, éjs szeretve 
tisztelt nádorunk, mig lenn legvaíogatottabb 
zenedarabjaikat harsogtaták felváltva a katonai 
zenekarik ; a bástyákról pedig és ^gőzösökről 
álgyulődtizések emelék a^innep ' nagyszerű
ségét. J  mk

Estye a két váro^nagyszerüep kivilágít
va tüzárban ragyogott. ™ m£$és éjek’ egyik 
legtündfjrebbikébe képzeléd va*?í$solva maga

dat, ha a budai vároldalról széttekintél, melly 
látványt leírni hasztalan erőlködnénk. Központ
ját képezé a világításnak a két hídfő, mig a há- 
romszínü lámpákkal világított híd , mintegy a 
két várost egygyé kötő nemzeti szalag lebegett 
a méltóságos Dunán. A középületek megannyian 
tüztengerben úsztak. Legnagyszerűbben valá
nak világítva : a csillagásztorony, a vasúti pá
lyafő, redout, pesti városház és torony; to
vábbá a színházak, egyetem, megyeház; leg- 
tündériesb látvány vala pedig ,Zofia‘ gőzös, melly 
a Duna közepén , mint mesés tüzhajó nyugo
dott a víztükrön , mig az ezer lámpa’ tüzsugári 
a folyam’ fenekéig látszának lehatni. Magánhá
zak közöl sok igen gazdagon vala kivilágítva, 
igy a dunasoroni Nákóház, a Valero, Ullmann , 
Kunewalder, Wodjaner, Kasselikházak stb stb.

A.nagyszerű világítást a fenséges hercze- 
gi család is magas szemléjére méltatá, s két 
kocsiban éljenzések’meg nem szűnő zúgása közt 
járá meg a testvérváros’ főbb helyeit.

És az utczákon estve hullámzott nép’ ez
reivel, s a hivataltermekben tisztelgett fényes 
gyülekezettel együtt, van e Magyarhorban , ki 
szive' legmélyebb tisztaságával ne kiáltna fel, 
hogy: J ó z s e f ,  Magyarhon’ érdemekben őszült 
nádora e hon' javára még sokáig éljen!

— Kinek bőkezűségét, s minden földi 
nyomor és ínség’ enyhítésére szíves jósággal 
siető készségétlapunk’ csaknem valamennyi szá
mában vagyon alkalmunk látni és magasztalni, 
nmélt. Scitovszky János, pécsi megyés-püspök 
ur , a rosnvói károsultak’ fölsegítésére . neveze
tesen a leégett egyházépülelek , iskolák és kór
ház’ helyreállítására 3000 ezüst forintot volt 
kegyes áldozni — írja a R. és. Név.

— Ugyanott olvassuk: A váczi siketné
mák intézetének folytonos gyarapodásáról ör
vendetes adatot nyújt azon hivatalos jelentés, 
melly szerint a nevezett intézet’ részére ,,1845- 
dik évi január 1-jétől 1845-diki junius utósó 
napjáig a kir. közalapítványi főpénztárak' tiszt
ségébe befolyt adakozások“ összesen 2076 ftot 
29/4 krt tettek pengőben; azonkívül pedig vál
tóban 792 ftot és 6% krt. ügy szinte Örvende
tes azt is látnunk, miszerint ezen , az emberi
ség és jobb nevelés’ tekintetében legfölségesb 
intézet iránti részvét a minden jót és nemest 
hőn pártoló kath. clerusban oliy nagy, hogy a 
nevezett összeg csaknem egészen és (mintegy 
száz pfton kívül) kizárólag annak jótékonyságából 
származik. A jótékony intézetnek annál több

i lelkes pártolót kívánunk , minél nagyobb még 
azon szerencsétlen siketnémák’ száma, kik alsf- 
pítvány’ hiányában, az intézetbe föl nem vétet
hetnek , s igy emberek- és keresztényekké ki- 
képeztetésöknek csaknem egyetlen eszköze- és 
módjától is megfosztatvák.
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— Mult napokban fényes küldöttség időze ! 

fővárosunkban, Borsod megyéből, kettős kül
detésben járva el, t. i. búcsút véve b.VayMik
lós ő excjától, mint ezelőtti főispánhelyettesé
től, s egyszersmind üdvezelve ő főméltóságát 
a királyi legmagasb bizalom által eléje tűzött 
új pályakörön. A tisztelgéseket dipl. ebéd kö
veté a casino' termeben , hol a küldöttség s 
számos más meghívottakból alakult vendégko- 
szőrűt ő főméit, fényesen megvendéglé.

— Másnap estve a küldöttség’ egyik tag
jának Sz. B. urnák fáklyás estzenével s szó
noklattal tisztelkedett a pesti fiatalság. A meg
tisztelt velős beszédben válaszolt az üdvezlő 
szónoklatra.

— Hazánkban olly ritka az olly férfiak’ 
kitüntetése, kik irodalmi mezőn fáradoznak 
munkálásában a magnak, mellyből e haza'szel
lemi nagyságának kell kicsirázni és folvirágza- 
ni egykoron, olly ritka mondom, mint sehol 
másutt. Egyes irodalmi jelességeink' érdemei
nek ollykorollykor többnyire egyes Mecaenasok 
általi méltánvoltatását, fájdalom, csak ritka ki
vételekül kell tekintenünk. Milly jól esik illy kö
rülmények közt egész testületnél üdvezelhetni 
érdemméltányló nyilatkozatát az irodalom iránti 
melegebb részvétnek , minőt Temes megye lel
kes rendei legközelebb tanúsítónak, midőn a 
magyar irodalom’ szellemdús bajnokainak egyik 
legjelesbikét Kuthy Lajost — mint értesítteténk 
— kiváló kitüntetéssel fogadók nemcsak, hanem 
őt köz éljenzések köztr megyéjük’ táblabirájivá 
is kinevezők. Éljenek a lelkes temesiek! s hi- 
gyék, a méltánylat’ babéréból, mellyet az iró’ 
homloka köré füzének, Önmaguknak sarjadzik 
a leghervadhatlanabb dicskoszoru !

— Nemzeti színházunkban Schodelnéasz- 
szony múlt. szerdán estve lépett ismét fól az 
,Ezred’ leánya1 ez. víg operában. A színház’ 
megnyitásakor estve már sem páholy sem zárt
szék nem vala kapható, pedig ez e l k o p t a 
t o t t  o p e r a  b é r s z ü n e t b e n  a d a t o t t .  Az 
egész színház minden zugában tömve volt, s 
számosán tértek vissza, kik ülőhelyet nem kap
tak. Pedig még a valódi télszak be sem állott. 
Mi lesz később csak valamennyire érdekesb e-

lőadásoknál, új opera vagy új dráma’ adatásakor, 
jutalomjátékok’ alkalmával ? stb. Illy körülmé
nyek közt csak köszönetét szavazhatni olly o 
peraelőadásokérl, minő volt legközelebb Hu- 
nyady Lászlóé , mert illy előadások bizonyosan 
igen előmozdítandják a közönség’— elmaradá
sát. Ha Schodelné assz.’ utósó felvonásbeli nagy
szerű működését, Lászlóné assz.’ csinos énekét 
ez estve, s egypár kardalt kiveszünk, az egész
re bátran , a ,b o t r á n y o s “ tiszteletczimet il
leszthetnék.

— Eötvös József báró bevégzé ,Falu’jegy
zője czimu regényét. Napokban jelent meg be
lőle a 7-dik füzet, a 8 dik és utósó is nem so
kára követendi.

— Egyike a sajtó’ legközhasznubb újdon 
termékeinek azon Rö v i d  n é p s z e r ű  köz 
mű t  a n ,  mellyet dr. Barentin után magyarí
tott, s némi módosítás- és bővítéssel kiadott 
S o l t é s z  Da n i ,  a szegedi kir. képezde’ ta
nára s hites ügyvéd. A figyelem, melly a hazai 
ipar felé kezde fordulni, napról napra erélyes
ben kezd nyilatkozni, mióta fejdelem és ma
gánegyletek vevék azt ápoló karjaikra. Ez ápo
lás’ gyümölcse, s egyszersmind új üdves ered
ménynek magvát elvető kis munka az imént 
nevezett, mellyben szabatos rövidséggel, ért
hető , népszerű nyelven mondatik el mindaz, 
mit a külön kézműágakról mindenkinek tudnia 
kellene. Minden fi és lánynövendéknek végtül 
végig könvvnélkül kellene tudnia e könyvecs
két, mellyet igenigen sok felnőttek is nemcsak 
gyönyör- hanem haszonnal is olvashatnának. A 
könyv méltó, hogy mellőzhetlen tantárgy le
gyen magán és köznevelésnél, mint mellőzhet
len például a vallás vagy nyelvtan. Ára 24 kr. 
ezüstben.

— Napokban egy tenorénekes szándéko
zik egy hangversenyben föllépni színpadunkon , 
R i t s c h e r  ur,  franczia születés, kinek jeles 
énekét német és franczia lapok igen dicsérőleg 
kiemelik , s hosszasban szólanak azon tetszés
ről, mellyet R. ur Pá r i s ba n ,  több körökben, 
többi közt austriai követ Apponyi gróf ő főmél
tóságánál is kivívott. A művész új, itt még nem 
ismert operákból választandja énekszámait.
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TOsJSÉS
ANK, nyárhó' 10.') Nem
de ki megszokta a bút, 

nehéz attól megválnia. 
Hozzá fordulunk mint tá
maszunkhoz ; a magány 
annak ápoló anyja , mi
kéntfogy életünk, akként 
növekszik ereje: de a 

szenvedőnek, mint elhervad a külvilág, úgy 
fölékesül a képzelet’ országa, szomorú fűzként, 
mellynek fold felé hajlanak ágai, önkényt leborul 
a lelek, pihenni szép álmaiban De van egy 
gyógyszer ellene -  a távozás; kit nehéz csa
pások értek, fussa azoknak történethelyét; 
menjen fördőbe ; jőjön R a n k r a ,  mint én te
vém ; itt a természet' szép képe vigasztalva, 
biztatólag néz reám , körülölel láthatlanul de é- 
rezhetőleg; lelkem mint lánczaitól szabadult ma
dár föl fölrepül, a meddig szárnyai bírják; az 
egyetem birtokává lesz, s áhítatban förödve tér 
vissza a földre. És mindehhez még a szeren
cse, egy olly kedves család' körében lehetni, 
minő a Ránky család, mellynek minden tagja 
maga a megtestesült szívesség: ki ismerné illy 
körben a bánatot!

Rank most ollyan , mintegy szép halott, 
mellyből a lélek hiányzik. Szemere Pál nincs 
itt, a miatt többen maradtak — s nem jöttek 
e l ; az egyesítő szellem most áldva nem lebeg 
Rank fölött; majd egy majd más csoportozat- 
ban láttuk e tiszteletre méltó férfiút, mint si
mította egyességre a sziveket azép beszédével, 
melly a hallásnak az volt, mi a szemnek a vi
rág ; ő megismerte, kiben mennyi belső kincs j 
van, és megmutatta azt a többieknek. Ki ha
zám’ szellemvilágában csak egy lépést tett, az 
nem lehet, hogy ne melegüljön e találkozás
nál : az én lelki szemeim e tisztes fő fölött egy 
sugárkoronát látnak , — a magyar irodalom’ hős 
korának egy hajnokát nézem benne, kit körül
lebeg a megdicsőültek’ szent ölelése ! — Tehát 
a költői hamv le volt törölve e tájról, félrevo- 
nás mindenfelé , mindenütt elégedetlen arczok. 
Csak egy kis társaság volt, melly mint a szi
vacs magába szívott minden vígságot; három 
négy hölgy s egy két férfi olly erős kocsizáso
kat tettek, hogy néha alig volt időnk kitérni 
előlük ; a kocsis’ szerepét többnyire egy hölgy

1) Elháríthatlan akadályok elkéstették ugyan e czik- 
k et, de mégis nem akartuk azt olvasónőink elől 
visszatartani , már csak azért sem , mert az egy 
lelkes nő’ tollából eredt, kit ezennel kérünk, 
hogy becses soraira lapunkat ezentúl is méltatni 
szíveskedjék. Szerk.

vivé, ki — mint mondják — menyasszony ! — 
boldog vőlegény! sohajtám illyenkor. — E kis 
társaság annyira ment túlzott kedvében , hogy 
gúnyneveket adnának a, fördő’ legtisztellebb 
tagjainak, nem kiméivé a tisztes kort sem. 
Köny tolult szememre e szivekért, kik nőszivek 
és — üresek kegyelettől! Olly nehezen esikne- 
kem , valakit bántani, — de itt nem hallgatha
tom el a roszaló megrovást. — Hanem voltak 
itt szelíd lelkű nők is , kiknek hírük előre jár, 
kiket a közméltánylás mutat be.

A hires péterpáli bál nem volt kielégítő. 
Milly unalmas, milly érdektelen! mi más volt 
tavaly s harmadéve! unalomsohajok s néha 
ásítások is — mindenfelé.

De volt legyen bár mindennek unalmas, 
nekem nem volt az , én egy pár órát töltöttem 
Zemplén' egy lelkes fiával K. G.-ral, melly e- 
löttem felejthetlen lesz. Ez egykét óra ollyan 
volt nekem, mint egy szép álom, mint egy fehér 
galamb' telrÖppenése.

Ennyi érdekest mondhatok Rankról, kivé
ve még egykét szomorú esetet, mert Rank ez 
idén t r a g o e d i á k nak is volt színhelye.— 
Egy hadnagy szinte erősen k u t s c h i r o z v á n ,  
kocsija feldőlt, ő kiesett s fél holtan vitetett 
szállására; — de nem sokára szerencsésen föl- 
gyógyult; annyi részvét, annyi női látogatás! 
hogy ha valósággal meghalt volna is, föleleve
nedik vala. — Második eset az erdőben , já
ték alkalmával történt; egy baronesse ruhájá
ban megbotolván elesett, s fejét kevéssé meg
sebzetté.— Tehát egy elesett hősünk és hős- 
nénk volt. — S most mindent elmondtam.

Nyárhó’ 16. ,Ah vezessetek engem ti, kik 
még látjátok a napfényt, bérczeimnek egyik 
szírijéhez! Legyen közel hozzám a liget, kö
zel hozzám a suhogó tölgy. — Zöld legyen he
lye nyugtámnak, s mormogjon körűié a tető’ 
távol csörgetege. Ossian’ e szavait Ránktóli távo
zásom' gondolata juttatja eszembe. Holnap in
dulok. Elbúcsúztam mindazoktul, kik emlékeze
temnek drágák maradnak. —  Te halvány ked
ves lány, ki szivemhez fonódtál, kitől elváltam 
némán, könyek között,'még azután hosszasan 
folytak könyeim éretted, és többekhez sóhaj
tottam isten hozzádot! Elbúcsúztam a tájtól is, 
fölmentem egy dombra , mellyet körülzörögtek 
a fák’ levelei, fölöttem annyiféle madárhang 
hallatszott, alattam a fűben annyi élet pesgelt: 
oh de nincs szebb, mint a virág' élete, bármi 
rövid is a z ; jött egy suhogó szellő , a két vi
rág egymásra hajolt, illatjok összeolvadt,— ez 
volt az ő szerelmök. Sötét Ion , csillag csillag 
után tűnt elő, köröttem még ama fénylő bogár
kák, szinte mint függő futó csillagok röpkedtek. 
Alkonyaikor minden a mi lélek erösbödik, — 
a virágban az illat a lélek — és im bájillatuk el
terjedt a légben, lelkemben is egymásután gyű-
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ladoztak a fénylő pontok. Éjem’ álma az est’ 
tündérvilágának folytatása volt.

CZELESZTINA.
— MISKOLCZ, őszelő’ 8-kán. A nyár

nak végnapjait töltjük, melly a mennyire bő- 
völkodék vízzel, élv- s gyönyörben olly sze
gény volt. Örömeink, mellyeket a nyár' esz
méjéhez kötni szokunk, gazdag mezőink a dús 
kalászokkal egy sorsot értenek; kecsegtetőig 
mutatkoztak , de midőn leszakasztásuk’ ideje 
elérkezett, enyészet martalékivá lőnek. — Mi
kép a jelen nyárnak , úgy társas életünknek is 
e nyáron, szokott jelleme nem volt meg. Nem 
beszélhetek, nyájas olvasónő előtted mulatsá- 
gokrul a zöldben , nem mulatságokrul a fürdők
ben , mert ezekre jelen év mostoha volt, ha
nem elmondom, mi még aligha történt Miskol- 
czon, hogy t. i. egyszerre 3 tánczmüvész ké- 
szíté szépeink’ ifjú , ifjabb s legifjabb nemzedé
két a farsanghoz, s miután mindháromnak isko
lája népes volt, állíthatni, hogy csak a bölcső
ben rengő kisdedek s a 18 évüket (pengőben 
is értheted) meghaladtak vannak a francaise s 
lancer stb. tudásának szerencséjétől megfoszt
va. Mi szép lesz egykor ama tánczos szépekkel 
nem futnunk többé, mint apáink s bátyáink, 
hanem letánczolnunk pályánkat! Milly zene mel
lett , minő tactussal, ezt alkalmasint minden 
nős férfi megsúghatja. De most, midőn a múlt
nak fátvola előttem föllebben, látom mikép 
méltó okom nem vala hogy lamentóval kezd
jem jelen levelet, hiszen mulattunk, nevettünk 
mi eleget, bár a nevetésnek — a magyar jós 
példabeszéd’ nyomán — sirás is lön vége. — 
Minthogy 60 ezer pftra tervezett színházunk 
mindeddig csak papíron szemlélhető : előbb szín
teremben , majd színkörben látogatók a Somo
gyi’ vezérlete alatt működött társaság’ előadá
sait. Ezeknek bírálatába bocsátkozni jelenleg 
szándékom nincs, mór csak azért sem , mert 
az ügyes játéka A. primadonna, s a csinos Cs. 
N. kénytelenek egy— a „Szökött színész és ka
tona“ színműben műkedvelő’ képében föltűnt 
müvésznotabilitas , városunk’ Adonisza mellett 
háttérbe vonuini, kit a művészet iránti nemes 
hévtűi fölgvulva 60 vagy több éve sem tar
tóztatott vissza Thalia’ oltárától, bár suttogják , 
hogy Thaliában a szép nőnek s nem a benne 
személyesített művészetnek akaró hódolatát be
mutatni ; mi ugyan lovagias szellemét, az pe
dig hogy az ajánlott jutalomdíjat el nem fogad
t a — művészet iránti önzéstől ment buzgalmát, 
végre a z , hogy a közönség szűnni nem akaró 
kaczagás és tapsok közt nézé játékát, mellvbe 
érdekes egyéniségét egészen áivivén, prima
donnánkat le nem győzhetett nevetése miatt a 
színpadi önmegtagadásra képtelenné tette — 
azt tanúsítja , hogy műkedvelő ur még a szo
morú játékot is viggá tudná átvarázsolni, kivált

ha még a mnemonica’ mesterségét is sajátjává 
tenné. Valóban sajnálni lehet, hogy ezen meg
koszorúzott művészi tehetség olly sokáig volt a 
világ előtt rejtve. — Bocsánat, hogy a koszo- 
ruzott műkedvelőt olly hosszasan ismertetém, 
de hiszen ön is t. szerkesztő u r , frescoképei 
alá néha elég hosszú commentárt ir. — Méltó
nak tartom megemlíteni azon zeneestélyeket 
is, mellyeket városunkban Rózsavölgyi Márk 
rendezett: — mikép elégíté ki az őt méltányló, 
közönséget, következtethetni abbul, hogy ma- 
gyarajku s érzelmű polgárok előtt játszó le tisz
ta nemzetiség ihlette müveit.

Egy kis szórakozást mind magunknak mind 
erszényünknek, de pénzforgást is, különösen 
a mészárosok közt— szerzett Advinent neve
zetes állatseregével, mellvben legkitűnőbb pél
dányok a meglepőleg betanított fóka, a párdu- 
ezok, hiéna és láma valónak. Nem épen szá
mos arszlánokkal dicsekedhetvén , óhajtottunk 
volna valamelly nagyszerű telivér arszlánt lát
ni, de az Advinent űré mellett bizony parlagi 
arszlánainknak sincs okuk pirulni. — Legérde- 
kesb vala ezen állatoknak különösen étetésük’ 
alkalmával kitűnt szelídségüket látni, ép ellen
kezőleg parlagi arszlánainkkal , kik leginkább 
étetés alatt igen dühösködnek. Látni a sírrabló 
hiénát s a vérengző párduezot ebszerü mozdu
latok s hízelgésig alacsonítva le, példájául az 
ember suprematiájának , de például arra is, mi
kép vetkeztet ki ős erőkbül a civilisatio , s tör- 
pít szolgává a kegyelemkenyér. S még ezzel 
szép olvasónőm nem mondtam el mind , mit e 
nyáron láttunk s tapasztaltunk. Alig pár hét 
előtt hagyta el városunkat Becker, miután sem
miből teremtett, élőt holttá változtatott s hol
tat föltámasztott, és ekkép a teremtő s min
denható szellem’ szerepét végig játszó , — ne
künk ugyan nem nagy, de annál nagyobb épü
letére saját erszényének, mi hihetőleg még duz- 
zadtabb leendett, ha előbb jön eszébe a közön
séget nyakvágással is gyönyörködtetni, méllyre 
özönlött a nép, mintha bizony kárpótlást akar
na magának szerezni a vesztési spectaculum- 
nak — hála a kor’ magasb humanitásának — itt 
már huzamosbidő óta nélkülezéseért. Ezen mű
tétéi titkát ellesni nem sikerült, s igy a nyak
vágás— mikép a hirdetmény homlokán viselé— 
csakugyan non plus ultra volt. Ennél kellemesb 
benyomást tőnek ködfátyolképei. De hogy ne 
is, midőn szép olvasónőimnek különben is bá
jos arczaik még bájosabbaknak , sőt a nem olly 
igen szépek is szépeknek tűnnek föl, az egyéb- 
kint általunk irigynek nevezett fátyol alatt. — 
íme elsorolám a forrásokat, mellyekből nyári 
élveink’ egy részét merítők s mellyekbe pén
zünknek egy része, pedig nem mindig épen 
fölösleges, szivárgott így folyt le a nyár,  s tő
le emlékül enyészet’ gyászfáiként nyuladozó
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árvizokozta romokat s ÖrÖmviráginknak száraz 
indáit bírjuk, de a remény, mellynek — mikép 
hőség lankasztotta növény kelyhét az enyhítő 
harmatnak — keblünket tárva, olly derültté va
rázsolja „minő Istennek kék ege fejünk fölött!“

Városunkat s a közel eső d. győri völgy’ 
érdekesb pontjait a napokban itt mulatott uta
zó Medve Imre urlerajzolá,— egy megjelenen
dő magyar tájgyüjtemény’ számára. Nem két
kedünk, hogy ezen a maga nemében hazánkban 
első vállalat éltető pártolást fog találni. — E sze
rint a t. közönség is Ígérheti magának, hogy 
meglátandja , mikép ha nem mindenütt s min
denben is, de közpo’ntjában Borsod paradicsom, 
vagyis inkább hogy tulzólag ne szóljak, para
dicsomi vidékü! RHADAMANTHY'S.

— POZSON, őszelő’ 22. Városunk’ leg
szebb tornyára folyó hó' 15. tették föl a sár
kányt tipró Szent Mihályt. Mi mindenesetre e- 
szélyesbek voltunk a szomszéd nagyszombatiak
nál, kik egyik tornyuk’ keresztjét addig hagy
ták inogni, mig az egy kis szellő s a vis cen- 
tripeta’ segítségével maga leszállt. A magasra 
született Mihály természetesen nagy ünnepél
lyel vonaték föl. Nemcsak tornyaink, de átalá- 
ban az egész város is szembetünőleg épül, mi
nek főokát az országgyűlési szállások’ ezentuli 
fizettetésében sejtjük. A megyeház és a taka
rékpénztár ízletes corinthi stylben épülnek, ez 
utóbbit illetőleg azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy szépítő biztosságunknak kurucz fogalmai 
lehetnek a szépségről, ha a szögletfalakat ut- 
cza’ feléig engedi kiépíttetni.

Az evangelicusok’ főiskolájában f. hó’17-én 
ülték meg a hírneves természettanárnak, Mar- 
tinyinak gyászünnepét, mellyben az idei igaz
gató oktató, Bolemann István u r , remek, egy
hangúlag magasztalt beszédet tartott. Az el
hunyt’ helyére megválasztott, s várva vártTar- 
czy Lajos u r , bizton hiszszük, legképesebb 
leend helyét teljesen betölteni.

Társas életünknek kissé élénkebb színt a- 
dott a köpcsényi gyepen tegnap (őszelő’ 21.) 
végbe ment lóverseny. A sok nézőn kivid, mint 
részvényesek, jelen voltak: Zay Károly, Zichy 
Manó, Zichy Pál, Zichy Alfréd, Pálffy József, 
Eszterházy Kázmér, Eszterházy Mihály, Zay 
Lajos grófok, báró Lopressti Lajos slb.— 1 díj : 
Asszonyságok’ billikoma. Futottak: gróf Batt
hyány István Silhouettje ; Czindery László’ 3 
éves pej k . ; Csapody Pál’ 3 éves pej k.; gr. 
Eszterházy Mihály Talyhoo-ja; ugyanannak 4 
éves sárga k. Nyertes hg. Eszterházy Pál’ 4 
éves sárga kanczája.

II. díj : 20 pft paraszt-lófutás. Nyertes 
egy köpcsényi paraszt.

III. Az ostor. Tét 25 arany — fuss vagy 
fizess. Futottak: gróf Eszterházy Mihály’ Gisel-

Iája ; hg. Eszterházy Pál’ 2 éves pej k. Nyer
tes : az utóbbi.

IV. Elegy verseny. Tét 30 arany. Futot
tak Csapody Pál 3 éves pej kanczája, — hg. 
Lichtenstein Alajos' 3 éves Heki nevű pej mén
je , és hg Eszterházy Miklós’ 3 éves pej kan
czája. Nyertes lön a szép mén. F. L.

— Ó BECSE, őszelő’ 22. E város' élete 
csöndes és zajtalan ,. mit nem annyira közön
séghiány , mint kasztkülönbség okoz. Sikerült 
mégis néhány lelkes fiataloknak tegnap a város’ 
színét összeolvasztani, mi egy ügyesen elren
dezet t ének z e n e  s s z a v a 1 a ti, akadémiá
ban történt. Az egész' elrendezését a derék Thán 
Sándornak köszönhetjük, ki Rákóczy’ indulóját, 
Linda s Puritánok ez. dalmüvek’ töredékeit olly 
elragadólag játszá, hogy a közönség többször 
kitört a legzajosabb tapsokban. Mégis legjob
ban elragadtak a ,Változatok Sobri’ dalára Vill- 
merstől“ ebben olly művészileg működött, hogy 
nem tudók, a szerzőt bámuljuk-e, vagy a re
mekjátszót. Többi részei az előadásnak: ,01- 
m os b o t 1 szavalta Guln György; megtette 
az érvágást. ,K o n t‘ot Garaytöl szavalta Thán 
Ferencz , kiben sok volt Egressy Gáborbul, s 
sok helyen a vért fagyasztá éles és kemény 
előadása. De mégis legnagyobb zajt ütött az 
. O b s i t o s ’ ugyancsak G a r a y  t ó i ;  szavalta 
Vissi Miksa; ez egészen elragadta mind a nő, 
mind a férfi közönséget. Hiába, a vig legjobban 
tetszik. De az előadás is minden tekintetben 
kielégítő volt, mit nagyon elősegített a szava
ló’ egyéni szeszélyessége. G a r a y  bizonyosan 
Örült volna, ha látá vala , hogy egy tömött te- 
remü müveit nőközönség mint tapsolá meg e- 
gyik legjobb darabját. Éljen a lelkes költő, ki
nek egésségeért mi is ittunk !

Még egy beszély volt felolvasva : ,A c s i n 
t a l a n  m e n y e c s k e '  S z a r k á t ó l ;  felolva
só Thán Sándor, mindvégig érdekesen, mi szin
te tapsokban részesült. Zongorán következő da
rabok adatlak még elő: Weber Mária Káról’ 
„Les  Adi eu x" ez. ábrándja, játszva T h á n  
L á s z l ó  által, igen jelesen. ,,Ismeretlennő s 
Hugonótok" ez. dalműből ábránd, zongorára 
Thalbergtől, játszotta Thán Sándor; Auber’ 
„Portiéi néma" ez. dalmüve’ nyitánya szinte 
Thán Sándor es László testvérek által adattak 
elő, köztetszésre. Meg kell még említenünk 
Polák Móriczot, ki az ,Ismeretlennő és Borgia 
Lucrezia' dalművekből énekelt gyönyörű ma
gánydalokat, mellyeket a közönség' tapsára is
mételnie kellett. Hangja igen Füredies. A dal
művek előadásában működtek még köv. mű
kedvelők: Thán Móricz, Thán Ferencz, Guln 
György, Kalapsza József, Lizer és Gavansz- 
ky Simon — kik az egész estély’ berekeszté
séül énekelték V ö r ö s m a r t y ’ lélekrendítő 
szózatát, és K ö 1 cs e y' Hymnusát, mi az e-
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gés».i*L íicintcli síint kölcsönzött. Az estélyt 
táncz rekeszté be. A közönség örömmel távo
zott haza, s hiszszük , hogy, mihelyt casinonk 
fölépül, többször is részesiilendünk illy élve
zetekben. Csak lelkesség! — Ugyané nap tűz 
támadt, nagy szélvészben; szerencsére csak 3 
ház égett el. Holnapra ismét házi mulatság, hol 
először is Vorösmartyért iszunk, és Deákért. 
Mert e két név nélkül, mond nálunk egy fiatal, 
soha sem ihatik. Én meg a becseiek' egyesü
léséért fogok emelni poharat.

SZÉPLAKY ANTAL.

—

T H A L I A .

Ószelő’ 17. Né g y  H a y m o n f i .  Ha o- 
perárul szólok, s örömérzet lep meg azoknak 
olly pontos előadatásai fölött,— első gondola
tom Erkelünk , mert csak csüggedhetlen szor
galma , ügyessége s művészetének köszönhet
jük operánk' jelen díszes állását. — Joob úgy 
látszott, mintha rekedt lett volna, Pecz szokás 
szerint énekelt, Benza mint mindig jeles volt, 
s énekével és játékával tapsözonre s kihívások
ra ragadá a közönséget; Lászlóné szépségénél 
fogva is kellemes jelenet a színpadon s ezen 
fölül dicséretes szorgalmat is mutat, szava tisz
ta s hajlékony ; éneke ellen nincs kifogásom, 
de van ám öltözete ellen; a milly csinos ez az 
első felvonásban, olly ízléstelen a másodikban, 
ruhájának széles csipkéi múlt század’ divatára 
mutatnak, — zöld koszorú pedig és kék szalag 
sehogy sem fér össze; az illatüvegcse (parfum- 
flacon) pedig a kisujjon — az sem szép ám.

Őszelő’ 18. C h a r l o t t e  k a p i t á n y ,  
vj. 3 flvb.

— 19. Ö r ö k s é g ,  dr. 5 flvb. Ober- 
nyiktól.

— 20. V é g r e n d e l e t ,  dr. 5 flvb. Cza- 
kótul. Lendvayné assz.’ javára bérszünetben. 
Kevés drámárul mondhatnók e l , hogy első elő- 
adatásátul fogva olly élénk részvéttel fogadta
tott volna, mint a Végrendelet ; ma is nagy 
számmal jelentek meg a látogatók , kik’ nagy 
részét azonban ma a közkedvességü jutalma
zandó’ neve is vonzá Thalia' templomába. Bár 
az előadás nem volt olly pontos és összevágó , 
mint szokás szerint, — ezt azonban a gyarló 
ember kedélyén sokszor zsarnokoskodó vélel- 
lenségnek inkább, semmint valamelly észreve
hető hibának tulajdonítom, őszintén megval
lom , hogy örültem , midőn az eddigi szerepki
osztást vevém észre, s egyik lap’ ajánlata a 
szerepváltoztatásra nézve nem ment teljesedés
be. Örvendék pedig, mert azon szerepcserét 
egyátalában nem tartanám czélszerünek. Hogy 
Laborfalvi Róza Lendvayné’ szerepét, ez pe

dig Komlóssv Idáét szintolly érdekkel és mü- 
vészséggel volnának képesek előadni, ahhoz e 
két színésznő’ művészeti tehetségeit ismerve — 
nem igen nagy combinatio szükséges; de hogy 
Szathmáryné Laborfalvi' szerepét, mellynek fő
kelléke a fensőbb körű, finomabb társalgásu, 
müveit nőnek , szabad s ügyesség és avatottsá- 
got tanúsító mozgása, a szavalásnak minden 
pathos és áldeclamatiótul ment, könnyű és ter
mészetes tónja, mellyek tökéletesen és majd
nem kizárólag Róza' birtokában vannak — olly 
kielégítőleg tudná játszani, alig hiszem. — Mit 
sem akarok levonni Szathmáryné' talentuma s 
ügyességébül, sőt inkább azokhoz tartozom, kik 
ezen gondolkozó s elmés szinésznő’ megjele
nésén , az egyéniségéhez és köréhez illő szere
pekben, mindig fölötte örvendenek : de meg va
gyok győződve, hogy Szalh. illy föladatra ha 
művészeténél fogva tán képes volna is, termé
szete s egyéniségénél fogva épen nem.

Őszelő’ 21. T i s z t ú j í t á s ,  vj. 3 flvb. 
Számos közönség előtt jól adatott. L. Rózát e 
kicsi szerepben kár fárasztani, azt Priell is el
játszotta volna.

— 22. N é g y  H a y m o n f i ,  opera 2 
flvb. a színház’ pompás kül- és belkivilágítása 
mellett. Joob ma különösen jól énekelt. Lász
lóné assz. ma ismét kedves színei’ vegyületé- 
ben jelent meg, zöld és kékben, ha tudná, milly 
visszatetsző az a jó ízlésű szemnek — bizonyo
san nem tenné.

— 23. O r s z á g g y ű l é s i  s z á l l á s ,  
vj. 4 flvb. P o l y á k o v i c s n é  első színi pró
bája. Nem tudom mi bírhatta e különben csi
nos külsejű asszonyságot színészi pályára, házi 
viszonyai és .körülményei-e , vagy hivatása ? de 
bárminők legyenek , ha változást tettek szük
ségessé— ez talán mást háládatosb utón vala 
inkább eszközlendő; hivatásnak nehéz vala nyo
mát észrevenni; P. assz.’ hangja tompa és kel
lemetlen , játékárul szólni nem akarok, mert e- 
lőszor színpadon jól forogni nem olly könnyű, 
ámbár úgy látszék, hogy nagyobb volt bátorsá
ga , mint elfogultsága , mellyet az igen jól be
tanult szerepnek sebes, akadozás nélküli le- 
pergése tanusíta. Ohajtoltam volna ha először 
a „ s z í n é s z ’ é l e t é b e n  “ -Priell’ szerepében 
lépett volna föl, hogy hallja mit mond Egressy 
G. a színi életről, s ha ekkor nem , bizonyosan 
azon perczben , midőn Bartha Moliére’ halhat- 
lanságát hirdeti, magába száll, s a választott 
rögös pályáról visszalép, — dicsőségéről pe
dig lemond. Szentpétery és László urak’ hu
morteljes játéka ismét közelismerésben része
sült. A felvonások közötti meglepetést igen'szi- 
vesen fogadta a közönség, s örömmel nézte 
az ügyes kis tánczosokat. ALVARY.

Budán, a kin egyetem’ nyomdájában.
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JÓ BOR.
Kit illet e pohár,
Mellv kézről kézre jár ?
A hős Egert, Hevesnek fiait.
Te vagy Heves, kit felköszöntök itt.
Boldog vidék 1 egy holló szállá le,
S nem láttam : földed ollyan fekete.
Te hogy derítsd a költö’ asztalát,
Hozzá borodnak fűszerét adád.
Mégis van egy panasz, melly szívre h at: 
Mért látom vérbe mártott tolladat ? 
Tollaidra —  bár fehér vagy feketék — 
Ellenség’ vére jobban illenék.
Ki a magyar, ha még Heves sem az ? 
Mégis közöttük gyülölség hadaz.
De mit beszélek? itt a bor,
Csepjeiben hősek vére forr.
Igyunk : javuljon a b eteg!
Ki ép, az Isten tartsa m eg!

S e második pohár 
Kinek nevére tár ?
Egy új világ van Méneshegy alatt,
Melly gyors erővel czél felé halad.
Hegyen és síkon annyi ott a kincs :
Azt kérdezhetnéd, hogy meg mije nincs? 
Végig fut rajt’ a jövevény Maros,
S bár nem mind üdvös, mit vad árja hoz, 
De büszke fejjel termő partinál 
Egy ifjú város’ tündérképe áll.
Tűzpont gyanánt függ e város szeme,
S alatta áll az alföld’ szelleme.
Magyar szellem ! lobogj e városon :
Magas reménynyel néz felé a hon.
Csordultig a pohár, igyunk,
S az istenekkel álmodunk:

Éljen, ki hátra nem marad 1 
Virulj fel ifjú szép Arad !

Kiért e lángpohár,
Fényes mint napsugár?
Nem folyt-e vér az ős Tokaj körül. 
Hogy e bor végkép el nem feketül > 
Vagy tán arany jövendőt vár hazánk, 
Azért mosolyg Tokajnak nedve ránk ? 
Arany borod, tüzielkük fiaid :
Hárítsd el éjszak rémes árnyait.
S mért itt e tenger ? Bodrogod. Tiszád 
Törvényt nem ismer, és ez nagy hibád. 
Sok víz, ez ennyi borhoz. Ébren állj. 
Hogy el ne rontson a víz és viszály. 
De mit beszélek ? itt a bor,
Benn a világok kincse forr;
Nap a jövő, a múlt csak hold :
Több jó napot, mint mennyi v o lt !

Kit illet e pohár,
Melly hü ajakra vár?
Szívemnek vére egy pohár borért,
És e pohár legjobb barátimért !
Rideg Somló, térföldi remete,
Reád száll a mezők' lélekzete.
Körülfog a nap, mint hű szerető, 
Osztatlan hévvel téged ölelő.
A távol Marczal szellőt küld feléd,
Hogy illat és fény olvadjon beléd.
Mégis Somló benned nincs érzelem,
Tőid’ levét hiába szeretem. 
Megszégyenítni fösvény kebledet,
Baráti kéz tölté e serleget.
De mit beszélek ? itt a bor,

1
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A hány csep, éljen annyiszor 
A hű barát s a szeretet.
Rideg Somló! Isten veled.

Ismét egy új pohár,
Melly tiszta vágyat zár.
Egy régi és egy új barát kezén 
Került hozzám e távol szerzemény, 
Érmellék’ drága nedve. Volna bár 
Tengernyi, értük fogyna e pohár. 
Biharnak vére forróbb mint te vagy, 
Szelíd bor! tán azért hogy enyhet adj 
A honfiszívnek annyi baj után,
Midőn kifárad nyert s vesztett csatán. 
Enyhítsd a jót, égesd az árulót,
Ki elforgatni kész a férfiszót.
Légy tiszta forrás tisztakeblünek,
S zavart, ha korcsok rád tekintenek.
De mit beszélek ? itt a bor,
A drágagyüngyös bakator.

Baráti kézzel áldozunk :
Biharnak jobb időt : igyunk!'

S e végpohár kiért ?
A tiszta szűz borért!
A mint leszállt fajunknak érdeme,
A hon borának úgy szá1 lőtt becse. 
Becsület, minden szennytől tiszta kéz, 
Hű szorgalom, munkában éber ész,
Ész és erény lát víg s bő szüretet: 
Butult gazság ad mérget bor helyett. 
Dicső hegyek! hány ronda kéz habar 
Gerézditekböl bort, melly visszamar,
Mint a dühödt eb, vagy kábít s gyötör, 
Hogy kínba fúl a tőle várt gyönyör. 
Istennek büntetése rajtatok:
Nem iszsza senki maszlag borotok’.
De mit beszélek ? jó bor ez,
Magyar kezekből csergedez.
Kerüljön egyszer már a so r :
Magyarhon! és a tiszta b or!

VÖRÖSMARTY.

*
l

M A Z E P P A.
•Történeti beszély.

omor őszutói est vonult 
föl Varsóra. A nap ködpa
lástba burkolva hunyt el 
a nyugati láthatáron, ha
ragos lángkörrel jelölve 
meg eltűnte’ helyét, míg 
keletről füstszínü felhők 

gomolyogtak föl a havasok’ csúcsai megöl, 
süvöltő éjszakkeleti szél által előostoroztatva. 
Minden jelek közeli kitörő szélvészre mu
tattak.

A királyi lakvároshoz közel, egy fák
kal környezett ízletes nyári mulatóban, ba
rátságos kandalló’ enyhe melegénél, bársony 
kereveten ifjú pár ült. Az egyik 2 0  éves if
jú lehetett, magas, parancsoló termettel, át
ható merész sasszemekkel s büszke fenkölt 
homlokkal. Tömött gesztenyeszín haj árnyé
koló be a vastag férfias nyak’ duzzadó ere
it, széles mell, izmos kar s szárak athletai 
erőre mutattak, bár még a férfiúi kifejlett
ségnek csak előhajnalán állott. Mellette lyán- 
ka ült, arany hajjal s nefelejcsszemekkel; 
szűzies szemérem pírjával arczáD, s karcsú

aetheri termetével olly igéző szép volt e 15  
éves hölgy, mint egy magasztosabb világ’ 
tündérnője, mint tisztább sphaerák’ lakója. 
Az ifjú pár, igy együtt tekintve, a férfiúi e- 
ro s női szépség’ megtestesült jelképe volt, 
bár mind az ifjúnál erővel a szépség, mind 
a lánykánál szépség hódító erővel annyira 
egyesültek, hogy különvéve is mindkettő 
egy tökélyes egészet alkotott.

Sokáig ültek igy kéz kézben, szemei
ket a kandalló’ röpkedő szikráira függeszt
ve, mialatt egy ábrándvilág nyílt meg fen- 
sőbb régiókban csapongó képzetük előtt.

—  Hedvig ! mond az ifjú szen ved él
lyel, megtörvén a boldog hallgatást, — Hed
vig, ollykor ha igy melletted ülök, s bársony 
kis kezed’ kezembe szoríthatom, ha nyájas 
szemeid’ azuregébe tekinthetek, ha ajkad’ 
zenéjét elleshetem és mosolyát látnom le
het, ha leheleted’ fűszere halantékimon ját
szik, s néhanéha selyemhajad’ fürtjeit aj
kammal illetnem szabad, szóval ha közeled
ben lehetek : illy égi órák’ gyönyörpillanati- 
ban elfeledem, hogy lehet fájdalom ; feledem
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hogy e világ kíntanya; feledem, hogy az em
ber másra mint boldogságra született; fele
dem, hogy e hon, mellynek földén járok, le
gét szívom, áldásaival élek, nem hazám; fe
ledem, hogy hazátlan árva s nyomorait rab
szolga vagyok, az igazságtalan sors’ köny- 
nyü labdája, körülményeim s a vas kényte- 
lenség’ hitvány műszere, kinek minden moz
dulata s percze egy gyáva zsarnok’ paran
csa s önkényének van alávetve. Ezeket fe
ledem érted s a szerelemért Hedvigem, kü
lönben hiheted, hogy egy óráig is marad
nék ez elpuhult asszonyias zsarnok’ udva- 

1 rában, hol szabad akaratom lenyűgözve s di
cső tettekhez minden ut el van zárva? —  
Az ősi fészekből elorzott sólyom’ szárnyai 
kinőttek, s az ifjú fogolyarszlán érzi izmai 
erejét. Rég akartam távozni e helyről, s 
mindez ideig te tartád lebilincselve szilárd 
akaratomat. Jőj velem szerelmem’ kedvese, 
jőj velem hazámba. Ukrania’ erdős tájaira 
foglak vezetni, hol a Mazeppa név még nincs 
elfeledve; rokonim örömmel Udvezelnek mint 
szeretett nőmet. Sátorom’ dagadó kereve- 
tén fogsz nyugodni, szerelmi susogásom 
szenderítend álomra, s lángoló csókom éb
reszt fel gyönyörálmaidból; oldalam mellől 
éjnaponta nem fogsz távozni. Vadászat s 
harcz’ örömei között töltjük el életünket, 
vérző sebeimre bársonykezeid készítendik 
az enyhítő írt ;  s ha egykor dicsőséggel te
tézve, végálomra hajtom le fejemet, keble
den s bájos gyermekeink’ körében fogok el- 
szenderedni. Ah mennyiszer álmodtam ily- 
lyen s ehhez hasonlókat, de ezek csak áb
rándok, mellyek keserűbbé teszik az ébre
dés óráit. Ha az álom is illy szép, milly 
szépnek kell lenni a valónak! S ez álmot 
valósítani csak rajtad á ll ; fuss velem, Hed
vig, még az éjen ! az idő szökésünkre a leg
kedvezőbb. Én esküszöm hazám’ s apám’ 
emlékére, hogy boldoggá akarlak, boldoggá 
foglak tenni.

—  Feleded atyámat Mazeppa, mi lesz 
belőle nélkülem? Felelt a lányka elhaló han
gon. Én nem távozhatom e helyről.
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Mazeppa indulatosan állott fel a kere- 

vetről. ‘
— Hát Így zúzod szét reményem’ fá

ját, mellyen gyümölcsként boldogságom s é- 
letem függött, mond elsötétült arczczal, föl
egyenesedvén a lányka előtt, —  igy zúzod 
szét most, midőn legszebb virágzásban állott.

—  Az Istenért Mazeppa, mi háborí
tott föl ennyire? kérdezé Hedvigelrémülten 
kedvese’ mély fölindulásán.

— Még kérdheted, —  felele Mazeppa 
keserű hangon; ha szeretnél, ha szerettél 
valaha, úgy nem kérdenéd azt.

Hedvig könyei folyni kezdettek.
—  Kedvesem, bocsáss meg szenve

délyességemért; mond Mazeppa higgadtabb 
vérrel, Hedvig’ lábainál foglalva helyet; lásd, 
nekem mondhatlanul fáj, ha látom, hogy sze
relmemben más is osztozik ; nevezd mámor
nak, nevezd őrültségnek, vagy a minek aka
rod, én féltelek atyádtól, féltelek az egész 
világtól, sőt nem ‘csak az élőktül, féltelek 
a légtől, melly kebled’ élteti, a széltől, melly 
szőke fürteid közt játszik, irigy vagyok még 
a napra is, melly bájos arczodra olly hódo- 
lólag ragyog. Illy szenvedély’ igézete alatt 
azt kívánod, hogy nyugton legyek, midőn na
ponkint egy királyi kéjencz hizeleg körötted. 
— Sokszor ragadtam meg tőrömet, hogy ki
ontsam szíve’vérét a vakmerőnek, melly fe
léd s érted buzogni elég merész, de mind
annyiszor visszatartott bizonyos magyaráz- 
batlan efő ; ez azonban sokáig igy nem tart
hat. Oh könyörülj rajtam Hedvig ! ne en
gedd, hogy kétszeres gyilkossá legyek, s igy 
boldogságomat enmagam romboljam szét,— 
jőj velem, mig minden késő nem lesz.

—  Én atyámat a bizonyos veszély
ben itt nem hagyhatom, mond az ifjú hölgy 
elhatározottan, ha ezen aljasságra képes vol
nék : megérdemleném utálatod s megveté
sedet.

—  Én nem ismerem, nem ismerhetem 
azon szenvedélyes csatlakozást, —  mond 
Mazeppa komoly ábránddal, —  nekem nincs 
fogalmam azon érzeményről, mellyel gyér-
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mek szülőihez viseltetik. Azon nap, melly 
születésemre fölmosolygott, egyszersmind 
anyám’temetésénél halotti fáklyául szolgált; 
még alig lehettem kétéves, midőn apám 
harczban elesett, idegenek közt neveltetvén 
föl, nem tapasztaltam, mi a ézülői, mi a 
gyermeki szeretet. így értem el az ifjúi kort, 
bálványozván a hazát és a dicsőséget; nem 
szeretve, nem gyűlölve a halandók közöl sen
kit, míg végre téged megláttalak, hogy é- 
rezzem irántad s benned központosulva mind
azt, mit testvér, barát s szülők iránt halan
dó a legfőbb mértékben csak érezhet.

—  Ah Mazeppa, ha látnád, ha ismer
néd őt, az atyák’ legjobbikát, tisztelő sze
retettel telnél el iránta. Minden kedves em
lék, mit körében élveztem, atyai jósága, sze
lídsége, azon órák, midőn kis ágyam fölött 
szebb idők’ történeteiről regélt, azon per- 
ezek , mellyekben gyermeki gondtalansággal 
keblén szenderegtem, a játékszerek, mely- 
lyeket számomra kigondolt, mindmind egy
szerre tolulnak emlékem’ tábláira, hogy an
nál kínzóbban érezhessem elvesztését. Én is 
korán nélküleztem anyámat, de hiányát nem 
éreztem, mert egy személyben atyát s a- 
nyát bírtam benne. S ezen atyai jóságáért 
végszükségében elhagyjam ő t ? —  nem nem; 
sőt igy reményem’ virágában is örömmel ál
doznám föl ifjú életemet, ha ennek váltsá- 
gán ősz fejét megmenthetném. E gyermeki 
szeretet adott erőt arra, hogy öngyilkossá 
nem lettem, midőn minden léptémen halál 
s gyalázat üldözött; ezen gyermeki szeretet 
adott e rő t , hogy megvessem kisértéseit s 
csábjait azon királyi kéjeneznek, kit mint 
pokol’ ördögét gyűlölök, ki előtt mégis a- 
tyám élete’ megtartásáért mosolyognom kell 
akkor, midőn szivem megszakadással fenye
get. Ne kárhoztass Mazeppa, iszonyú hely
zetemben szánalmad’ érdemiem inkább; én 
nem távozhatom addig, míg atyámat ki nem 
szabadítom; te vagy egyedüli reményem s 
támaszom, nélküled már rég kétségbe kel
lett volna esnem.

— Esküszöm, —  mond Mazeppa el- 
határzottan, —  hogy minél előbb m eg fen 

tem atyádat, vagy szabadítása közben ma
gam is meghalok.

II.
A 17-d. század’ közepén Lengyelor

szág’ trónján János Kázmér uralkodott, női 
ágon a három százados Jagelló házból. Aty
ja’ életében egyházi hivatalra neveltetvén, 
bátyja IV. Ulászló’ magtalan kihalása után 
jutott sors' kedvezéséből a nem érdemlett 
trónra. Gyávaság, tehetetlenség s kéjvágy 
bélyegzék e királyt, szóval a Jagellók’ min
den gyöngéi-, hibái- s vétkeivel megrakva 
lépett a kormányra, a nélkül hogy azoknak 
nyers erényeiből valamit öröklött volna. Gya? 
lázatos háborúi, miket oroszok-, svédek- s 
kozákokkal folytatott, már alatta megveték . 
alapját azon óriási sírnak, mellyet épen egy 
századdal halála után hozzá hasonló gyász 
uralkodók, káros kiváltságaikat védő aristo- 
cra-ták, s a nemzet’ örökös visszavonása e 
szerencsétlen hon’ számára készítettek.

Némelly jobban érző hazafiak elkese
redéssel tekintve a hon s nemzet’ sülyedé- 
sére, összeesküdtek ellene; kényszeríteni a- 
karván őt a kormánypálezát letenni, melly- 
nek hordozására sem lelki sem testi ereje 
nem volt. De szándékuk árulás által jókor 
fölfedeztetvén, az összeesküdtek’ fejei elfo
gattak s halálra ítéltettek.

Az elitéltetés’ napján egy fiatal főran
gú hölgyet jelentének be kamarásai a boszu- 
jában vért szomjazó királynak. Gróf Zorecki 
Hedvig volt ez, az összeesküdtek’ főnökének, 
egy köztiszteletben álló férfinak leánya.

A király első felindulásában a legna
gyobb düh’ kitörésével taszította föl a lábai
hoz rogyó esdői, de miután fátyola’ hátra-' 
vetésével jobban megtekinté az alig 15  é- 
ves kékszemü szőke hölgyet, gömbölyű ter
mete s virágzó arcza’ igéző pompájában, 
kinek bájait a fájdalom még emelni látszott, 
tűzre lobbant a kéjszomjas király’ szive, s 
föltételt szabott a fogoly ősz’ szabadságára.

A szeraphtiszta hölgy undorral utasí- 
tá vissza a meggyalázó feltételt, s atyja’ 
megmenthetésén kétségbe esve, távozott a 
bünudvarból.
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Másnap az elitéltek lefejeztettek, gróf 

Zorecki azonban mindenek’ csodálkozására 
életben maradt. Ki örült ennek jobban az 
atyját hévvel szerető leánynál! nem is gya
nította a boldogtalan, hogy az ősz apa hí- 
dul van kinézve, mellyen- az erény a bűn’ 
határába lép; csaléteknek, melly a vétek’ 
hálójába csábítja a tapasztalatlant. Hányszor 
ragad roszul értett és használt szülői, gyer
meki, testvéri s baráti szeretet a bűn’ tá
tongó örvényébe!

A szerelemre gyuladt király szoros 
felvigyázat alatt, de e mellett rangjához illő 
fogságban tartá gróf Zoreckit. —  Leányát 
ezenközben magas leereszkedéssel gyakran 
meglátogatá egy apród kíséretében, királyi 
szavával tevén őt bizonyossá atyja’ szabad
ságáról , mihelyt szerelmét viszonzandja. A 
gyöngének látszó leány atyja iránti szenve
délyed ragaszkodása mellett is ellenállott 
minden csábításnak, de a király nem veszté 
el reményét, az időtül várt, s a lányka’ hiú
ságában veté hitét, nem is képzelhetvén, 
hogy lehessen női szem, melly ellenállhasson 
a korona’ ragyogásának.

Félév telt el igy. A király szokott láto
gatásait szakadatlanul folytatá, de nem hogy 
közelebb, sőt távolabb látszott lenni czélja’ 
teljesülésétől. Hedvig hódoló udvarisággal 
ugyan, de e mellett eihatárzottan utasítá 
vissza minden bebálózásra számított hízel
géseit. A gyönge hölgynek szerelem adott 
erőt küzdeni a szerelem’ csábjai ellen.

Az ostromolt szépség’ szerelme’ tár
gya egy Mazpppa nevű udvari apród volt, 
a királynak szerelmi kalandjaiban biztosa s 
kísérője. Ez ifjú Ukraniában szüle te tt ; aty
ja, mint a kozákok’ egyik főnöke, a lengye
lek ellen hazája' védelmében esett el. Egy 
éves fiát az akkori lengyel király Ulászló 
udvarába hozta el magával. Itt neveltetett 
föl magas születéséhez méltólag. A királyi 
udvarban a legügyesebb s legmerészebb if 
junak tartották, harcz s vadászat valának 
nagyratörő lelkének éleményei. — Lengyel
hon’ szépei sovárogva tettek szent fogadá
sokat keze és szive’ megnyeréséért, baráti

szerették, ellenségei félni tanulták. Szenve
délyes, bátor s büszke volt, mint minden 
magasabb sphaerában lebegő lélek, s bár Len
gyelországban s lengyelesen neveltetett, ha
zájáról , mellyre környezői által gúnyosan 
gyakran figyelmessé tétetett, —  egy pilla
natig sem feledkezett meg, ennek áldozott 
titkon szíve' büszke oltárán, s csak az alkal
mat várta, hogy honához érzett forró ra
gaszkodását tettleg is kimutathassa.

A királyt kisérése közben meglátván 
Hedviget, az igéző hölgy' fájdalma s szép
sége által meghatva, eleinte részvéte ébredt 
föl, később azonban többszöri összejövetel 
után olly forró szerelemre gyuladt iránta, 
miilyen csak illy szenvedélyes lelkűiéiből 
magyarázható. A szép szűz nem sokáig ma
radt közönbös a magasztos lelkű ifjú’ hódo
lata iránt, s lassankint a mennyire növeke
dett a korát s méltóságát feledő királyhoz 
utálata, annyira nőtt Mazeppához szerelme. 
Illy helyzetben sem feledkezett meg atyja 
iránti kötelességeiről, s a királylyal komoly 
eihatárzottan bár, de e mellett szelíd kímé
lettel s engedelmességet igérőleg bánt, s re
ményét nem vette el egészen. Illy magaal
kalmazás mellett tartóztató vissza mindig a 
türelmét veszteni kezdő király' veszélyessé 
válható kitörését. Ennyit az előbbiek’ foly
tatására szükségesnek láttunk följegyezni.

III.

Mazeppa, a mint fönebb láttuk, szen
tül megígérvén az ősz fogoly’ kiszabadítását, 
épen búcsúzni akart, midőn Hedvignek biz
tos szobahölgye rohan a terembe, elfojtott 
susogással jelentvén, hogy a király megér
kezett s már az előteremben van. Ezen vé
letlen látogatástól leigézetten alig volt ideje 
s ereje Mazeppának egy szomszéd benyíló
ba elrejtezni.

Hedvig meglepetés és iszony miatt le
vert kedélylyel egy ablakfülkébe tántorgott.

A király ekkor lépettbe, sötét köpeny
be burkoltan, fekete barettal fején, vihartól 
kuszáit hajjal; gyanútlan közelgett az elré-
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mült hölgy felé, ki a reszketés miatt lábain 
alig állhatott.

Köpenyét s baretját lehányván a ki
rály, Hedvig’ reszkető kezét félerőszakkal 
voná szivéhez, —  hangja tőle kitelhetőleg 
szelíd, megnyerő s nyájas volt.

-— Ne reszkess szép lánykám, mond 
susogó szerelrrii hangon, nincs okod félni tő
lem, nem jöttem én hozzád ártó szándékkal. 
Szokatlan időbeni megjelenésem rémített 
meg talán? tulajdonítsd forró szerelmem
nek, melly halasztást s akadályt nem ismer. 
Éj’ óráiban, kiséret nélkül, a legnagyobb szél
vész közepett jöttem hozzád, hogy megtud
jam valahára, akarod-e viszonzani forró sze
relmemet ? vagy mégis megtartód gyermeki 
makacsságodat;akarom tudni,hálás akarsz-e 
lenni valahára magas leereszkedésemért, 
mellyel Lengyelország’ hölgyei fölött meg
tisztellek , azon hosszas béketürésemért, 
mellynél fogva zárdái előítéletes szeszélyei
det félévig kifakadás nélkül tűrtem, azon en
gedékenységemért, hogy szenvedtem és vár
tam akkor s ott, hol parancsolnom lehetett 
volna, szóval akarom tudni : hálás akarsz-e 
lenni azon nagy áldozatba került jóságom
ért, hogy atyád’ fejét a hóhérbárd alól meg
mentettem, midőn a kevesbbé vétkesek rég 
elvérzettek. —  A választ jól meggondold, 
— atyád’ élete függ tőle.

Hedvig’ helyzete olly iszonyú volt, 
millyet csak képzelet teremthet elvadulásá- 
ban. Kedvese, — kinek szenvedélyességét 
fájdalom nagyon is ismerte, —  a mellékte
remben van, szerelemféltő kebellel s boszú- 
val eltelten a király iránt, kinek jelenleg leg
alantabb hangon ejtett szerelmi susogásait 
hallhatja; ezeket villámsebességgel átgon
dolva, a legborzasztóbbtul kellett tartania. 
Kín, halál, erőszak s becsületvesztés függött 
minden perczeneten. Szive elszorult, lázas 
feje szédült, s agyán rémes sejtelmek czi- 
káztak keresztül. Néma kétségbeeséssel ki
áltott föl ártatlan szíve’ szentélyéből a ke
gyelem’ örök atyjához, hogy ha lehetséges, 
múljék el tőle a pokolian hosszas óra’ fáj
dalma.

Kínos tépelődéssel omlott a király lá
baihoz.

—  Fönséges ur ! kiálta föl olly szelí
den esdő hangon, melly a puszták’ vérengző 
tigrisénél sem tévesztené el hatását; — ke
gyelmezzen, oh kegyelmezzen meg atyám
nak, s most kérem mindenre a mi szent, 
szüléi’ emlékére, a megváltó’ halálára s örök 
üdvére, távozzék e helyről, ha nem kívánja, 
hogy lábainál adjam ki lelkemet; máskor ám 
teljesüljön kivánata, vegye életemet, minde
nemet, mi kedves előttem, atyám életét, 
nyugalmamat, lelki békémet, csak most, csak 
most távozzék e helyről. A legkínosabb zo
kogással mindkét kezével szemeit eltakarva 
nyomta kínverejtékező homlokát a padlózat 
szőnyegére.

—  Nem, igy nem egyezünk; mond a 
király hideg számítással, fejét békételenül 
rázva, igy nem értjük meg egymást. Te ál 
dozatot vársz tőlem ? s részedről semmi ál
dozatot nem akarsz tenni ? A megsértett ki
rályi méltóság vért kíván, az elitéltek ro
konai büszke s fölemelt fővel sürgetik atyád 
halálát, véréi t kiált föl az ingerült n é p ; igy 
állnak a dolgok roszul használt kegyelmem 
miatt, s én mégis szerelmedért kész vagyok 
koczkára tenni népem’ szeretetét, föláldozom 
méltányos, igazságos boszúmat, s eljátszom 
a tántoríthatlan lelkű biró' tekintélyét. —  
Illy óriási áldozatok hálás elismerést kíván
nak. Nézd ezen pergament — folytatá egy 
iratot nyújtva a lábainál térdelónek — ez
zel atyádat azon órában szabaddá teheted, 
mellyben szerelmemet viszonzod. — Vagy 
kevesled ezt?  Rangot, fényt s nagyságot kí
vánsz talán ? óhajtásod teljesülni fog; Len
gyelhon’ női fölé emellek, s holnap udvarom 
főnemeseit vezetem picziny lábaidhoz. Gaz
dagság, kincs s drágakövekre sovárogsz ? még 
ma tetszésedre áll e hon’ kincstára, s szőke 
hajad’ már holnap kelet’ legszebb gyöngyei 
ékesítendik.

Hedvig ösztönszerüleg szorítá a per
gament kezébe, ajkait azonban egy ige sem 
hagyható el.

—  Gondolatlan leány, —  mond a ki-

»
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' rály fölhevülve, —  a választás könnyű, s te 

mégis késkedel, egyik részen hóhérbárd s 
becsületvesztés, másik részen szabadság a- 
tyádnak s számodra fény, rang, kincs, öröm 
s boldogság, csak kezed’ kell kinyújtanod a 
kéj’ gyönyörrel rakott fája felé, s tele kéz
zel szedheted az élet’ millióktul irigylett ö- 
römrózsáit. —  Balga leány! nem áldozat 
az, mit tőled kérek, mond gyöngéden föle
melve őt, virággal beszórt kert a szerelem’ 
ösvénye, mellyen gyönyört s boldogságot a- 
ratsz, fénylő nap, melly boldogító sugárival 
mindenkire egyformán ragyog, a menny nyí
lik itt meg számodra elrejtett kéjeivel, egy 
túl világi élvforrás özönlik el minden ereiden 
keresztül. —  Bájos kis vadoncz, úgy látom 
makacs gyermek vagy, kit önjavára s bol
dogságára kényszeríteni kell. —  Szikrázó 
szemekkel s reszkető lángkarokkal öleié ma
gához a védtelen lánykát, s ajkait forró csók
kal halmozó el. —• Hedvig elfojtott sikoltás
sal ügyekezett a szerelemlázas Kázmér’ kar
jaiból kiszabadulni.

Mazeppa e pillanatban rohant ki a mel
lékszobából, vérben forgó szemei, fölborzait 
haja, ingerültség miatt hamuszínre változott 
arczvonásai s tajtékzó ajka boszuló Levia- 
thanhoz tették hasonlóvá. Egy pillanatig ész
revétlenül állott az ajtónál, ekkor mint vér
szomjas hiéna ragadmányára, rohant a sze
relmében elvakult királyra, kíméletlenül ránt
va el félájult áldozatától.

Az elrémült első ámulásából magához 
jővén : meztelen fegyverrel rohant Mazep- 
pára, de ez kikerülve a csapást, csakhamar 
lefegyverkezteté a dühében elvakultat.

A megtámadó helyzetből védelmi ál
lásra kényszerített Kázmér a terem’ egyik 
végéig tántorgott vissza, elváltozott voná
sain kijátszott szerelem, mélyen megsértett 
büszkeség, korlátvesztett harag s a helyzet 
véletlensége által fölidézett félelem’ lángjai 
égtek, mint czikázó villámok az ég’ tükörén 
egymást üldöző fcllegek közöl.

így álltak hosszas ideig egymással 
szemben, tele boszu s gyülölség kinyoma
tával vonásaikon, mint két fölingerült bö

lény, mindegyik a másik’ megtámadását várva.
Kázmér végre az aitó felé ment, a te

rem’ közepén azonban megállóit.
—  Ezért fejeddel fogsz lakolni, kozák 

gaz, hálátlan eb! kit asztalom’ morzsáin 
hizlaltam föl. S te is bűnös czinkosa, mond 
összeszorított ököllel fordulva a reszkető 
hölgy felé, te szűz Lukréczia, ki mig egy ki
rálynak rád érdemetlenre vesztegetett ked
vezéseit visszautasítod , azalatt egy sehon- 
nai koldust rejtegetsz szobádban. Gyaláza
tos kéjhölgy, vén gonosztevő apád’ életét 
játszottad e l !

Hedvig elsemmisülten rogyott a király' 
lábaihoz, csak ennyit rebeghetvén: kegyelem !

Mazeppa kíméletlenül rántá föl a térdelőt.
—  Föl, föl gróf Zorecki Hedvig e pirító 

helyzetből, feleded, ki előtt térdelsz?
Kázmér vad fenyegetés közt távozni 

akart, de Mazeppa az ajtót belülről bezárta, 
s kulcsát magához vette.

—  Nem igy János Kázmér! igy nem 
válandunk el egymástól, mig számolásunkat 
be nem végeztük. Hálátlan ebnek méltóztat- 
tál czímezni ? Kövesd meg magad’; én ná- 
ladnál érdemesebb vagyok az emberi név
re, fölebb emelve az állatiságon, s nemesb, 
tisztább vérből származott mint te korcs 
vére a Jagellóknak. Koporsójukban fordulnak 
meg méltó boszujokban, ha hozzájok leszállsz. 
Hálátlan ebnek nevezél, kit asztalod’ mor
zsáin hizlaltad föl. Mint veszem észre, gyön
ge emberismereted van. Ebét hűvé tehetsz 
asztalhulladékaiddal, de embert, szabadlelkü 
férfit, csak méltányos s eszélyes bánásmód
dal kötelezhetsz l e ; a vetett kövér koncz 
nem törli ki emlékéből a megsértett büszke
ség s megalacsonyítás’ szégyenérzetét, sőt 
fájdalmasabbá teszi a vérző sebet. —  Én 
nem vágytam asztalod’ morzsáira, s legke- 
vesbbé sem érzem magam’ lekötelezettnek. 
Vagy talán az érdemel hálát, hogy imádott 
hazám’ szabadsága őseid’ ármánya, nem vi
tézsége által eltiporva gyászol, hogy apámat 
meggyilkoltátok, hogy engem kiragadva ro
koni karok közöl, idegen földre hurczoltatok 
gyalázatos szolgaságra ? ha ezen dicső szol-
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gálatok hálát érdemelnek, úgy meg kell val
lanom, hogy e föld’ leghálátlanabb terhe va
gyok. —  A szerep megváltozott, te hatal
mamban, s bűnös életed kezeim közt van, 
halálod rám nézve mindenesetre használna, 
mindemellett nem érzem magam’ elég lelk- 
ismer-etesnek arra, hogy a földet s e hazát 
illy nyomorult tehertől megszabadítsam. —  
Lovagias lélek megveti a fegyvertelen el
lent, s nem táplálkozik gyávák' vérével. —  
Végre csak azt jegyzem meg, rólam s elle
nem ám beszélj akármit, ezen banyafegyver 
úgyis legjobban illik hozzád gyávához ; rá
galmaid- s dühkifakadásaidra megvetés s 
legfölebb szánó mosoly feleletem; — de e 
hölgyet itt, lelkem’ mindenét, jegyesemet 
még sértő gondolattal i s , annál k'evesbbé 
szóval ne illesd, mert akkor a lengyelek 
bátran új királyválasztáshoz foghatnak.

A kigunyolt Kázmér e hosszas beszéd 
alatt nyelvét rágta dühében, majd későbben, 
mint verembe esett farkas ordítani kezdett.

Mazeppa fénylő tőrrel ugrott rá, vér
szomjas dühét alig fojthatván el.

•— Egy hangot sem többet* riada az 
életveszély miatt félholtra, vagy korcs véred 
bűnös fejedre szálljon. Segitségkiáltásod úgy

is hasztalan, elfeledted, hogy kiséret nélkül 
lépted át e lak’ küszöbét? mint vészt forra
ló orv lappangva másztál be az erény’ tem
plomába, hogy megrabold legszentebb erek
lyéitől ; mint kígyó csúsztál föl a szűz sze
mérem’ oltárára, hogy bemérgezd azon leg
szebb áldozatot, mit legbecsesebb menyasz- 
szonyi hozományul ajándékoz a boldog ara 
lángoló vőlegényének. De az idő múlik, pe
dig még az éjjel hosszú utat kell tennünk. 
Béke veled Lengyelhon’ királya, a viszonlá- 
tásig, nem sokára hallani fogsz rólam. Reg
gelig azonban irántunki kedvezésből légy 
szives ezen rejteket hálószobául elfoglalni. 
Gróf Zorecki kincsét tartá itt, mellynek gond
jától nagylelküleg fölmentéd; nem is képzel
ted ugy-e-? hogy magad’ számára üríted ki. 
—  Valóban ha érzeni tudnának, büszkék le
hetnének e falak, mert illy kincs aligha sze- 
rencsésítette őket jelenlétével. — Torkodat 
ne erőltesd, mert e falak’ üregében a leg
erősebb harsogás is susogásként enyészik 
el. —  Szavai', végzetével félerőszakkal taszí- 
tá be a halálfélelem miatt elrémültet rejtő
kébe, mellynek kulcsát övébe rejté. (Vége 
következik.)

PÉTER KÁROLY.

ÉLETBŐL.
Kis lányka ül Dunának partinál;
Hajába tűzve halvány rózsaszál.
A holdsugár övedzi arczait,
Míg a ligetnek sárga lombozatján 
Az őszi szél’ fuvalma átsivít. —
S a lányka fölmereng a holdsugárba,
És nézi —  és mereng — míg a szemek 
Hő fájdalomkönyükben fördenek.
S a lányka szöghajába nyúl —
S a rózsaszál ölébe hull, —
S ö messze bolygó gondolattal 
A rózsa dús levélzetét 
A lenge habba szórja szét.
Még egy levélke . .  méla pillanattal 
Tekinti a z t :
Oh semmi büv, oh semmi bánat 
Nem adja vissza tépett kellemét,
És semmi égmalaszt, és semmi bünbocsánat 
A megcsalt szívnek vesztett édenét . •!

És mig emigy gondolkodott :
Pilláin a köny megfagyott,
Egy jégcsöp indul lassuan 
Az arczokon le nyomtalan.
Olly pusztán néznek a szemek,
Tekintetök ullyan hideg,
Előtte mintha nyílanék 
Borzalmival a semmiség ! —
És jő, a minek jöni kell : —  a száron 
Még ing a rózsa’ végső levele,
S e végső szirmot is a lányka ime 
Reszketve —- lassan tépi le . •
A véglevélke hull — és hull —  és hu l l : 
S a lány —  utána elborul. —
A víz színén a tépett level.ek 
A hold sugáriban fehérlenek :
Az elmerülő lány helyén 
Terül a hullám feketén!

GÖRGEY.
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A IXE TAVA.
TÖRTÉNETI NÉPBESZÉLY. 

( Vé g e . )

IV.

lig tűnt el Tibald va- 
dászkiséretével, midőn 
K.... Jenő, az időben 
hires levente , Tibald' 
udvarán megjelent.

K.... Jenő egykor 
Piroska’ nevelője, bár 

biu dicsőség’ név 
szármadékán fényes 

családtól számító őseit,- mind a mellett az idő 
emésztő árjában ősei’ fényköréből a pórosztály
ba sülyedt le; születésénél nem üdvezlé, mint 
más gyermekpolgárt, mosolygás, nem zajlott 
víg ünnepély; egy atyai fájdalmas sóhaj, s a 
keresztvíz’ hideg csöpjei avatták világpolgárrá. 
Élte’ kezdődő ösvényén töviseket talált már; 
anyját születésekor, atyját igen ifjú korában 
veszté el.

Egy napon, atyja, midőn közeledni érzé 
azon perczet, melly örök álomra köti bágyadt 
szemeit, Jenőt haldokló kebléhez vonván imi
gyen szólt:

.Mielőtt szemeimet örök álomra zárnám, s 
nyelvem , melly lehető boldogulásod’ előmozdí
tására tanácsolt, elnémulna , halld életednek i- 
rányt adható szavaimat:

A keresztény tan leghelyesb elvei szerint, 
lételünk s eredetünk’ köz törzsökét az első em
berektől származtatja: ennél az emberi nemzet 
magasztosabb leszármazási okiratot soha nem 
mutathat elő ; de a hiúság közfalakat rakott a 
természet’ szent egyenlőségének elosztályzására. 
Az emberek nemzedékekre, ezek osztályokra, 
s rang szerinti családokra osztvák. A sors va
kon osztja adományait, — emel vagy sújt mint 
szeszélye tartja, ha jól osztályozott, szerencsés 
vagy; ha megfeledkezett rólad, ha szerencsét
len nem vagy is , de gyakran gúny s megvetés
sel vagy kénytelen találkozni az életen ke
resztül. ■

Az agg e szavaknál kitörő sóhajokban ful
doklóit , s miután csekély erejét újra meggyüj- 
té , beszédét ekkép folytató :

Elődeink Könyves Kálmán királyunk’ or- 
száglása alatt hü szolgálatokat tevének a hazá
nak; a jeles király őseinket hazafi szolgálatu
kért adománylevéllel, s ritka kiváltságokkal a-

jándékozá meg ; azonban mint minden a föl
dön , úgy őseink’ fényállása is a belháboru, s 
meghasonlások által változás alá vettetett; ado
mányjavaitól elesvén nemzetségünk, nem so
kára nemesi állásukból pórhelyezetre sülyedtek. 
Vedd e kulcsot; ama szekrényemben, mellyet 
e kulcs zár, találod azon iratokat, mellyeket é- 
retted őriztem eddig gondosan, s mellyek idő
vel családod’ állásáról felvilágosíthatandanak. 
Most Is—ten ve—led!

Az agg e szavak után elhunyt.
Jenő az élet’ rideg küszöbén magára ha

gyatván , alsóbb iskolai pályáját a S. a. újhelyi 
kegyes szerzet’ pártfogása alatt kezdé meg. A 
széplelkületü ifjú, minden szorgalom’ kövét 
megmozdítván , osztályában kitűnő lön , a mel
lett a festészetben is ritka ügyességet tanúsított.

Történt hogy Tibald az ügyes ifjúról érte- 
síttetvén , Jenőt' az iskolai szünidő alatt, Piros
kának a festészet’ elemeibe vezettetése végett 
udvarába hivá. Ez idő alatt az ifjú Piroska’keb
lében eddig ismeretlen érzelmet ébresztett. Szi
veik még soha nem ismert kéjben éldelegtek, s 
bar nem szólották gyöngéd érzelmeiket viszo
nyosán megnyugtató szerelmi nyilatkozatokban , 
arczukon a nyilatkozás’ legártatlanabb neme . 
minden szónoklatnál erélyesebben tanúsító a 
szüztisztaságu érzelmek' első hő lángját; anél
kül, hogy szerelmükről tudtak volna, szerel
mesek lőnek.

Egy napon Jenő bucsúleczkét adandó ta
nítványnőjének, Piroska’ szobájába lépe ; méla 
andalgásba merülve ült a hölgy kerevetén. A 
szoba’ nyílt ajtaján belopódzott enyhe szellő’ 
hullámain kéjillat lengett a kert nviló viragiról. 
Jenő szótlanul állott meg.

— Csak ma ne Jenő, szólt lassú s elfo
gult hangon Piroska, gyönge vagyok, érzem 
hogy nem volnék képes az ecsetet kezembe 
fogni. Majd holnap !

— Holnap reggel, viszonzá Jenő — elha- 
gyandom e várat. A szünidő végére járt, s a 
szerződés’ ideje lefolyt; bucsuvét végett va
gyok itt.

E szavak’ kiejtésére Piroska’ égszemei 
könynyel teltek e l , mellyek rózsaarczát meny- 
nyei bájjal önték el.

o
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x )  —Igen, drága hölgy! folytatá Jenő elfogult- 
$  ságából kibontakozva, távoznom kell e korbiil, 

hol annyi boldog órát élvezék. Életemnek új 
iránytakarok adni, s ha egykor a világ’ elő
ítéletét legyőzvén, a születés’ előítéletét a di
csőség s szorgalom’ utján leküzdöm, ismét lá- 
tandalak. Most Isten veled ártatlanság’ gyer
meke ! hajlamod’ lelkem’ erejét megismerteté 
velem; ha erőm szilárd akaratomnak engedend, 
kivívom a küzdés' utján azon dicsőséget, melly 
idővel atyádat megnyerje számunkra. Most mint 
pór, D. Tibald egyetlen leányának kezére ér
demelten vagyok.

— Ön rósz oldalról festé jellemét, szólt 
nyugtalanul Piroska. Mondá hogy pór. Nemde 
midőn a tájképek s virágok' szépsége s nemei 
közt válogattam, hányszor figyelmeztetett, hogy 

j  a természetben nincs semmi nemtelen , hogy az 
! emberek közt csak a szerencse’ véletlen ado

mányai képeznek elkülönző osztályokat!
E szavak alatt Piroska gyönge keblének 

érzelmeivel küzködött, arczát a szerénység’ pír
ja önté el, s midőn bátortalan igéi után szemeit 
fölnyitá, Jenőt többé nem láthatta.

V.

Jenő felsőbb iskoláit kitűnő szorgalommal 
végezvén, atyjától öröklött okiratai’ nyomán , 
nem csak családja egykori fényes nevét, hanem 
Abauj megyében egy nevezetes birtokot is a bi
torlók’ kezéből, jog’ utján visszanyerő, s IV-ik 
Béla magyar király, Jenőnk’ érdemeit méltá
nyolván, az időben hires jászói vár kormányzó
jává nevezé ki

A gyöngéd szerelem , melly Piroska iránt 
Jenő’ keblében égett, a küzdelem’ terén min
den nehézségeket legyőzetett a tetterős ifjúval.

Azon reggel, midőn Tibald a menyegzőt 
megelőző napon udvara' teljes kíséretében a 
vadászatra kiment, Jenő' kocsiját láttuk a Ti- 
bald’ várlaka felé vezető országúton.

A büszke udvar, mint kietlen zárda, pusz
tán állott, csak egy agg nő értesítő a magas 
vendéget a kegyelmes ur’ honn nem létéről.

1— És merre van a kegyelmes ur? kér- 
dezé Jenő nyugtalanul.

— 0  kegyelme a ladmoczi hegyek közé 
vadászatra ment, s csak estvére térend haza, 
viszonzá az agg nő.

Ezután vendégünk Piroska’ honnlétéről ér- 
tesíttetvén , magát a bájos hölgynél bejelentető.

Piroska az aggnő’ szavainak hinni nem tu
dott, s maga nyitott ajtót szive’ vendégének. 
Szűz ajkai első csókra nyíltak meg, márvány 

cJf karjai először ölelék szerelme férfiét. Jenő az 
A h  üdv’ kéjétől elragadtatva, szót nem ejthetett.
' A jelenet a milly meglepő olly költői volt.

így élvezé a boldog pár a viszontalálko-

-------------------------- ‘---------------------

zás1 mennyét, rokonérzelmeik’ üdvezítő össze
olvadásában , midőn Ottmár, ki Piroska’ minden 
lépteit kémlelé, a leirt jelenetet a góth ablak’ 
kerekded tábláin átható szemeivel kivéve —ivét 
villámsebességgel fölhúzva, jól irányzott nyi 
lát Jenő’ szivébe pattantá. Jenő hölgye’ lábai
hoz roskadott, kit az iszonyú jelenet’ eszméle
tétől foszta meg.

Tibald , miután a történtekről értesíttetett, 
Ottmárt cselekedetéért, a leghíresebb agárral 
ajándékozá meg , őt mint leánya’ nemtőjét há
lás csókokkal szorítá kebléhez.

Piroska a történteket álomnak magyarázá.
Másnap a góth egyház’ harangjainak bús

hangja egyszerű temetésre csődílé a jámbor 
falu’ népét. Gyalutlan deszkadarabokbul össze
vert koporsó foglaló el az egyház előtti tér kö
zepét, s nem sokára a deli levente’ hideg tete
mét szent ihletéssel kiséré a nép’ elfojtott so- 
haji közt az agg lelkész a folyam melletti sír
kertbe.

És benn a várban menyekző tartatott!
Még az napon a szomszéd falvak’ lakosai 

vetélkedve özönlöttek szemtanúi lehetni a ritka 
ünnepélyü nászkiséretnek.

A napnyugta — mondja tovább a rege — 
csöndes volt; de a nyugodt lég tikkasztó hő
sége égi vihar’ előzményének látszék lenni. Je
nő’ hű szolgája egyedül gyászolt ura’ sírján , s 
piros nedvével ékesíté a kopasz sír’ keresztjét.

— Illik a piros szín kereszted fájához! 
sohajtá a hű szolga, mert véreddel festéd ko
porsód’ gyalutlan deszkáit!

— Még felírom uram s orgyilkosának ne
vét. Mit tarthatnék én Tibald’ dühétől? szólt a 
hű szolga , uram’ halála után hantja’ szomszéd
ságában magam vájom ki síromat!

,Itt hamvad K.... Jenő kit G. Ottmár’ nyila 
élete’ delén orozva gyilkolt meg1.

— Most már jól van, addig mig az eső’ 
csepjei nevét le nem mosandják, a nép’ emlé
kezetében élni fog {

VI.

A góth egyház’ belseje számtalan szövét- 
nekkel világítva ünnepélyes fényben ragyogott. 
G. Ottmár a kényszerített menyasszonyt vezető 
a rózsákkal hintett egyházba vezető utczának 
virágos himzetén, — Piroskát, kit a tolakodó 
nép’ szánalomsohajai kísérőnek az egyház’ szent 
küszöbéhez. Piroska’ arczán fájdalomszülte láz 
látszatott magát tükrözni, tagjait egyszerű fe
hér öltöny fedé, ébenfürtjei körül rózsafüzér 
fonódék, mellynek virágai .piros szinöket a 
menyasszony’ halvány arczáiról látszának le
orozni. Nem sokára mint márványszobor, melly
nek alatta irás nem jeleli mi okbul állíttaték 
föl? térdelt Piroska a márványoltárt környező
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f szent lépcsők fölött. A „szeretem“ igét álgyuk' 
s harsány zene kitörései követék. Piroska G. 
Ottmár’ törvényes neje lön.

A menyasszony, mintha indulata keblét 
szét akarná repeszteni, könyezett, majd ismét 
mosolygott.

Egyházból jőve* a sírkert’ gyászkeresztjei
be ütődék Piroska' tekintete. Édesanyja’ jutott 
eszébe, s legyőzhetlen vágy vonzá őt a sírok’ 
csendes hazájába.

— Koszorúmat az oltár’ zsámolyától föl
kelve , mond Piroska, anyám’ vaskeresztjére 
tűzöm, s te jó atyám nemde követni fogod a 
sírkertig leányodat ?

— Más alkalommal gyermekem; most 
vendégeinkkel a sírkertbe menni, nem lenne 
illedelmes , feleié Tibald.

De Piroska atyja’ szavaira nem ügyelve , 
anyja' sírjához sietett, s a mint Jenő' új sírját

| megpillantá , s álmát a sír’ hantja fölött térde- 
j lő szolga megfejté, e borzasztó jelenet s a tör- 
I téntek’ átgondolása megzavaró különben is föl

lázadt elméjét; öntudatlanul .borult a kedves’ 
tetemét rejtő sírhantokra , s miután forrón öm
lő könyei közt Jenő’ keresztjét csóközön s ké
nyekkel áztatá, megtébolyodottan a sírkertet a 
folyam' részéről magasan környező kerítésről 
a Bodrog sodró árjába ugrott!!

Piroska menyegzői ágyát a Bodrog’ hullám
sírjával cseréié föl. Emléke a nép’ száján any- 
nyi századok után hiven megmaradt, s midőn 
1837. évben a romnak indult egyház’ falait le- 
dönték, Piroska’ sírkövét az egyház’ falaiban 
találták meg !

A folyam’ azon része pedig . melly a sze
rencsétlen nőnek hullámsírt nyitott, mai nap is 
, l á n y ‘ t avá ' nak neveztetik.

SARKADY JÁNOS.

*

KORUNK METAMORPHOSISAI.
7.

A V É D E N C  Z.

Egyik falábáról sántafinak is nevezett tudós Pudelius tanár ur miként fogadja el a 
szende Őzike kisasszonyt. Őzikét társalkodónőül árván maradt gyermekei mellé Rókásiné 
ajánló, a szép Őzike’ rokona. Feszült figyelemmel várja Rókásiné az eredményt, melly ér
dekes védencze’ sorsáról határozand. Pudelius és Őzike nem sokára oltárhoz mennek.

/
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8 .
APJÁRA ÜTÖTT.

Dajka ! siessen csak szaporán . siessen !
Megyek, szaladok. Istenem! szakasztott papája!

9
KIVÁNDORLÓK.

— Tehát igaz hogy városunkat légszeszszel fogják világítani?
— Fájdalom, édes Bagolyfi u r , azt beszélik. Már az újságlapok is hirdetik.
— Tehát utósó fészkünkben is háborgatlatunk ! itt hova olly biztos hiedelemmel 

koltözénk , hol csak imént is olly sürü sötétség honolt, hogy századokra biztosítva hittük 
árva fejünket a kártékony világosságtól! Fölkötöm újra vándorsaruimat, és tovább buj- 
doklok.

És Bagolyfi ur családostul kivándorol Budapestről — Magyarországba.

í
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ESDEKLÉS A MAGYAR NEMZET’ FIGYEL
ME- ÉS RÉSZVÉTÉÉRT.

S Z E R E L E M .
0... Etelkához.

Hő részvéttel karolá föl nem régiben nem
zetünk a moldvai magyarok’ ügyét, s megtevé 
mit tenni szabad nemzetnek illék: de fájdalom, 
a viszonyok’ hatalma kevés reménynek enged 
jelennen helyet; a messzibb jövendő pedig bi
zonytalanabb, semhogy moldvai rokonaink’ sor
sa' enyhítését attól várni lehetne. A mostoha 
körülményekbe látva, még Moldvában létem
kor szívesen híttam föl a csángó szüléket, mi
szerint gyermekeiket művelődés- és tudomá
nyok’ szerzése végett honunkba küldözgetnék, 
majdan egykor a vallás és nemzetiséggel kar
öltve járó műveltség’ áldott magvait kis hazá- 
jokban saját feleik között terjesztendőket. Sü- 
keriilt hivogatásom. És ime , a terhes akadá
lyokon áttörve n é g y  csángó ifjú jelenék meg e 
napokban házamnál, egyenesen Moldvából, sor
jukat itt a lelkes magyar nemzet’ kezeibe lete
vők; tudomány és művelődés után esengők.

Vétkezném, ha nemzetem’ méltó figyelme 
s meleg részvéte iránt egy pillanatig is kétked
ném, s erős hiedelem nem táplálna, hogy azon 
nemzet’ jobbjai, mellynek közvagyonából éven- 
kint negyven szláv nyelvű bosznyák ifjak ne
veltetnek közöttünk,— az élelmükért szolgálni 
kész négy csángó magyar ifjút éhezni, és az 
anyanemzetben helyezett szép reményüket meg
hiúsulva látni nem engedik.

Tizenöt- tizenhat évesek az ifjak ; egyik 
közölök már 3 év óta a kézdivásárhelyi tano
dában folytatá tanulását, s ámbár szolgálattal 
szerezve kenyerét, mégis tanuló társai’ sorá
ban legkitűnőbb helyet érdemle.

Magunkhoz méltó figyelem vár reánk ha
zafiak ! Vessük el a jó magot, melly magyar 
népet boldogító terményt leszen dúsan hozan
dó. Egyedül ezen mód vezethet kívánt czél- 
hoz; miután a nemzeti academia által folyó év’ 
elein a csángókhoz küldött 750 darab naptári, 
ima- és egyéb erkölcsi tárgyú könyvek az o- 
lasz missionariusok' közbevetésére a moldvai 
kormánytól mint gyanús müvek elkoboztattak 
stb. stb. — s bárminő ártatlan működéseink , 
balra magyarázva, örökké megzsibbasztathat- 
nának. A kegyes részvétre hajlandó érdemes 
honfiak’ bárminő segedelmezése’ bevételére, üd- 
ves működésiről honunkszerte ismert tek. Antal 
Mihály nemz. casinoi könyvtárnok urat kérém 
föl, ki már is sikeres lépéseket tőn ez ifjak jö
vője fölött. Pesten, őszelő' 29-kén 1845.

JERNEY JÁNOS. s.k.

— —

I.
Érzelmem egy lángóczeán,
Utánad kedves kis leány !
Aranyhal benne a kedély,
S tengeri vesz a szenvedély.
S a gyöngyben gazdag tengeren 
Tündérhattyu a szerelem,
Melly bájlón leng a part felett,
S e tenger’ partja k e b e l e d .

LISZNYAY K.ÍLMÁN.

HSTI SS2MLS.
leopoldvárosi nagy 

templom’ építése még 
ez évben megkezdetik. 
A szállások felmond- 
vák, s a lelkes adako
zók igérményeik’ telje
sítésére fölkérvék. El
ső helyet foglal ezek 
közt Schiller K. u r , ki 

mint tudva van 500,000 téglát ajánlott ingyen 
az építéshez, ha ez még jelen évben megkez
detik. A Kappel Fr. ur által még 15 év előtt 
ajándékozott 400 pft, azótai kamatjával együtt 
mészvételre fordíttatott, s igy a rég óhajtott 
nagyszerű műhöz tettleg hozzáláttak. Igaz hogy 
a pénzalap most meg igen csekély, t. i. csak 
százezer forint, de helyesen jegyzi meg a P. Z. 
mikép a legszilárdabb s legnagyobb következ
ményű vállalatok rendszerint alig felötlő böl- 
csőbül kelének virágzásra, s hogy, a munka’ 
tettleges megkezdése s habár lassacskán, de 
mégis folytonos emelkedése újabb meg újabb 
ingerül szolgáland a nagy közönségnek adako
zásokra s a nagy ezéf bevégzésének előmozdí
tására. Az egyházat, mint már említőkegyszer, 
Hi ld ur építendi, s igy előre is bátran elmond
hatjuk, mikép az Magyarország' egyik dísze 
leend.

— A ,Társalkodó1 az életdelejzetriil (Le
bensmagnetismus) közöl egy czikket, melly bői, 
a szerző tr. ur’ felszólítására, némellyeket köz
lünk olvasóinkkal , már csak azért is, mert az 
állatmagnetismusi gyógyrtendszee d i v a t t á  ké
szül lenni, s igy felőle szólni divatlapban, nem 
csak lehet de kell. Az ú j , vagyis inkább felújí
tott gyógymód’ ajánlatára Kiko tr ur vön tol
lat, bemutatva a közönségnek kísérletei’ ered
ményét. ,,Rég vala már óhajtásom — igy szól 
iró — azon hathatós gyógyszerről, minő az

3
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érez- és életdelejzetben rejtve van, említést 
tenni, s a szenvedő emberiségnek e két gvógyha- 
talom felől e mezőn nyert tapasztalatokbul egy 
orvosi elveken nyugvó tant előmutatni: de ré
szint az álorvosok' titkolózásai s mesés elbe
szélései ezen szernek használata felől, valamint 
annak titokteljes alkalmazása kényszerítettek a 
tiszta igazságról hosszabb ideig hallgatni, nehogy 
idő előtt, tapasztalás nélkül, kora ítéletet hozzak. 
— lm tehát most, a kettős gyógyerő' többszö
rös alkalmazása után akarom kísérleteim’ ered- 
vényét a közönséggel, legnagyobb nyíltsággal, 
mikép folyvást az alkalmazásnál cselekvém, 
tudatni.

- Jóllehet a legrégibb, újabb s legújabb idő
beli nevezetes férfiak’ iratai s tapasztalatai nyo
mán az életdelejzet leghathatósb gyógyszerül 
ismertetik is, s némelly különös esetekben sem
mi más, hozzá hasonló szer által nem pótolha
tó: valódi hathatósága mégis mindeddig félre 
volt s van ismerve, s titokteljes fátyollal borít- 
tatik, mit a szerzők’ legkülönfélébb véleményei 
tanúsítanak.— Azon körülmény azonban, hogy 
az életdelejzet olly nagyon sülyedett, abban 
fekszik, hogy az orvosok, kik a delejzetet Mes
mer’ ideje óta rendelték, azt legszélesebb ér
telemben , mint valami egyetemi hatású erőt 
minden betegségesetekben, mik makacsul min
den gyógyászi szereknek is ellenálltak , erősza
kolva, s álmon és alvajáráson kívül más ered- 
vényt elő nem idézve alkalmazták.

Egy másik körülmény, miért a delejzetfe
ledésbe ment, az, hogy ezen gyógyszer,’ gya
korlatba vétele nem történt tudományos vezérlet 
alatt, és hogy az érczdelejzet csakj igen keve
sek által alkalmaztatott eléggé erős szerszámok
kal.— Főleg pedig azért esett ki használatból, 
mivel nem szabadult meg a közsorstul, mint 
más hathatós szerek, miszerint a charlataneria 
s nyerészkedés’ kezei közé jusson.

Nem csodálhatni tehát, ha e gyógyszert 
az okszerű orvos még mainap is csak ellenke
zéssel fogadja el, illyen gyanánt; némellyik 
azt nem csak nem alkalmazza, hanem a beteget 
annak használatáról le is beszéli, miután fővá
rosunkban is nagyobb -részt álorvosok, vagy mi 
több , minden magasb kiképezés nélküli szol
gák alacsonyítják le czéleílenileg ezen szer' 
gyógyerejét.

Ennélfogva várhatni , hogy értelmes orvo
sok is hasonló balságok’ elfojtása után, több 
külön esetben minden bizonynyal élni fognak e 
gyógyszerrel.

Minthogy továbbá a delejzet miut_ puszta 
gyógyerő, egyedül csak ritkán használtatik; 
betegségi legtöbb esetben pedig csak más ro- 
konhatásu szerek’társaságában mutatkozik czél- 
szerünek: szükségesnek tartom itt megjegyezni, 
hogy a delejzet koránse bizassék nem orvosak’

kezére, miután igazi vezetésére okvetlen orvo
si tudomány kívántatik.“ Ezután számos eseteket 
beszél el tr. ur, mikben az álllatdelejzetet si
kerrel használta , s felhí végül mindenkit, ki a 
dolog’ valóságáról meggyőződni akar, öt laká
ban (zöldfauteza 267 sz.) meglátogatni. Az or
vos ur 10— 120 font vonzerőnyi deléj-, patkó 
s egyéb villanydelejzeti készületekkel b ír , mik
kel a legkülönnemübb, kivált ideges bántalmak- 
ban legohajtottabb eredvényeket remél elérhetni.

Hasonlókép nagy előszeretettel műveli je
lenleg városunkban a deléjzetteli gyógyítást 
Hrabovszky tudor ur i s , (lakik az újvilágutczá- 
ban a sas mellett) ki szinte el van látva igen 
czélszerü készületekkel, s már is több betegsé
get sikerrel gyógyító.

— Legközelebb —  mint irtuk minap —
száznál több fáklyavivő magyar ifjú tiszteié meg 
Szemere Bertalan Borsodmegye' volt orsz. gyű
lési követét ; midőn a szövétnekes sereg egyik 
szükebb utczában nm. Széchenyi István gr. urv 
hintájára ismert — meggyőződve, hogy a sze
retve tisztelt nagy hazafi benne ül — harsány 
éljenzés és magasra emelt fáklyákkal tanusítá 
ö nméltósága iránti tiszteletét. A nemes gróf 
szívesen fogadva a nem készült, s ép azért 
igazán szívből fakadt tiszteletnyilvánítást , hin- 
tójából kihajolva űdvezlé a vidáman tovább vo
nuló fiatalságot. Jel.

— Pest' nagyszerű középületei közt nem 
utósó helyet foglaland el a nagy laktanya, melly 
az üllői utón építtetik. A nehézségek s illetőleg 
vád, melly az építőmester ellen emeltetett, mint
ha az épület nem bírna a kellő szilárdsággal, 
hivatalos vizsgálat’ következtében alaptalannak 
nyilvánult.

— A Rochuskórház, mindamellett hogy 
csak nem rég nagyobbíttaiott tetemesen nagy 
szárnyépületekkel, már kicsiny lévén a segély
igénylő betegek' fölöttébb szaporodó számának 
befogadására , a P. Z. szerint egy szomszéd 
lak’ bérbevételével téresbittetett újólag.

Wilkoszevszky Béla ur’ hegedütan ódá
ja f. hó’ 1-jén megnyittatott s már néhány ta
nítvány megkezdé a tanfolyamot. Ajánljuk azt 
mindazok' figyelmébe, kik e nagyon elterjedt 
s leghálásb hangszeren a hegedűn alapos okta
tást venni óhajtanak. Közelebbi értesítést múlt 
számunkkali jelentésből vehetnek az érdeklettek. 
Az intézet van a régi postautezában 26 sz. a. 
2-d emeletben.

— Eperjes apprehendálja a magyar orvo
sok és természetvizsgálóknak, hogy a megla- 
komáztathatási szerencsében részesülhetést a 
kassaiakkal kell megosztaniok, s apprehensió- 
joknak egy hosszadalmas czikkben engednek 
utat. Boldog Eperjes, mellynek nincs egyéb ba-

I ja , mint illyesmiken fölakadni !
I — Az ipar’ érdekében jövő őszutó hóban
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nagy közgyűlés fog városunkban tartatni, melly- 
re az ország’ külön vidékeiről számosán érke- 
zendnek, a vidéki iparviszonyokat képviselen- 
dők. A budai színkörben terítendő asztalnál 
mintegy ezer vendég fog áldomást üríteni a ho
ni ipar’ mielőbbi fölvirágzásaért. #

— Gróf Széchenyi ő exc. a földunasoron 
pompás palotát építtetni szándékozván, az eh
hez szükséges házhelyt 62,000 pfton vásárlá 
meg. Ugyanazon telek néhány év előtt 12,000 
pftnyi becsű volt, sőt csak nem rég sem volt 
ára több 31,000 pftnál. E becsárszökkenés még 
is rendkívüli, s egyik legkiáltóbb bizonysága 
fővárosunk' óriásléptekkeli emelkedésének. A 
mélt. gróf, mint érintők, nagyszerű lakpalotát 
szándékozd emeltetni, melly fővárosunknak e- 
gyik legelső dísze leend.

— Addig remélhető, hogy azon eléggé nem 
dicsérhető utczabérmálás, melly a legszeren- 
csésben lön megkezdve a Zrinyiutczával, a töb
bi utczákra is kiterjed , s a főút már akkor al
kalmasint Corvinutcza, többi szomszédjai pedig: 
Sz. István, Hunyady stb néven fognak nevez
tetni. S már ezt csak a nagy hős Zrínyi iránti 
kegyeletünk is igényli, melly nem a legszebben 
nyilatkoznék, ha a dicsőt holmi holló, veréb, 
szél stb nevek közé ékelnők, mi ollyformán jő 
most ki, mint mi gúnykoszoru , mit a megtisz
telni akart szellem körül font az utókor. Szóval 
a Szarkautcza Zrínyivé változtatása foltétezi, 
követeli a többieknek is hasonló kegyeletes ne- 
vekrei átbérmáltatását, mi még most a legki
sebb baj nélkül megtörténhetik.

— A franczia légszesz világítási társaság’ 
igazgatója fővárosunkban mulat, s az általa tett 
ajánlatok még a mostani világítási költségeknél 
is jutányosbaknak lenni mondatnak. Ha igy, nem 
igen fog a nevezett társaság nehézségre találni, 
csak aztán be ne teljék majd itt is, hogy: ol
csó húsnak híg a leve.

— Egyike a legérdekesb irodalmi újdon
ságoknak , mi készülőben van , kétségkívül a- 
zon népdalgyüjtemény, melly a Kisfaludytársa- 
ság által kiadatni fog. Az ország’ minden vidé
keiről beküldött népdalok’ rendezése s a gyűj
temény’ szerkesztésével Erdélyi ur van meg
bízva. A gyűjtemény nem csak a dalok kóta- 
nyomataival fog kalauzoitatni, hanem hol szük
séges lesz, commentárral is érdekesíttetni.

— A színház barátira ritka élvezet vára
kozik; a koránhunyt lángész Katona’ drámája 
Bánk bán fog t. i. színre hozatni. A ritka hatá
sú mü’ adathatása újólag kieszközöltetvén, Lend- 
vay ur választá azt jutalomjátékául.

— Széchenyi István gróf ő exc. miskol- 
czi tudósítások szerint, ott ünnepélyesen fogad
tatott. Fáklyás zene s tartalomteljes szónok
latok emelék az ünnepet , s fényes lakoma vég-

z é , melly alkalommal számos áldomáspoharak 
üríttetének. Ő exc. tiszai útját úgy látszik, foly
tonos diadalmenetté fogja változtatni amaz igaz 
tisztelet, melly e nagy hazafi iránt minden igaz 
magyar’ keblében tiszta fényben lángol.

— Az új bérlet a nemzeti színházban f. 
hó’ 1-jén megkezdetvén, az eredmény igen ked
vező, mi különösen a zártszékek’ népességén 
tapasztalható. E kedvező részvét azonban még 
erősb ingerül kell hogy szolgáljon az intézetnek 
ernyedetlen s őszinte törekvésre , az olly for
rón nyilatkozó pártfogást folyvást megérdemel
ni , mi hogy megtörténik, teljes bizalommal 
hiszszük, mig a mostani főigazgató nemes gró
fot látjuk intézetünk’ élén. Nem kétkedvén, 
hogy azok, kik ő mlgának úgy szólván jobbke
zei, az ő akarata , iránya s szellemében őszin
tén törekvendenek magok is minél inkább meg- 
alapítni azon jó hitelt, mellyet színházunk ma
gának kivívott. Reméljük hogy az Összes színi 
személyzet mihamar teljesen együtt lesz , első
rendű művészinket gyakorta láiandjuk színpa
don , s a kezdők’ nagyobb szerepekbeni gya- 
kortai fölléptetése inkább majd ismét csak a jö
vő nyári hónapokban fog gyakorlatba vétetni, 
e télen pedig arra leend csupán gond, hogy 
az előadások a színi személyzet’ erejéhez ké
pest lehető legkielégítőbbek legyenek. Nem mél
tányolható e részben eléggé a ns gróf’azon ha- 
tárzata, miszerint Füredyhek a télszakra visz- 
szajovetelét kívánja, s pedig nem csak azon 
indokbul, mert itthonn rá szükség van, hanem 
azért is, mert mint már e lapokban rég kimond
tuk, azon olaszországi költséges utazásnak egy- 
átalában hasznát nem látjuk, s sokkal czélsze- 
rübbnek hiszszük s hasznosbnak Füredy urra 
nézve , ha pártfogói őt jövő tavaszszal ismét 
Bécsbe küldik fel az olasz színházi szakra. 0- 
kainkat nem akarjuk itt ismételni. — Nagy hiány 
még mindig egy jó tenor’ nemléte.

— A nemzeti Kör múlt szombaton délután 
tartott zajos gyűlésben csakugyan elhatárzá, 
hogy a hatvaniutezai horváthházba költözik. 64 
szó 25 ellen szavazott a beköltözés mellett. En
nek következtében az egyesület’ eddigi alelno- 
ke Fényes Elek ur lemondását tudatú a köz
gyűléssel. A jövő tisztújítás nyolez nap múlva, 
f. hó’ 15-kén lesz, a választás, mint halljuk 
érdekes leend; a vélemények, mennyire e pár 
napon kivehettük , olly férfiakban öszpontosul- 
nak , kiknek a Kör’ érdekeibeni müködendésük- 
től csak üdvest remélhetnénk az egyesületre 
nézve. Némellyek a feloszlás magvát akarják 
mindenkép látni a szállásváltoztatásban, a na
gyobb rész ellenben azt hiszi, hogy csak most 
fog még a Kör igazán megalapulni. Az idő meg
mutatja majd , ki volt hamis jós. És ez idő nem 
igen messze van.

*



— A polgárkatonák két szegény párt ösz- 
szeadván. a boldogoknak múlt hétfőn tárták föl 
esküvőjük és nászlakomájokat, az elsőt a bel
városi szentegyházban, másikat künn a lövön- 
dében, víg poharazás , áldomások, zene és mo
zsárdurrogások közt.

— A legújabb magyar nyelvű franczia 
nyelvtanok közt egyik leghasználhatóbb Me ré- 
nyi L i p ó t  űré, kezdő magyar tanulók' szá
mára. Szerző könyvét könnyű fordítmányok, 
egy kis szógyüjteményke, olvasási gyakorlatok 
s néhány közmondatokkal Iáita el , s az égé 
szel igen czélosan szerkeszté. Ára 30 kr pben.

— A müegylet tegnapelőtt közgyűlést tár
ta , mellynek főtárgyát új választmány’ válasz
tása tévé. Mig a szavazatok rendbeszedésével 
a bizottmány foglalkodott, addig egy és más 
indítmány és határzat tétetett az egyesület’ ér
dekében. Nagyon üdves eszme lön többi közt 
megpendítve az egylet’ örökítését czélzó intéz
kedések’ sürgetésében. Erre nézve a választ
mány megbizatott, hogy a czélszerü eszkozök- 
rül tanácskozzék s majd annak idején tervet 
nyújtson be a közgyűlésnek. Szóba jött azon 
átalánosan emelt nyilvános panasz is, hogy az 
egylet szembeszökőleg keveset tesz nemzeti i- 
rányban , az egylet’ e vétke közösen elismerte 
tett, de azért maradt a közgyűlés a réginél. Az 
egyleti mülapot nem honi, hanem d r e z d a i  
művész készítendi. — Lényeges még a közgyű
lés’ azon határzata , melly az aláírókon a rész- 
vénydíjt mindeneseire szóbeli per’ útján is meg
vétetni rendeli, akár élvezi valaki részvénye' 
előnyeit, akár nem. És ez az intézet’ fónállása 
tekintetéből igen szükséges intézkedés.

— A nemzeti színháznál legelső operai 
újdonság Don Pasquale lesz, mellyet már szor
galmasan tanul az operaszemélyzet. Ezt majd 
Don Sebastien kovetendi. Dráma' terén is lá- 
tandunk újdonságokat. Az eredeti darabokbul 
ugyan már kifogytunk , mert azok valódi ma
gyar gazdálkodási procedura szerint, egy halmaz
ban hozattak mind színre, igy tehát most be 
kell érnünk a fordítmányokkal. Ezek’ elseje lesz 
K i r á l y n ő  és k a l a n d o r o k  ez. Öt felvoná- 
sos dráma, melly jövő szombaton S z i g e t i  
ur’ jutalmára fog adatni, kit is , mint tehetség- 
dus és e mellett szorgalmas ifjú szinészt, mint 
a magyar színművészet egyik nagyreményű ta
nítványát szívesen ajánlunk a közönség’ pártfo
gásába.—-Másik drámai fordított újdonság Seri 
be' P á r t  fog o l á s  czimü 5 flvsos vígjátéka 
leend.

— Nem kis gátul szolgál az operai élvek
ben Schodelné asszony’ sulyosb betegsége, 
melly hogy mielőbb állandó jóegésségre változ
zék, mind a közösen szeretett művésznő, mind 
a művészet, mind végre minélveink’érdekében is 
egyenlőn kívánatos és óhajtandó.

— A szüretek mármár végükre járnak ; a 
legszebb őszi napok kedveznek a szőlőhegyeket 
elevenítő mulatságoknak, miknek azonban édjét 
nem kévéssé megrontja rendkívüli savanyúsága 
a szőlőnek, miről átalános a panasz.

— A müegylet' bevéte f. 1845-ben 9000 
pftra ment , mi szép részvétnek jele. Mit lehet
ne még várni, ha az egylet nem szorítná any- 
nvira háttérbe a nemzetiség' igényeit!

— Nem tehetjük hogy dicsérőleg meg ne 
említsük mi is Szekrenvessy kapitány urnák a- 
zon erélyes fólléptet, mellyel néhány játékbar
langok szellőztetésében eljárni szives vala. Va
lóban kár , hogy olly szilárd szándék és aka
ratnak, azon szakját teljesen értő, fontosságát 
felfogó s használni kívánó erélvnek nagyobb 
erő nem áll szolgálatára, mint néhány rendőr- 
szolga. S hogy illy szárnyszegetten is annyit 
tesz , csak érdemét neveli Sz. urnák.

— A virágkedvelőket figyelmeztetik az 
Élk. hogy Budán , mindjárt a vár alatt, az úgy
nevezett födött folyosó melletti 731-d. számú 
házban több százra menő legújabb nemű geor
ginák csomókban, 170 darab legszebb camelia, 
200 darab fuchsia , több pelargonia s mintegy 
60 darab rhododendron, úgy szinte egy üveg- 
s melegház, több növény és kertészszer a leg- 
jutányosb áron eladandó.

— A német Pest'her Zeitungban egy va
laki magyar philologiával bíbelődik, s nyelvün
ket olly roszhangzásunak találja, miszerint „meg 
van győződve, hogy 100 közöl 97-en félre dob
nak nyelvtant és szótárt“, ha olly stilisticai 
szörny(?)eket kell megemésztniök, minőknek 
példája az egyházi lapból felhozatik, s melly 
így hangzik: „megkeresetekre nézve tetemes 
kellemetlenséggel.“ Tiszteljük kinekkinek a z ő 
m e g g y ő z ő d é s é t ,  bárminő legyen is az. 
Egyébiránt szó a mi szó, hanem az eupboniá- 
ra bizony nem sok gondot fordítónk mi eddig, 
tán e figyelmeztetés után meglehet majd töb
bet fogunk.

— A szőlőkiállítás tegnapelőtt vette kéz-, 
detét Budán a m. gazd. egylet’ országos szőlő
iskolájában, s tartand f. hó’ 20 káig. Megszem
lélésére mindenki (gyermekeket kivéve) szíve
sen láttatik.

— A fokosnak fénykora újra fölföltüne- 
dez, minek l e g é r e z h e t ő b b  jelenségei amaz 
ószerü verekedésekben nyilvánulnak, mik mé
szároslegények és fiatalok közt divatra kapni 
kezdenek. Kár e részben a rococot divattá a- 
vatni.

— A Spiegel szerint némelly pesti polgá
rok gránátos osztályt akarnak alakítni.

— Az új gőzös ,Sophie“ szombaton tön 
próbautat Pestbuda között, s gyorsaságával bá
mulatra gerjeszte mindenkit.

— A Tigris vendéglő’ teremében egy bü-
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vésznő kezdé meg mutatványait vasárnap, Be r n 
h a r d  asszony, ki mint tudva van, már több 
városát bebarangolta országunknak, s most itt 
szándékozik fejvételi s feltámasztási productioi- 
val — furórét csinálni.

^  — A Spiegel egy téli uszda’ fölállítását
tanáqsolja.

— Tudtára adatik mindenkinek, a kit illet, 
hogy Irmesi Homonnai Imre uramnak könyvét 
valahogy meg ne vegye, mellynek czime kö
vetkező ; Beszélgetés a versiró és a halál közt. 
Az emberek’ végvallomása s a halál' szavai. 
Népjellemzetek. Minden idő s népbőli nagy s 
különös emberek’ emlékei — e p i g r a m m á s  
p á r h a n g  m é r l t e s e k e n  stb stb. I r m e s i  
H o m o n n a i  I m r e tanártól. Ha pedig valaki 
keresztény felebaráti figyelmeztetésünk’ daczá 
ra azt mégis megvenné , mi aztán okai nem le
szünk , ha az olvasót valami baj éri, mert ezen
nel jelentjük, hogy azon verseket a nagvtudo- 
mányu költő és tanár — önvallomása szerint— 
„m e 11 y r e ütő, éjjel a szájat kiszárító beldaga- 
natok’ természetéből eredő álmatlanságában” ir- i 
ta. — Minden jó lélek dicséri az urat!

— Budapesti szemlélődésünk után vessünk 
egy zárpillantást Bécsre is, honnan e perczben 
vettük, őszhó’ 2-ról, egyik tisztelt tudósítónk' 
habár rövidke sorait: ,A császári család — igy 
szól tudósító — még mind Schönbrunnban mu
lat , tartóztatva e pompás nyáriakban az őszi 
napok' ritka kellemessége által. Metternich hg. 
múlt hó’ 25-kén tért vissza a birodalmi fővá
rosba, mellynek utczáit máris tömérdek idegen- 
ség népesíti újra ; a nyáron át falut és fördőket 
keresett világ lassankint visszahúzódik a fal
tömkeleg’ gyomrába, elölni egy telet a szokott 
fővárosi élvek' stereotyp egyhangúságában.— 
Hogy a bécsi színházak most egymásután új 
külalakot kaptak, nem újság már, hogy ez újí
tásokra szükség ne lett volna, nem mondhat
nék. Azonban a benső, művészeti változások
kal sokkal nehezebben megy a dolog. Legszebb 
az újult színházak közt mindenesetre Cárié, ki 
színházát mintegy varázsveszszővel, legpaza- 
rabb díszítéssel 7 hét alatt egy á la renaissan
ce salonná változtatta, mellyet közel ötszáz lég- 
szeszláng világosít. E színház’ látogatása most 
bon ton, a haute volée’ kedvelt gyülhelye. A 
wiedeni színházat Pokorny talán magyar ká
posztának hitte, melly csak fölmelegítve igazán 
jó. Ugyanazon díszítés melly 30 év előtt. A tár
saság, Beckmann családot kivéve, középszerű. 
Staudigl ugyan és Marra -k. a. minden perczben 
váratnak, de még itt nincsenek, ámbár ezek’ 
rovására már múlt hó' 1-jétöl kezdve jóval fel- 
rugtatta Pokorny a belépti árakat. — A józsef
városi színház tegnapelőtt nyittatott meg, s 
maradt a régi, csupán az eddigi rózsaszín s e- 
züst butorzást fehér aranyra váltá fel. A pla

fond irtózatos ízléssel van festve,— az angya
lok, kik a lámpa körül röpkédnek, iszonyatos 
alakúak, s a bécsi Witz ,gesunde, dicke Bu- 
ben'eknek kereszteld őket. — A karinthkapui 
opera — tesped , elavult operákat ad roszul , s 
nem az első énekesekkel, s igy természetesen 
buknak.— Végül az udvari várszínház egyforma 
következetességü léptekkel halad, vagyis in
kább marad azon állapotban, mellyben 20—30 
év előtt vala.‘

AJA , őszelő’ 30. Folyó hó’ 
26-kán szenteltetett föl a 
bajai izraeliták’igen díszes, 
s mondhatni, pompás stíl
ben csak imént épült zsi- 
nagogájok, mellynek csi
nos és több oszlopokkal el
látott külseje, nem külön

ben drága és izlésteljes belseje meglepoleg hat
nak a szemlélőre. — Megyénk tisztelt főispán
ja, közszeretetü nejével együtt, szgyörgyi Hor
váth János ő mlguk, s a herczegi örökös ura
dalom’ képviselője, mint templomatya, tek. 
Markos Pál tbiró ur, — nem különben a hely
beli és vidéki r. cath. papság, megyei és egyéb 
tisztségek diszíték ez érdekes ünnepélyt jelen
létükkel.— Említendő a szomszéd s távolabbi 
megyékből ez alkalomra összesereglett nagy 
számú izraelitaság , hogy képét adhassuk az e 
napon történteknek.— Délutáni két órakor kez
dődött az ájtatosság, tartott 6% óráig. — Szó
nokion három nyelven ugyanannyi pap, de a 
magyar beszéd, az aradi rabbi által tartva, ki
tűnő jelessége u. m. válogatott magyarság , s a 
nyilvánított nézetek s érzelmek’ tekintetében 
osztatlan méltánvlatot aratott; ezt magyar ének 
előzte meg, s követte m. ima; a népének: 
„Tartsd meg Isten Ferdinándot“ remekül lön 
énekelve; mert a veszprémi énekes, és a pes
tiek, kik e napra meghivattak, — különösen az 
első tiszta erős hangjával, jeleseknek mondha
tók. — Az áj tat’ végeztével künn a magyar pol
gárok’ hangászkara működött; nem hiányzottak 
a mozsarak sem. Az eg\ik nevesb izraelitánál 
tartott estélyen több előkelők voltak, közöttük 
a nyájas leereszkedéssel szeretetet és tisztele
tet ébresztő főispán ő mlga is. — Másnap az 
izr. ifjúság által jótékony czélra rendezett táncz- 
vigalomban vígan volta nagy számú közönség; 
ezen ifjúság magyar érzelmű és ajkú; az ö- 
regek’ ellenében nem sokára ki is vívandja , 
hogy a pompás templomban izraef fiai a meny
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nyék’ urához magyar hangon fogják imájokat 
zengeni.

Múlt vásár előtt Chiabay’ társasága Zom- 
borbul ide rándulván, eredeti darabjaival jól 
mulattató a közönséget; hanem nagy bajjal jut
hattak színpadra, mert az itt tanyázó német 
clubb ellenzé a magyar színészek’ működését, 
s hír szerint csak taksafizetés mellett engedte 
meg nekik a játszhatást. — De hiszen az efféle 
fonákságokat már megszoktuk.

E napokban egy ékesen készített táncz- 
rend került kezünkbe, — e megye’ főbb tiszt
viselői’ egyikének szánva levő; — a tisztelt ol
vasók nem igazodhatnának el rajta, ha az ere
deti betűkkel ide imám a tánczok’ nemeit, az
ért a mennyire lehet, fordítva ide jegyzem : 
„Szerb bál“ Újvidéken a fáczánnál stb. „Szerb 
nemzeti marche, kolo , valczer, kadril, lepa, 
mácza, polka, kadril, lánc, valczer, kadril, 
kolo“; „Odmor“ azaz „szünet“ után detto. És 
„magyar“ egy sincs! Mert az újvidéki ügyvé
dek és előbbkelők nem magyarországiak, ők 
nem a magyar véren szerzett föld’ lakói, őket 
nem takarja magyar ég. ők csak úgy tévedtek 
ide, itt bűnös lábbal csak tánczolnak a magyar 
földön, hanem szivök messze messze röpdes, 
és szemük másfelé kacsint. — Hazám’ nemtője 
ne bocsásd meg nekik, mert ők tudják, mit 
cselekesznek ! K. S.

— DEBRECZEN, őszelő’ 29. Nálunk mos
tanában nagy újság történt, a s z í n h á z  t e l e  
v o l t ,  értem a magyart, mert hál’ Istennek a 
német Thalia ős magyar városunkba nem fér- 
keztetheté be magát. — A tele színháznak okát 
könnyű kitalálni, miután most S z a t h m á r y -  
n é  és S z i g e t  hy vendégszerepeket adnak. 
Az estve C z a k ó ’ V é g r e n d e l e t - é t  adák. 
Szathmáryné gróf Alpárinét, gróf Táray Bélát 
Szigetby személyesíté, mindkét vendég tetszés
ben részesült; azonban nem helyeselhetem, 
hogy Sz. a negyedik felvonásban, midőn az 
örülés jelei fejlődnek kiarczán, eltakarta ke
zeivel képét, s azután levéve kezét egyszerre 
mutató az örülést arczán , Lendvay ezt nem igy 
tévé — mellyben őt csakugyan remekelni mond
hatjuk.— Különben többszöri kihívások s tap
sokban részesültek, s átalában kedveltetnek. 
Más részről meg nagyon helyeselhető, hogy 
Szigethy vidékeken elsőbb rendű szerepekben 
tesz próbatételeket, szükség'van nemzeti szín
padunkon a jó színészekre, s Szigethyből, — 
ha szorgalma kivált még nagyobb leend, — meit 
szép tehetsége van , — válhatik. — Meg kell még 
említenem Z ö l d i t ,  ki kereszti Lőrinczet any- 
nyira eltorzító, hogy ha Czakó látta volna, mint 
mi, mit csinált a lelkesedő művészből, örökre 
megtiltaná Zöldinek drámájában szerepelni. — 
Zöldi torzképtket és macskaugrásokat tesz ben
ne , s ollyan szavakat, mellyek a drámában nin

csenek, csak azért, — csak azért mert a gal
lérjának tetszik— elegyít bele, péld. új d ó n
— m eg  új l á b ,  f e j é r  l ól áb.  Óvakodjék 
az illy scandalumoktul, mert higye el, nem tet
szett ez mindennek. ') Az igazgatóságot is fi
gyelmeztetnünk kell a színfalakra, hogy más
kor ne engedjen leskelődni olly piszkos fpket, 
s félig öltözött embereket, mint tegnap estve , 
kik a nézők’ figyelmét zavarják. — Szigethy és 
Szathmáryné gyakran kényteleníttettek szere
pükön kívül is sugdosni ki a színfalak’ alkal
matlan lakóihoz , azokat rendre utasítandók.

Jeles költőnk a kedves S á r o s y  Gyu l a  
itt volt szép nejével együtt. Egy napot tölte 
köztünk, számos barátai’ örömére.

JAKÓ PÁL.
— FIUME , őszelő' 26. Hazánk’ csaknem 

mindegyik városábul olvashatni e becseslapokban 
magány s illetőleg szellemi életről szóló tudósí
tásokat, csak Fiúmét nem szemlélhetém eddig 
ezek’ sorában ; pedig csak mi is ugyanazon 
közös jó anya’ gyermekei vagyunk, mellynek 
kebelén egyaránt nyerünk ápolást. — Nehogy 
tehát valaki azon szerencsétlen gondolatra jus
son: mintha Gyula hegyek’ magas bérczei ben
nünket chinai falként minden szellemi élettől el
választanának, melly mögött lelket tompító tes- 
pedt állapotban élünk,— emelem szerény tolia
mat: hogy hazánk’ szivében lakó szép hölgyek 
e magyar tengerpart’ bájos vidékén hő érzettel 
lángoló testvéreikről is értesülhessenek.

Mielőtt azonban ebbeli szándokomat telje
síteném, elmondandom elsőbben : mikép ünnep
lők meg szeretve tisztelt fő kormányzónénk Kiss 
Pálné ő méltósága' óhajtva várt visszaérkeztét, 
melly nap t. i. őszelő' 9-ke elé már régóta só
várogva tekinténk. — De ki is volna az, ki e 
nemes lelkületű hölgy’ hosszasb távoliélét ne 
fájlalta volna ; — hisz magas személyében ösz- 
pontosul nem csak minden női tökély, hanem 
a szegényebb sorsuak iránti felebaráti szeretet 
i s , kiknek nyomorán segíteni főczéljául tüzé ki;
— hány szüle nincs Fiúméban, ki ájtatos ihlet
tel említi e magaslelkü hölgy' nevet, s hány e- 
gyébkint elhagyott gyermek fohászkodik áldá
sért a jótevő nő’ minden lépteire! Tudva lesz 
olvasó előtt: mikép négy éve már, hogy e ma
gasztalt lelkes hölgy’ erélyes közbenjárására 
kisdedóvóintézet állíttatott föl , mellyben jelen
leg 125 gyermek nem csak biztos menedékhe
lyet , hanem czélszerü oktatás mellett napon- 
kinti táplálatot is nyer.

Ő méltósága, mint ezen intézet’ ápolónéja’ 
körünkbeni visszatértét tehát mivel sem gon
dolánk inkább megünnepelhetni, mint őt egy 
műkedvelők által adandó nagyszerű hangver-

1) Az iró pedig szépen megköszöni az illy avatat
lan kontárok’ nyomoru improvisatióit.

\
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senynyel meglepni. — Nem föladatom e. hang
verseny' részleteit elősorolni, nem azon ma
gasztaló költemények' tartalmát, mellyek hal
lottak a lá , midőn szeretve tisztelt kormány
zónk méltóságos nejével a páholyban megje
lent, nem fényesen kivilágított színházunkat, 
melly minden nagysága mellett is tömve volt, 
hanem csak azt: hogy a 200 pengő forintot 
meghaladó tiszta jövedelem a kisdedóvóintézet 
tőkéjének szaporítására fordíttatott.

Eme kedvező siker az egyedül jótékony
érzetben lángoló hölgy’ keblét csak további mű
ködésre buzdítá, s már következő nap több e- 
lőkelő hölgy' kíséretében sietett ápoltjait meg
szemlélni, egyszersmind arról értekezendő, mi- 
módon lehetne egy új Öszveget gyűjteni: hogy 
a város által az intézetnek oda ajándékozott 
tágas kert' terén az ápoltak' számára alkalmas 
ház’ építtethetnék, melly czélra a jelenlevő höl
gyek házról házra leendő pénzgyüjtésre azon
nal ajánlkoztak. Minthogy azonban az elégsé
ges nem leend , ő méltósága a kormánvzóné je
lenleg egy philodramaticai társaság’ alakítására 
törekedik, mellynek föladata volna időrül időre 
színi előadás által begyülendő pénzöszveggel a 
tőke’ szaporításához járulni. — Hogy ő méltó
sága’ez óhajtása— a hatalmasan mutatkozó aka
dályok’ ellenére is sikerülend, alaposan hihet
jük; de más részről reméljük: mikép a köz- 
munkálódásra megkeresett egyének e nemes 
czélt szem előtt tartva, nem vonakodandnak ő 
méltósága fáradozásait a lehetőségig előmoz
dítani. Adja az ég: hogy e nemes érzetü hölgy 
még sok évek’ során át élvezhesse ama legma- 
gasztosb Örömét, a sors által elhagyottak’ nyo
morán segíthetni; — s hogy nemes buzgalmu 
példáján hazánkban sok illyetén magas állású 
hölgyek induljanak. Isten önnel, jövő alkalom
mal többet. ') ...y.

-  BALATONI GŐZHAJÓZÁS. Balatoni 
társaság készül alakulni; czélja : gőzöst szállí
tani a Balatonra; 150 pftos részvények’ elfoga
dására, és aláírásokkal biztosítására hazai meg
hívó levél kering már Zalában, Veszprémben , 
Somogybán, Budapesten és Nagy-Kanizsán; Ke
néséiül B. Hid végig 12 mföld hosszán víztani 
adatok és lejtmérések biztosítják a bátor hajó- 
kázhatást, Széchenyi István gr. ő excja a Ti
szát megjárva, utjából visszatérendő, program
ma által bővebben értesítendi a közönséget. — 
E vállalatnak jó sikert remélhetni , miután Hor
vátországból, Styriából, Zala, Somogy, Vesz
prém vidékeiről nemcsak utasokat, de az adriai 
tenger felől is (kikerültetvén a zalai és veszpré
mi magas hegyek) colonialis és egyéb keresk. 
czikkeket is Pestre és viszont, egy részben vi
zen szállíthatni csak nyereséges lehet. — A Bo

il Igen szívesen fogadja

densee,a  genfi tó , a Lago di Garda kisebb 
tavak, .s mégis gőzösöket s vitorlásokat hor
doznak ; hiszszük e vállalat Balaton’ gyönyörű 
vidékeit (Füredet sem felejtve) virágzóbbakká 
varázsolandja; mihelyt elegendő részvények 
elfogadva és biztosítva leendnek, megköttetik 
a szakértő gyárosokkal az addig függőben tar
tott alkudozás; és ettől függ a gőzösnek már 
1846-d. évben vízre bocsáthatása is , valamint 
a szabályok’ kidolgozására és az igazgató ta
gok’ megválasztására a részvényesek azonnal 
közgyűlésre meg fognak hivatni. Aláírási ívek
re részvényeket elfogadni és biztosítni lehet 
Pesten: Burgmann nkeresk. k. bank. s casinoi 
elnök; Valero F. A. nagykereskedő ; NádosiIst
ván nagykereskedő ; Vodjaner Sámuel nagyke
reskedő , Gschaider János füszerkereskedö (a 
Czetbalnál); Hengelmüller táblai ügyvéd és vál
tótörvényszéki jegyző, Pinterits József táblai 
ügyvéd és váltótörvényszéki jegyző; Szekré- 
nyesi József táblaiügyvéd ; Mihalik Imre táblai 
ügyvéd; Oberhäuser György és F. pesti' és 
b.-füredi vendéglő uraknál; és Kráh F. N. ur
nái Budán, és a Budapesti Híradó szerkesztősé
génél Pesten.

— KOLOZSVÁR, őszelő’ végén. Az itte
ni evang. reformatum collegiomban theologiai 
tudományokat és egyházi történeteket tanító , 
s jelenleg igazgató professor S a l a m o n  J ó 
z s e f , a göttingai hires egyetemtől annak 1837- 
ben tartott százados ünnepe' alkalmával, a tu
dományos és nevelői pályán kitüntetett érde
mei’ tekintetéből, h i t t u d o m á n y i  t u d o r  
(theologiae doctor) czímmel tiszteltetett meg. 
Az e részben fönálló felsőbb rendelések’ értel
mében , a müveit külföld által illy módoni meg
tiszteltetés az azzal egybekapcsolt czím' hasz- 
nálhatása végett, ő cs. és apóst. kir. felségének 
kegyelmes helybenhagyás végett fölterjesztet
vén : ő felsége őszelő’ 6-kán költ legfensöbb 
kir határozata által méltóztatott kegyelmesen 
megengedni, hogy az említett közhasznú, derék 
férfi azon hittudományi tudor czimet elfogad 
hassa és használhassa. Midőn a kir. kegyelem
nek és érdemméltánylásnak e minden protes
táns hív alattvalót örömre buzdítható magas zá
logát, a tudós férfi üdvezlésével közhírré tesz- 
szük; ahhoz kapcsoljuk azon megjegyzésün
ket, hogy e doctori rangra emelés' eredmé
nye,  egyszersmind mély tudomány, ritka ala
pos ismeretek, s fölvilágosodott lélek' mara
dandó emléke—a ,,Commentatio historico theo- 
logica de statu ecclesiae evang. reformatae in 
Transsilvania“ azon jeles munka , inellyet kül
földön, nevezetesen a darmstadti egyházi lap
ban méltó dicsérettel említettek.

—-*§■+5+4*—
a Szerk.
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T H A L I A
Őszelő'24. E z r e d ’ l e á n y a ,  víg opera 2 

flvb. S c h o d e l n é  assz. a czímszerepben. sza
badságideje’ elteltével először lépett föl s a kö
zönség által tapsözönnel fogadtaték. Koszoru- 
hajító ur ugyan roszul választotta az alkalmat; 
hát a dobolásban volt legjelesb Schodelné? — 
ugyan ne hajigáljuk már azokat a koszorúkat, 
miket ki sem becsül többé.

— 25. V a l l o m á s o k ,  vj. 3 flvb. Cilley 
Fridrik helyett Lendvayné assz.' roszulléte miatt 
röglönöztetett. E darab mulattató élénksége de 
főleg színészeink’ jeles működése által folyto
nos tetszésben részesül. Színészeink majd mind
nyájan remekeltek , svaiéban alig hinné vala
ki, hogy délután 5 órakor osztatlak ki a sze
repek , s igy nem csak hogy próbára nem ma
radt idő, de még az elkészülés is majd lehet- 
lenné vált. Róza k. a. a humorteljes, tetszvágyó 
özvegyet szokott kedves modorában adá , s fi
nom játéka , de különösen , víg szeszélye fölöt
te emelé az előadás’ sikerét. K. Ida Julia’ sze
repét ma olly tökéletesen vivé, hogy csak ka
ján irigység, roszakarat s roszlelküség, vagy 
más nem tiszta szándok vonhatna le valamit 
mai érdeméből; olly kedvesen, olly élethűen 
játszá a fiatal, érzelgő s mégis víg jellemű nőt, 
hogy ezt jobban és természetesebb fölfogással 
visszaadni alig lehete; K. Ida ma estve meg 
győzé ismét a közönséget, hogy nem csak te
hetsége , de érett megfontoló elméje is van, de 
ki is tünteté a közönség, mert majd minden je
lenetét hatalmasan megtapsoló. Figyelmeztetem 
azonban K. Ida kisasszonyt, hogy tulajdon tes
tére készíttessen férfiruhát, s ügyekezzék ezek
ben szabadabb mozgásokat tanulni, mert ma 
teste egykissé feszes volt, s alsó öltönyének ta
lán fölöttébb fölszorítása, térdei hajlását, s 
szabatosabb mozgását gátolák. — Szentpétery- 
ről nem szólok, mert ismétlenem kellene , hogy 
ezen valódi művésznek minden jelenete a szín
padon remek, s minden szerepe remekek’ lán- 
czolata. László valamint mindig, úgy ma is 
megfelelt föladatának; legkevesbbé elégíte ki 
Lendvay , s ha szerepébeni iltottani elakadását 
a rögtönzött előadással mentené is, nem mel
lőzhetem mégis őt ez alkalommal megkérni, 
hogy az annyira visszatetsző. s minden fino
mabb társalgást undorító, fülsértő diminutivu- 
moktul, mellyek annyira vérébe mentek , szok
jék el; minden második szava L.-nak illy tár
salgási darabban: nagysád k á m vagy k i s a s z -  
s z o n y k á m ,  miket minél kevesbbé biztos sze 
repében, annál többet ismétel. Ha szüksége 
van L.-nak olly pihenő szavakra , mellyek’ ki
mondása alatt szerepéről gondolkozik, válasz- 
szón inkább mást, melly annyira nem sérti fü
leinket. ALVÁRY.

Őszelő’ 25. K é ta  l a k ú ,  vj. 4 flvb. Hol- 
beintól.

— 27. H u n y a d y  L á s z l ó ,  nagy o-
pera 4 flvb. Er k e 11 ő 1. Sok részben nem fe
lelt meg várakozásnak az előadás. Sch. assz. 
már ez estve rekedt vala, s ez gátlá művészi 
erejének teljes kifejtését; az utósó fölvonásban 
mindamellett most is nagyszerű volt, mint min
dig. Utána Lászlóné assz. említendő, ki Mátyás’ 
szerepét igen csinosan énekli; csupán azon ész
revételünk volna, miszerint áriája’ végén többé 
nem énekelt, hanem kiabált, s ez sérté a fü
let; a tulság semmiben sem jó; e túlerölködés 
okozó, hogy különben jeles éneke meg nem 
tapsoltatolt. A tenorszerepek egészen elvesz
tek , s még ezeknél is inkább pedig Gara ná- 
dt>v’ szerepe Udvarhelyi M. ur kezében. Mi le
het oka illy föllépéseknek ? keltőt mi is nevez
ni tudunk ; egyik hogy U. ur mindig de min
dig színpadon lakik ; drama, szomorujáték, nép
színmű és opera,—U. urnák mindenütt működ
ni kell, — hogy’ maradjon aztán ideje kellő ké
születre? másik: hogy mint biztos kútfőbül tud
juk, az operai próbák a legnagyobb rendetlen
séggel történnek , nincs rendező , felügyelő , 
szóval az operák csak ugv — próbálódnak. Hogy 
fehessen aztán éldelhető előadást nyújtani a kö
zönségnek ? P. assz. egypárszor nem találta el 
az igazi hangot. Legjelesebbek voltak a zene
karok, ámbár nem mindenütt, péld. a nászdal 
rendkívül lankadtan ment. Kőszeghi ur csinosan 
éneklé el szakmánvát. Telisded tele ház.

Álarcz, név bitorlás.

Napégetett rőtbarna arczczal, göndör ku
száit hajjal; kopott katonasipkában ; visellessé- 
ge miatt ismeretlen színű kabát- és nadrágban; 
szétmállott bakancsban ; iszonyú rondán bizo
nyos egyén kóborol az ország’ külön részeiben, 
s magát egyszer egyenesen Tompa Mihálynak, 
máskor Vahot Sándor és Tompa Mihály utitár- 
sának adja k i; kóborlásában ámít és hazudozik, 
szánakozást, utálatot, megvettetést és undort 
hagyván maga után. Alulirtnak tehát becsületé
ben járó dolog nyilatkozni, hogy a leírt egyén, 
névbitorló kalandor, s ahhol megjelenik: mint 
illven fogadtassék.

Az ezt velem tudató t. Kolos Dániel, já- 
nosi oktató urnák , szives köszönetét mondok. 
Sárospatakon őszelő’ 27. 1845.

TOMPA MIHÁLY.

Budán, a kir. egyetem' nyomdájában.
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M A Z E P P A.
(VÉGE.)

edvig ez egész ese
mény alatt leigézet- 
ten állott előbbi hely
zetében, a pergament 
gépileg kezébe szorít
ván, alig eszmélt, mi 
történik körűié. Ma- 

zeppa ébreszté föl kábult helyzetéből.
—  Hedvig! most enyém vagy ! a meg- 

kegyelmezési levél kezeid között, atyád sza
bad leend, de egy pillanatot sem szabad el
vesztenünk. Jőj, jőj szivem’ kedvese; —  s 
inkább emelve karjain, mint vezetve rohant 
le vele a lépcsőkön, az ajtókat maga után 
gondosan elzárva. —  A szobahölgyön kívül, 
ki a király’ érkezésével egy távoli szobába 
vonult vissza, a térés mulatóban senki sem 
tudott a király’ jelenlétéről, s igy e részről 
reggelig biztosítva hitték magokat.

A főbörtönőr semmi kifogást nem tön 
az előmutatott megkegyelmezési irat ellen, 
a király’ saját pecsétje s kézirata volt a le
vél alatt; annál kevesbbé kétkedett pedig, 
mivel ismerte a kedvencz apródot, ezenkí
vül a királynak Zorecki Hedvighez mutatott 
szerelme sem volt Varsóban, különösen a

főfelügyelő előtt titok. Szánó mosolylyal, 
mellybe gúny s megvetés elegyedett, vezet
te le a két szerelmest az öreg gróf’ elkülön- 
zött börtönébe, szabadságot engedve tüsténti 
távozhatásra.

Az atya s leánya közti találkozás érzé
keny s megindító volt, Mazeppa azonban 
csakhamar fölrázta boldog ábrándjokbul, sür
getve eltávozásukat.

Alig hagyta el az öreg gróf börtönét, 
a mint Mazeppa néhány szóval értesíté meg
szabadítása’ körülményeiről; nem helyesel
hette ugyan, de a megtörténtet meg nem 
történtté nem tehette, s igy hódolt a kény- 
telenségnek, a visszatérésre minden ut el 
lévén zárva.

Néhány perez múlva mindhárman nye
regbe ültek, s a szélvész’ süvöltése közt vág
tattak Ukránia határai felé.

IV.

A viharos éj után csöndes hajnal derült 
utasainkra; nem sokára a fénykirály is ki
terjesztő ragyogó gyémántpalástját a min- 
denség fölött. ■— A szökevények komor elő- 

1
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f sejdítéssel tekintettek világot terjesztő su- 
gáraira; mennyit nem áldoznak, ha mint Jó- 
! zue a napot, az éjét megállíthatnák! ennek 
sötét szárnyai alatt legalább egy ideig biz
tosítva hitték magokat.

Mazeppa’ férfias kedélye fölött komoly 
sejtések’ rémei borongtak. —  Még hosszú

í ut volt hátra, s lovaik már kifáradtak, de e- 
1 ,zenkivül utitársai is elbágyadva valának, e-

gyik részről némi gyöngeség s lovaglásbani 
gyakorlatlanság, másik részről hosszas gyön
gítő fogság s korerőtlenség’ következtében, 
ennélfogva nem haladhattak olly gyorsan, 
mint az ifjú tűz’ lelke óhajtotta.

Yolhinnia’ határain rengeteg erdőség 
terült el százados lombjaival; ezt szerette 
volna Mazeppa elérni, mielőtt szökésöket ész
reveszik, ennek járatlan vadonjaiban az ül
dözéstől mentnek hitte magát két utitársával.

Délre hajlott az idő, a mint a Dniper 
pariján szép virágos térség’ közepén egy 
zárda’ falához értek, utasaink el lévén fárad
va, a könyörületes nénék’ vendégszereteté
hez folyamodtak, azonban alig volt idejök 
mértékletes ebédjök’ egy részét elkölteni, a 
mint egy közellevő helységből lármaharang’ 
tompa zúgása riasztá föl a boldogtalan szö
kevényeket.

Hedvig e vészt, üldöztetést s halált 
jelentő hangra némán, minden fájdalomhang 
nélkül, rogyott a hideg márványra. —  Ma
zeppa mint kővé vált szobor meredt tekin
tettel figyelt az iszonyú halálharang’ kongá- 
sára, úgy látszott minden gondolata s érzé
se fülébe költözött. — Gróf Zorecki először 
szabadult meg e leigéző varázstól.

— Szent n én e, mond a fejdelemasz- 
szonyhoz — én gróf Zorecki vagyok, ez itt 
leányom, üldöztetve elleneimtől, könyörüle
tes kezeidbe s e szent hely’ védelmébe a- 
jánlom néhány napra Hedvigemet, e helyen, 
remélem óva lesz szentségtelen kezektől. — 
Föl föl Mazeppa, hiszem, Isten nem hagy el 
végszükségünkben. Egy áldó csókot nyomott 
az ájult’ hideg homlokára s lovára ugrott.

—  Én nem hagyom, nem hagyhatom 
itt Hedviget, mond Mazeppa elhatárzottan.

—  Meg kell lenni, én e leány’ atyja 
akarom azt, — kiált a gróf békétlenül —  
kövess e pillanatban, ha atyai áldásom he
lyett átkom' nem akarod magadra vonni, 
Hedviget védi e szent hely s női neme, je
lenléted őt is elárulná.

Hedvig atyja’ forró csókjára magához jött.
-—  Mazeppa, ha szerettél valaha, ha 

reményt táplálsz jelen s jövő boldogságod 
fölött, siess atyám után s oltalmazd őt.

A zaj s üldözők’ kiáltása közelebbről 
hallatszott s Mazeppa még sem tudta magát 
a futásra elhatározni.

—  Mazeppa, szerelmedre s becsüle
tedre kényszerítlek, fuss üldözőid elől, ha 
nem akarod, hogy kínos kétségbeesésemben 
lábaidnál adjam ki lelkemet, fuss, s tartsd 
meg legalább értem éltedet.

—  Engedek, minthogy úgy akarod;
—  mond Mazeppa tompa, ércztelen hangon
—  bár tudom hogy a futás késő, ez üldöző 
vérebek ismerik e hely’ minden rejtekeit. — 
Benned s ott főn van minden reményem. — 
Isten veled kedvesem, a viszonlátásig itt 
vagy ott.

Mazeppa nyílként ugrott lovára s az 
utósó életremény’ megfeszítésével vágtatott 
egy két órajárásnyi erdő felé, néhány perez 
múlva elérve utitársát, üldözőik nem nagy 
messzeségre száguldoztak utánok.

Egy jó hajításnyira lehettek a men- 
helyet Ígérő erdőtül, fáradt lovaikat még 
egyszer neki sarkantyuzták, ekkor gróf Zo
recki’ fáradt lova megbotolván összerogyott, 
lovagját magával rántva. A remény’ végszik
rája is kialudt.

Mazeppa megmenthette volna magát, 
de nemtelenségnek tartotta elhagyni utitár
sát végveszélyében. —  Nemes harcz kez
dődött közte s az őt futásra késztető ősz 
lovag közt, az ifjú hős azonban tántoríthat- 
lanul állott feltételénél, megosztani kedvese 
apjával szomorú sorsát.

Alig volt ideje a lova alá szorultat vé- 
detlen helyzetéből kiszabadítani, s már ül
dözőiktől körülvétettek. Vitézül oltalmazták 
magokat a százszor nagyobb erő ellen, —
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a kétségbeesés emberfölötti erőt kölcsönzött 
karjaiknak.

Gróf Zorecki néhány perez mulVa szú
rások alatt rogyott össze s adta ki jobb 
sorsra érdemes lelkét; — Mazeppa azonban 
mint oroszlán védte magát, mindemellett ha 
száz élete lett volna is, el kelle esnie, de a 
király halálbüntetés alatt parancsolta meg é- 
letben elfogattatását.

Utójára fegyverei eltöredezvén, zápor
ként omlottak rá üldözői s a földre lenyomták.

Összetépetten s vérig kínzottan hur- 
czolták a kiiály’ trónjához, kit hosszas ki
maradásán nyughatatlankodó kamarásai ta
láltak meg szűk rejtekében, sok keresés után.

Nem lehet lerajzolni azt az indulatki
fejezést, melly a király’ képén véráldozata’ 
megpillantásakor mutatkozott. Pokoli kárö
röm, tigrisi vérvágy, kielégített boszuszomj 
nem fejezik ki elég hűn eltorzult arezvoná- 
sain mutatkozó érzelmeit. Egész testében 
reszketett a mértékletlen öröm miatt, őrült 
zajjal tombolt kezével s lábával, s közben- 
közben olly borzasztó sajátságos hangon ka- 
czagott föl, hogy a körülállók’ erében a vér 
hült m eg; csak igy kaczaghatott a sátán az 
első emberek’ sülyedése fölött.

Mazeppa megvetőleg tekintett iszonyú 
versenytársára; ajkait azonban egy szó sem 
hagyá el. Arczszíne halvány fehér a szen
vedett méltatlanságok’ következtében, de vo
násain a félelem s megalázódás’ legkisebb 
árnyékát sem lehetett észrevenni, komoly
büszke s szilárd maradt egész fogsága alatt. 
Hasonlított egy indus fogolyhoz, kinek a kö
vetkező martiri kinokrul világos fogalma van, 
de mellyek azonban szilárdságát legkevesbbé 
sem rendíthetik meg.

Kázcnér napokon s éjeken keresztül 
gondolkozott, miképen gyilkolhassa el úgy 
ellenét, hogy az a halál’ kínait sokszorosan 
érezze. Minden kínzás, minden kigondolható 
halál csekélynek látszott előtte illy égrekiál- 
tó vétek után. ■—  Ezenközben az ifjat na
ponkint kínoztatá tigrisi játszi vérvágygyal, 
lassankint akarván semmivé tenni.

--------------------------------------------

Hedvigről minden kínzás’ daczára sem 
vehetett ki Mazeppától semmit. Mígnem a 
zárda’ fejdelemasszonya, félvén a király’ ha
ragkitörésétől, követe által bejelentette, hogy 
nála egy ismeretlen lányka egy éjszakára 
szállást kért, de másnap reggel elhagyta a 
zárdát, s azóta róla semmit sem hallott.

Napok múlva a király tanácsosaival 
egy büntetés’ nemét gondolt ki, melly elég 
kínosnak s tartósnak találtatott illy nagysze
rű vétek m egbüntetésére;., t. i. sajátságos 
éhhalállali elvesztést.

Kevés napokkal ez események előtt 
egy vad mént fogtak Ukrania’ erdeiben, 
mellyet legkevésbbé sem tudtak megszelídí
teni. —  Erre kötözték föl a boldogtalan ifjút.

Tudva volt ezen vad lovakról azon 
különös sajátság, hogy belösztön után ere
deti lakhelyükre visszafutnak akármilly nagy 
távolságról. Ukrania harmadfélnapi távolság
ra volt Varsótul; —  ezen tér’ megfutása 
közben Mazeppának kínos éhhalállal kelle 
meghalnia, vagy Yolhinnia’ rengetegein far
kasok’ gyomrába temettetnie.

Varsón kívül egy szabad téren bocsá
tották Szabadon a szilaj mént az udvar s 
roppant néptömeg’ jelenlétében; harsogó nye
rítéssel ágaskodott ez föl, s villámgyorsan 
tűnt el élve halott terhével. Vad hahókiál
tás buzdítá futásában.

V.

Mazeppa’ lelki küzdelmei fogsága óta 
fájdalmasak valának, s bár arczára nem ül
tek ki mélyen lefojtott szenvedései, lealázó- 
nak tartván külsőleg legkevesbbé is észre- 
vétetni gyöngeségét, de annyival jobban sa
jogtak égető kínai lelke’ fenekén. Meghalni, 
semmivé lenni, elfeledtetni, már magában 
véve leverő gondolat^ de meghalni illy ifjan, 
századot Ígérő életerővel, meghalni most, 
midőn a szerelem’ édeni virágai kezdőnek 
számára nyílni, a nélkül hogy csak egyet is 
szakaszthatott volna e mennyei kertből, szép, 
nagyszerű s lofagias remények’ hajnalán,

•
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meghalni, mielőtt szolgaságba sülyedt hazá
jának valami szolgálatot tehetett volna, sem
mivé lenni igy, midőn előre látja, hogy ko
ra sírján feledés, gyalázat s becstelenség 
fognak ülni emlékkövük —  Ezen kábító gon
dolatok csaknem leverék férfias bátorságát. 
A kikerülhetlen halál, nem megszokásból tört, 
annál kevesbbé szívesen látott vendégként 
kopogtatott be hozzá, hanem erőszakos rab
lóként rontott be reménykincsekkel gazdag 
életházába.

A mint a tomboló mén vele rohanni 
kezdett, az iszonyú sebesség miatt elszé
dülve egy ideig ájulási eszméletlenségben 
feküdt, elzsibbadt agyán úgy rémlett, mint
ha röpülő sárkányok ragadnák millió világo
kon keresztül. Lassankint eszmélt föl a kínos 
valóra, s kezdett emlékezni a múltakra s je
len borzasztó helyzetére. Órák múltak igy 
el fölötte, de mellyek hosszúságúknál fogva 
éveknek tetszettek.

A leverő lelki harczhoz majd testi 
fájdalmak is járultak, az előbbi kínzás, szo
ros lekötözés és folytonos rázás következ
tében egész teste egy fölbarázdált sebme
zővé vált, melly képzelethaladó kínnal ége- 
té. —  Ifjú testén megaludt vére lovára 
szakadozott le.

Későbben a két legtürelmetlenebb ven
dég, az éhség és szomjúság is jelentgetni 
kezdték magokat, üres gyomra mondhatla- 
nul fájt, kínzó görcsök vasfogakként tépték, 
szaggatták béléit, úgy tetszett súlyos fáj 
dalmában, mintha gyomra önmagát emész
tené meg.

Az olthatatlan szomj még növelé po
koli fájdalmait, ajkai elfonnyadtak, nyelve 
lángoló szájpadlásához ragadt, torka s mel
le olly száradt s égető volt, mint Afrika ho
mokpusztája, belseje emésztő lánggal kez
dett égni. Az iszonyú .kínok miatt kétségbe 
esve kiáltott föl ,egek, egek, egek !l

Tíz órája leheteti, hogy a mindinkább 
elvadult mén vele megszűnés nélkül szágul
dott Ukrania’ határai felé; a napot éj
váltá föl. —  Álomhoz hasonló tompa zsib
badás ragadá el az ifjú’ tiszta eszméletét,

de azonban kínzó érzeményei hűn megma
radtak.

Ezen ájulásszerü zsibbadásban, úgy 
tetszett előtte , mintha az Ölő kinok száz 
meg száz részekre tépték volna roncsolt 
tagjait s mintha minden elszakadt részt más
más kín vett volna hóhéri keze alá, de ezen 
elszakadt részeket pusztító fájdalmak, mint 
folyók tengerbe, vagy mint szétoszlott, de 
visszaverődött sugárok a napba : megtértek 
ismét testébe, hogy százszorosán érezze ez 
óriási kínok’ összegét.

Az öröknek tetszett éj után a nap még 
egyszer újra fölviradt a haláláldozatra. Hal
doklásában is szép fejét fölveté, széttekin
tendő még egyszer a szép természetben. 
Új borzalmára farkasokat pillantott meg. —  
Enyészet’ torkában jelenleg is s százszoros 
kínnal szenvedve már a halált, mégis reme
gett a haláltól. Félt, hogy sárkányként repü
lő lova nem lesz elég gyors e vérengző va
dakat kikerülni.

Majd sérteni kezdé szemeit a fönra- 
gyogó nap, úgy tűnt föl előtte, mintha a 
nagy fénykirály tűztenger’ közepén úsznék, 
lassankint vérré változott karimája, rendes 
járásából kitért s szokatlan utakon csapon
góit, pusztítva, égetve mindent a nagy ter
mészetben. Az örök mindenség kifordult sar
kából; a hold, bujdosó s álló csillagok bo- 
szuszomjjal rohantak föl az ég minden sar
káról a pártütő nap’ rendbeutasítására.

Dühös harcz kezdődött, mellynek iszo
nyú rombolása közben világok omlottak ösz- 
sze, egy helyrehozhatlan chaosz lett az egész 
mindenség. Szemei kiégtek e kápráztató 
fényben s hallása eltompult az eget rendítő 
küzdésben, eszméletlen ájulásba sülyedt. A 
végítélet' nagy drámája játszatott le előtte.

Századok múlva ébredt föl rémes ál
mából, s ezen idő alatt mennyi változás tör
tént a világmindenségen ! Az ég’ azúrjáról a 
nap, hold s csillagok; a földrül hegyek, völ
gyek, folyók s a remény’ zöldje eltűntek; 
sivár, pusztaság terült mindenfelé; a zöld 
szín’ helyében sárga és fekete színvegyület 
fárasztá a sötétülő szemet.
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A láthatáron körül komor füstfelhők 

gomolyogtak fel s kimért, keblet rendítő nyu
galommal áradoztak az ég’ mindnégy sarkai 
felé. Minden egyes felhő a mesés hajdan' 
csodaállatjait ábrázolá, vad zsivajuk fölülha
ladt minden képzelhetőt; — az elsötétült ég’ 
zenitjén találkoztak össze.

Világrendítő csattanás, bömbölés s har
sogás jelenté e rémek’ összetalálkozását, 
szemei nem láttak e koromsötétség éjten
gerében.

Sokáig tartott igy, szemei fájni kez
dettek e kézzelfogható homályban, de hirte
len egy a mindenséget átrezgő fény gyűlt ki 
az égen, nagyszerű, csodás és fönséges, 
mellyhez képest a földi nap teremtés előtti 
sötétségnek tetszett előtte. A csodás felhők’ 
rémei gyultak ki világra ható görög tűzként.

E fény’ zenitjén János Kázmér ült vil
lámokkal kezében, mellette Zorecki Hedvig 
tündökölt bájai’ pompájában, nyájas szere
lemmel függve a zsarnok’ buja tekintetén; 
szolgálatára miriad szellemek álltak készen. 
Mazeppa nyelvét rágta el e látványon föld
fölötti szenvedésében, s tulajdon kezeivel 
tépte ki önnön szemeit, hogy ne láthassa ez 
iszonyú jelenetet. A sötét szemgödrökben 
még annyival jobban visszaverődött a kínzó 
látvány. Tehetetlensége’ érzetében bűnös á- 
tokra fakadt Isten, világ s emberek ellen.

így vezékelt évekig tengerkín’ érzeté
ben, szemgödréből gyémántkönyek hulltak, 
mellyek mind ugyanannyi napokká váltak, 
bőrlyukain vérforrások buzogtak elő, mely- 
lyek hullámzó tengerré áradtak, mígnem a 
napok’ honáig dagadt föl, a kétség’ kínjai 
közt úszott zugó fölületén; —  meghalni nem 
tudott.

Majd egy varázsütésre a vértenger el
apadt, s főn a légben maradt lebegve buj
dosóként ; látatlan erőtül kényszeríttetve, 
szüntelenül keringett a trón körül, mellyben 
Kázmér és Hedvig egymás’ szerelmével elé
gedetten, mennyei boldogság s kéj közepett 
ültek, e látványtól nem tudott menekülni. 
Halált kért a sorsiul ez iszonyú halhatlau- 
ság’ helyébe.

A sors’ Istene végre megszánta őt; 
villám sujta le az elpusztult föld’Űrébe, melly 
sírjául szolgált, de itt sem nyughatott; holt
testét kígyók, vámpírok, scorpiók tépték, 
mindegyik faj magának követelvén őt, s miu
tán nem egyezhettek, borzasztó tusa kelet
kezett sírjában; sokáig tartott ez, míg végre 
egyik rész sem győzhetvén, közös akarattal 
rá rohantak, és egészen megemészték. Köz- 
benközben halotti ének’ hangjai zúgtak el 
fölötte.

Mindennap újra kezdődött e síri ven
dégség s a halotti ének, s e prometheuszi 
kínok közt érzete s emlékezete hűn meg
maradt.

Egy század folyt le igy az élő halott 
fölött, a mint a század’ végső órájában egy 
megrázkódtató mennydörgés sírját besza- 
kasztva Mazeppát összezúzta; —  eszmélni, 
érzeni s élni megszűnt.

VI.

Három évvel a fönebbi tragikai ese
mény után a kozákok föllázadtak Lengyelor
szág ellen, s vitéz vezérök alatt minden elle
nük küldött sereget könnyeden visszavertek. 
Utójára János Kázmér választott seregét 
személyesen vezette a győzhetlennek tar
tott Hetman ellen.

A kozákok’ szabadságérzete győzött a 
lengyel vitézség fölött. Ifjú főnököktül ve
zettetve, hősi bátorsággal rohantak az ellen
ségre ; a lengyelek hátrálni kezdettek.

—  János Kázmér hol vagy ? — kiálta 
a kozák vezér a hátrálók után, miért nem 
mutatod magad’, mint vitéz vezérhez illik ? 
hajdani halálos ellened szólít, kit gyalázatos 
halálra kárhoztattál. Jőj s boszuld meg ma
gad , mint lovaghoz illik karddal kard’ elle
nében, tőle nyert sérelmedet.

Kázmér nem hallotta e kihívást; —  
szelek’ szárnyain futott gyáván Varsó felé; 
szégyen s boszu’ érzete szinte őrültté tette 
őt, midőn értésére esett, hogy az ellenség’ 
vezére s egyszersmind a kozákok’ Hetmanja 
a rég holtnak gondolt Mazeppa. Szégyen s
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tehetetlenség’ érzete, hozzá járulván alatt
valói idegenkedése, rábirák, hogy lemondjon 
a trónrul, miután dicsőségtelen uralkodásá
val húsz esztendeig kínzá a lengyel nemzetet.

Az ellenhad’ vitéz vezére csakugyan 
Mazeppa volt. A sárkányként száguldó vad 
méntől két egész napig hurczoltatva, farka- 
soktul s képzeletrémeitől üldöztetve, miköz
ben az éhség és szomjúság’ minden kínjait 
kiállotta, jutott el Ukraniába. — Itt az el
gyöngült s erejéből kifogyott ló egy sziklá
ról a mélységbe zuhant, Mazeppára nézve 
azonban olly szerencsésen, hogy az esés’ 
következtében legkisebb sérelme sem tör
tént. Ezen helyhez közel vadászó kozákok 
valának tanúi az esésnek, kik a lórul leol- 
dozva a mélységbül fölhozták. Ezeknek ápo
ló kezei közt lassankint magához jött.

Miután hosszas betegségébül fölgyó
gyult, a Hetmanhoz vezették életmentői, ki 
neki távoli rokona volt. Ez szívességgel fo
gadta őt s atyja’ javaiba visszaállította. —  
Magas lelki tulajdonaival a gyermektelen 
Hetman’ hajlandóságát annyira megnyerte, 
hogy ez őt fiaként tartotta udvarában; min
den rendű kozákok szerették s tisztelték őt 
vitézségéért, mellynek nem egyszer adta 
kitűnő próbáját.

Két évet töltött igy el. Ekkor az ősz 
főnök sírjába szállott. Helyébe közakarattal 
Mazeppát választották Hetmanná. Legelső 
föltételül régi kedvencz eszméjét, hazája’sza
badsága kivívását tűzte ki, melly föltétele, 
a mint láttuk, a legszebb sikerrel koronáz
tatott.

A fönebbi ütközet után Mazeppa aka
dály nélkül haladt Varsó felé vitéz hadával. 
A lengyelek megrémülve követeket küldtek 
eléje, bármelly terhes föltételek alatt békét 
kötni, jelentvén egyszersmind Kázmér’ le
mondását. —  Mazeppa czélját érve hajlan
dó volt a békére, melly hazájára fölöttébb 
kedvezőleg meg is köttetett

VII.

V isszatérőig a lengyel határhoz tele- 
píté le táborát. Gyönyörű nyári éj vo lt; Ma

zeppa nem tudott aludni, keblében a kielé
gítetlen szerelem’ kínjai dúltak; győzelmi 
közepeit is boldogtalannak érezte magát. Ha
zája’ szabadsága ki volt küzdve, boszuja 
Kázmér’lemondása által kielégítve, de a szív 
nem nyerte el'jutalmát. Hedvignek minden 
kérdezősködés s keresés mellett sem jutha
tott nyomába; a mint Mazeppa gyanította, 
egy nagynénjénél kellett kedvesének elrej
tezni, de lakhelyét senki sem tudta vagy 
nem akarta megmondani.

Zavart tépelődés között hagyá el sáto
rát s az alvó táboron keresztül a szabadba 
intézte lépteit.

A táj csábítószép volt; jobbra a Dni- 
per hömpölygött csöndes méltósággal, ezüst 
tükrét legkisebb szellő sem ingatá meg, bal
ra egy fönséges ős erdő feküdt százados fái
val, melly sötét árnyain tágas utat nyitott 
a merészen csapongó képzeletnek, előtte 
nyílt térség vonult e l , mellynek harmatos 
puha pázsitára az ezüst hold világított csil
lagudvarával.

A táj’ szépségétől csábíttatva haladt 
a Dniper’ partja mellett; egy órányira le
hetett táborától, a mint a víz’ síma tükré
ben egy csinos mezei lak’ árnyait pillantá 
meg.

Árnyas mulató erdőcske közepén fe
küdt ez ; egyszerűen, de e mellett kényelme
sen volt elrendezve. Mazeppának e mezei 
lak’ látására múltja tűnt föl emlékében; Len
gyelországban eltöltött ifjú napjai, a szere
lem’ boldog órái s Hedvig, kiről három év 
óta semmit sem hallott, de kit feledni nem 
tudott. Gróf Zorecki’ nyári mulatója, első 
szerelmének bájos elyziuma e mezei lakhoz 
némileg hasonlított. Ez volt az, mi Mazep
pát annyira elbüvölé e hely’ megpillantásakor.

Ábrándjából hirtelen keletkezett zaj, 
fegyverek’ csörgése s női ,segitség‘kiáitások 
ébresztők föl. Meztelen karddal rohant a me
zei lak’ főajtajára, megtudni a zaj’ okát, s ha 
lehetséges, segíteni; de az ajtót zárva ta
lálta, körüljárva a kastélyt, másik oldalán 
egy nyitott kertajtóra talált. — Járatlan ös
vényeken keresztül a lak’ előtereméig jutott.
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A látvány, melly beléptekor előtte föl

tárult, álomnak tetszett.
Két vagy három lengyel szolga feküdt 

a földön meggyilkolva, a teremekben széljel 
kozákok raboltak. —  Egy tágas terem kö
zepén vad kinézésű kozák katona egy idős 
nőt kényszerített kincsei’ előadására, mialatt 
egy másik rabló igéző ifjú hölgyet szorított 
buja karjai közé, ki elgyöngülve a küzdés
ben s ájuláshoz közel, alig volt képes magát 
védelmezni.

Mazeppa azt hitte, hogy a képzelet 
játszik vele, a mint a fiatal urhölgyet na
gyobb figyelemmel megtekinté. —  Öröme e 
váratlan látványon csaknem őrültté tette, 
de a véletlen találkozás’ körülményei mér
séklők örömkitörését, helyet engedve a mél
tó boszúnak. —  A szentségtelen fajtalan 
rablót villámsebesen szúrta át, mig a kincs- 
szomjazónak karját szélé le. A többiek ret
tegett főnökük’ véletlen megjelenésére ha
lálfélelemmel szaladtak el, hátrahagyva min
den ragadmányt.

A lányka, kinek a kétség erőt kölcsön
zött, rablója’ elesésével ájultan rogyott össze.

Mazeppa őrült szenvedélylyel vette 
karjaira, s forró csókkal halmozta el halvány 
ajakát.

—  Hedvigem ! kedves mindenem, térj 
magadhoz, én Mazeppád szólítlak, kit egy
kor olly bensőleg szerettél, kinek utánad 
annyi keserű óráim voltak. Oh életem’ min
dene, nyisd meg igéző szemeidet.

Az idős nő’ segítségével, kit Mazeppa 
kedvese’ nagynénjének ismere meg, nem 
sokára visszatért a bájos hölgy az imádott 
életre.

Az egymást szerető boldog pár’ viszon- 
találkozása, bárom szomorú év után, égien 
boldog volt, ajkaik s leikeik összeforrtak, csak 
e két szót rebeghetvén: ,Mazeppa, Hedvig.4

•

Mazeppa’ férfikora, vitéz tettei, XIÍ. Ká
rolyhoz mutatott lovagi ragaszkodása föl 
vannak jegyezve a történetek’ könyvében; 
azonban beszélyünk’ tárgya itt ki lévén me
rítve, elég legyen csak annyit megemlíte
nünk, hogy ha szomorúan, ha viharosan tűnt 
föl e két szerelmes’ reggele, annyival szebb, 
nyugodtabb s boldogabbul telt el életük’ hát
ralevő része. Mazeppa s imádott neje egy
más’ szerelmében boldogul késő vénségben 
haltak el.

PÉTER KÁROLY.

SZERELMI LOMBOK.
1841-ből.

Csendült az óra, itt van a határ:
Vonulj el o gyászos titoklepel!
A lassú kin és méla bánatár’
Hullámi közt feljajdul e kebel.

Nem állhatora ki már . .  az elvadult 
Kétség nyomasztja fáradt lelkemet, 
Csöndült az ó ra ! Kárhozat vagy Udv, 
Mindegy : Ítélj el o lány engemet!

-i \
Szeretlek! . .  érts meg, félve mondja bár 
Ajkam s e szűt dúló láng futja át, 
Lelkem remeg, ah ! mélyen érzi a 
Természet’ e mindenható szavát.

Szeretlek édes! . . itt a szent titok, 
Értsd meg s határozz életem fe le tt: 
Szólj, mondd a vesztés átkait reám,
Ah, mondj halált e vad kétség helyett.

Vess meg, borítsd el a remény' egét. 
Törd szét e szilt, mellyet bánat nyilaz: 
S édes lesz a kin, édes a halál,
Csak o leány, tetőled jöjön a z !

Talán nem vétkem, hogy szerettelek; . . 
S ha nem lelém örömvilágomat,
Legyen szabad egy pillanatnyi ké j: 
Tetöled venni át halálomat.
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Ne hagyd el oh, a bánat’ emberét!
Szólj, mondd ki rája végítéleted :
Csak egy hang, melly ajkidról ömlik el, 
És élve, halva üdvezítheted! . .

Szeret tehát, lezenge ajkiról 
Szívighatón a régen élt titok :
0  mennyvilág, o kéj- s öröm' hona, 
Előttem milly rögtön megnyíltatok!

Te könnyezel ? . .  miért e szánalom ? 
Hisz én ezért csak esdni sem merek! 
Szeretsz talán ? . .  ah üdvhonolta ég, 
Halld e szavat, halljátok emberek !

Keblemre hát, keblemre o leány,
Te életem és éltem’ mindene!
Légy holtomig, légy e szív’ kincséül, 
Légy üdvessége, földi istene !

II.

Rózsabimbó a leány' szerelme, 
Mellynek kelyhe hogyha fölfakad, 
Bája elhull s véle illatárja:
Emlékül csak a tövis marad.

Volt szerelmem, volt reményvilágom. 
Ringatott ölén a rózsatáj,
Hol az élet ifjú vándorának 
Boldogság az, hogyha szíve fáj.

Mert ez édestitkos fájdalomban 
A nagy Isten ihletése van,
Melly malasztkint ömlik át a leiken,
A merengés’ szent óráiban.

Ah ne mondja senki csábajakkal, 
Hogy szerelme fájdalomtalan :

Nem, nem érzett üdvet a kebel még, 
Melly e fájdalomban hontalan.

A szerelmi kín olly boldogító,
Csak reménynyel fogjon társkezet,
Hűn szeretni szűz remény ölében 
Fájdalom között is élvezet!

Volt szerelmem, volt reményvilágom, 
Most szerelmem van csak hűn velem, 
S a remény’ emlékéül örökló 
Fájdalmat bir kincsül kebelem.

Kurta álom volt a szép valóság! —  
Lányka, lányka! hogy tehetted ezt?
A remény kihamvadott s fölötte 
Mély fájdalmam lön a sírkereszt.

BALTÁS GYÖRGY.

SZERELEM.
Hogy lángra lobbant e szív általad: 
Csókban imádtam szent hatalmadat!

Csüggvén szép hölgyem ajkain, 
Melly kéjhullámba fojta m ár: 
Csak boldogságod volt velem 
Fényes sugár, meleg sugár ! 
Fényes sugár, meleg sugár!

Forró, forró miként a nyár' dele,
S villámontó volt a lány kebele! 

Fölfölderült s elelborult 
E szív’ egén a láthatár,

Adtál a kéjhez kínokat 
Kétes sugár, csalárd sugár! 
Kétes sugár, csalárd sugár!

Kéj s kín hová lön ? . .  évek tüntivel 
Fagyos nyugalmat érez e kebel; 

Fényed, miként az őszi nap, 
Tőlem mind távolabbra jár,
S e szívre több hatalma nincs 
Halvány sugár, hideg sugár ! 
Halvány sugár, hideg sugár!!

TOMPA MIHÁLY.

VÁD.
Mondja a szentírás, hogy kölcsönt visszafizetni

Szent kötelességünk, s ellene véteni bűn- 
Hányszor mondtam előtted már, oh lányka : „szeretlek 

Add már egyszer hát vissza „szeretlek“ emet.

JENÓFI.
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FRESCOKEP.
özepén a teremnek , mellye
nek zsírtól mázos oldalain 
hegyesre srófolt bajszu szi
várványszín Angyal Bandik, 
nagyobb kényelemmel mint 

^  egy háreméből országló tö 
rök császár, bagolyszemez
ték rojtos himes bő gatyá

ikat; álla egy emelkedett, ezer szúcsalád 
ösiségét öröklő művészi babylon ! A tölgyasz
tal és padok olly kihízottan faragvák, mintha 
születésükkor óriások kísértették volna meg, 
alkalmas leend-e a hétaraszos ivadék' tiszt- 
újítása’ megbirhatására , s gyanítva az utókor’ 
hideg ritka tejvérüségét, olly pöffeszkedő kan
dallóval béllelték be, hogy évek óta az egész 
közbirtokosság' vasárnapi ludjai nem czivakod- 
ható távulságban sülhetének meg egymástól. De 
adom is tudtára mindeneknek, hogy e díszes 
terem nem csárda, azért hogy szalmás tete
jének lukjain kaputárva fogadtatnak a fóllegek’ 
könyei , mert ez csupán gazdálkodási rendszer’ 
következménye, t.i. esőgyüjlés. Do nem is kocs
ma azért, hogy hat falu’ tanácsa hordhatja be
lőle farovásra debreczeni vásárban vett piros 
kulacsban gyűlési tudományosságát , vagy mert 
a békák között aristocratice gazdálkodó gólya 
dalnokainknak kívánható tiszta hanggal kere
pelvén el a külhazák’ édes étkeit, tudatja,.hogy 
a füst nem naponta könyezteti divatorrgörcsben. 
Nem , nem , hisz én ablakombul metélt szem
üvegen is berzsenynyel kipirított arszlánbetük- 
kel olvasám a szénvonó és pemeték közli díszes 
téren e szavakat: „A vidék' casinója“ ; s ha 
az előcsarnok kalapomat rég !e nem üté, e 
tisztes nevet azonnal meglegyeztem volna leve- 
vése' szelével. A casino jelenleg üres vala , a 
könyvtáron, hol a lőcsei kalendáriomon levő 
látcsoves csillagász épen a gyéraánthegyü Brunz- 
vik felé állt, s Rontó Pálnak vörös s fekete 
szalaggal férczelt beljéből a political röpiratok 
tátongának, egy tudós macska szabdaló inquisi- 
tori dühhel a Csíziót, ez élet’ gyöngyét! mert 
vad sorsa azt reggel a ludzsiros bögrébe ejtvén, 
az erősb Ínyt csiklándozás’ bűnébe esett. Tán 
tatár rohaná meg a falut, s a kerítéstelen há
zak 'ura i, a falu’ végén ünnepélylyel díszelgő 
szalmakazalbástyára mentenek védeni az inla- 
bulált domíniumot, hogy az új tuczet kártya, 
mellyen a falu kelet, nyugat, dél s éjszaknak

billegve örök ingadozással egyensulyoskodik, 
nem hat vonzanyilag ?

— Korántsem uram , szóla mosolygva tu
datlanságomon , egyet rántva fontos csatu szi- 
jas nadrágán, s meggöndörítvén ujjai között 
kalapját a fogadós ; hát nem is tudja , hisz ma 
la disznótor van tekintetes Husrágy urnái; hja , 
gazdag ur ám az! akkora kukoriczagóréja van, 
mint Leveskén a városháza, s telves tele jófé
le maggal , egész vármegye kitelelhetne rajta ; 
de kövér is sertése, még csontja is zsírra hí
zott; az én fajtámból való volt, mellyet három 
éve vettem Debreczenben; akkor az én tarkám 
volt legszebb agyaru a Nyírben, be kár, hogy 
nem ismerte az ur.

— Fájdalom! sohaitéka hü rajzra.—Künn 
a tömött (de természetes) prémü juhászeb kez- 
dé vonítgatását, s egy kopogtatás után, melly- 
nek erejétől a kürtő remegett, a szobába lé
pett egy falábú, subába burkolt, agg czigány , 
körötte hangszerekkel fürge rajkók ugrándoz
tak. Ősz szakálla kebelére Simula, magas hom
loka, kopár mint egy romszirt, a delelő nap’ma
radványfényétől még mind ragyoga , horgas or
rán plenitudo potestatis tetézett, mig gyöngy
ként fénylő afrikai szeme az arcz és homlok’ 
redohullámai között, mintegy túlélet’ szigor íté
lete villámlott; vonalain olly ritka hatály uralga, 
hogy a mükiállitás’ mesterkélt vázai becséhez 
semmiséggé törpülnének; s bár az élet s osz
tályaink’ fonák viszonyai, és az emlőn szilt s 
tanodákban ferdített szűkkeblű nevelésünk csak 
megmosolygni taníta a szeszély’ bohójává ala- 
xsonyított osztályt, én jobbomat nyujtám neki, 
s ha szív, nem ész is vezet, át is karolom őt, 
olly vidor , olly vonzó agg vala.

— Barátom, mondék neki, a belösztön 
percznvi óriási részvétének hiedelme nem élt 
eddig keblemben, de látásod vitály fölöttivé 
leié azt előttem; nemde öreg apó, ma együtt 
estvelizünk ? ige n igen , ha a torony’ gombját 
kell is gombóczczá főzetnem, de téged jószá
gomba kell hangászommá megnyernem.

— Az ugyan , brilliánt jó urficskám, hogy 
megvendégelhessen, ma lehetlen, mert a vén 
Misi tizenhárom esztendeig két hétig s három 
napig becsületes huszár vitéz volt, s a pedig 
megtartja ám paroláját.

1) Zabolcs’ egy részének neve.
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— S kit szerencsést ma apó tábori han- 

gászkarával?
— Tekintetes Husrágy ur parancsola ma

gához , s áldomás’ fejébe meg is ittam már há
rom iczcze ó borát; Kanperczet, vagy hogy is 
mondá , fogunk ma adni.

— Concertet? jó jó; s e szavaimra sar- 
kantyupengés czifrázta léptek közeledének a 
pitvarban, s a szobába ifjú Husrágy juratus col- 
legám dobá be. az ajtót. Isten hozott! Isten ho
zott! s olly keményen ölele kebelére, hogy ha 
férfiasságom nem csomózik nyelvemre, belé jaj- 
dulandok szívességébe.

—Épen jó hogy itt vagy , Emil barátom ! ma 
lakoma van nálunk, s ollyan hogy az én jurá- 
tusi vadpoharam is hangyalakzivá árnyékük 
mellette; s ti pesti emberek ollyan sokat tud
tok hazudni, szeszélylabdacsoknak; de nem is 
csoda, hisz kétféle komédia is van nálatok.

— Te Jancsim tulzólag kegyes vagy; de 
a szekérrázás— igen igen sajnálom, hogy be
cses körötöket nem lehetek szerencsés élvezni, 
mert a lábak nyugtot követelnek.

— Ej mit, ha tyúkszemed van, elviszlek 
én a hátaman is; hiszen tudod, hatot hordot
tam haza, mikor a vadpoharam volt, igaz u- 
gyan, azok szívszorulásban, fejgörcsben, lá- 
tásnyilalásban vagy miben szenvedtek. Hej hej 
barátom, csak mégis szép volt az a pesti élet! 
hát ha még ti nem vagytok olly gyávák . hogy 
mindjárt elfutottatok, ha simogatni kezdém csá
kányommal az asztalt.

— Egy kissé heves is valál, édes Jan
csikám !

— Mit heves ! hisz csak télen játszadoz
tam én azokkal a komlókaró lábszáru okleveles 
borvizelő főnökökkel, s csupán azért, hogy meg
melegedve , jégszobámban ne dideregjek; nyá
ron , emlékezhetel, Julcsa kisasszonynak segí- 
ték czérnát gombolítani. Ah Julcsa ! mikor mon
dám neki: babám, kincsem, violám, nagysád! 
úgy nevetett szerelmében, hogy sokszor a 
csuklás is utói érte. S ki hitte volna ! múlt ta- 
vaszszal egy szabadalmas kóbor művészre a- 
kasztá magát, azaz : nőül ment hozzá. S most 
is csak ollyan kék papirosban fácslizott piczi 
édest, meg czukros mandolával terhelt kovász 
formát eszik; hej drága volt az pajtás! hát 
még az a kormösvíz (köllni) meg hókuszpókusz 
(kókusz) szappan de sok tajtpipámat vitt a zsib
vásárra . de ha csak egy nap is dunavízzel mos
dott, úgy megbikacsolta a természete magát, 
hogy mindjárt száraz betegségbe esett, s a 
sárgasággal kötekedett. Hát a férje gvőzi-e pénz
zel mindezt ?

— A kenyér elég olcsó, az üres gyom
rot megtölti, s kevés fogy belőle, mert az e- 
mésztést jól megfekszi; a mandula az erős tél

ben elfagyott; a köllnivíz’ kútja a hév nyáron 
beszáradott, s igy egy a segély— a türelem.

— Szegény ! be kár hogy belehal nőszű- 
lésébe! De ne késsünk, mert mama elfőzi a 
laskát, s apám uram majd akkorát tombol ha
ragjában a padlatra, hogy újra bedől mint a 
minapában. Na Misi, mennyék kend előre, s 
kurjongassa a kisasszonyoknak , hogy pesti le
gényt viszek ; s a vén hegedűs sorba állítá lo
vagjait, kiáltá ,,marsch‘‘ s elléptettek.

— De barátocskám, lehelten mennem , 
szólék ; már estelimet is megparancsoltam.

—• Éj sallangos hordtát! ne komédiázz; 
nem elég hogy megvendégelni akar az ember , 
még kunyoráljon is hogy malmodra őrölj , tán 
bizony félverebet akarsz savanyun és pecsenyé
nek megenni.

— Beszóly mit tetszik, de én nem me
hetek.

— Ha nem , Istók bátyám’ üstökére mon 
dom , úgy megrázlak, hogy ikráid' kortáncza 
között minden csontod polkát lejt; emlékezel 
mikor Pesten nem akartál inni, csupa barátság- 
bul hogy megsikoltatálak ?

— Megyek, megyek édes barátocskám, 
hisz csak tréfálok, rebegém keserű szívesség
gel. Megeresztém mellfüzőmet, tudváq hogy e- 
gész ludczombok’ eltemetésével kell hősködnöm, 
s bort inni. Huh! háromhavi prizniczeskedésem 
sikere e dözsölo kor' h italommal kérő parancs- 
hangjának gyilkoltjául eczetesedik el ; ,s a fő
fájás ! pedig ah, angol csep sincs nálam, s a 
véres szem , s a halvány arcz, s az annyi ska
tulya lapdacsokkal alig’helyrehozható gyomor! 
ah mennyi szörny ! Agyam lángolt s gyermek- 
könvörrel futék barátomhoz, s a vadoncznak 
hozzád tőled ágasbogas szakállerdejét megsi
mogatván kérém: Jancsim, édes pajtás, csak 
agyon ne itassatok.

— Mit se félj, csak kigyőzd! ha nem , 
majd megkenetiink Sára asszonynyal jóféle pá
linkával , aztán egy bogrács káposzta levü kor- 
helyleves. s se baj , az agarakkal is versenyt 
futhatsz.

Szemüvegem' a mellény űrébe illesztém. 
hajfodraimat elrendezém. ajkpattanásom' angol 
tapaszszal beborítám, fenymázas sarum' selyem 
zsebbelimmel megkefélém, s frakkom’ ujját meg- 
czirogatám . midőn Jancsi, sok ,jöszte már’ után. 
neki durálván magát, ölébe kapott s künn az 
udvar' haván tevén le , ott kelle fölvontatnom 
ujjacskáimra még a jaquemárkeztyüt is.

Egy bármellv angol gyűjtőnek becsületére 
j váló eblegio iidvözle változatos hanglejtéssel. 
beléptünkkor az udvarra, mcllyet egy piczike 

! herczegség' tág birodalmának tehetendne nevez- 
jni. Mihály gazda, magánál magasb botját orra 
, előtt előre tolván, s szemeivel annak búbjára 
mélyedvén vezete a közös terembe.
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Kurta rókabőrös dolmánykában, közép 
nágyságu, csupa bájtest, hunyorító kicsi sze
mekkel , mellyek a szederpiros pozsgás arcz' 
halmaiból tátongó sír' koporsójaként villogának 
ki, borzas bajusz, derűs ajk, s dús zsírban 
úsztatott hajfürtök, Öt ujjnyi aranyszegélyü nyak
kendőn nyugodva, sujtásos nadrág, piros ba
garia csizmában : tevék a lényt, kit csukló tisz
telettel monda mindenki tekintetes Husrágy Je
remiás urnák. Sógor, koma, hugomasszony, 
bátya, öcsém stb. olly sokan valának, hogy e 
sok száradni készült gályákból kitetszék, mikép 
ősük már Nagy Lajos alatt evett sodort, s 
ivott rá egri bort. Az egyszinüség lankasztó , 
mert fogalomállhatatosságot idéz elő, s e túlzó 
gőg, vagy tespedő törpeségnek áldozza marta
lékát. Itt e részben hiány nem vala, mert ba
jusz , ész , nadrág , szíj, túri süveg, nyelv, elv, 
a hány dolmány s csipkés konty, annyiféle vala, 
— s ez világosan tanusítá, hogy ők magyarok.

A lakoma' részletes leírásával, minthogy 
a borserlegek sűrűén keringtek , nem szolgál
hatok. De hogy az dicső és nagy vala, érzi zse
bem s fölsohajtok, midőn gyógyszerért olly 
sok pénzt kiadok.

A serleg megtolteték s Nyujtóczy ur szó- 
nokilag harsoga : Éljen a gazda , süljön a kol
bász, bort a kulacsba adjon a jó sors! Éljen! 
Éljen. S Misi segédje olly szenvedélylyel fuvá 
vasárnapi tál karimáju trombitáját, hogy a fagy- 
gyugyertyák remegve bocsáták el világukat.

Gyertya hozaték s ime a ludaskása’ köze
pében, üresen díszelge egy öblös borkancsó; 
a kor neveté a fekete sereg e sötétben ülte
tett új növényét.

Van-e kör a honban , hol gérokkos étke
zik a lágy czipón , s piros bor lelkesíti a titkos 
ösztönt: hogy politica ne vegyülne a fogpiszká- 
lás közé ?

— A tavaszszal az országban gyűlés lesz, 
kezdé'Érdekfy.

—• Igen ám , de csak a szélén , jegyzé 
meg szomszédja.

— Majd behozza a vasút.
— Ej vasul! uraim , jegyzé meg egy agg, 

csináljanak köbül, az van elég, vasból tán so
ha nem vetlek azok a jó urak ásót, kapát, 
hogy nem tudják mi méregdrága a vas! hisz 
ellopják róluk, ha csak be nem zsendelyeztetik, 
s minek a jót ut?tán hogy a paraszt nyakunkra 
hordja a vásárra gabonáját.

— De a kereskedés?
— Ej a nemesember nem üzér, vagy bol

toslegénynek való, az ősi jószág mindig köpe- 
nyeg annak ha fázik, s a mostani utón nem 
fizet s ur a maga gyepén. Éljen a régi!

— De az ősiség bukik , s az adót pen
getik.

— Az nem lehet, hisz az ősi jobb : ehon

a kalapom a nagyapámé volt s nem olly kopott 
mint az ú j , pedig ennek mestere is vándorlóit 
ám Párisban ; s adózni, miért? kiért? tán a 
jobbágyért? mért nem született urnák; ha pa
raszt lennék, nekem is ezt dúdolnák. S száz fo
nák nézetek emelék fejőket, hogy óriási szá
jokkal fölfalják s az önérdek’ gyomrába temes
sék az Isten’ parancsát a közös szeretetet. A 
vitába koronkint vak Misi’ jajgató hegedűje, 
mellynek törött odvaiból egy szurokgyárt lehe- 
te olvasztani, sikoltoza bele.

A tárgy mind gyérült, a fülmiletanító kin
torna , csimpolva, furulya s pohár zenedilettán
sok mind kifáradtak.

Ha a chinaiak a tokaji hegy’ tövében lak
nának, kétlem, hogy a mákonyharcz angol szab- 
lyát sétáltatott volna kopasz fejeik fölött: közö
lünk ugyan még pipacsmagpáslétomat sem e- 
\ett egyik i s , mégis annyi segédvirtuóza volt 
Misinek, hogy széttekintve a kerékasztal’ lo
vagjai között, csak öten valának ébren.

— Nyugodjanak békével! gondolám; s 
egy ágytakarót kerítve körül nyakamon, ne 
hogy hurutot kapjak, uszkárom’nyakába akaszt
va a lámpát, haza ballagtam, s ruhástul az 
ágyba vetém magam. Álmaim szépek és tarkák 
valának: láttam a Dunán makaróniból font hi
dat , alatta zvibak gőzöst, mellynek kürtője szi- 
pagyár, füstje illatbolt vala, a parton egy hat 
rendjellel díszített gyerkőcz nemzeti szinü zacs- 
kóbul véve ki számtanát, a kivonást tanítá; 
körötte idegen nyelvű iparhősek, gyakorlatilag 
is tanulók, sürögtek ; néhány szalontai szüz- 
vállu nemes dolmány körül, az uracsok vajjal 
béllelt fagylaltsaruban ugrándoztak, hogy a 
hév és nyomásban tyúkszemük ideglázt ne kap
jon, dolmányuk politikai hirlapokbul volt ösz- 
szeférczelve, hajfodruk örökmozgony által fé- 
sülteték , melly fölött kanárimadár’ tollából szö
vött foveg díszelge, mig körülöttük léglapták- 
ban zsoldosak keringve tartogatták a szemüve
geket ; a hölgyek az adórendszert meg a böl
csészetet taglalták ; czukros szónoklatokat sző
ve a harisnyába , hogy a női jog’ követeiül vá
lasztassanak ! Az ú j, mondva fújt színház hé- 
véreken nyugovók, hogy ha a Duna a vízgyó- 
gyot követő olcsóság’ tanáraitól az uszkálással 
medréből kiszoríttatnék , lehessen a hullám fö
lé srófolni; kürtőjében egy kéményseprő épen 
Keant rögtönözte ! Az ország háza a czivako- 
dás’ állományán ingadozás’ meszével építve ál
la ; csak ugv röpkédének a nyitott ajtókon be
tolakodni akarók! A bérkocsik zenés órával 
ékítvék, a lovak árjegyzékkel szerszámozvák 
valának ; a targonczások Normát dallották s fe
jőkön kispircsi selyemgyárbeli zsinegen csó
kák szavaltak ; a vámszedők az árusnőknek ke
zet csókoltak , az ügyvédek pókhálókötélen fü
lesbaglyot és süket fajdtyukot horgásztak, mig
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a váltókat ölbe rakatva fűteni kótyavetyélték! 
és e nagyszerűségeket egy kis ember habse
lyem hírlapra angol gőzsajtóval a tenyerén 
nyomtató , mert a másik perczben már a sár
garépát is abba göngyölve árulgatták. Bámész
kodni látva, egy gépész lépe hozzám, egy ru
ganyos bölcsek’ kövéből faragott. csarnokkal, 
mit kebeléből vona elő : reá nagy betűvel írva 
vala ,,a huszonkettedik század' légkocsija“ és 
felszólíta, ha az új dalműbe, a holdba nem 
megyek-e? hol méltóságos Bolygó Csillagika a 
kozákok' megfurulyázott első dalnoknéja Ron
tó Pálné’ szerepében fog énekelni! ribiszke j 
vízzel, pipa, divatlap stbive az utazás’ árakét 
poltura meg egy fél! az ajánlatot elfogadóm, s 
mig gőzfördőjébe léptem, a rugany pattan, én 
nagyol nyújtóztam , szemeim' felnyitom s fölöt
tem és köröttem az ágy’ romvilágát, magamat 
pedig a padlaton találtam!

Misi a reggeli papramorgóért megérkezett, 
és szép ígéretekkel reá vevém , ha nem mara- 
dólag, legalább néhány napra jőjön velem az 
atyai lakba; csengve lengve a négy szürke a 
nyakbaranggal, előállott kocsim: por előttünk 
por utánunk, a kő is szikrát vetett úgy hajték, 
s estendén már az atyai lak’kapuján zörgettünk.

Három éve nem láttam atyámat a jót, kit 
nem azért mert hit, nevelés , szokás' modora 
parancsoló,^ szerettem olly hőn, hanem mert 
benne nem a szigorú bírót, nem a jogait ön
kénynyel gyakorlót, hanem barátot birék, ki 
részvéttel, tanácscsal vezete az élet’ síkos jé
gén. A viszonlátás’ hatályát érezni csak, de 
nem leirni lehet.

És ki irja le bámulatomat, midőn atyám 
az agg Misire hosszasan tekintve hozzá lép , 
kebelére karolja, barátjának, megmentőjének 
nevezi, s elbeszéli a csatát, mellyben ez életét 
menté meg. Az agg vitéz szinte reá ismer ben
ne az ifjú hadnagyra , kinek egykoron életét 
mentette meg.

Atyám lak- s földdel ajándékozó meg őt, s 
most gondtalan éli hanyatló napjait, de ha ün
nepély van a vidéken , előveszi még az ősi he
gedűt, mert a tájon most is legjobb s vidorabb 
hangász — az agg kórvitéz !

KISS ANTAL.

—■

NÓGRÁD.
Remellay urnák a Pesti Divatlapban csak 

imént megjelent, Nógrádot tárgyazó czikke birt 
engem e vár' történetének közlésére. Ki aka
rom ezúttal R. urnák becsúszott hibáit igazíta
ni , nehogy azok valamikép a késő maradék
nak vitatkozásokra s kétkedésekre adjanak al
kalmat. Hogy N ó g r á d szláv munka , az igaz,

Bél Mátyás azt zarmataféle jászoknak tulajdo
nítja, kik Visegrádot, Belgrádot, Csongrádot 
stb is építették. Különben e vár csak 1-sö Má
tyás korában nyert jelentőséget, mikor azt 
Báthori Miklós váczi püspök különös szorgalom
mal és költséggel kijavíttatta , tágíttatta , fel
ékítette, harmincz lábnyi mélységű s ugyan
annyi szélességű árokkal körülvétette és nyolcz- 
van ölnyi mélységű kúttal biztosította Trangu- 
rini Jakab építész állal 1490-dik év' táján '). 
Mátyás t. i. Báthori püspököt védjoggal ruház
ta föl, mivel ez élni nem akarván, sőt Mátyást 

| tréfásan sértegetvén , királyától szigorún fed- 
detett meg s az adott oklevél pecsététől meg- 
fosztatott. 2) Szivére vevén a püspök e komoly 
intést, nem csak Váczot, de megyéjének egyéb 
helységeit is s köztük Nógrádot különösen anv- 
nyira fölépítette, hogy ez időtül e vár a haza’ 
színpadára többször és gyakran lépne föl.

Zápolvának a vár ö n k é n y t  hódolt 1526- 
ban, de már a következő évben Ferdinánd' zász
lói lobogtak Öt szegletü tornyán; mert Salm 
Miklós megvervén Tokajnál Zápolvának Bodó- 
tul vezérlett seregét, Tokaj, Eger, Hatvan, 
Vácz, N ó g r á d  stb haladék nélkül hódoltak 
a győzedelmesnek. 3) Tizenhét évig, t. i. 1544-ig 
uralta még Nógrád a keresztényeket, a midőn 
a török kézre jutott. Ugyanis megvevén Szo
limán 1543 ban Valpót, Siklóst, Esztergamot, 
Székesfehérvárt s Tatát, — Ferdinánd’ részéről 
is valami 40,000-nyi magyar-cseh-német sereg 
gyűlt egybe, mellv azonban a szultánnak hazame
netele után szétoszlott. Felbátorodván ezen a 
Magyarhonban maradt várörző törökök, Jahiogli 
Mehemet és Húszaim pasák’ vezérlete alatt meg
vették Visegrádot, s őrségét adott szó’ ellené
re fölkonczolván, Nógrádot, Hatvant, Ozorát, 
Simontornyát stb hatalmukba kerítették. A nóg
rádi várőrség meg sem várta a török csapatot, 
hanem a visegrádiak sorsától megrémülvén , 
titkon üresen hagyó a várt, melly aztán a to- 
rököktül megerősíttetven , egészen 1594-ig, és 
nem 1593-ig, mint R. ur vélekedik, maradt a- 
zoknak birtokában. 4) Ekkor szomorú ínségben 
osztakozának a körülfekvő faluk és helységek, 
mert a nógrádi törökség ügyesen tuda szágul
dozni azok' romlására. — 1593-ban Szinan 
pasa pusztításainak gátolására egybesereglett 
magyar-német sereg megvevén Szécsényt és 
Füleket, Nógrádot is akarta megszállani, de 
Tiefenbach császári vezér irigyelvén Pálffv Mik
lósnak s lllésbázy Istvánnak vitézségét, dicső
ségét , a németeket tőlük elvonta s csak álgvut

1) Istvánffy 20. könyv.— 2) Lásd Mátyás’ levelét 
Bél Mátyásnál, not. regni Hung. 4. köt. 120- 
lapon.— 3) Istvánffy 9. könyv 133. lap. — 4) lst- 
vánffy 16. könyv. Horváth Mib. III-ik szak. 61. 
lapon.
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sem akart segedelmükre kikölcsönözni, mire 
Nógrádnak megszállatása abban maradt s csak 
Drégely, Kékkő, Buják, Dévén és Hollókő vé
tethetett meg a magokra hagyatott magyarok- 
tul.’) Nógrádnak megvétele tehát csak az 1594- 
dik évre esik, a midőn azt Pálffy Miklós meg
szállotta és kemény ostrom alá fogta annyira, 
hogy nem sokára az Mátyásnak, és nem Tie- 
fenbachnak, magát megadta, tavaszelő’ köze
pe’ táján.2) Mátyás főherczeg Esztergám ostro
mára sietvén, a várban Révay Andrást 300 
magyarral s ugyanannyi némettel hagyá . a 
melly őrizet egész tíz évig tartá meg a várat 
a királynak birtokában. Ezen évek' eltelte után 
N ó g r á d  B o c s k a i n a k  h ó d o 11 (1605), mit 
Remellav ur egyenesen tagad, állítván, hogy 
az erős vár meg nem vétethetett. Megszállván 
Homonnay Bálint Érsekújvárt, őszelő' 8-kán 
Verebély Jánost és Baksza Mátyást hatszáz le
génynyel és egy kis álgyuval 3) Nógrád' ostro
mára küldé , nehogy azt a társtörök mint Vi- 
segrádot és később Esztergamot maguk’ részé
re elfoglalják. Ezen kis csapat annyira szoron- 
gatá a német őrséget, hogy az már őszho 6-án 
Homonnaynál szabad kiköltözhetésért könyör- 
gölt, s a várat valóban oda is hagyá Kereszt
úri Istvánnak, Homonnay Bálint’ hadnagyának 
felügyelése alatt. Azonban a török vezér a bu
dai pasát szinte Nógrád alá küldé, hogy azt 
megvenni segítvén, török őrséggel rakja meg, 
minek hallatára Homonnay Somogyi Györgyöt 
és Kipcsi Miklóst 800-nyi lovassággal Kérész 
túrinak segedelmére küldé , szigorun meghagy
ván nekik, hogy a várat, ha mindjárt fegyver
re kerülne is a dolog, a töröknek ne engedjék. 
És igy került Nógrád Bocskai’ hatalmába. *) 

Bocskai hatalmában a vár csupán a jövő 
évig maradt, mert a bécsi békekötéskor az a 
királynak visszaadatolt, kinek jogát a törökök 
is elismerték a sitvatoroki békekötés’ 15-dik 
pontjában.

1619-ben Nógrád Bethlen’ kezébe került0) 
de 1624-ben ismét visszaadatott. 6)

Két év múlva (1626) Nógrád tüzes ostrom 
alá került, mint még soha sem , mert azt ak
kor Murtéza budai pasa 8,000 mások szerint 
18,000 emberrel és 19 álgyuval makacsul vít- 
ta. A vár parancsnoka ez időben a derék Esz- 
terházv Dániel volt. Nógrád kétségtelenül el
esett volna, ha a friedlandi herczeg Wallen-

1) Horváth III. szak. 122. lap. Illésházy István’ kró
nikája. Istvánffy 11. könyv. —- 2) Istvánffy 18. 
könyv. Ortellius Redivivus 1-sö rész. Horváth 
111. szak. — 3) Ebből kitetszik, hogy a vár nem 
volt olly erős, mint a miilyennek azt R. ur szí
nezi.— 4) Istvánffy 34. könyv és Homonnay’ nap
lója, mellyet Érsekújvár’ ostrománál irt. — 5) 
Ortellius Redivivus II. rész— 6) Bél Mátyás.

--------- -------------------- --------------

stein azt 70,000-nyi hadával meg nem szaba
dítja. *)

Harminczhét évig pihentek a vár' falai a 
legközelebbi ostrom után, de a német várőrség 
pusztítva kalandozá be a török s magyar tája
kat, egyaránt nyomorgatván muselmant és ke
resztényt. 1654 diki őszhó’ 16-kán a váczi vá
sárkor iszonyú sarczot nyerének a törökoktül, 
kiket nagyrészben levágtak. Azonban Érsekúj
vár, Nyitra, Galgócz stb. megvételével Nógrád 
is török iga alá került 1663-ban , nehogy a tá
vol erősségekkeli közlekedést nehezítse. Ugyan 
is Kaplan pasa őszelő hóban hatezer vitézzel s 
négy álgyuval a vár alá jővén , azt keményen 
vívá egy egész hónapig s ki tudja megvette vol
na-e a hős Nadányi Miklóstul védett, mármár 
leroncsolt falakat, ha a törökökhöz Apaffi Mihály 
nem csatlakozik s őrségét a várparancsnok el
len nem lázítja. — Nógrád Apafiinak adatott u- 
gyan , de ettől a török nyerte el és azt a vas
vári békekötés’ pontjai által magának biztosí
totta. 2) Ez időiül a törökre nézve fontos várrá 
lett Nógrád, mert a vágvidéki erősségeknek 
mintegy gabnatárául szolgált, kivált 1685-dik 
év táján , mikor Heister alatta roppant zsák
mányt nyert.

Azon időben , midőn Érsekújvár vívatott 
(1685) s az esztergami csata megnyeretett, a 
szintén ostromlott Nógrád villám által meggyuj- 
tatván , s a fellobbant lőpor által szétrombol
tatván, titkon üresen hagyatott a törökoktül, s 
r o ma i  t ö b b é  föl  nem é p í t t e t t e k .  Nem 
való tehát, a mit Remellay ur Csonkabégről 
beszél,— mert azt Bél e g y e n e s e n  t a g a d 
j a  , de Wágner is (Hist. Leopoldi 1-mi 2. köt.) 
bizonyítja , hogy Csonkabég még Budának meg
vételekor , tehát egy évvel később, a budai 
őrizet között vitézül harezolt, s csak a város’ 
megvétele után keresztelkedett meg. „Megke- 
resztelkedvén— úgymond W ágner— kereszt 
apjáról Leopoldnak hivatott, lovaggá üttetett s 
mi eddig hallatlan, mint magyarok’ századosa 
a Rajnánál harezolt. Ő , kiről beszélünk , Cson
kabég állította , hogy az őrség (budai) tízezer 
jancsárból és hatezer másnemű katonákból ál
lott“ stb. Tehát Csonkabég Nógrád’ megvétele
kor bizonyára nem lehetett kereszténynyé , kü
lönben egy évvel később Budát bizonyosan nem 
védhelte volna I-ső Leopold ellen.

Én Remellay’ ur’ terebélyes tudományossá
gát a világért sem akarom kétségbe hozni , de 
a történetíró legyen h í v őre a viselt dolgok
nak) mondja Verulami Baco és vele

B—r. M.

l) O r t e l l i u s  R e d i v .  2 -dik rész. Ka z y  3-dik
könyv. 226. lap. — 2) Bél Mátyás 4. köt. 140. 1.
Kazy 9. köt. 37. 1.

3
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LEVELEK LÓRA BARÁTOMHOZ.
SZLIÁCS, őszelő’ végén. 1845. Méltán 

érdemelném neheztelésed’, kedves Lórim! hogy 
adott szavam’ illy későn váltom be, ha neked 
írni e d d i g  k é p e s  lettem volna ! Igérém, hogy 
S z 1 i á c s ról észrevételimet veled közleni fo
gom , s az idei ottani mozgalmakról tudósítand- 
lak. Szliács! mellyet Isten jókedvében terem
tett, mellynek lege balzamos, fáinak zöldje pá
ratlan, vidéke elragadó szépségű! mellynek 
forrásai új életre ébresztenek, s mellynek me 
leg fördőtűkre e g y e t l e n  egész Európában! 
Szliács ! t e , a természettől olly pazarul ellátott 
csodagyógyhely ! mit tön eddig érted az em
beri kéz? Milly fájdalommal kell mondanom: 
hogy semmit, de semmit!

Édes Lórim! te nem tudod, mivel még ed
dig nem tapasztaltad — s Istennek hála érte — 
hogy mi az : a halál’ révén tévedezni; ifjan, 
boldogan, közepette olly lényeknek, kik szere
tettel lánczolnak e földi éleihez, kiktől hogy el 
kell válnod, a gondolat kifejezhetlen kínnal sú- 
lyosodik kebledre ! Lények, kikre ha reájok pil
lantasz , édes érzet fogja el kebled’, kiket min
dig, mindig akarnál körödben tudni, s kiktől 
most mégis elfordulsz, hogy ne lássák könyeid , 
mellyeket utánok sírsz ! 0  Lórim! és hogy mi 
az, illy levert, szétzúzott kedélylyel, melly sú
lyos betegséged’ csak egyre növelé, illy re
ménytelenséggel az élethez , melly eddig reád 
olly üdvárasztó volt, Szliácsra jőni, s egy rö
vid hét alatt e csodaforrások’ használata által 
már annyira üdülni, hogy vissza érzed magad’ 
az életnek adva, hogy remény fakad kebledben 
s árasztja meleg sugarait egész olly boldogta
lan lényedre! S hiszed-e Lórim , hogy volna 
Szliácson bármilly kisded kápolna, de csak egy 
feszület is, melly előtt leborulhatnál, hogy há
lát rebegjen ajkad, ki véghetetlen kegyében te- 
remté e forrásokat a Mindenhatóhoz?!

Ha mindazok , kik egészségöket, vagy leg
alább bajaik' enyhülését itt visszanyerték: te
hetségükhöz képest egy pár forintot egy kis ká
polna’ építésére szánnának, csakhamar fönál- 
lana az! De hiában! Hlyen az ember— hálát
lan jótevője iránt. — Mondhatják ugyan : ,,ott 
van Isten' nagy temploma, a szép természet; 
fohászkodjál egy magas szirtoromrul, vagy egy 
fának dús lombozata alól, vagy akár egy viru
ló völgy harmatos füszőnyegéről Istenedhez, s 
ő egyaránt meghallja azt!“ De bár itt annyira 
szétszakad a társaság, a fordő s vízivás’ kúlön- 
külön órákbani használata által, hogy nemigen 
kell félned , magányos sétáidban elmélkedésid- 
ben zavartatni, — mégis csak jól esnék egy kis

kápolnában, hol a félhomályban pislogó mécs, 
az ünnepélyes csönd, minden, ájtatra int, s 
lelked' szent fölemelkedését a valók valójához 
semmi sem zavarja — reggeli vagy esti. vagy 
épen jobbulásod’ fölötti hálaimádat elrcbegni.

Szliács annyira látogatott, hogy bérlője 
idén is többször vala kénytelen vendégeket el- 
utasítni, nem lévén több üres szobája; s mégis 
ha mondom neked , hogy a fordöszak itt nyár
hó (nyárelő- s nyárutóban sokkal kevesebb ven
dég mutatkozván) s ép ezen nyárhóban csupán 
körülbelül 150 vendég volt itt, e fördőben, 
mellyhez hasonló erejű, s csodás vegyülelü for
rásokat biro nincs több egész Európában : eb
ből már következtetést húzhatsz magadnak édes 
Lórim , mit jelent itt e szó ,látogatott1, s hogy 
csak az uraság’ boldogtalan építni nem akarása 
oka annak, hogy nem l á t o g a t ó t  t abb.  Kitü- 
nőbbek e vendégek közt elegen valának arra , 
hogy szives társas körré olvadva, egymás közt 
kellemesen mulalhatának. A kedélydús, előző 
C z e b r i á n  grófné, Lo P r é s  ti  báróné, két 
szép unokaöcscsével, a b. B r a n d e n s t e i n  
kisasszonyokkal, M é r e v  Mór i c z  családjával, 
N á k ó n é ,  C a t h a r i n e  testvérével, R u t k a y 
alispánná Turoczbul, leányával, a fáradhatlan 
,,fris magyar” tánczosnéval; F á y F e r e n c z- 
n é leányával, az annyira kedves . K a z i n c z y  
G á b o r n é v a l ,  K o v á c s  n é ,  az ifjuszép 
Gi z e l l á v a l ,  a kellemdús G y u r c s á n y i n é ,  
R i t y i t s k y  szép nejével, M u z s l a y é k ,  
C s e m n i c z k y n é  a kedélyes Á g n e s s e l ,  
P l a n e r n  é, a kedves N a d e n i t s e k n é ,  Na 
g y é k ,  B e n i c z k y  L a j o s  nővéreivel, P r ó- 
n a y é k ,  P o d h o r s z k y é k ,  a lelkes Ku- 
b i n y i n é ,  kit többnyire belföldi kelmékből ké
szült ruhákban láttam , s végre egy válogatott 
fiatal úrsereg, hegyén a három fiatal Z i c h y  
gróf Pozsonbul; F o r g á c h  gr. S z e n t i v á -  
nyi  L á s z l ó ,  Ás b o t h ,  C z e b r i á n  F e 
r e  n c z gr. s P e r é n y i  báró. — A kedves 
S z o n t a g h tanácsnok , ki mint rendes látoga
tója e fürdőknek, a társaságnak mintegy ösz- 
szefüzője s éltet adója — idén fájdalom ! már 
korán távozott.

Lakóház itt hat van. Az A m á 1 i a u d v a r; 
,,a m e g e l é g e d é s h e z 1; s ezek közt a ház a 
padlásszobákkal, T ö k ö l v  tanácsnoknéé; a ré 
gi s az e m e l e t e s  ú j a b b  k a m a r a i  épü-  
l e t a födél alatt álló s három fördötükröt ma
gában foglaló terem által kapcsoltatik Össze; 
a kamaráé még a kisded malomház is; ezeken 
kül van még a csinos S z e r é m y féle ház. — 
N á k ó n é az egész Amáliaudvart bírta, s szi
ves volt tágas teremét a fordőtársaság táncz- 
vigalmira mindannyiszor átengedni. Táncz majd
nem minden harmadnap volt; fris magyart na
gyon gyakran jártak , s egyszer fölötte érdekes
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volt Zichy, Forgách, Orczy, Zmeskál és Pety- 
kó urakat egymás mellett tánczolni látni , kik 
mindenik külön külön megyék szokása szerint 
aprózgatván el a friset, ezen sajátos tánczok 
egvmástóli eltérései igy föltünubbek valának.— 
Körmagyar s mazurra ritkábban került a sor.— 
Ezen tánczok után , mellyen esti 8-kor kezdve 
ritkán tartottak éjfélutáni 1 óránál tovább, hogy 
igy a másnapi fördés s ivás ne hátráltassák , 
Nákóné közelebb ismerőit mindig szives vacso
ránál látta fölső szobáiban. — A kiapadhatlan 
finom elménczségü Mérey Móriczné, s az örök
ké rózsás kedvű elmés házinő'derültsége folvák 
a legdrágább fűszerként ez estebédeket körül.

Reggeli 4 órától fogva egész 8, 10-ig szok
tak a vendégek fordeni, ki fél, ki egész órát 
töltvén a tükörben. A 25 foknyi meleg ú r i  
fördőnek szokott legtöbb vendége lenni. Itt a- 
zonban minden vendég többnyire kénye sze
rint cselekedvén , mi egy évben fölkapatik, di
vattá lesz; s igy idén a hideg tükör divatban 
lévén , nagyon sokan , kiknek épen az oszlató 
meleg tükörre lelt volna szükségük, az össze
húzó, csupán erősítő hideget használták. Mind
ennek oka az, hogy—képzeld csak! — n i nc s  
r e n d e s  f ö r d ő o r v o s .  Olly gazdag uraság, 
minő a kamara, nem tart föídőorvost, ki szo
rosan rendre ügyelne, a fordő’ hatásait figye
lemmel kisérné, a betegeket tanácscsal támasz
taná, s hirtelen bajoknál tüstént kéznél lenne! 
Nem egyszer történt idén is, hogy fölötte gyön
ge betegekre a forrásokbul kigőzölgő fojtó szén
sav olly nagy hatással volt beléplükkor, hogy 
ájulva vitettek föl az öltözőkamrákba ; s illyen- 
kor semmi orvosi segély , ha véletlenül netán 
egy fördőbeteg orvos, vagy tán épen Beszter- 
bánya , vagy Zólyombul egy nincs jelen.—Édes 
Lórim! Ischl is a kamaráé, s mi Ischl, s mi 
Szliács?! Pedig Ischl fordői semmi egyéb, mint 
a sóbányákból kifolyó sóviz , melly mestersé
gesen melegíttelik ; s Szliács a teremtés’ egy 
ritka , páratlan csodája ! A mennyire oszlat olly 
mértékben erősít is; az egész világon ha vas- 
fördö 10—12 foknyi, meleg— s itt 25 ! a mi 
a legkellemesb meleg! S hozzá ezen szüntelen 
párolgása a kötött szénsavnak, mi annyira üd- 
ves , s mi hasonlag e g y e t l e n  Európában. 
— Mondom, mondom neked édés Lórim! csak 
elhagyatott szegény árva ez a mi Magyarorszá
gunk !

Fördés után lemegy a beteg a kutakhoz. 
Ezek egy nem épen közel szűk völgyben van
nak; számra négyen, s mindenik födetlen , e- 
gészen kitéve eső s szélnek; csak a Dorottya- 
kutat födik némileg a köröskörül ültetett árnyas 
nagy hársfák gályát. Ezen kutak is a divattól 
függenek. Midőn a Lenkeykút elkészült, pár 
éven át minden vendég oda futott; az idén az

Ádámforrás lön leginkább használva. Ennek há
ta mögött terül el egy csinos kis ligetke, melly- 
ben — másutt nem lévén árnyas sétaút, — víz- 
ivás közt igen kellemes volna sétálni, mert 
ittott ízléssel rendezett ülőhelyek kínálkoznak a 
fáradtnak , s én legalább kifejezhetlen illatdús
nak találtam ez árnyakban a levegőt; azonban 
az utak nemcsak tele valának nőve fűvel, melly 
harmatos szálaival ruháinkat arasznyira bevize
ző, hanem ehhez még csak félig vannak elké
szülve; tele göröngy, kavics s nagyobb kövek
kel. — Legkellemesb a már kezdő melegben a 
kis rétecskén át,  az egészen elhagyatott álla
potban levő , nem annyira orvosi hatású , mint 
kellemes savanyu 'vizű Józsefkút mellett a svaj- 
czi út, vagy máskép sóhajsétán át vissza, a la
kóházakba menni. Ezen sétaút árnyas; ittott 
ülőhelyekkel, mellyeknek ugyan némellyike már 
igen el van rongálva, ellátott; közben egy kis 
szökőkúttal díszük, s Tökölyné ő nsga által, ki
nek házaihoz felvisz, s kinek már birtokában 
fekszik, igen tisztán tartatik. Tökölyné' birtoka 
szoros szomszédságában fekszik a kamaráénak; 
s igy házai, mellyek csinos, de fölötte kicsiny 
kertektől körnvezvék, csak épen a kocsiút által 
választatnak el a kapaarai épületet körülvevő 
pár fasortul.

11—12 óra közt kezdődik a zene. E nyá
ron Bunkó volt ott bandájával; ha akart, jól 
játszott; de ép ez akarat többnyire hiányzott, 
s legjobb játszását sem lehete távolrul is agyő
ri czigányokéval hasonlítani. Azon födött folyo
só mellé , melly az épületből a földéhez vezet, 
van valami kis verandaféle építve; ezelőtt van, 
hogy úgy mondjam, egy kisded udvar, s en
nek közepén áll egy hársfa, mellynél szebbet 
nemcsak én, de bárkit kérdeztem a vendégek 
közöl, senki sem látott életében. Ezen hársfa 
alá ülnek a czigányok ; a verandába gyűlnek 
s telepednek ilJyenkor a vendégek. A gondolat 
nem volna épen rósz; mert ezen déli órákban 
közel sehol sem leven árnyas tér , ide pedig a 
nap’ égető sugarai nem hathatván, a fárasztó 
visitecsinálgatasok' kikerülésével itt találkozhat
ni , s szívesen társaloghatni. Azonban a hely 
vizes ; s a veranda' deszkapallója még sem óv 
meg a nedves fold s az itt a fördőtükrökbül 
lefolyó fölös víz' gőzölgései, kipárolgása ellen. 
Nekem legalább orvosom szorosan raegtiltá az 
itteni tartózkodást.

LIGETI IRMA.

(Folytattatik.)

*
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S Z E R E L E M .
0... Etelkához.

2 .

Mondád ollyan komoly, kemény 
Szívű a miilyen én vagyok ,
Olly gyöngéden, olly édesen 
Szeretni vájjon hogy tudok ?

Kedves ! minek csodálnod ezt, 
Szerelmed annál becsesebb:
Nemes kövek között is a 
Kemény gyémánt legfényesebb.

LISZNYAY KÁLMÁN-

jövő hó’ 17—18-káni 
iparünnepekre igen 

nagy készületek tétet
nek. Csak a budai szín
körnek czélhoz alkal
mazása ezer pengőbe 
kerül, s földíszítése . 
mit Wiener Jakab kár
pitos ur eszközlend , 

hasonlag majdnem annyiba, százharmincznyolcz 
apróbb , s egy nagy zászló készíttetik, továbhá 

! egyik legelső hangszerzőnk négy zenekarra szá
mított nagyszerű indulót ir ez alkalomra, melly 
a 16-kán estve gr. Batthyány Kázmér ö méltó
ságának rendezendő fáklyás zene alkalmával 
fog játszatni. Az ország minden részeiből mint- 

j egy 400 képviselői váratnak az iparügynek. 
Egy részvény ára 5 pit., minden részvényes 
ötödmagával jelenhetik aztán meg, csakhogy 
minden személy tartozik egy sorsjegyet venni, 
minek ára 20 pkr. s mi egy roppant értékű nye
reményre játszik. — Mind részvényeket, mind 
jegyeket a színkörbe páholyok- zártszékek s más 
ülőhelyekre kaphatni B e s z e  J á n o s  tb. urnái 
(Leopoldutcza Rottenbillerház).

— Gróf Batthyány Kázmer ő mélt. .vod- 
janerházbani pompás szállásának e g é s z e n  
honi  készítményekkel! fólbutorozásával itteni 
legelső kárpitosaink’ egyikét, az imént említet
tük Wiener Jakab urat bízta meg. Az összes 
butorzás tizenketezer pftba kerül. Ha minden

j nagvaink illy tettlegesen járulnak a hazai ipar' 
védelméhez, akkor minden egyleteskedés fölos- 

i leges, s iparunk egésségesen virágzó leend.
— A nemzeti Kör fölött rendkívüli jere- 

miádokat kezdett egykét lap. A minoritás ez 
utón legalább utat tör szive' nehéz aggályának, 
mert megjegyzendő, mikép soha még minori 
tásnak nem esett nehezebben, hogy kisebbség

ben maradt, mint itt tapasztalható. Sőt egyik 
lap olly nyilatkozatot is közle , minőt egy olly 
testület irányában , mint a nemzeti Kör, még , 
akkor is több mint tapintatlanság közleni, ha 
az ott megirt dolog mind úgy állana is, a mint 
nem áll. Egyesülés urak, egyesülés! ez a jel
szó, nem olly nemzeti újságféle czéltalan beszé
dek , meg életképekben kifakadozások; a több
ség győzött, most a férfias jellem a kisebbség
nek azt parancsolja : v e s s ü n k  h á t  v á l l a t  
egy szívvel lélekkel, nem pedig azt, mit a mi
noritás tesz: szórjuk el a szakadás' magvát. 
Egyébiránt az új tagok' száma egyre szaporo 
dik s a legközelebbi gyűlésnek több mint ötven 
új tag’ elválasztásával lesz baja.

—  A nemzeti színházban ma van jutalom
játéka egyik legreménydúsabb színésznőnk Kom- 
lóssy Ida k. a.-nak. Adatik bérszünetben a 
V é g r e n d e l e t ,  Czakótul. Ajánljuk a derek 
jutalmazandót a közönség' pártfogásába.

— Czakó’ ,K a l m á r  és  t e n g e r é s z 4 
czimü drámája, C. M. Benkert által németre 
fordítva, a budai német színházban fog adatni , 
irja a Spiegel. Előadatás után pedig nyomtatás
ban megjelenni, mint első füzete egy nagyobb 
irodalmi vállalatnak, mellynek czelja nemzeti 
thaliánk’ nevesb termékeit német fordításban 
világ elé hozni.

— A pesthevesi agarásztársaság f. hó’ j 
26.kán Nagy-Körösön tart nagy vadászatot, 
mellyre a résztvenni akarók már meghivattak.

— Megjelent: M e n n y  és  P o k o l ,  két 
füzet. Irta Nagy Ignácz.

— Űj dráma lön napokban a bir. választ
mányhoz beküldve, mellynek neve: I d u n a ,
A darab név nélkül küldetett be. Minthogy a 
bir. választmánynak most ugv sincs birálniva- 
lója . remélheti szerző, ki mint tudjuk ettül 
föltétezi Pesteni tartózkodását, hogy nem soká 
kell várakoznia eldöntő válaszra.

— Figyelmeztetjük az olvasóközönséget, 
mikép Jámbor Pál’ Ba l l a d á i  még e hóban 
sajtó alá mennek, s jövő novemberi vásárra 
okvetlen kaphatók lesznek. Aruk 1 pft lesz.

— P é t e r  K á r o l y  pedig, kit becses 
beszélyeiről dicséretesen ismernek a Honderű' 
tisztelt olvasói, egy Á b r á n d  és v a l ó  czimü 
kétkotetü regényen dolgozik, s azt jövő hóban 
bevégezni szándékozik. Ugyané jeles tollú Író
iul már egy másik 4 kötetü regény várakozik 
közzétételre. — Tehát mint látjuk, a szellem 
vidéken is csak mozog.

— Gróf Széchenyi István ő exc. múlt hó’ 
29-kén érkezett, megyei tisztelgő választmány’ 
kíséretében S. Patakra , hol — mint a Jel. irja 
— a históriai nevezetességű Rákóczvvár’ örö
kös ura főméit, regéczi Breczenheim Ferdinánd 
ő herczegsége , mint a zempléni vízszabályozó 
társulat buzgó elnöke, s c s i l l a g k e r e s z 
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t es  hölgy herczegasszonya — kik ezen hajdan 
romgátszerii erősséget roppant költséggel pom
pás palotává, bástyák és vízmedrekböl állott 
ábráztalan környékét pedig bámulatos szorga
lommal hazánk egyegy legkiesb kertévé, a kö
zönség’ édes élvezetére megbecsülhetlentié va- 
rázsoltaták — szokott nagyszerű vendégszere
tetükben részesült. i\lég ez estve fáklyák’ lobo- 
gása és nagyszerű kivilágítás közt érkezett Zem
plén’ székvárosába S. A. Újhelybe , hol főispán- 
helyettes ő mlga üdvezlé. Másnap 30-kán reg
gel a sok rendű, szomszéd megyei, kebelbeli 
község és testületek’ tisztelkedő választmányit 
fogadá el ő mlga, s a zsúfolt teremben a viz- 
szabálvozó társasági gyűlést tizenegy óra felé 
megnyitotta. F. hó' 1-jén ő mlga nagy fontos
ságú útját tovább folytalá.

— A pesti izraelita község napokbap tar
tott közgyűlésében elhatározá , miszerint főhg. 
nádorunk' áldásteli hivatalkodásának félszáza
dos ünnepét jótékony intézeti alapítással örö
kítsék ; és hogy az intézkedés a tárgy’ fönsé- 
géhez képest annál nagyobbszerü legyen, ez 
ügyben minden izraelita község föl fog szólft- 
tatni.

— Ugyané gyűlés’ nevezetes eredménye 
az is, miszerint azon nem igen rég alakult iz
raelita társaság, melly czélul tűzte ki hitroko
nai közt a földművelést terjeszteni s honosítani, 
tettleges pártolásra s részvétre szólítván föl az 
izr. közönséget, ez a felszólítást kozörömovel 
fogadá , s a vállalat' sikeresítéséhez 2500 pftal 
járult, siettetvén egyúttal egy példánygazdaság' 
folállítandását, hol földmüvesi s rokon munkák
kal kizárólag csak izraeliták foglalkozandnak.

— S c h u p p  ur, a lapjainkban már több
ször említett kályhagépész Pestre visszaérke
zett , hogy elvállalt kötelezettségeinek eleget 
tegyen. Milly megbecsülhetlen Schupp ur’ ta
lálmánya , be fogja látni mindenki, kinek e rop
pant fadrágaságban fél öl fánál évenkint több
re van szüksége.

— Egyik lap szerint Viardot-Garcia, a 
hires énekmüvésznő Pestre jövend , s magát a 
nemzeti színpadon fogja hallatni, ha megenged
tetik. Szerintünk e ha tán teljesen fölösleges, 
minthogy a nemzeti színház minden arra érde
mes művésznek Örömest enged tért színpadán , 
ha csak ellenkezőre okot maguk a művészek 
nem adnak.

— A pesti polgárhadban már i ró  is van. 
Lakner S. ur t. i. a gyalog polgárőrhadba lépett, 
ki tehát alkalmasint az első e g y e n r u h á s  
p o l g á r  i ró Pe s t e n .

— Gróf T e l e k y  J ó z s e f  erdélyi főkor
mányzó ő exc. néhány nap előtt fővárosunkba 
érkezett. A koztiszteletü főhivatalnok mintegy 
nyolcz hetet töltend Magyarországban.

— A Tudománytár múlt évi decemberi, 
s utósó füzete napokban jutott kezeinkhez. Ve
le e tudományos folyóirat berekesztve. Valóban 
sajnos dolog, hogy a magyar akadémia nem 
bir fontartani egy folyóiratot, sajnos mindkét 
részről, társulat és olvasók részéről.

— Szemlénket művészeti tárgygyal re
kesztjük be , midőn azon magas becsű műfa- 
ragvánvra kívánjuk irányozni dúsabbjaink’ párt
fogó figyelmét, melly f. hó’ 5-kén Budára nagy
ságos Döbrentei Gábor kir. tanácsos úrhoz Ro
mából eladás végett érkezett. A mű egy 20 hü- 
velyknyi magasságú , carrarai márványból ké
szült madonnamellkép , s a művész, ki azt ké
szítő , Bilaki Z ü l i c h  R u d o l f ,  erdélyi gyula- 
fehérvári fi, ki a remekművet azért küldé le, 
hogy talentumát nemzetének szerényen bemu
tassa, s egyszersmind müvét pénzzé tegye, 
hogy árából ismét tovább dolgozhason. A mü
vet csak megpillantani kell, hogy bámulatunkat 
lekösse a művészi ihlet, a költői lélek, a szivély’ 
melege, mellyet a hideg márvány lehel- A tisz
ta vallás’ fenséges eszményét ábrázolja az a 
madonna' képében, olly tökélylyel, hogy az 
anda szelídség, nőszivély élni látszanak az esz
ményi szépségű vonásokon , s megelevenítni a 
kö\et. A művészt ismerik már nevéről a Hon
derű’ olvasói ; éve múlt, hogy bemutattuk őt 
lapjainkon, s egyik pártfogóját gr. Gyulay La
jos ö migát, ki 1813-d. év’ telén Juno szob
rát rendelé meg nála, 250 db. aranyért , hogy 
a magyar művésznek utat nyisson, magát honá
val müve által megismertetni. Ez életnagyágu 
mű ha elkészül, ugyancsak Budára fog küldetni, 
a fentisztelt kir. tan. úrhoz, s itteni kiállítása 
után indíttatik Hunyad megyébe a ns gróf' laká
ra Marosnémetibe.

Ez ismertetést elégnek hiszszük arra, hogy 
nagyaink' figyelme az említettük mellkép iránt 
fölébredjen , hogy megtekintsék azt, s akadjon 
mccaenas , ki elég lelkes letenni 60 aranyat a 
hazai művészet’ oltárára , midőn azáltal egy
szersmind saját termeit művészeti becsű mun
kával ékítheti. A megnézni s venni akarót kir. 
tan. Döbrentei ur szívesen fogadja lakán (Lika- 
ház’ 1. emel. Budán a hídnál) e folyó hónapban 
d. e. 10—12 óra közt. A mű’ ára, 60 arany, 
becséhez mérve, csekély. Nem reményt nyúj
tó tehetség' fejlesztéséről van szó , hanem már 
kifejlett művészi lángész' pártolásáról, kit hon
szerelme honosai felé fordít, ki m a g y a r  mű
vész akar lenni, s vésüje’ remekeivel hazáját 
gazdagítani. Külföldhöz csak akkor fordulandó , 
ha ama bizalomban, mellyet dús honfiaiban 
helvze, midőn müvét közéjök küldé, csalatkoz
nia kellene. Ne engedjék nagyságtok, bogy e 
szégyenítő lépést tenni kénytelen legyen !



— 298 —

GER, őszhó’ 5. Főispáni 
helyettes ő nga Brezovay 
József ur’ székfoglalási ün
nepe, mint sok más me
gyékben most, úgy itt is 
politicai és ünnepélyekkel 
összeköttetve lenni szo
kott mulatságok' terén, uj- 

don élénkséget eredményezett; a politicaiakat 
nem hozzám tartozik elősorolni. Nógrád, Gö- 
mör , Jászság, Borsod, stb. megyék fényesen 
tisztelték meg küldöttséggel az ünnepelt he
lyettest. Különösen Borsod megye’küldöttségét, 
melly mintegy 40— 50 tagból, és koszoruzott 
nevekkel elegy személyzetből állott, nem lehet 
ki nem emelnem E küldöttség, kevés tagokat 
kivevén, őszhó’ 5-kén Andornakon gyűlt egybe , 
hol a véletlenség Brezovay ő nsgával össze
hozta őket. Andornakon a köztiszteletben álló 
Mocsáryház és illetőleg M. I. annak díszét eme
lő özvegye igazi magyar vendégszeretettel fű
szerezte a pompás ebédet. Ebéd után a kül
döttség a gyönyörű fekvésű és elrendezésű 
kertben élvezett, egy rózsabereken állván, pom
pás kilátást; a kertben levő halastó’ szigetén 
kőoszlopzaton nyugvó Pantheonon át Eger váro
sa’ tornyait szemlélvén , másfelől a pompás Ca- 
sagrande’ három müvét homlokán viselő kastély 
volt a kilátás’ tárgya. Négykor délután tartatott 
Andornakról (melly Egerhez, bár Borsodhoz tar
tozik, félórányira van) a bemenet és a minden
felőli tisztelgések. Estve a casino’ teremében 
tánczvigalom adatott. A bálban mintegy 400— 
500 an mulattunk az egri szépekkel. Jelen vol
tak az ünnepelten s kedves családján kívül 
még az Orczyalc, Almásyak , Mocsáryak , külö
nösen M. I -né Róza lelkes ‘leányával B. gyön 
gyével. Pompás kivilágítás, mellynek romjai egy 
még a bál után is épen kivilágított házban tük
röztek vissza.

Őszhó’ 6 kán a főisp. helyettes 200 sze
mélyt vendégelt meg a lyceum’ pompás tere
mében. Poharak uralkodó házunk, a szépnem 
és sok egyesekért ürítlettek , még pedig nem 
champagnerrel, hanem jóféle egri nektárral 
töltek.

Keresztül utazott pár nap előtt a Tisza’ sza
bályozásában működőleg utazó Széchenyi Ist
ván gróf ő exc.

Több rendbeli színielőadásban működtek 
a kisdedóvó intézet’ számára hatálylyal az egri 
műkedvelők.

A szüret pitymallik.

— AL-GYÓGY, őszelő 74. A fordői mu
latósok’ végnapjain vagyunk, midőn mindenki 
búcsút mond a meleg forrásoknak, mint daru 
és fecske az ősznek, hogy télen át boldog csa
ládi körben élvezze a hosszú estéket, tudván 
hogy a házi élet olly kincs, mellynek elpazar- 
lását a külélet soha nem kárpótolja. Vendégek 
az idén is igen kevesen látogatók e R. 27°—28° 
meleg vizeket, mivel a t. ez. birtokos urak 
zsidók’ kezeibe juttatók. A gyogyi fördő ismer- 
teték már Roma’ fiaitól; Bethlen Gábornak ked
ves mulatóhelye volt; s egy fölhagyott fördő 
hely máig is Apafi’ fördőjének hivatik; vize a 
carlsruheinél egy fokkal melegebb; ott meny
nyit áldozik a német, itt semmit a magyar. Ha 
a fördő angol német, vagy belgahonban melegít- 
ne , birtokosának kiadná évenkint a lOOOOftot, 
és itt egy pár nyomoru százat ad a zsidó ha
szonbérlő, mellyet pálinkafőzésből kap ki na- 
gyobbára, igen keveseknek lévén kedvük olly 
fordőre jőni, hol eső ver a szobába, az ízet
len étel csömört ád, a padlatlan szoba patkányt 
terem és vakondokot, melly éjjel párnáidat 
kirágja; ablak szinte nincs, s mégis naponta 
többet fizetsz mint Mehádián ! — Szilvánk az 
idén hál’ Istennek elég van, de nincs is Hunyad 
megyében hely, hol több pálinkát főznének, 
mint Gyogyon.... még a ref. pap is ezzel spe- 
culál par compagnie , s a ki itt mértékletességi 
társulatot és zsidók’ emancipatióját emleget, 
azt amúgy magyarosan megdöngetik. Ezelőtt 
egypár hetekkel szabálytalan árku patakunk 
kiöntvén, midőn leülepedett, tudósító’ kertjéhez 
mosott, vagy vetett egy messzelnyi öblü met
szett talpas agát poharat, kopott egy kevéssé, 
de csodálandó, talpán D. H. S. K. 1601 áll, 
mellyet czélszerü letétel végett a Honderű’szer
kesztőjének föl küldök. ') Szászvárosi derék ügy
véd Nagy Leopold tegnap kelt itt egybe a 
szomszédhon’ egyik lelkes leányával n. Szendrői 
Tamás’ özvegyével, úri estély füszerezé a la
komát, mellyhez a házi ur aranyváltó Fritsch 
kedveltjének kedvéért az egész vidéket meghív
ta , estve az egész falu ki volt világítva; midőn 
a boldog férj aráját Szászvárosra vitte , a Ma
ros’ partján virágbul font diadalív állt, s ta- 
raczkok zúgtak. Szászvároson a kolozsvári ze
nekar várta a kedves vendégeket, és estve a 
férjnél a zenekar 150 fáklyavilágnál müvészke- 
dett. A szeretet’ Istene lengje körül a boldog 
párt!! EFRAIM.

— SZÉKESFEHÉRVÁR, őszhó’ 6. Ma 
ment végbe páratlan fény s pompával gr. Zichy 
Jenő ő méltóságának Fehérmegye' főispáni he
lyettesi székébe történt beiktatása. Ő nagysá
ga tegnap délután 5 óra tájban ért be Lángról, 
hol rokoninál ebéden volt, kisérve számos, ezen

VÉKÁEL. 1) Még nem kaptuk. S z e r k.
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s más megyei és e városi tisztelkedőktül, kik 
Fehérvár' városa’ határszéléig eléje kocsiztak, 
hol főtiszt. Farkas nagy prépost ur’ szónoklata 
mellett üdvözölték. A megyeház’ kapujában le
szálltakor Fehérmegye' tisztviselői köszönték őt 
Sárközy Kázmér , előbb itteni első alispán, most 
kir. táblai ülnök ő nagysága vezérlete alatt s 
a most czimzett Sárközy ur’ beszéde után, a 
főispáni szállásba fölvezeték. Itt fogadta a szom 
széd megyék s Fehérvár városa’ tisztelgő kül
döttségeit , ezeknek azon szilárd akaratát nyil
vánítván , miszerint a benne helyezett bizalom
nak tehetsége szerint megfelelni ügyekezendik. 
— Ezek végeztével eloszlott a nép, s csak es
ti 9 órakor, a midőn mintegy 70 fáklyavilág
nál éji zene szólt ablakai alatt, gyűlt ismét egy
be , a hangászokat többször kitörő éljenekkel 
szakasztván félbe.

Ma reggel, mikor az ünnepélyes beiktatás 
végbe menendő vala , szépen megtelt megyei
teremünk férfiak — karzatunk hölgyekkel....  s
keserű viták után— mellyeknek jobb lett vol
na elmaradniok — főispáni helyettes ur , letevén 
a szokott esküt, az őt illető széket elfoglalá és 
érdekes tisztújításunk' napját e hó’ 29-kére ha
tározva, több táblabirákat nevezve a gyűlést 
eloszlatta. Két órakor a meghívottak az ő mél
tósága által adandó ebédre mentek, hol a tisz
telt gróf helytartó s több egyebek’ .egésségeért 
számos poharak űri ttettek. V. ,H — sz.

T H A L I A .

Ószelő’28. S z ö k ö t t  s z í n é s z  és k a 
t o n a ,  népszínmű 3 szakaszb. Haray Victor- 
tul. Szerző a czímszerepben lépett föl mint 
vendég. A darab igen jól mulattató a nagyszá
mú közönséget,

— 29. L o r e n z i n o ,  dr. 5 flvb. Du- 
mastól.

— 30. T e m p l á r i u s ,  nagy opera 3 
flvb. Nicolaitól. Sokkal jobban ment, mint múlt 
alkalommal; praecisio, tisztaság és tűz az elő
adásban. Paksyné asszony Rebekát sok csínnal 
énekli, s nagy tetszésre. Beiíza ur is jeles, va
lamint Kőszegi ur a nagymestert igen ügyesen 
énekli. A karok jelesen viselték magukat. Ud
varhelyi ur , ki 24 tői fogva , egyet kivéve, min
den estve színen volt, ma Cedriket éneklé.

Őszhó’ 1. Ci l l ey  F r i d r i k ,  dr. 3 flvb. 
Szigligetitől.

— 2. A l v a j á r ó ,  opera 3 flvb. Belli
mtől. A czímszerepet L á s z l ó n é  assz. éneklé. 
Állása olly művészi csillagok után, minőklül a 
nemzeti színház’ közönsége Aminát már látta, 
nem volt igen könnyű , sfolléptét illy nehezebb ,

nem kevés játékgyakorlottságot s mindenesetre 
több énektökélyt is igénylő szerepben, minő 
Amináé, pvóbakép vévé csak a józan közönség.
E várakozásnak L.-né megfelelt, azon igénye
ket, miket énekéhez kötni lehete , igen kielégí
tő: ezzel tehát nem azt akarjuk mondani, hogy 
minden művészeti kivánalokat betöltött volna.
Mi az éneket illeti, nélkülöző az főleg a tiszta
ságot, s e nagy hiba élvévé hatását éneke’ azon 
részének is , mit mondhatni, igen csinosan é- 
nekle. L. assz.’ előadásának továbbá még min
dig egy nagy hiánya van: a bensőség, a művé
szi ihlet’ melege, melly az előadónak mind já
tékát mind minden hangját kell hogy áthassa, 
s melly a hallgatóságra is villanyerővel ha t, 
azt megragadja. Átalában nagy hiba valameny- 
nyi fiatalabb énekeseinkben, hogy művészetü
ket fölöttébb egyoldalulag művelik; csupán az 
ének elöltük minden, játékkal, jellemzéssel, in
dulatfestés s több effélével nem gondolnak, 
vagy legalább nem bírnak gondolni, annyira el
foglalja őket maga az ének. Bíráló legalább sok
kal észszerűbb s hasznosb tanmódszernek tar
taná , ha az énekesnők előbb kisebb igényű 
szerepeket tanulnának be j ó l ,  m i n d e n  ol 
d a l r ó l ,  mielőtt nagyobbakra átmennek, melly 

.átmenet sokkal sikeresb eredményű fogna ak
kor lenni. Egyébiránt L.-né assz.’ egész műkö
désén meglátszék az ügyekezet, s már ez is 
szép. A karok, mint legtobbnyire, pontosak és 
tüzteljesek voltak, hanem a többi magánszak
mák !

— 3. A F e h é r e k ,  dr. 5 flvb.
— 4. A z ö r d ö g ’ n a p l ó j a ,  vaude

ville 3 flvb. L e n d v a y u r  valódi művészi kedv
vel adá Robin' szerepét; kívüle még Udvar
helyi M. s Telepi urak említendők. Barlha ur 
másszor sokkal jobban adá már e darab utósó 
jelenetét, ma csak elénekelte azt. A többi sze
repek is elmondanak úgy a hogy , Éder k. a. 
énekelt is, — úgy a hogy. És ez alkalmat hasz
náljuk, emlékezetbe hozni egy hézagot, melly- 
nek betöltésére mindeddig semmi figyelem nem 
vala , egy úgy nevezett népszínmüvésznő’ hiá
nyát, ki vaudevillek, énekes vígjátékok s nép
színművekben megállhatna helyén. Mennyire nö
vekednék péld. e mai darab’ érdeke, ha M a- 
r i’ szerepe jól adatnék ? ha volna művésznőnk, 
ki annak mind szavalati, mind énekrészébe bír
ná Önteni azon kis költőiséget, mellynek ő ró 
la kell az egész darabra elömleni, a Mari’sze
relme lévén az egyetlen körülmény, mi e mű
nek némi költői színt ad. — S hogyan van, hogy 
e különben alkalmasint leghálásabb szakma 
kizárólagos művelésére még nem találkozott te
hetség, holott e szakban művésznőnek lenni ép o(P 
olly szép föladat, mint a tisztán operai vagy 
drámái szakban, Ref. igazat szólva Lászlóné 
asszonytul várt volna e részben középszerűnél
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többet, s e meggyőződésében megerősité azon 
siker, mellyel L.-né asszony a Haymonfiakban 
működik ; azonban, mennyire tudom, L.-né assz. 
szerződésileg kizárá szerepköréből az illy sze
repeket. Éder k. a. nem roszul tölté be e g y 
k o r  e helyet. Ref. L. assz. s Éder k. a.’helyé
be ugyan ajánlani kit sem tud, azonban óhajt 
ja, hogy az igazgatóság fordítaná figyelmét e 
szakra is, s ha jelenre nem, legalább jövőre 
nézve, alkalmas egyénről gondoskodnék.

Őszhó’ 5. P e l e s k e i  n ó t á r i u s ,  bohó
zat 4 flvb. Irta Gaa l .  A czímszerepet Réti ur 
adá nem roszul, de utói nem érve egyik elődét
sem. A próba azonban semmiesetre sem ártott.

— 6. S a i n t  G e o r g e s  l o v a g ,  szj.
3 flvb. Nagy részben kielégítő, kerek, élénk 
előadás, melly a nagyszámú hallgatóságot igen 
jól mulattatá, kivált ha élvezetében bizonyos 
páholybeliek’ túlhangos conversatioi által nem 
háborgattptik. Lendvay ur a czímszerepben, ki
vált utósó felvonásban, sok élet és bensőség- 
gel játszott. Hasonlag Szentpélerv és László 
urak szerepeikben. A fogadóst Hubenay ur sok 
tréfával adá. Szóval kiki jelesen betölté helyét. 
A creolnőt Komlóssy Ida k. a. játszá, tehetség
dús színésznőnk, ki az egyfelőli rendszeres 
gáncskrilika, másfelől a hasonlag nem mindig 
helyén alkalmazott töménezés közt valóban nem 
csoda, ha nem tud önmagával eligazodni, ha 
végre Önmaga sem tudja, hányadán van művé
szetével és a bírálókkal, mi játékában j ó , mi 
pedig javítandó vagy egyenesen kiirtandó. K. 
k. a. ritka tehetség s még ritkább szorgalommal 
működik pályáján . s hogy azon rövid idő alatt 
is, mióta színünkön van,  több előmenetelt nem 
tön , ref. egyenesen a félszeg kritikának tuiaj 
donítja, melly a helyett hogy irányt adott vol
na neki, közönyössé tette a jó szó iránt is. 
Pedig Komlóssy kisasszonynak csak ismernie 
kell hibáit, hogy azokat elhagyni teljes erővel 
törekedjék, olly hő szeretettel függ művészetén. 
Lássuk e hibákat. Ezek egyetlen szóba foglal
hatók, s e  szó: t e r m é s z e t i e n  s é g ,  melly 
teljesen ama kárhozatos vidéki utazásokban ra
gadt rá. Először is természetien járása , test
tartása ; tánczmestert tartson szép hölgy, ki 
kegyed’ különben olly szép termetét színpad- 
szerűvé idomítsa , ki megismertesse kegyedet 
a szabályokkal, mik szerint a deszkákon kellem
mel, bájjal mozogni kell. Természetien továbbá 
beszéde ; kerekebb ugyan sokkal, mint eleinte, 
de még sem eléggé, s e mellett bizonyos fülsér
tő reszketegség bélyegzi hangját, mi hogy csu
pán rósz szokás, bizonyítják azon nem épen 
ritka perczek, mikben K. k.a. ép olly kellem
mel szaval és beszél, mint akárki más; e resz
ketegségnek , ha jól fogta föl ref., mechanikai 
oka a lúlkényelmes beszédben rejlik , t. i. nincs

a hangadásban annyi erély , hogy általa a be
széd’ műszerei kellő feszességben tartatnának , 
mit világosan bizonyít az, miszerint e hangresz
ketegség sohasem hallatszik, hol K. k. a. sze
repe’ igényénél fogva marquirozottabb szava
latra erélyesül. Folytonos önfigyelem gyors 
gyógyszere lesz e fülsértő hibának. Nem szó
lok azon kellőségről, melly színművésztől meg
kívánja , hogy szerepének ne csak szavait, ha
nem szellemét is fölfogni, megtanulni »igyekez
zék , hogy minden mondatnak igazi értelme fö
lött gondolkozzék, s a szerint szavalja azt,azon 
indulat vagy érzést fesse a szavak' kimondása 
által, miket a szerep kíván. K. k. a. bebizonyí- 
t á , hogy ollykor figyelme ide is kiterjed; ám
bár nem mondhatnám azt mai szerepéről. Annak 
nem egy mondatát teljesen visszásán szavalá. 
Például jól eszünkben maradt, midőn Saint 
Georgesnak e szókat mondja: ,ha az ember 
házasodik’ ezeket K. k.a. mint valamelly tétel’ 
v é g é t  szavalá, a helyett, hogy mint azon 
tétel’ első részét intonálta volna, minek máso- 
dika utána értetik; s illy példát hányat nem le
hetne följegyezni? — Mind e készületekre idő 
kell, otthonni tanulás; s ezért nem épen jó K. 
k. a.-ra nézve, ha igen sokat van színen, miu
tán már ő elég színpadi otthonossággal bír, s 
azon stádiumon áll, midőn az örökös színen 
lakás inkább hibáinak megrögzötté tételére szol
gálhat, nem hagyván neki időt magokkal a sze- 
repekkeli elfoglaItatás saját énje, saját művé
szetére. De e hibák mellett van Komlóssy k.a.-ban 
egy, mit annyiakban hiában keresünk, mi va
lódi színi hivatásának legbiztosb jele, s ez: 
b e n s ő s é g ,  melly miatt sokszor a hibákat is 
szívesen feledi a hallgató. De e bensőség, e 
művészi lelkességhez törekednie kell K. I.-nak 
megszerezni a többi művészi kellékeket is , mi 
olly ifjuero és akaratnak, olly tehetség mellett, 
rövidebb idő alatt sikerülhet, mint sok másoknál.

Őszhó’ 7. O s c a r  vagy m e g c s a l t a m  
n ő m e t ,  vígj. 3 flvb. Igen eleven, kerek elő
adás, Lendvayné assz. igen kedves, Szentpéte- 
ry s László urak kifogyhatlan vidorságnak. Kár 
hogy Priell k. a. egy párszor e l k é s e t t .  Eg- 
ressy B.-ról egy ismerőnk azt jegyzé meg, hogy 
mindig: ,fitymálva’ játszik. Új műszó, de van 
némi értelme, mit E. ur nélkülünk is megfejtend. 
Közönség most is, és mindenesetre nagy szám
mal. De tanácsos lesz a játékrend' készítésé
ben kissé nagyobb ügyelettel lenni az — é r 
d e k e s s é g r e .  —ÜY.
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I. ULÁSZLÓ.
Quel réve horrible! —  C’est fhistoire
De nos péres couches dans les tombeaux profonds,
Ce qu’aucun n aurait voulu erőire,
Nous 1 avons vu, nous qui v ivons!

V i c t o r  Hu g o .
1.

Elhunyt Albert király s nem volt trónörökös, 
Ki férüvállon hordva a hon terheit

Aczéleröben lépett volna fel ;
S a megszakadt nemzetnek egy része míg 
Lovagszeríi bók közt imádja özvegyét:

A másik ép fivállat követel.

Az édesajku hősek védtek nöjogot,
Közöttük a tróntitkok fője, Czillev,

S lefoglalák az ősi koronát; 
Lengyel barátság még nem olly országpajzs, 
Miatta hogy szót s esküt állni kellene

S széttépni egy királyszülött jogát.

Az udvaronezok’ édesajku hősei,
Kiknek szivében a hon második szerep,

Mézszók közé fonták az özvegyet; 
És lön osztályozás : első, ki legdelibb,
S ki a csalóka nagyság képzelt fényegén 

A nő előtt szivárványt ívezett.

S László királyfiút, ki anyja’ ajkiról 
Csak most tanulja még, mint kell mosolygani, 

„ S kis szíve’ kedvét mint nevesse el : 
Pólyája fényvirággal átvert bársonyán,
Az egyik pártvezér, az ország érseke

Királyi czím- s trónnal ruházta fel.

Mi dús álomnak ez ! Mi szép s fényes jö v ő ! 
Nemzet fölött, melly délezeg ősek’ sarja mind, 

Viselni hős királyok’ czím erét;
S királyi nőszülök tróngazdag serge közt, 
Fényárban úszó termek' bíbor szőnyegén 

Dicső hír illatát árasztni szét.

De mert, kitől királyezím és trón származott,
A nép nem adta hozzá közkívánatát,

S a lengyel alku is megszegve lett,
Párt pártnak állott, s mert bölcső és trón nem egy, 
Az öskirályi sírból vönek koronát,

S Ulászló is királylyá kenetett.

És a reményt, melly egy királyfiút Ígért, 
Albert király véréből származó fiút,

Megnyerte ím az özvegy ifjú nő ; 
De a viszály, melly tépni szokta a magyart, 
Belháborúba tört ki a pártok között,

S a drága föld lön honfivérmezö.

I I .

S birt Ulászló egy hires vitézzel, 
Kit jó kedvben adnak istenek,
S kit dicsőség, jóhír és szerencse 
Gyermekükként átöleltenek.

1
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Hős Hunyad volt karja a hazának,
Hős Hunyad volt a harcz’ jobbkeze ;
S a szegény hon, mellyet párt emésztett, 
Tettnyomán új éltet élveze.

A király ült trónja’ vánkosában,
A királyt szivélvek ringaták,
S fáradott bár a bajnok helyette,
A dicsőség lön közös virág.

S mért ne zengne a kor föl nevétől,
Bárha nem vívott is vércsatát:
A levert had öt imádja félve,
És az évrajz öt sem lépi át.

III.

Évrajzok a királyról is csak szólanak,
Hiszen nevére irvák a nép’ tettei,

S a korszak is nevétől nyer n e v e t;
Ulászló im büszkébben üli trónusát,
Bérezek, folyók zengik babéros harczait, • •

S Hunyad ? tett ő, s lelkében zeng a tett.

S míg zeng a tett a lélek’ benső érzetén,
S az öntudatra nyugtató álmát fuvall,

Adhatnak-é nemesb díjt istenek ? . . 
Népmilliók mászhatnak zúzott térdeken,
Mondván : „ki földön istenünk vagy, üdv neked!

—  De e szavak még mind nem érdemek.

Vívott is a kard, és vívott Hunyad’ kara,
Mert érczerövel honfilélek párosult,

S mert honja fényes hírért szomjazott ;
A trón körül kéjek leheltek álmákat,
S ha künn a vérmezőn hatalmas kard peneg,

Benn a király nyugton nyugodhatott.

És folytak a király’ nevére vércsaták,
Mik közt szüzén lobogtak ezredzászlai,

Győzelmi dal zengvén minden nyomon; 
Ország került az ősanyához vissza, s míg 
Gazdag ragadmány csillog a király előtt,

Hatalmas és erödus lett a hon.

Hatalmas és erödus! milly jól hangzanak,
Midőn az ellen, mint a víz, medrébe tér,

S a külviszály több honfivért nem ont ; 
Midőn ipar s művészet újra hajtanak,
Szereim s családi élet fölvirágzanak,

S a béke’ holt viránya zöld viszont.

IV.

De tudjuk oh, miilyen gyarlók az emberek ;
S mig tetteik határit félreismerik

S a pillanatnak lesznek rabjai :
A dics helyett, miért gyarlón felküzdenek, 
Jéghívesen fonódnak homlokuk körül 

A sors kezének száraz ujjai.

Igen ! dics és hírnév, olly szépen csillogók,
Mint a kelő nap’ bíboros sugárai,

Túl a határon messze hatnak e l ;
És a török, kit bősz lélek vezet csatán,
S ki a magyarnak átkos ősi ellene,

Remegve im békét ajánla fel.

S a béke kötve lön ; mert voltak hű apák,
Kik a magyar vért míg bölcsen védelmezék,

A béke üdveit termette m ár;
De közbeszóla Róma hitvédőileg,
Miként ha tűz perzselné a hit templomát,

S Rómából átrepült a vészmadár.

Es szép beszéddel im megszólal Júlián,
Miként rontá le a nemzet becsületét,

Midőn pogánynyal békét kötni m ert;
S miként szegé meg a szövetség pontjait,
Mint forgatá fel a szentegyház' czélait,

S mint kell lerázni mindé büntehert.

„Igen, fölséges ur s Magyarhon’ rendei,
Hallottuk ím a szent szék hadparancsnokát,

Mikép vitorláz vízi tábora;
Hallottuk im, mindünnen milly segély siet,
Miként ha égből szállna szent parancs alá :

Most álljon a pogány halotttorai“

„Vagy eskü köt talán, hogy arczunk sápadoz ?
Vagy a kereszt ügyét irtózunk menteni ?

—  Bűn itt irtózni, lelkes honfiak! —  
Frigyet ha bontunk, ég köt igy frigyet velünk, 
Frigyet ha állunk, úgy ég harczol ellenünk :

Nincs ok tehát, miért irtózzanak.“

Az ősz apák, a harezban fáradott apák,
Kik ismerék a béke’ drága vérbecsét,

Fejet csóválva halványodtak el ;
,Mi tudjuk azt, fölséged, szól közülük egy,
Mi drága vér pecsétli országunk’ frigyét,

Mellynek, hogy felviruljon, béke k e ll!

De a király, az ifjú vértől lángoló király,
Ki megszokó a véres győzedelmeket

Könyvébe önnevére írni fel, 
Rendíthetetlenül bízott Hunyadban, és 
Hogy meg ne foszsza új babértól kent fejét;

A békekártyát büszkén tépte el.

V.

A kürt riadt, s felgyűlt a láng 
Csatázni nem hon, hit miatt,
Mi a királytól kezdve olly 
Sok ifjú keblet megragadt.
Harczolni a királynak oldalán,
Milly alkalom vívandó hír után !
Hír’ fellegében úszni s hinni még ;
Nincs más vezér illy harezban, mint az ég
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S felkészült a magyar sereg 
Leikével, melly Hunyad vala,
Olly számos' vércsaták között 
Az ország védő angyala.
De mert valának, kik nem szívelék,
Hogy a királyi eskü s szó megtöreték : 
Hitábrándnak mondák e harcztüzet,
S kímélni a vért illy ábránd felett.

S viszály kelt itt is, mint szokott 
Az értelem s tanács között,
A végveszélynek vakmerőn 
Megindult nemzetsors fölött.
És míg. az egyház pallost villogat,
S indít és intéz véres harezokat:
Egy rész habozva vesztegel,
S csak húszezernyi szám , melly útra kel.

S a kis, de bátor hadsereg 
Nyomul s Várnához érkezik,
Hol a négyannyi számú bősz 
Törökkel összeütközik.
Elül Hunyad, körűié nagy moraj,
De lelkes az, nem hangzik benne jaj ;
Mit e moraj szól, zúg és szétüvölt : 
Egymást hevítő szent érzetre költ.

De a csekély szám csak csekély,
S a hév. nem ad még számerőt J 
És bár dicsőn, de kénytelen 
Megtörni a pogány előtt.
Ám mig megtörnék e magyar sereg, 
Előtte halva hullnak ezerek,
S aggódva néz hadára Amurát, 
Reszketve féltvén hulló táborát.

És a király, nehogy Hunyad 
Nyerjen csak hírt osztatlanul,
Az álnok lelkű Cilley 
Szavára harczi kedvre gyúl.
S rohanva a vívók közé vegyül.
De a tört esküemlék fölmerül,
S miatta mig bőszen zúg Amurát, 
Jancsár szélé fel a kent kaponyát.

S a fejdelem vesztével im 
Nincs lélek egy, nincs szív erős;
S vérben fürödve gyászosan 
Hullott el húszezernyi hős. \
S fölötte, mig gunydal rivalga szét, 
Mint szegte meg király hitesküjét,
A sors vonúla vérpalástban el,
Népet tanító vén leczkéivel.

BEÖTHY ZSIGMOND.

A BŰNTUDAT HATALMA.

saládirományaim között for- 
gaték, s a véletlen egy Ut i -  
n a p l ó ’ birtokába ejtett, 
melly a többi közt egy tör
ténetkét ad elő. Jónak lát
tam azt ide iktatni annyi
val inkább, hogy példából 

lássuk, mennyire vigyázóknak kell lenni a 
gyermeknevelés körül, hol a szülői figyel
metlenség s több más csak egyetlen elhin
tett rósz mag is számtalan keserű követkéz 
ményeket vonhat maga után, mellyekbe ész
revétlenül sülyedhetünk. Midőn aztán az el
vesztett lélek nyugalmát kincs és vagyon 
visszaszerezni nem képes.

A napló’ erre vonatkozó része igy 
hangzik:

„A csöndes alkony biborszinnel festé

it?

a vidéket, mintegy szerelmi mosolylyal te
kintve a megifjult természet’ gazdag bájaira, 
mellyeket olly pazar kezekkel látunk ide te
remtve. —  Csak ketten haladánk le a falu
ba vezető ösvényen, mellynek éjszaki ré
szén gazdag utilak emelkedik barna falai
val. Töredezett zsindelyein az idő’ hatalma 
mutatkozik, míg a leomladozó kerítések a 
tán jobb múlt időket látszanak visszasohaj- 
tani. A faluvégen épen a kis domb’ párká
nyánál, mellyről —  a festői kilátást átszem
lélve —  leereszkedénk balra, keskeny bü- 
rün át begyepesült ut vezet a temetőbe, 
mellynek töredezett fakeresztjei között gyön
ge fűzek’ alkonyán két nevezetes síremlék 
látszik fölemelkedni. Ezüstszakállu ősz pi
hent ezeknek egyikén, merengve nézdelé át 
a láthatárt, míg kezeivel gyöngén simogatá

*
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a sír fölött ingó fűszálakat. A falu’ nevét kér
dezők tőle : ő nem felelt. Közelebb halad
ván feléje ismételők a kérdést; de ő merő
en tekintett szemeink közé s hallgatott. Egy 
másik szinte már őszbe boruló ember köze
ledek felénk s kért, hagynék el a szeren
csétlent, minthogy tőle szavainkra választ 
úgyis hiába várunk. Mi őrültnek vagy né
mának hívők őt; de kérdéseinkre emberünk 
fejét tekeré, s röviden akarván bennünket 
felvilágosítani e pár szót válaszoló : , ,uraim, 
ez a b ű n t u d a t ’ h a t a l m a ! “ mi felcsik- 
landozá tudvágyunkat, bővebb magyarázat
ra kényszerítők őt, mire hajlandónak mutat
kozván egy lombdus hárs alatt lepihenénk.

*

A nap lefelé sietett —  kezdé embe
rünk sajátszerüleg neki készülve — s a ki
fáradt vadászok egyenkint gyűltek a tanyá
ra, hol a természetalkotta zöldbársohv asz
talon vidáman tarkáztak az Ízletes étkek s 
enyhítő italok. Harsány kürtszózatok élénkí- 
ték a vidéket, lármára ingerelve az ős bér- 
ezeket, mellyek a légen átkarikázó hangfo
lyam’ éles morajára goromba viszhanggal 
feleltek. Míg néhány elmaradt kutyák’ nyi- 
vogása sv az élénk vadászok’ elménczkedései 
által fölidézett lármás hahota egészen kie
gészíteni látszottak a zajt, mellynek a ritkán 
látogatott völgy’ árnyai jelenleg tanúi voltak.

Annyi kedv s vidor kedély közepeit 
a serlegeket illetetlenül látni nem azon kor
ban , de még a jelenben is —  midőn már 
az ősi szokások köreinkből jóformán kihalni 

| kezdenek—  méltán feltűnő lehetne a szem- 
i tanúnak. Sietünk hát megfejteni okát e meg

lepő mérsékletnek, nehogy méltatlanoknak 
tartassunk a múlt idők’ ellenében. A társa- 

- ságnak még két tagja hiányzott, mellyek kö- 
! zől egyik a főszemély vala.

Mielőtt az élénk társak közé vegyülne, 
jó lesz tán vele eleve megismerkednünk.

B o d o r  M i h á l y  —  igy nevezék őt 
—  e vidék hatalmas ura, igen sok vagyont, 
de annál kevesb erkölcsi kiképzettséget ö- 
rökölt szüléitől. Nem mulaszták ugyan el ve

le megismertetni az iskolák’ porát; de az el
kényeztetett urfira, ki már gyermekkorában 
tudta, hogy annak született, s káromkodá
son tanult meg beszélni : ezen poron kívül 
tanítói' minden Ugyekezete mellett is — igen 
kevés ragadt.

Daczos, féktelen indulata, dölyfös büsz
kesége már ekkor egyikévé tevék azoknak, 
kik mindenütt és mindenben elsőséget igé
nyelnek s fáradságig keresik az alkalmat a 
legjobb emberben kapezáskodhatni, ha ez 
képzelt jelességeiknek nem hódol vagy het- 
venkedésein elmosolyodik. Sokáig korlátlan- 
kodott igy tanulótársai között, a nélkül hogy 
csak kevés időre is eszébe jutott volna, mi 
okbul vitetett a város’ falai közé ? Míg vég
re az öreg B o d o r  maga is átlátá, hogy ía- 
nácsosb leend őt haza vinni, hol a lélek bár 
jóformán parlagon maradand, de legalább 
szülői szem előtt fog férfiasulni.

Haza viteték tehát a még alig 18 éves 
ifjú, s már is az indulatok’ gőzétől kábult 
szívet, beteg lelket s elhalványult virágát 
ifjúságának, mellyhez e g y  á l t a l a  m e g 
t ö r ö t t  női  e r é n y  néhanéha sötét alak
ban fölmerülő emlékezete volt csatolva —  
vitte magával a szülői házhoz.

Itt igen könnyen talált szórakozást el
némítani a lelkismeret azon mérsékelt szó
zatát is, melly parlag lelkét ezen utóján em
lített könnyelmű lépés miatt néhanéha nyug
talanítani kezdette. Természete az aljasb 
lelkeknek, kik a nemesebb foglalkozást s va
lódi szellemi élveket nem ismerik, az é r- 
z é k  s a n y a g i  é l v e k ’ világát keresni fel, 
hogy betölthessék azon végtelen Űrt életük
ben, mit a nemesb érzelmű szellemeknél ma- 
gasb irányú foglalkozások, munkával fűsze
rezett rendes háziasság, szoktak elfoglalni. 
Ezt tévé Mihály is !“

Ő nem ismeré a lélek' nemesebb föl- 
emelkedését s a szép s jó iránti érzelmek 
föllángolásai előtte beteges’ ábrándjai valá- 
nak. De annál melegebb karokkal ölelt min
dent, mi érzékeire kellemesen hatott s mit 
testi vágyai’ kielégítésére használnia lehe
tett; szóval Mihály egyikévé képződött a-
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zon számtalanoknak, kik részint neveléshi
ány, részint elferdített életelvekből egészen 
mást hisznek létezésük czéljául, mint má
sok, s csaknem egész világot édes önjükért 
vélvén teremtve lenni, mi természetest), 
mint hogy az emberi nem’ magasabb hivatá
sáról végképen megfelejtkeznek.

Nem hiányzottak mellette a tömjéne- 
zők , kik dicsérettel hódoltak még azon tu
lajdoninak is, mellvek nem létezőnek, de ő 
nagy ur volt s a szolgalelküek előtt pénze 
mind felmutató azt s sajátjává tévé, minek 
a lélek igen is nagy híjával volt. S igy lön, 
hogy a mindenfelől elkényeztetett ifjú szűk
nek találván az atyai lakot, hol uralkodásá
nak mégis voltak némi határai, a hatalmas 
családnak egyik igen távol fekvő birtokára 
vonulta szülői szem elől, honnan csak ezek 
halála után sokára —  néhány nappal e va
dászünnepély előtt tért vissza.

Nem kutatjuk jelenlegi lélekállapotját 
s rég eltorzult jellemvonásait. Lehet, hogy 
változtak ezek azóta : mi ne vizsgáljuk ! a 
történet, melly tettet mutatand elő, kielégítő 
rajzával szolgáland ezeknek.

Szétzilált hajakkal s fáradtan lézengett 
végre elő Mihály az erdő’ sűrűjéből, hom
lokáról nagy csöpeket törölve le. Sokkal in
kább elmerültnek látszott első tekintetre, 
mint a vadászok remélették. Mintha valami 
terv készülne lelkében s gondolatai folyton 
egy eszme körül forognának , egész valója 
elfoglaltnak látszott. Míg a körűié csapongó 
élv befátyolozá lelkének komolyabb képeit, 
s felragadtaték a kedv azon rózsaszínű egé
be, hol sötét mámorba fuiadnak a szív’ min
den egyéb aggodalmai.

A másik elmaradt vendég egészen 
más irányban bujt ki a pagony sűrűiből, de 
sokkal vidorabb kedélyt, nyugodtabb, elé- 
gültebb lelkiállapotot hozva magával. Igény
telen arczvonalmain szelíd s egykissé ábrán
dos lélek tükrözé magát, míg szemeiben — 
azt mondják —  nemes tűz lángola. Egyi
kével azon szelídséget jellemző mosolyok
nak, mellyek gyakran önkénytelenül szoknak 
a lélek mélyéből fölemelkedni, üdvözlé a va

dásztársakat s őszinte szerénységgel akart 
félrevonulni: de a vadászok által a körbe' - * i
vonaték.

—  Ennek ma el kell ázni, Lipót 1 —  
sugá, mint később beszélék —  Mihály, a 
mellette ülő házibarátnak, kit másik jószá
gáról hozott magával *— nagy okom van rá, 
később meg fogod tudni ! —  tévé hozzá so
kat jelentő hangnyomattal.

Egy pillanat alatt szikrázva csengtek 
körűié a serlegek s kitűnő áldomások ürít- 
tettek a falu igénytelen jegyzőjéért.

A jegyző nem felejté kifejezni örömét 
ennyi szívességért; de sokkal eszélyesebb 
is volt, semhogy első pillanatra föl ne ötlött 
volna előtte a háziúrnak túlzott szívessége, 
mellyen e tettetés’ színezete nem volt elég
gé eltakarva.

Kinek jó példával kell előmenni a nép 
között, s oktatni kell a még sötétben lézen- 
gőt a felvilágosodás betűire —  kivetkez
tetni azon sok rósz szokások- s hibákból, 
mellyek annak erkölcsi világát behomályo- 
sítják, az —  igy gondolkodott a jegyző —  
a ti kedvetekért, hogy tán belőle gúnyt űz
hessetek, vagy kaczaghassatok azon kábasá- 
gán, miszerint —  feledve emberi méltósá
gát —  magát mulatságtok hitvány eszkö
zéül odavethető —  az hivataláról —  habár 
szegény is —  meg nem felejtkezhetik s nem 
adhat okot arra, hogy szavai a nép között 
elveszítsék hatályosságukat.

Ezt gondoló körülbelül, s mennyire e 
pár sz'óbul jellemére következést vonni le
het, azt hiszem legkevesb okunk sincs cso
dálkozni azon, ha annyi biztatások, sőt eről
tetések mellett is a mérséklet utján maradt.

Ez nem igen látszott ugyan ínyére 
lenni a már jóformán mámoros Mihály ur
nák; de azért jó kedvet mutatott s nem ha
gyott föl biztatásaival; míg végre sikeresb- 
nek vélé szándoka kivitelére a társaságot 
be a faluba saját lakába átszállítani.

II.

Az erdő’ nyugati részén, mellyből e 
társaságot X. falu felé haladni látjuk, egy
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igen keskeny völgy mosolyog illatos virági- 
val. Bástyakint emelkednek körűié a lomb
szakállas ormok, egy kis udvarrá alakítva e 
virághazát, mellybe az északi részen kes
keny nyílás vezet. E nyílástól balra vastag 
tölgyek emelkednek, csöndesen hintve ár
nyukat egy bámult gunyhócska’ félig nyitott 
ablakai körül, melly a domb’ oldalához la
pulva sötéten kukucsál kifelé, mintha észre
vétlenül kívánna maradni.

Midőn e völgyet első tekintetre átvizs
gáljuk, a megmérhetlen természet’ angyal- 
arczát véljük feltalálva szelíd regényes mo
solyával, melly egész ártatlansággal hinté 
kellemárjait a nélkül, hogy azt a művészet 
keze csak egyetlen vonással is megszeplő- 
sítette, vagy a beteges emberizlés’ divatjá
tól csak egyetlen fénymázt is kölcsönzött 
volna. És mégis mennyi örömnek, mennyi 
kéjnek forrása rejtezhetik ebben? Sokkal 
tisztább és sokkal tartósabb annál, mellyet 
a nagyvilág fényköreiben a divatemberek 
hideg udvariassággal nyújthatnak. És meny
nyi eszme van ennek véghetlenébe eltemet
ve, mellyhez behatni nem bírt a buvárelme?
. . .  Valóban el kell pirulni az embernek ezt 
meggondolva, ki mégis mintegy megvetve a 
természetet, attól olly messze távozott.

De nem szabad eltérni tárgyunktól!
Az érintett viskónak lakója egy már ő- 

szülő nőszemély, egyetlen leányával, kit mél
tán a völgy’ legszebb virágául tekinthetünk. 
Előbb az öreg erdőmester volt a harmadik 
társ, kit azonban a végzet, örök törvénye 
szerint, nyugalmasb életre szólított oda, hol 
az üdv és dicsőülés’ örök hazája vagyon.

Ha csak egy pár órával ezelőtt azon 
keskeny ösvényen, melly a völgy’ éjszaki ré
szén sötét bokrok közt kigyódzik egészen a 
virágos par-tu csermelyig —  megállapodtunk 
volna : nem kerülheté ki figyelmünket azon 
szívélyes jelenet, mellynek a rejtett part’ 
gazdag virágai igénytelen tanúi valának. A 
völgy’ ártatlan ibolyáját vélnők felmosolygni 
a leányarczon, teljes bájában ifjúságának — 
egy megtestesült hajnalalakban, mellynek su- 
gárai ezer növénynek hoznak é le te t ; gyö

nyörű ellentétben az éjfürtökkel, mik gazdag 
gyűrűkben hullanak alá a mell’ bársonyára, 
melly minden emelkedésével egyegy érze
lemszikrát szakaszt fel a mellette olvadozó 
ifjú’ lángoló keblében.

—  Holnap okvetlenül távozni fogunk — 
halljuk folytatólagosan szólani a leányt —  
anyám változhatlan feltétében. M iért?., o- 
kát nem tudom !

—  Nem Antóniám! te nem távozha- 
t o l ! A nap, melly kifejti a virágbimbót, fel 
szokta csókolni annak kelyhéből a harmatot. 
Te világot alkotál érzelmeimnek, s vájjon az
ért tevéd-e azt, hogy a kebel lángjaival ön
magát emészsze föl ? . .

—  Szeretni foglak Artur, a szív’ vég
ső dobbanásáig; de anyám’ óhajtása parancs 
előttem. Te ismered általam az ő életelveit, 
s tán érted is, hogy tudtával nem közelíthe- 
tél hozzám soha. Én áldoztam szerelmem
nek, megszegtem az anyai parancsot : lát
talak s szeretni foglak örökké; többet nincs 
jogod kívánni.

—  Nincs jogom kívánni ? . .  o Antóni
ám ! hát a láncz, mellyet égiek szőttének, 
csak azért olvasztá-e tehozzád lelkemet, hogy 
vágyakat neveljen a kebelben, mellyeknek 
teljesülése fölött még a remény’ utósó szik
rája is elenyészett ? . .  Bírni —  örökké bír
ni kell téged e szívnek, mellynek dobbaná
sait kívüled nincs földi lény, ki meg fogná 
érteni.

Antonia zokogott.
— Ne, ne rejtsd el előlem angyalarczo- 

dat. Engedj még egyszer a szemek' egébe 
tekintenem, mellyek boldogságom fölött vi- 
lágolának. Oh, engedd megszámítanom a köny- 
csepeket : hadd lássam azokban fölmerülni 
lelkedet.

-—  Artur, szeretlek ! . .  sohajta fel An
tonia, s mint a megtört harmatos liliom ko- 
nyult az angyali fő ifja’ vállára.

—  Elhiszem Antóniám! Szerelmed
ben kétkedni véteknek tartanám ; de bírni, 
bírni óhajtanálak, vagy legalább tudni elvo
nulástok’ helyét, hogy fölkereshesse a szív 
élete’ nyugpontját, mellynek távolában ki-
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halna körűié az életöröm, s az üdvről nem len
ne gondolata is.

Sokáig némák valának.
— Te hallgatsz, Antonia?., talán ábránd

hazában- keresed vágyaid’ nyugpontját s a valót, 
melly élvvel kínálkozik, eliramlani engeded, s 
megrepedni hagyod a szivet, mellynek nyugal
mát egyetlen szavaddal képes vagy megváltani; 
szólj kérlek, szólj Antóniám ! hol keresselek, ha 
távoladban lelkem' szebb világa elsötétül s egy 
sugára óhajtanék szemeid egéből földerítni azt ?

S önkénytelenül szor/tá keblére a leányt, 
ki egy hosszú sóhaj után lassankint kibontakoz
va az ifjú karjai közöl egy a többinél sokkal a- 
lacsonyabb sziklára mutatott, mellynek ormoza- 
tán egy időkormosított feszület emelkedett mo
hos ábrázatával, regényes kinézést kölcsönözve 
a megrepedt bércztömegnek, melly a kereszt’ 
tövét átölelé.

— Itt fogom estveli imámat végezni — 
szólt gyönge hangon— addig tán megtudok va
lamit anyámtól.

Az ifjú’ arczvonalai nyugodtabb szint ölté
nek, hosszú pillantatot vetett a leányra, melly- 
ben egy világérzelem látszott fölmerülni, s né
mán hajtá fejét kebelére.

Halk zörej váltá föl az ábrándos pillanato
kat, mire ők folrezzenének s egy termetes fér
fialakot láttak közelükből a bokrok közt odább 
iramlani.

S itt van megfejtve a fővadászszemély s a 
falu’ ifjú jegyzője’ elkéstének oka.

III.

A varázsfénybe öltözött dús termekbeti ví
gan folyt a lakoma. Egymást válták a köszönté
sek és felhívások. Volt zsibaj, millyet az agg é- 
pület’ előbbi ura életében aligha hallott.

A jegyző több ízben távozni akart; de a 
háziúr s a már korlátlankodni kezdő vadászse
reg visszatartóztaták.

— Lipót! — sugá Mihály bajtársának — 
roszul munkál az álomital : lám ő most is tal
pon van.

— Mit se tesz barátom ! majd egyszerre 
fogja ledönteni. Hát nem látod,, milly nehezek 
pillái ?

— Nem tévesztéd el poharát ?
— Semmi aggódás ! . .  Na még egyet ifjú 

barátom ! — fordult a jegyző felé ..»Ugyan ne 
legyen már olly szemérmes mint a fiatal meny
asszony.. igyék na ., csak még ez egyet. . na 
a h a z á é r t !

— A hazáért? . .  jó, de ez utósó lesz — 
szólt a jegyző fenékig ürítve poharát, s valóban 
utósó is volt, mert kevés időre egy karszék’ pu
ha ölén mély álom lepé meg.

Folyvást tartott a zsibongás s még mindig

elég élénken, jeléül, hogy a szesz’ hatalma meg
tevő ugyan hatását, de czimboráiban — mint 
szokták mondani — embereire talált. — Szám
talan kalandok’ szeszélyes elbeszélése, tréfás 
piondatok, utánzások s több efféle . .  füszerezék 
a társalgást, melly mindig jobban és jobban kez
dett kitörni szokott korlátiból, mig majd végké
pen elhomályosult az ismeret’ világa, s a feldőlt 
italok s széttörött üvegdarabok között itt egy ka
ros székben, amott a pamlagon látunk egyet hor- 
tyogó mámorba sülyedve. Míg mások a heves 
csata’ romai között még folyton pislognak a pa- 
laczkok felé s utána nyúlnának; de kezük elha- 
nyatlik s a gőzhalommá aljasult fő lekonyul a 
mellre, mellyben — azt mondják — nemes szív 
dobog ipagasztos lángokkal, s magas önérzet’ 
szikrái olvadoznak fel; de méltán is, mert hi
szen nagy dicsőség a hazáért lerészegedni! Sze
gény haza ! milly sokan megfelejtkeznek emberi 
méltóságukról a te rovásodra.

IV.

Nesztelen est volt. A hold teljes pompájá
ban úszott az ég’ ivén, rezgő sugarakat hintve a 
vidékre, melly a nyugalom’ napját látszott ün
nepelni.

A szőllőhegy’ nyugati részén egy mély ut 
furóddc át, partjain buja növényeket s lombos 
fákat tenyésztve, mellyeknek lehullt száraz le
velei halk lépteket árulának el.

Két sötét köpenybe burkolt alakot látunk 
ezen elhaladni gyors léptekkel, mintha üldöztet- 
nének. Kémlelődve jártatják körül tekintetöket, 
s ’ megmeg rezzennek a lábuk alatt elgördülő 
kavicsok’ zörrenésére, mintha minden árnyékban 
rémet sejtenének, míg a nem tova sötétlő erdő’ 
sűrűjébe eltűnnek. Szigorún szükség nyomozód- 
nunk, hogy végkép el ne téveszszük őket, s re
gényes kalandozásuknak tanúi lehessünk. Csak 
a bokrok’ zöreje s egyegy száraz galy’ ketté- 
paltanása szolgál némi kalauzul követésünkben, 
mig egy domb’ ormozatán, mellynek kebléből 
könnyű csörtetéssel hullanak alá a gyönyörű 
csermely’ ezüst csöpjei, játszilag mulatva a kiál
ló szirtéleken, hol a meglörött csöpekből ezer 
csillám sugárzik vissza a tele hold’ derengő ar
czára — végkép eltévesztjük a két kalandva
dászt — mert annak kell hinnünk őket.

A szírt’ aljában keskeny nyílás tűnik sze
münkbe, melly — mint kivehető — tágasabb 
térre vezet, hova a gyér fák’ lombjai között sok
kal inkább lemosolygnak a hold ezűstsugárai.

— Csitt! .. e helyen várakozz rám Lipót!
Illy szavakat suttog innen felénk csacska

nyelvén a könnyű röptű lebel , melly a pagony’ 
rezgő levelei közt, halk suhogással illanik odább 
s nyomába csönd áll be, mély és ünnepélyes.

Sokáig állhatnánk e helyzetben, míg meren-
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gésünkből gyönge sikoltás s egy mellettünk a 
völgy felé elügetö emberi nyom’ zöreje emelne 
ki — mit kevés időköz után egy harsány dur
ranás s utána fájdalmas jajveszéklés követett.

Közelebb sietve a már ismert völgyre ta
lálnánk, hol a kijelelt kereszt' aljában borzasztó 
jelenetnek lehetnénk szemtanúi. A jegyzőt vé
rében fuldokolva leljük, ajkai csak néhány ért- 
hetlen megtörött hangokat bocsátának ki. Bal 
karjából, mellybe csillogó gyilok szorul — vas
tagon ömlik ki a vér , sötét foltokat hagyva a 
szirttömeg’ barázdás alakján. Tőle nem tova ta
láljuk Antóniát ájultan s halványan, mint a bérez' 
hava — szótalan, jegesült szemekkel, mellyeken 
a kétségbeesés’ kínai mutatkoznak. Míg B o d o r  
némán tekint reá, hidegen szorítva kezébe kilőtt 
pisztolyát, s szinte elmerülve nézi a hirtelen el
halványult bájakat, a lekonyult virágfüzért, melly- 
nek legszebb bimbaját e pillanatban tördelé gyil
kos kezekkel.

És megjelent az anya, hogy találkozzanak 
a régi ismerősök, s egyetlen szózatával felhíja 
e gyilkos ellen a pokol’ minden fúriáit. A hold 
bájos sugárai világosan tünteték elő az eltorzult 
férfialakot, s a meglepetett nőt; sokáig némán te- 
kintének egymásra, míg a vad férfiú el veszté 
lelkének minden erejét, mert megismeré e nőt, 
s gyilokként járta át szivét a múlt emléke,

mellyhez a jelen új vétkeket csatol. Egy sejte ■ 
lem ragadá meg lelkét, sötét és lélekfagyasztó. 
Pisztolya kiesett kezéből s a nő elé rogyott, ki 
őrülten sikolta föl : ,szerencsétlen ! e leány tu
lajdon gyermeked !‘ S zokogva leányára borult. 
Nem kisértjük meg rajzát adni e jelenetnek, ki
nek szíve s lelkismerete van, el fogja képzelni 
azt. Lipót, a kalandtárs többé nem láttatott.

Az álomital' hatása gyönge volt, s a folte- 
nyészedett jegyző sejteni kezdé az ármányt, s 
azért vévé magához a tőrt 5 de m'ielött ártalmá
ra lehetett volna a tettesnek — mint tudjuk — 
egy golyó által földre téríttetett.

— lm uraim! Bodor Mihály — folytató 
könybe borult szemekkel elbeszélőnk, a két sír 
felé mutatva. Naponkint itt láthatni őt, a nélkül 
hogy valakivel csak egy szót váltana. Antonia 
csak pár nap éré túl a lefestett jelenetet, kit 
nem sokára anyja is követett. E síremlékeken 
az ő neveik fénylenek. — A jegyző, uraim • ki 
akkor valék, most is én vagyok !

így végzé az ismeretlen jóbarát beszédét, 
s könvüit letörlé szemeiről. Mi érzékenyen ve
vőnk búcsút tőle s szorult kebellel ballagánk to
vább. SZELESTEY LÁSZLÓ.

— *
<C -

SZERELMI LOMBOK.
1841-ből.

ni.

Szelíd barát, ismét meglátogatsz 
Gyászos lakomban, oh em lékezet!
Tán a sebekre édes enyhet adsz,
S törésre nyújtasz újra társkezet ?

Vagy ú g y !? látom sötétlő képedet:
Most sírni hívod föl barátodat,
L egyen! híven fogad szüm tégedet,
Bár szép regéd olly mély keservet ad.

. . Borulj le keblem gyászos pamlagára,
S rajzold élőmbe édes múltamat:
Hadd veszszen könybe a szemek’ sugára, 
Hadd kezdjem újra sóhajtásimat!

Dicső múlt! látom rózsak eb led et!..
Milly édes érted könnyet ontani?!
0  bár lehetne újra tégedet 
E könyeken még visszaváltani.

Omoljatok csak, omoljatok le 
Ti oh a szívnek drága gyöngyei,

Tán majd emlékvirágot termenek 
Belőletek a föld göröngyei . .

. .  De milly gyönyör ? o téged látlak-e 
Szerelmem’ édes üdve, angyala?!
A szívben újra kéj, öröm honol 
S szent ünnepély, mint egykoron vala.

Emlékezet, 0 múltak’ Istene!
Milly édes álóm a te magzatod :
Kit hü kegyed barátodul kene,
Szent üdveit mint visszaadhatod!

O j e r ! mutasd a pillanat’ virágát,
Molly egy nagy élet Udvivel felért, 
Mutasd a lányt 5  szerelmem' ifjúságát, 
Jutalmul annyi veszteségimért.

S ■ felejts a szív ez édes mámorában, 
Kern lesz nehéz tán ott felejteni ; 
Erezzem újra : szüm aranykorában 
Mi volt olly édes, mi olly isteni?!

BALTÁS GYÖRGY.

:
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A PIUK CIPALIS.
NEMKEP.

czímböl ugyan még nem 
tudhatják tisztelt olvasóim, 
kit akarok tulajdonképen 
leírni , mert a mi korunk
ban olly divatossá lett e 
szó : p r i n c i p a l i s ,  hogy 

•ma már a vargainas sem 
|nevezi mesterét — mint 

azelőtt a jobb magyar világban — m a j s z t e r 
urnák, hanem principálisnak; ezennel kimon 
dandom tehát, hogy én ezúttal semmi más, ha
nem egyenesen olly principálist akarok leírni, 
minő édes honunk' minden vidékén, de legki
vált ennek szivében Budapesten fölös számmal 
találtatik, s kit közönséges néven prókálormes- 
terembernek hínak.

Az illy principalis akárhol lakjék , többnyi
re vagyonos és mindig fukar ember. Ha Pes
ten kövesült meg, szállást olly helyen tart, melly 
prózai és conservaliv jellemű zsebének legin
kább megfelel, t. i. a kétpacsirta , síp vagy te- 
hénutczában stb. s a ház, mellyben lakik, vagy 
földszinti, melly jelentéktelenségénél fogva nagy 
bért adó lakókra nem számíthat, vagy lehető 
legtöbb emeletü , úgy hogy az ő lakbéri scá- 
lája az épület magasságával ellentétes viszony
ban állhasson, mert ő ,  természetesen, mindig 
a legfölső emeletet szokta magáévá tenni.

A principalis ötvenen alul soha sincs , né
ha egész a nyolczvanig felviszi; a midőn per 
excellentiam megérdemli c díszes czimet; egyéb
iránt mindig ősz, habár a principálissá lét'stá
diumának minimumát érte legyen is csak e l ; 
mindig nagy bajuszu, mindig erős dohányos, 
mindig kicsiny, görnyedt és száraz mint a he
ring.

Viselete a principálisnak télen és nyáron , 
őszszel és lavaszszal, kinn és benn, éjjel és 
nappal: mindkét oldalról tetemes vastagságú 
harasz zsinorzattal és galambtojásnyi, hason 
anyagból készült gombokkal — mellyeknek tar
talma egész naivsággal kukucsál a szabadba — 
ellátott, és sok mostani dynasla’ esaládrégisé- 
gével méltán vetekedhető, bizonytalan szinii, 
gallérán egyéb részeinél sokkal kövérebb atilla, 
melly ezenfolül három abraktarisznya nagyságú 
zsebbel van,  egyikkel oldalt, mellyben szünet
lenül acták tanyáznak, kettővel hátul kívülről, 
mellyek lepedőnyi karton zsebkendő és óriás 
dobányzacskónak rakományosai — gazdagítva;

most nevezett öltönyével mindenben rokon ma
gyar nadrág; zsinórral és elül rózsával czime- 
rezett igen bő szárú, rézgombsarkantyus patkós 
csizma; sem magas sem alacson de határzot- 
tan hosszú szőrű, a tisztes atillával igen egy 
korú fekete honi kalap, s egy elég finom vága- 
tu, alul gombcsücsös , jó vastag botu nemzeti 
rézfokos; bal kezében , ha valahova hivatalo
san rándul (mi igen ritkán történik meg, mert 
ő többnyire íróasztalát őrzi, közönségesen hosz- 
szu szárú lúdtollszopokás fodeletlen maskovai 
pipa, hóna alatt hosszú irományok’ vastag hal
maza. Ha utazik: nyárban köpenyeget, télben 
juhászbundát használ.

A principalis’ egyik fő bélyeglete, misze
rint mindig mogorva és zsémbes, mit nála a 
természeti hajlam’ nyilatkozásán fölül még némi 
megszokott gravitási negélynek is tulajdoníthat
ni, a mennyiben ő ezáltal fontosságot vél ma
gára ruházhatni; és mert a savanyu kép sok
szor igen hatályos szer az üres marokkal jövő 
causansok’ elrettentésére, midőn egyszersmind 
a redős homlokbul a nagy ur is csak jó követ
keztetést vonhat, a mennyiben a redő a bol- 
cseség’ synonymonául szokott némellyek által 
vétetni.

A principalis segédeit és juratusait min
dig per ,amice1 titulálja , mert őt is úgy titulál
ták, midőn negyven esztendő előtt Replikafy 
Tamás hires pörevőnél patvarista és csizma
tisztító vala.

A principalis táblai peren kívül a világ’ 
hátán semmihez sem ért, sem semmibe másba 
— mi igen ildomos tőle — nem avatkozik; ő 
hajnalban perennalis ’) fassiókkal kel föl, dél
ben — midőn eszik — egy jó argumentum jut 
eszébe irrationabilitásuk' demonstratiójára; ál
maiban azokat a kir. tábla által ex praeiudicio 
invalidállatja stb, mibül önkényt következik, 
hogy

A principalis másról mint a replicák,—bí
rói eljárások — és tractusokrul stb. nem tud.— 
Kedvencz elemében van , ha néhány hasonsző
rű collegájával jővén össze, egy általa legkö- 
zelebh megnyert igen nevezetes pert körülmé
nyesen adhat elő. lllyenkor zordonsága kissé 
megszelídül, szótlansága’ daczára hangos ex- 
pectoratióra fakad; sőt, mirabile dictu ! ollykor

1) Az s-eket kérjük mindenütt magyar ul  hangoztatni.
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f maga elkaczczantása is hallható. —  De hogyis 
De ? midőn — mint előadni szokása — az acto- 
reus prókátort olly perplexitásba hozta , hogy 
Isten látja lelkét — utoljára maga is megsajnál
ta a jámbort (itt napóleoni diadal látható kife
jezve arczán). — Ezután elbeszéli, mi despera- 
tus volt első stádiumában azon általa megnyert 
por ; mikép minden circumstantiák elbukásával 
fenyegettenek; mennyi obstaculummal kellett 
megküzdenie az ő grófjának sokkal hatalmasabb, 
magas hivatalban levő országzászlós fölperes, 
és stomfax ugyan— mondja megvetőleg—-de 
tekintve hogy még nem is principalis, eléggé 
astutus prókátora ellen; mikép az egésznek 
corruálása sokszor csak — egy paraszt hajszá
lon függött. De, beszéli susogva, nehogy az il- 

I lető valahogy meghallja, mert dicsérni készül, 
dicsérni pedig a principális kivált nem princi
pálist más mint legmeghittebb collegái előtt so
ha nem szokott, ugv vélekedvén, hogy ezáltal 
saját érdemeinek is derogálna némileg, — de— 
mondja tehát — van is egy körmönfont adjun- 
ctusom, ki árgus szemekkel őrködött mindig a 
per fölött, és stentortorokkal zúgta le a kákabé
lű fölperest, ha ez a procuratoriae praeses előtt 
a per’ hosszadalmas folyását panaszolván, czin- 
ke hangon sententiáért esedezni bátorkodék. — 
Azonban végre — tetszik tudni hosszú beteg
ségnek halál a vége! — sikerült az én contra- 
parsomnak is submittálnia, s természetesen a 
kir. tábla engem és illetőleg Mokányfalvy gró
fot a pignus’ kibocsátásában convincálván , a li- 
quidálandók'liquidatiójára utasíta s az executiót 
nem sokárae lrendelé. Én erre csak azt írtam a 
grófomnak :repellállasson a mlgos u r , azaz állít 

i  tassa ki egyik legényét egy bunkósbottal a határ’ 
szélére és mondassa az exequálni jövő mlgos 
bíróságnak, hogy a milly szépen ide jött, olly 
szépen visszamehet. S effective igy is történt. 
De most bezzeg már komolyan kellett gondol
kodni a dologrul; repulsio egy per’ életében 
annyi, mint agglegénynek fiatal menyecske, 
mindkettőnek meggyűlik vele baja; én tehát ki
rándultam Mokányfalvára , Összekutattam a csa
ládi archívumot elejétől végig, és a tizenkette
dik hét’ utósó napján csakugyan föllelém a mit 
kerestem volt; egy hatalmas, egy meg nem dönt
hető, egy gyönyörű, egy dicső, por- és pókhá
lólepett e l ő z á l o g o s  eredeti documentumot 
a tizenharmadik századból, melly ha csak két 
napig késem vala, már a falánk enyészet’ vi- 
ctimája leende, mert akkora moly rágódott é- 
pen akkor is hogy kezembe vevém megbecsül- 
hetlen szépségű halványpiros ostyapecsétjén , 
mint egy viszáló-orsó' hegye. Képzelhetik col- 

2? lega uiaimék milly nagy volt örömem, milly ki- 
mondhatlan elragadtatásom, midőn a szarkalá- 
bakból azt olvasám ki, hogy a kereseti pignust 

(fj  (zálogot) a felperes az alperesi zálog előtt ma-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------—

ga is zálogban birá, még pedig kitől ?... a Mo
kányfalvy nemzetségtől mint haereditariusoktulü! 
Columbusz’ örömriadása midőn Amerikát fölta- 
lálá , egy éhező árvái tót’ gyomorlelkesülése ha 
véletlenül egy jó tál túrós csuszára bukkanna , 
keserű panasz ahhoz képest, mit kabátom alatt 
akkor érezék, midőn az isteni oklevelet szivem 
fölé helyezbetém. Azonnal Pestre sieték vissza 
s mélyen hallgattam az egészszel, mig az én 
contraparsom tűzzel vassal sürgeté az újabbi 
fmalis sententiát, majd az előbbrül a perbe ik
tatott védokokra , mellyek a kir. táblát immár 
grófom’ elmarasztalására bírák, majd magam’ 
nem védelmezésére provocálván. Mire az én 
praelibált adjunctusom a procuratoriában csak 
azt adá feleletül: hogy alperesé az ulósó re
plica. De midőn láttam , hogy itt van már ide
je a védelemadásnak, kirukkoltam az én prae- 
pignoralitius levelemmel és végső Ítéletet ké- 
rék. Hahahaha ! hahahaha! (kissé magához tér
ve rendkívüli kaczczanataiból) képzelhetik spe- 
ctabiíes! minő képeket csinált az én szerepé
ből kiesett süldő contraparsom, hahaha! de nem 
csak szemeket, zavarokat is akart őkeme csinál
ni, s most már ő követelte a per’ elhalasztá
sát, remélvén hogy talán ő is bukkan majd olly- 
féle documentumra , minőt nekem feltalálnom 
sikerüli, de bizony mi szépen submittáltunk s 
grófom diadalmasan a birtokban maradt, mert 
édes hazánk’ törvényerejű curialis decisiói azt 
tartják , hogy illy’ esetben a jószág a tulajdo
nos’ kezére tekintetik visszamentnek. Ezután 
még egy szinte közelebb ugyancsak Mokányfal
vy gróf1 ügyében általa kért és nyert brachia- 
lis executiónak per extensum enarrálásával sze
rez rendkívüli mulatságot az egyetlen nagy fül
lé vált élvezetittas spectabiliseknek, nem mu
lasztván maga ügyességét, az akadályokkali 
harczot, s az ellenfél’ nevetséges sürü botlá
sait kellőleg kiemelni. Hja! teszi nem minden
napi önérzettel hozzá, vén farkassal volt a jó 
dominusnak dolga. Ezt a collegáknak maguk 
részérőli perstrntagemáik’ szinte illy dvasticus 
modorbani előadása követi, miután az érdemes 
terno (mert hárman szoktak közönségesen egy
szerre együtt lenni) felfrisült kedélylyel oszlik, 
mindenik szokott foglalatosságának incumbá- 
landó.

Hogy a principalis Roma’ nyelvén többet 
beszél mint édesanyjáén, azt eddig is tapasz
talhatták tisztelt olvasóim, de szükség méghoz
zá tennem, mikép a principalis anyai nyelvén 
folyvást beszélni nem is képes; mert ő teljes 
életében mást a corpus jurisnál nem olvasott, 
ennek alkatói pedig édes honunk’ úgy nevezett 
élő törvényeit meghalt nyelven látták jónak 
szerkeszteni, s minthogy e törvénytömkeleget 
a principalis folyvást volválja, sokszor még a 
konyhaszolgálóhoz is Verbőczy’ Dyelvén szól
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\ Tj  megfeledkezésből; min ha az illető konyhaama- 
^ 5  zon magát önkénytelenül elhihogja, szomorú 

érzés szállja meg kebelét és ekkép szónokol 
molyoktul és általa lakott munkaszobájában : Ó! 
micsoda spurius spiritus szállta meg a hajdan 
dicső magyar natiót, hogy az embernek óva- 

( kodva kell magát enuncialnia és rettegnie, ne
hogy még a konyhaszolgáló is kinevesse, ha va
lamikép Cicero’ nyelvén találna szólani; az ifjak 
egy becsületes deák constructiót nem tudnak 
föltenni, mióta a szerencsétlen mania lepte meg 
a nemzetet, a civilisált világ' nyelvét egy vándor 
egy nomád nép’ nyelvével váltani föl; aztán ha 
még ollyan volna az a nyelv, minő például a 
terezianum urbárium' fordítási nyelve, hol az 
articulus magyarul is csak articulus nem czik- 
kely, a caput magyarul is csak caput nem fe
jezet, a punctum pedig igazi magyaros kiejtés- 
sem puncto m nem pont stb. s ha például (bo- 
szus hévvel ragadván föl az 1836-diki úrbéri 
törvényi) e helyett: „ha a jobbágy úrbéri mun- 
kailletvényét a kitűzött határidőre ledolgozni 
elmulasztaná“ legalább (önnyugtató előszeretet’ 
gyorsaságával nyitván fól a Terezianum' fordí
tását) igy állana: „hogyha a jobbágy urbarialis 
munkacompetentiájat a praefigált terminusra le
dolgozni intermittálná“ stb. még jó volna ! (most 
felkiáltó jelként, nagyra nyitott szemekkel és 
előrevetett ajakkal merő állást vesz és megfor
dított marokkal nagyot csap a szegény harmincz- 
hatodikira. Egy kis szünet után): Per deos im- 
mortales! ha elgondolom micsoda classicus re
plikákat csaptunk mi valaha boldogult Óházy 
principalisomnáli adjunctuskodásom’ idejében! 
és most! majd kificzamlik az ember’ nyelve a- 
zon az átkozott flelmeczystiluson. S még to
vább is fűzné ebbeli igen korszerű gondolatit, 
ha nem kopognának; fontos képet vesz tehát, 
akár elrettentés akár bizalomnyerés' esete fog
ja legyen magát előadni.

A principalis nagy urak s kivált főnökei' 
irányában meghunyászkodó, s maga siet a hoz
zá jövőknek széket adni,azon alázatos kérelem
mel , méltóztassék ő mlga vagy nagysága, vagy 
excja, vagy a főtáblabiró ur kegyesen helyet 
occupálni, s vele mint szolgálatra legkészebb 
individuummal nagylelkű- (tulajdonkép nagyzse- 
bü)sége szerint disponálni; ellenben más embe
rek, kivált pedig házbeliek és segédei vagy ju
ratusai iránt a pokrócznak bír természetével, 
mert ő ur akar házánál lenni, és mert irtózik 
a felelőség terhétől, mellyel magára venne ak
kor, ha fiatal emberrel szépen bánván, őt szük
ségkép elhízottá és tunyává tenné; különben is 
— mormogja igen gyakran — nagyobb ur most

t a fiatal ember mint hajdan a principalis volt, 
mert most sem csizmát nem tisztít, sem kocsi
ra nem pakol, sem tányért nem ad; mit ő min
dent tön, s mégis — principalis lelt belőle. A
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mostani fiatalság, folytatja keserűen, nem tud 
egyebet mint kártyázni, tánczolni, tekézni, s 
gyűlésekbe , sőt még, horrendum dictu ! thea- 
trumba is járni; ez mind nem volt az ő korá
ban , ő egész életében csak egyszer tánczolt, 
midőn a bizonyos nedvek' jótékony befolyásá
nak uralma alatt volttal azt hitették e l , hogy 
vőlegény, s innen következteti a közmondat' 
igazságát: n e m o  sobrius saltat (ki sem tán
czol józanon); comaediát egész életében szinte 
csak egyszer látott a pozsoni arénában — egy 
magas fa’ tetejéről; ha játszott is , csak kicsiny
ben és becsületes játékot, úgymint fcrblit, kauf- 
labétot, makaót, nem holmi anglus vagy Isten 
tudja minő játékokat; a fehérnéptől annyira ir
tózott, hogy mind eddig nem volt bátorsága 
megházasodni, a megyegyüléseket pedig csak 
hirükből ismerte , meit ő nem akart magistra- 
tualis lenni. — Aztán a mostani fiatal ember a- 
zon hallatlan insolentiára is vetemedik, hogy 
szakállát meghagyja , sőt mi több , még úgyne
vezett meggyőződést is praetendál magának, 
mellynélfogva állítólag a haza’ javáért tulajdon 
érdekét föláldozni kész volna, pedig ez nem 
egyéb puszta szójárásnál, melly semmit sem 
hoz be a konyhára, merő balgatagság. Ubi be
ne , ibi patria.

A principális mindenkor különös kegyelet 
és hangnyomattal említi e szót: constitutio; 
hozzá czifra phrasisokat kapcsol, és mint rósz 
pap, kinek beszéde’ felét az apostolok és szen- 
tekrei hivatkozás teszi ki, pervédelme untalan 
e körül forog , azt egy általános köpenyül hasz
nálja , melly alá minden napfényre nem valót 
czélszerüen bujtathatni; szavalataiban kedvencz 
kifejezései: „édes magyar hazánk’ évezredes 
szeplőtelen constilutiójának boldogító árnyéka“ 
— „nemesi praerogativáinknak hazánk' élő tör
vényeibe ütköző praejudiciosus csorbítása“ stb. 
S ezzel, úgy hiszi, mázsa súlyú védokokat ra
kott le a vastag tolla után szépen hizó türelmes 
papirhalomba. — Ha valamellv perben mint al
peres jelen meg, mindig „egyedül az eljáró t. ez. 
bíróság iránti tiszteletből“ van megjelenése; utói 
pedig: solennis cautelák mellett ünnepélyesen 
föntartja g a r á d i c s o s (gradualis) defensájá- 
nak előadhatását. Igen gyakran elménczkedé- 
sekben tetszik magának, mellyek abból állnak, 
hogy ellenfelét poltronnak, rabulának, újdon
sült fogadatlan prókátornak stb. nevezi, s az 
ítélő , általa szerfölött tisztelt, bíróságnak a leg- 
meghunyászkodottabb alázatossággal esedezik, 
miszerint a contraparsa által helytelenül arri- 
piált ügyeletet, idézetet, ügyelhetőséget és bí
róságot leszállítani, s egyszersmind őt a nyelv- 
váltság és patvarkodás’díjaiban marasztalni ke
gyesen méltóz t a s s o n.

Nem kevesb kegyelettel viseltetik a prin
cipális e szó iránt: aviticitás. mi az előbbiek-
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bői világos, s valami csak ennek csorbítására 
irányozva van, mindannak engesztelhetlen gyű
lölője, mert hiszen ha az aviticitás eltöröltetnék, 
jurisperek majd nem is keletkezhetnének, ju- 
risper nélkül pedig hogy állhatna fon Magyar- 
ország és illetőleg a principálisok? Különös el
lenszenve pedig e szó iránt van: emancipatio. 
Utoljára még csak az kéne hogy a zsidó is vált
hatna magának diplomát s lehetne principálissá. 
Igen kedvelt themája nagy uraink’ eladósultsá- 
g a ; mit ő egyedül a zsidók' uzsoráskodásának 
(notabene mint o k n a k  s nem mint o k o z a t 
nak! )  tulajdonít.

A principális igen hiú e czímre: ad excel- 
sam Curiam Regiam; vagy fori utriusque per 
Inc'l. Regnum Hriae juratus causarum advocatus 
nec non complurium illustrium familiarum jurium 
Director et Cottuum T. etT. etc. Tabulae Judriae 
e primariis assessor etc. s tractatusokon min
dig illy hosszasan szokta magát aláírni; továb
bá hogy ő a c q u i s i t o r ,  vagy is , hogy atyjá
tól reámarídt félhelyes ősi curiáját még egy 
félhelylyel szaporította meg, mellyet úgy hiszi, 
igen czélszerüen tud kezeltetni, pedig csak azt 
adja neki belőle János a béres gazda, a mit 
maga föl nem használ.

A principális vagy nőtlen vagy nős, ha az 
előbbi, egy fogatlan vén szakácsné viszi háza' 
gondjait, megosztva ebbeli uralmát egy schu- 
wikszszal mindig hegyesre pödört bajuszu kiszol
gált katonával, ki suttomban — jobb kosztnye
rés miatt — egyszersmind a szépet is teszi a 
fogatlan Dianának, s ki ezen fölül a pinczemes- 
teri és szobalegényi kötelességeket is teljesíti; 
ha nős, mindig szép leányai vannak, kikbe se
gédei és illetőleg juratusai detto mindig szerel
mesek.

A principalis utósó órájáig mindent maga 
végez, a mi csak bár legkisebb hasznocskát 
hajt be zsebébe. Kimúlása rögtön történik, é- 
pen midőn egy jurisperbe garádicsos defensá- 
ját akarná beigtatni, minek következtében leg- 
idősbik segéde következő hirdetést küld be más 
nap minden political és a tudakozódó lapba: 
, , Gy á s z h i r :  Tettes porzóföldi és tinta vári 
Morgóczy Simplicius ur, számos fényes család’ 
jogigazgatója, hites ügyvéd és több tettes me
gye’ táblabirája, folyó év és hó’ 13-kán munkás 
életének 79-dik évében rögtön meghalálozott. 
Családján kívül siratja őt számos árván maradt 
per, és a sujtásos maradásnak ez alkalomra mély 
gyászba öltözött fekete légiója. Áldás poraira !“

Félév múlva az e gyászhírt közlött leg- 
idősbik adjunctrs ünnepélyes kézfogót tart a há
zi kisasszonvkák’ ugyancsak legidősbikével a 
szép Krisztinkával.

Óvás. Nehogy valaki akkép vélekedni bá
torkodjék , miszerint mik fönebb a prókátor- és 
különösebben a principálisról mondatának, az

,ügyvéd‘re is volnának hason körülmények közt 
alkalmazhatók, miután az ügyvédek a prókáto- 
roktu! természetre nézve egészen különböző lé
nyek— ez ellen —  az egyetemes ügyvédkar’ 
nevében, ünnepélyesen tiltakozik

PAJOR ISTVÁN, hitesügyv.

LEVELEK LÓRA BARÁT,NÉMIIOL
(Vége.)

Egy órakor következik az ebéd. Ki ké
sőbb kívánna enni, a hulladékkal meg kellene 
elégednie. Itt nem segít semmi rendelés; ha 
inasod' negyed órával később küldöd, el van
nak már kapva rendelt ételeid. — A kamarai 
épülethez tartozó alacsony teremben vagy table 
d’hote, vagy lap szerint ehetni; az első l f t3 0  
kr. v. ez. az utóbbi pedig ép olly drága, mint 
a pesti legelső vendéglőben.— Azonban némbe- 
rek nem vesznek ebben részt, szobáikban e- 
bédelvén. Ki konyhára szert tehet, hizonynyal 
otthonn főzet; mi természetes, mert nem csak
u. n. b e t e g é t e l  ritkán kapható, de még a 
többi is olly gorombán s roszul van főzve, 
hogy egésséges ember is megbetegülhetne ez 
étkektől, mellyek még azon fölül igazán „tou- 
jours perdrix“; mivel ugyan nem azt akarom 
mondani, mintha mindig fogolylyal éltünk volna , 
mert annak ugyancsak hírét sem hallottuk, ha
nem hogy ma bab, holnap borsó, holnapután 
ismét bab; s igy ugyanazon variatióban ma csi
be , holnap liba, s erre ismét csibe. A pár órá
nyi hermaneczi patak híres sok szép pisztráng
járól , a beszterczebányai piacz tele nemes va
dakkal; elsőt egyszer, utóbbit nem is kaptunk. 
A kamara épületeit, az ezekben levő fördőket, 
s az ide tartozó rétek és földeket bérbe adja 
k i ; gyöngeség pedig a bérlőiül, hogy nem fo
gad fel ügyes vendéglőt, hanem maga tartja a 
konyhát, mihez szakismeret főkép szükséges. 
Egypár ügyes szakács ugyancsak szükséges 
volna i t t ! Csak belföldi fórdőt akarok e rész
ben hasonlatul felhozni: m i, teszem, a füredi 
finom, méltányos követeléseknek teljesen meg
felelő konyha, ezen szliácsi konyhához képest, 
mellynél jobbat talán minden szabó vagy var
gánál könnyen találhatsz.

Ebéd után ki otthonn nyugszik, ki távo
labbra kirándul, ki az említettem verandában 
kártyázik. Az urak ez alatt az úgynevezett ká
véházban gyűlnek össze, melly egy az ebédlő
terem előtti födött de nyílt csarnok, mellyben 
többnyire ebédelnek is; s melly mindennel előbb, 
mint teszem egy pesti kávéházzal állaná ki a 
hasonlítást. Estve felé ismét a hársfa alá ülnek 
a czigányok. a verandába gyűlnek a vendégek.



313 —
— A szólásszabadság’ országában természete
sen mindenkinek izlésszabadságot is engedvén , 
saját ízlésemet senkire sem akarom feltolni, ha
nem őszintén megvallom mégis, hogy ez nekem 
nem csak nem tudott tetszeni, de sőt czélta- 
lannak is találtam, s az én i l l e d é k r ő l i  fo
g a l m a i m m a l  merőben ellenkezett, s igy én, 
s velem, örömmel mondhatom, egy.nagy rész, 
nagyon kívántuk volna e r é g i  s z o k á s t  egy 
újjal fölcserélni, mi azonban nem  m e n t; mert 
itt csakugyan még sok a conservativ nő és ur, 
s igy a világért sem tágítanának a r é g i  b e 
v e t t  s z o k á s t ó l ,  ha még oliy czéltalannak 
találnák maguk is. ítélj magad édes Lórim. A 
nagy épület' déli részének ajtajából, s úgy e- 
zen udvarkából is egyenesen a kocsiutra lépsz , 
mellyen túl szép zöld rétecske terül el , ennek 
pedig útmelletti szegélyén áll a fagylalda, asz
talkák s székekkel ellátva. Az épület délnyu 
gáti részén egy fákkal körülültetett félgömbölyü 
nyílt, terezett (planirt) nagyocska tér nyúlik 
el ; innen a kilátás elragadó szép. E térre kö
nyökölvén az épület homlokával , az magasan 
fekszik ; jóval magasabban a budai ellypsenél , 
mellyhez némileg hasonlítható.— Kis távolság
ra fekszik a kedves malomház, lenn pedig egy 
hosszú völgyön kigyódzik a Garan , Hajnik és 
Kibár helységeket Budapestként ketté hasítva.
— A növényélet itt, mint mondám, páratlan; 
gazdag búzaföldek, viruló rétek s gyönyörű dús 
lombozata s zöldü fák bilincselik le a szemet, 
s a meddig ez lát, falu éri a falut. A földek itt 
fölötte jól miveltetnek, nem úgy mint annyira 
néplelen alföldünkön; s igy minden életre, Ia- 
kottságra mutat. A völgyön túl emelkedik egy 
szép hegyláncz, melly nem kopár, s igy 
bús érzést gerjesztő, hanem domb dombra hal
mozódván a legkülönnemübb változatosságban, 
s ezeknek nagy része felszántva s bevetve lé
vén , a felsőbb csúcsokon pedig őserdők terül
vén el, csak mintegy azért látszik a természet' 
óriáskeze által odaállítva lenni, hogy az elra
gadt szem’ tévelygésének határt szabjon. Intő 
példaként látszik az ott állani: hogy ne mereng
jünk elérhetlen, határtalan távolban vágyaink , 
óhajtásainkkal, hanem a közel élet által ébred
jünk tevékenységre ! Üdves intés ez édes Ló 
rim! sok fiatal némberszívnek, melly tiszta s 
égi, mint az ur' gondolata, nem tudja magát 
beletalálni e föld’ bünkörnyezetébe ; intés ez, sok 
nemes, merészröptü hölgy léleknek, melly nem 
tudja magát feltalálni ezen földiességben ! — 
Ne keressük az elérhetlent e földön; hanem ál
lítsuk szellemünk messzeszárnyalása elé hatá
rul a va l ó t ;  függeszszük e r r e  egész erélyes 
ségünket; lelkünk minden nemes törekvésével, 
némberi egész gyöngédségünkkel környezzük 
e z t ,  s egy eget fogunk igy körültünk alkotni;

boldogok leszünk magunk i s , s boldogítni fo
gunk. Csak ábrándözók ne legyünk ! Ebben rej
lik annyi hölgyszív’ kíntengere — mig felfogva 
állásunk’ valódi nemességéi, szeretettel ölelvén 
magunkhoz a valót, átérezve hivatásunk’égies- 
ségét, ha mindnyájan csak úgy igazán akarnánk, 
a földet jóval közelebb hozhatnók az éghez !

Ezen térnek fái alá rendeltetett tehát né
hányszor a hangászkar, mig a fördőtársaság 
föl s alá sétált, vagy a ház előtti padokra s a 
fagylaldánál letelepedett. Az alig húsz lépésnyi 
verandába tisztán elhatott a zene, mellynek fu- 
vószerei Isten’ szabad ege alatt sokkal jobban 
hallatszának , mint ott a szűk téren. A tiszta , 
fűszeres levegő' beszivása, a gyönyörű kilátás’ 
éldelése s a társaság szükséges összeolvadása, 
mind el lett volna itt érve. S mégis voltak, kik 
\ isszakivánták a zenét a verandához, honnan a 
kilátása kútra s kocsiszínekre nyílik, hol c s a k 
h a m a r  e l s ö t é t e d i k ,  melly sötétben ve
gyes társaságnak csakugyan nem fölötte illendő 
együtt üldögélni, s hol, mint már említém , e- 
gésségtelen a lég. — Déli órában , hol közel 
nincs árnyas tér, megjárja, de estve?

Nyolcz óra után aztán vagy táncz követ
kezik, vagy mindenki szobáiba visszavonul; az 
urak az úgynevezett kávéházban még tovább 
együtt maradván — Ez kedves Lórim! a napi
rend Szliácson.

Tököly tanácsnokné házai kissé emelke- 
dettebb, s z á r a z  helyen feküsznek, s csino
san, ha nem is épen gazdagon butorozvák, s e 
mellett olcsóbbak szobái a kamaráéinál. Ellen
ben itt az a kényelmetlenség, hogy nagy kö
zelségük' daczára mégis esős időben megázol a 
fürdőkhez mentedben. A kamrai r ég i  f ö l d 
s z i n t i  é p ü l e t ’ szobáit betegeknek kiadni a 
legmegbocsáthatlanabb lelkismeretlenség. A leg- 
roszabb sziklaodu, a legnedvesebb pincze szá
razabb ezeknél, mellyekben a lefekvésedkor 
ágyad elé rakott regczipőd az éjen át a pallón 
m e g p e n é s z e s e d i k .  Ha én kamara volnék, 
lerontatnám, a földet alatta magasan felhordat- 
nám, s egy szép kétemeletes házat emelnék 
helyébe, mellynek földszinti téréit nem szobák, 
hanem csupán vasalókonyhák s raktárakul hasz
nálnám , mellyekbe a vendégek üres málhái 
rakatnának, hogy ne heverjenek mint most, 
szobáikban , azok’ nagy díszítésére. A mostani 
kamragróf úgy hallik , felfogván e fordő’ fon
tosságát, s hogy milly aranybányája lehetne 
czélszerü intézkedések által az uraságnak — 
sokat teend emelkedésére. Az őszre oda is vár
ták ; ha ott volt, l e h e t l e n , h o g y  t o v á b 
bá m e g e n g e d j e  a régi épület szobáit la
kóknak kiadni.

A kamarai új épület emeletes; magasab
ban fekszik ugyan, de földszinti szobái ennek
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is nedvesek; nappal, ha minden ablak nyitva 
van, nem érezni ezt annyira, mint éjjel, mikor 
pedig épen annyira ártalmas. E szobák közöl 
sok volt előbb konyha; mivel azonban a bérlő 
(öbb hasznot lát abban, hogy vendégei tőle ho
zassák étkeiket, mintsem ha ezen konyhákat 
kibérelve sok vendég otthonn főzet— szobákat 
csináltatott belőlük ; mit én , ha uraság vagyok, 
a vendégek’ kényelmét tekintve, de főleg egés- 
ségi szempontbul, m eg  nem  e n g e d t e m  
vol na .

E kamarai szobák mind nyomorultan bu- 
torozvák. Egy egészen sima fehér nyoszolya 
fenyőfából, szalmazsákkal, egy fenyüasztal, 
fogas , s pár szék , ez mi nd.  A vendég' kí
vánságára ád ugyan a bérlő ágyneműt, pamla- 
got, fiókos almáriomot s tükröt, de ezért kü
lö n  ke l l  f i z e t n i ;  s igy egy a kamara’ ré
széről szabott áru szoba , egykét illy külön bú
torral bizonynyal annyiba., ha nem többe kerül, 
mint pesti legelegánsabb vendégfogadóinkban. 
Baden és lseidben bizonynyal olcsóbban lakha
tol.— E mellett perse függöny, ágvi szekré
nyek s több illy kisebb kényelmekről ne is ál
modjál! Redőnyöket hiában keresnél; egypár 
durva fatábla pótolja ezek' helyéi, fatábla, melly- 
nek még kapcsa sincs belülről, hanem mindig 
cseléded’ a házból ki kell küldened, hogy kí
vülről kapcsolja ki, ha nem akarod, hogy a 
szellő egyre tánczoltassa. Törött ablak itt szám
talan, mi hasonlag onnan ered, hogy ki nem 
kapcsolhatod ; de e mellett a bérlőnek eszébe 
sem ju t, Beszterczebánváról naponkint oda me 
nő szekerével egy üvegest hozatni, s igy ven
dégeinek léghuzamnélküli szobákat adni.

Még valami nagyon furcsa itt. A fördőtü- 
kör annyira kicsiny, hogy ha h ú s z  személy 
együtt van benne, máris t e l e  v a n ;  s mégis 
volt ese t, midőn n e g y v e n h é t  személy egy
szerre volt benne. Azt nem mondom, hogy csak 
bizonyos számnak engedtessék egyszerre benn 
lenni, mert ezáltal kevesebb beteg részesülhet
ne e fördő’ jótéteményiben, hanem igen, hogy 
rendelet tétessék, miszerint a fördő ne hasz
náltassák v e g y e s e n .  Azt ugyan mindenkifog
ja átlátni , hogy fölötte illetlen könnyű fürdőru
hákban v e g y e s  társaságnak fördőben olly 
szorosan együtt lenni, hogy mozogni alig képe
sek ; s ezért is hölgyek mindig elvárták, mig 
kevesen voltak benn, s ekkor mentek förödni; 
mi azonban még sem biztosította őket, mert 
azon fél vagy egész óra alatt, mellyet benn 
kellett tölteniök, később jöttek által mindig meg
telhetett a tükör. A tükröt pedig nagyobbítni 
nem lehet. Ha tovább ásnának , hideg források 
vegyülnének hozzá , mi annyira jótékony mele
gére káros volna; ha pedig csuk úgy akarnák 
a tükör’ fölületét nagyobbítni, a szénsav’ sürü 
párolgásának vesztével fölötte gyengülne. —

Voltak idén Szliácson nők, kik nem tartva at
tól, hogy őket tán különczködőknek, haute vo- 
leének stb. fogják gúnyolni, nyíltan fejezték ki 
abbeli kívánságukat, hogy reggeli 4 órától fog
va egész 10-ig f e l v á l t v a  egy  ó r á b a n  
n ő k ,  s i s m é t  e g y b e n  u r a k  T ö r ő d j e 
ne k  k ü l ö n ;  s voltak urak igen számosán, kik 
müveitek, gyongédérzésüek és okosbelátásuak, 
Örömmel hajoltak e nők’ kérésére; de voltak is
mét igen sokan ollyanok, kik azt találták, hogy 
ép ezen vegyes fordések igen mulatságosak, s 
ezen ju xtól a világért sem állottak volna el.— 
S ezért k ö t e 1 e s s ég e volna az uraságnak, 
nem az urvendégek’ diseretiójára bízni e dolgot, 
hanem s z o r o s ,  s z i g o r ú  r e n d e l e t e t  
tenni, hogy teszem 4—5-ig urak, 5 —6-ig nők , 
6—7-ig urak, s igy ismét 7 — 8-ig némberek, 
8 — 9-ig urak, 9—10 ig pedig megint nők Tö
rődjenek.— Kit pedig e rend, mellyet illede- 
lem, s minden gyongédebb érzés olly fölötte 
kívánatossá tesznek — szoros megtartására szi
gorú felügyelőül oda kellene állítani az uraság
nak , az a r e n d e s  f ö r d ő o r v o s  lenne; k i- 
n e k t a v a s z u t ó  k e z d e t é t ő l  f o g v a  e- 
g é s z  ő s z e l ő '  u t ó s ó  n a p j á i g  — mert e 
h ó b a n  szokott legtöbb bányász ott lenni, kik 
a higany’ káros befolyásai ellen ellenmérgül 
használják e forrásokat — o t t  k e l l e n e  lak
ni. — Nézzen körül az uraság, nem lesz ne
ki nehéz szilárd jellemű , ügyes orvost találni; 
mi pedig a fizetést illeti, van-e gazdagabb u- 
raság a kamaránál? S ezen fölül, ha Szliácsot 
olly virágzóvá teendi, mint Ischlt, kinek lesz 
az nagyobb hasznára?

Bocsásd meg édes Lórim ! hogy illy hosz- 
szura terjedtek soraim ; azonban tudod , hogy 
hála az , mi ezer gyöngéd szálaival főleg körül
szövődik szivemen; hogy hitem az, mikép hála- 
datos ember ezerszer boldogabb; s hogy a há- 
ladatlan az, ki legfélelmesebb előttem ; mert ki
nek szivében nincs kegyelet, s ennek szülöttje 
— háládatosság— az minden roszra , minden 
alávalóságra képes! — Márpedig milly boldog
gá tenne engem az , ha e sorok a kamaragróf 
s az illetők' kezeibe netán jutván , ezeknek fi
gyelmét az általok annyira elhanyagolt, nem is
mert csodagyógyhely magára vonná, s ők min
den erejűkkel emelkedésére működnének, s e- 
zen egész Európában egyetlen fördő a maga 
nemében, melly eddig árva, ismeretlen, és el
hagyatott, csak a szomszéd megyék’ lakosaitól 
látogattatik— 4— 5, legfölebb 10 év múlva, 
európai hirt vína ki magának, s minden jogos 
követelésnek megfelelhetne, — azt te érezni fo
god édes Lórim, ki engem ismersz, s ki tudod, 
hogy életem az , mit Szliácsnak köszönhetek !

LIGETI IRMA.

--- 9  ----



—  313 —

SZERELEM.
0... Etelkához.

3.
Eső esik szememből ,
Búbánat’ esője,
Utánad szőke angyal,
Szivem’ szeretője.

S im elállt a könyeső,
Nyíl keblem’ viránya ,
Mert rám mosolyg aranyszemed’
Tündér szivárványa.

LISZNYAY KÁLMÁN-

—

HETI SZ2ML3.

ai heti szemlénk’ el 
ső czikkében a fővá 
rosi zeneegylet' ü- 
gyére kívánjuk irá
nyozni tisztelt olva
sóink’ figyelmét.Nem 
egyszer lön már el

mondatva e lapok’ hasábjain mindazon védők , 
mi e zsenge intézet’ minél sikeresb pártolását 
parancsolja, kifejtettek azon eredmények, miket 
működésének már eddig is köszönhetünk. A- 
zonban minden törekvés , minden erőmegfeszí- 
tés az egylet' részéről nem érlelheti azon üd- 
ves gyümölcseket, miket tőle várhatnánk, ha 
megtagadjuk tőle minden élet’ egyetlen erét — 
a pénzt. Jobban kellene pártolniok a zeneegy
letet, mint azt eddig tevék uraink s hölgyeink, 
hogy valahára elevenebb virágzásnak indulhat
na a z , tengődő pangásából. Igaz, hogy sok vol
na benne a javítói, változtatni való: de e javí
tás , e változtatás hogyan eszközöltessék párto
lás nélkül? így örösös tévkörben forgunk — 
mellynek utoljára is az ügy esik áldozatul. Az 
egylet már hirdeti előfizetési jelentéseit a beál
ló zeneévre , egypár forint az egész bérletosz- 
veg, adjuk meg azt minél többen, s tegyük 
ekkép az egyletet azon helyzetbe, hogy mind 
minmagunk, mind a classical zenészét’igényeit 
tökélyesben kielégítő élvezetes hangversenye
ket rendezhessen, s ha ereje többre terjedni 
nem engedi, legalább ez egy, mint legkelle- 
mesb utón, hathasson a magasb zenemüveltség’ 
átalánosbitására.

— Menjünk tovább az egyleteken. Az 
iparegyesület múlt pénteken délután gyűlést tar
tott, mellyben örömmel értesült az egylet, mi
szerint alapos reménye van a museumépület’

egy részét ő cs. kir. fensége, országunk’ ná
dora’ kegyességéből az iparmükiállítás' számára 
megnyerhetni. E szerint a főgát a kiállítás’ jövő 
évbeni megtartása elől el lenne hárítva.

— Harmadik egylet, mellyről szónk van, 
a , N e m z e t i  K ö r1, melly múlt szerdán tartá 
a horvátházi pompás szálláson tisztújítását. A 
választáshoz csak szerencsét kívánhatunk a tár
saságnak. Elnökül gr. T e l e k y  L á s z l ó  ő 
mlgában olly férfiút volt szerencsés megnyer
hetni , kinek szárnyai alatt az erődus egylet 
csak annál biztosban nézhet tartós virágzása 
elé. Ő mélt. a megválasztatása utáni reggelen 
Bécsbe utazván, levélben nyilvánító szives kö
szönetét az egyletnek, megtisztelő bizalmáért, 
s azon ígéretet, hogy e bizalomnak tettleg is 
megfelelni édes tisztének ismerendi. Ó mlga 
mellé alelnökül Ho lo v ie s  B o l d i z s á r  vá
rosi tanácsnok ur választatott, s igy itt is szé
pen tükrözé vissza a nemzeti Kör jelszavát: 
. E g y e s ü l t  h o g y  e g y e s í t s e n * .  Hogy a 
szállásváltoztatás az egylet’ benső életereje s vi
rágzó jövőjének érzetében mintegy ösztönsu- 
galta lépés volt, bizonyítja azon rendkívüli rész
vét, melly iránta nyilatkozik, s miszerint csak 
e rövid idő alatt is már száznál több az újdon 
ajánlott tagok’ száma. Kár, hogy a kisebbség 
elszakadt, egyesült pénzerővel mennyit lendít
hettünk volna.

— Az új ,Pesti kör4, melly a nemzetinél 
kisebbségben maradt s ezért elszakadtakból 
alakult, napokban tartandja lisztújítását. Itt a 
részvénydíj k é t a n n y i , mint a Nemzeti kör
ben, de tagjai több szellemi élvezetben része- 
sülendnek, többi közt ingyen pipáznak és te- 
kéznek. A húsz pfton fölül butorpénzzül min
den belépő 5 pftot fizet. Prosit.

— Színházunknál lassan mennek a dol
gok , kivált opera' dolgában, minek főoka pri
ma- s nem primadonnáink’ örökös gyengélke
désében fenekük. Múlt napokban egyszerre 
mind a három énekesnő beteg volt. Az igazga
tóság Erkel karnagy urat Bécsbe küldé— szét
nézni énekesek s új operák közt; utjának kí
vánt eredményét reméljük. A drámái mező is 
igen parlag, újdonságmeddő. Vajha a közel jö
vő — érdekesb , termékenyebb , élénkebb le
gyen '.

— Hirdeté lapunk néhány hét előtt, mikép 
az eddig magát Olaszhonban képezett, s legfé- 
nyesb reményű előmenetet tett fiatal magyar 
énekesnő H. Cornelia kisasszony, hazafelé u- 
taztában pesti színünkön lesz föllépendő. Ebből 
ezúttal, sajonnal kell jelentenünk , semmi sem 
lesz; a neveztük fiatal művésznő megérkezett 
ugyan mait napokban Pestre, de olly gyöngült 
állapotban , mellyben föllépésre gondolnia sem 
lehete, s a nélkül hogy itt időzött volna, foly-

♦
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j-atá útját szülői’ házába. Itt voltának magunk 
*s véletlenül jutánk tudomására. Azt azonban 
teljes bizonyossággal jelenthetni hiszszük, mi- 
kép, ha előbb nem, jövő tavaszszal H. k. a. 
visszatérend fővárosunkba, magát s előmenetét 
honosinak bemutatandó.

— A nemzeti újság’ múlt számainak egyi
ke az összetett betűk' egyszerűsítésére új be
tűket ajánl. Tudjuk , hogy ez egyszerűsítés már 
évek előtt a tudós társaság’ kebelében megpen- 
ditteték , de nem nagy sikerrel, mért még most 
is összetett betűkkel élünk. Csupán az egy c 
betűnek egyszerűn írása (ez helyett) lön meg 
próbálva gyakorlatilag, s ez sem sok követők
re talál. Hogy ez egyszerűsítés igen kívá
natos volna , nem tagadhatni , de gyakor
lati kivitele nem csekély nehézségekkel jár. 
Az említett lapban ajánlott új betűk fölött nem 
akar ugyan szemleiró pálezát törni, ezt ahhoz 
értőbbeknek szívesen átengedi, de részéről nem 
hiszi hogy azok i r á  sban alkalmasok s elfogad
hatók legyenek, s e tekintetben a tudós társa 
ságilag ajánlott új jegyeket czélszerübbeknek 
tartja. Pedig ha már egyszerű jegyeket akarunk 
behozni, az írásbeli alkalmas- vagy nem alkal
masságot igen szem előtt kell tartanunk. Min
denesetre érdemes a tárgy tudós nyelvbuváraink’ 
figyelmére. Az egyszerűsítést ajánló iró egy ké
szülőben levő munkáját ezen új jegyekkel fog
ja nyomatni. ‘

— Czakó' Y é g r e n d e l e t - e  napokban 
hagyja el a sajtót. A mü' kiállítása egészen ha
sonló pompájú a ,Kalmár és Tengerész-évei, s 
Trattner-Károlvi ur nyomdájának dicséretére vá 
lik. Ára 1 ft. ezüstben.

— M e d g y e s  L a j o s ,  déési ref. pap 
verseit E r d é l y i  l a n t  czim alatt kiadni szán
dékozván , munkájára aláírást nyitott. Előfize
tés nem fogadtatik e l , minthogy a könyv’ meg- 
jelenhetését az aláírók mennyisége határzand- 
ja meg. A munka 12 Ívnyi, s ára 1 pft. lesz. 
Illy aláírási ív nálunk is van. Aláírhatni jövő 
november hó’ végéig.

— Közkedvességü művésznőnk Lendvavné 
asszony múlt héten Romeo és Julia adatásakor, 
majd ‘ tetemesen megsérült. Midőn ugyanis az 
erkélyről Rómeójának ,jó éjt1 kívánva távoznék, 
a változással foglalkozó gépész az erkélyt be
felé húzván, a művésznő' lába az erkély’ kere
kei s a színfal közé szorult. A művésznő a- 
zonban már tegnap föllépett.

— Az Ungar azt jelenti, „e g é s z b i z o 
n y o s s á g g a l “, hogy L i s z t  jövő tavaszszal 
Pestre jő.

— Gróf Széchenyi István ő exc. tiszai ut- 
jából napokban visszaérkezett, hogy újból útra 
keljen, a magyar tengerpart felé.—Fiúméba, ott 
a vukovár-fiumei vasút’ tárgyában intézkeden
dő. .Honáldás kisérje szent czélu lépteit!

— Tudós társaságunk nagytudományu el
nöke, Erdély’ főkormányzója Teleky József gróf 
ő exc. nagybecsű munkával készül megajándé
kozni a magyar irodalmat. A mü a ,Hunyadvak’ 
történeté-t tárgyazza, négy kötetben fog meg
jelenni , s a két első kötet már nem sokára sajtó 
alá adatni.

— A Társalkodóban tudós A. Balogh Pál 
ur a magyar akadémiai nagy és közgyűlésekről 
irt meleg tárgyszeretettel s mély avatottsággal 
egy czikket, mellyben többi közt emlékezetbe 
hozatik s roszaltatik a tisztelt tudor ur által a 
Honderűnek tavalyi akad. közgyűlésre vonatko
zó azon megjegyzése , hogy, mondánk, hölgyek 
iránti figyelemből ,,kár volt b. Eötvös' beszédét 
annyira hátra szorítani.“ Ez ellen semmi sza
vunk nem volna, ha nagyon tisztelt értekező 
ur roszalásával mondatunk értelmén tú l  nem 
megy vala. A Honderű t. i. csak azt óhajtotta, 
hogy a f e l o l v a s á s r a  má r  e l f o g a d o t t  
é r t e k e z é s e k  m á s k é p  s o r o z  t a t t a k  
volna, az általunk őszintén tisztelt tudor ur pe
dig azt állítja , s olly szempontúul is leczkéztet, 
mintha a Honderű „azt kívánná, hogy az akad. 
gyűlésben is novellák, versek stb olvastassa
nak előlegesen föl.“ Ezt akkor lehetne tán ránk 
fogni, ha a felolvasandó értekezések v á l a s z 
t á s a  ellen szólollunk volna. Ezt pedig nem 
mi, hanem a B. Híradó' tisztelt szerkesztősége 
tévé, a Honderűnek szánt leczke tehát jog- s 
igazságszerüen csak is e tek. szerkesztőséget 
illeti, —  minket semmiesetre. Egyébiránt ismé
teli szemleiró, mikép , ha — mint az igen tisztelt 
tudor ur is elismeri —a nőknek figyelemre még 
tudósok előtt is igényük van , ezt az által bizo
nyíthatják be, ha felolvasásaikban a n ő k r e  
nézve é r d e k e s b e t előbb s o r o z z á k .  Eb
ben semmi, de semmi egyéb valami nagy do
log nem rejlik, mint nők irányábani gyöngéd fi
gyelem. A kinek tetszik aztán, végig várhatja 
az egész gyűlést, de legalább nem lesznek höl
gyeink kényszerítve az é 1 v e z e t e s h e z csu
pán az u n a l m a s o n  át juthatni.

M e c r o l o g .  K a r a c s  Má r i a ,  T e 
r é z ,  Zó f i a  és R ó z a ,  mélyen keseredett 
szívvel jelentik, feledhetlen annyuk KARACS 
FERENCZNŐ született TAKÁCS ÉVA , idegláz 
okozta súlyos szenvedések utáni kimultát: ki 
is, miután ritka'nemes szilárdság jellemzetté 
létpályáján , 63 évet (mint hü nő, mint szerető 
s magas kötelességét betöltni értő anya), hasz
nosan élt, tiszta keresztényes áhítatossággal 
végezte e folyó hó 18. példás életét. — Hide
gült tetemei 1845. évi őszhó' 20-kán délután 4 
órakor, a helvécziai vallást követők szertartása 
szerint, a háztól takaríttattak el.

I
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RAD, őszhó’ 5. Mult 
hó' 25-dik s követke
ző napjain tartott me
gyei tisztújítás után , 
tehát épen a napokban, 
valóban ritka örömper- 
czeket valánk szeren- 
rencsések élvezhetni, 
mellyek , bár perczek 

valának, tehát egy nyomoru s azonban hosszú 
életnek csak árva atomjai, mégis, őszinte ke
bellel valljuk meg, ha csekély egyéniségünknek 
járandottak osztályrészekül , nem adnók egy— 
alispánságért. Tehát kinek jutottak s mi üdvet 
termettek azon örö'mperczek ? kérdik önök szép 
olvasónéim. Megmondom.— Jutottak az igazság’ 
tiszta keblű bajnokának, az aradmegyei első 
alispáni hivatal' példás ügyszeretettel, mind 
magán, mind közjólétet tárgyazó ügyekben meg 
nem rettenő lélekkel hét évig csüggedétlen ke
zelőjének t. K o v á c s  Á g o s t o n  urnák ; a bol
dogság’ e ritka örömperczei pedig lermetlék szá
mára a magasztos szívüdvet, mellyet a nagy 
férfin, mindeneknek olly forró hozzáragaszko- 
dásában s tőle annyira kínosédes elválásában 
érezett. Valóban megható volt a jelenet, midőn 
alig ötven szavazat többség’ diadalma után az 
ellenpárt egyik vezérének arczain a bánat’ kÖ- 
nyeit látók ragyogni; midőn az újonnan megvá
lasztott hivatalnokok a fényes állásától olly hig
gadt kebellel megvált férfiút annyi fájdalmat 
kifejező bucsujokkal megtisztelők; midőn két 
nagyszerű fáklyás zenén kívül még a győztes el
lenpárt’ fáklyászenéje is ünnepélyesen nyilvání
tó , mikép a csatatéren kapott szívsebet, a mar
talék , mi az elienpártnak annyiba került, nem 
képes behegeszteni, s a diadal' pillanatni Örö
mét túlélik s még igen soká túlélendik a diadal’ 
szívmetsző fájdalmai. Mint halljuk, a derék fér
fiút, ennyi hódoló tisztelgések után, Arad'mél
tányos fiai még egy e m l é k k a r d d a l  kíván
ják megtisztelni. Éljen a derék férfiú, éljenek 
a derék aradiak!

Városi újdonságokkal most nem szolgálha
tunk , hacsak azt nem említjük, hogy bizonyos 
udvari poéta, még pedig ,ex thracibus* levele
ző collegánkat tollharczra invitálja — fütykös
sel; hogy Szerdahelyi kolozsvári szinésztársa- 
sága megint eljött hozzánk — koplalni s hogy 
valami parlagon termett literatorféle ,ujoncz‘ 
magát a napokban ,Makaó'-nak keresztelteté. 
Már az utóbbira Csömör bácsi is csak azt mon
daná és helyesen : kakaó makaó . legjobb a — 
makaó. KOPPANTÓ PÁL.

— TOKAJ , őszelő’ 25. *) E lap’ szerkesz
tője hosszas hallgatásom miatt engem talán 
holtnak is vélt, pedig városunk hordja inkább 
magán a halál’ képét, mellyből alig lehet kisze
melni közlésre érdemest. Mi lakosai száműzve 
eszméink' szellemi vágyaitól — a sorsiul csak 
lengésre kárhoztattatánk, s ölő unalomban töltjük 
napjainkat azon vigasztalás mellett, hogy a to
kaji egésséges lég ránk jótékonyan ha t; né- 
melly balga lakóink azt is tartják, hogy a to
kajiak sokáig élnek, lehet, — de én biz ezt 
csak oda magyarázom , hogy a hol unalmas a 
nap , unalmas olt az év i s , s innen ered hogy 
az idő, mellyet élünk, hosszúnak látszik, mert 
kevés az öröm' élvezete, melly kedélyünket csak 
pillanatokra is fölvidítaná, puszta egyformaság 
fűzi össze napjainkat, s érdekes újdonságokat 
csak lapokbul olvasunk, de hallhatunk érdekte
leneket ezer meg ezer czifrább meg czifrábba- 
kat hölgyeink' bájos s bájtalan ajkairól, kik 
nincsenek annyira elfoglalva mindennapiságok' 
nagyszerűségeivel. így nem csoda, ha elvonul
va olvasás között töltöm napjaimat csendes ma
gányomban. A rajzolást is elővenném már — s 
ha e lap’ szerkesztője szívesen venné tőlem 
rajzban Tokaj’ bájvidékét, s megígérné hogy 
egy mümelléklet gyanánt a lap’ olvasóinak le
nyomatban szétküldené, 2) örömmel ügyekez- 
nék megfelelni a várakozásnak s városunkat 
legszebb fekvésében — hegyünk s nagyszerű 
hidunkkal egyetemben szívesen levenném.

Mit mondjak mégis városunkról melly új
donságkép tűnnék föl az olvasó előtt, bizony, 
bizony, bár toliam nem egészen járatlan az ily- 
lyesekben , alig fogok megfelelni a várakozás
nak , mert nálunk minden a maga régiségében 
van;

Van ugyan jó borunk, de vevője nincsen ,
Honi kelménk is van, de pénzünk rá nincsen;
Volna sétahely, de sétáló rajt nincsen;
Szép leány van elég, — de mit ér?
Házasulni való férfi nincsen! —

S igy nagy a hiány mind a mellett, hogy so
kunk van , — mert még többünk nincsen. — 
De jobb lesz nekem eltérni a sok van és nin- 
csentöl, kikürtölni inkább eleve azt, hogy jövő 
héten városunkat színészek fogják fölvidámíla- 
n i ; majd lesz itt pártfogolás, midőn honunk' 
nyelve’ ápolása forog kérdésben; de hogy is ne 
lenne ? midőn nem igen rég a fabábok is any- 
nyira képesek valának lakosinkat részvétre buz
dítani , pedig azoknak kötélránczigatói a függö
nyök mögöl idegen nyelven csevegtek. — Ha 
színészeink itt lesznek , nem a darab’ bírálatá
ról , de szokásaink s színházbani viseletűnkről 
majd említést teendek. F.... S—

1) Történetesen elkésett. Szerk.
2) Miért ne ? Szerk.
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SZEREDEN, őszhó' 11. Szeredről a föld
leírásban eddig alig olvastunk egyebet, mint
hogy a Vág' rohanó partján fekszik , nevezetes 
fakereskedéssel s utczáin mérhetlen sáringer
rel bir. És talán hogy itt is több ezer ember 
várja az emancipatiót, kik mellett még több 
ezer tótajku atyafi éhezik. Pedig Szeredről töb
bet is lehetne mondani, miután neki és vidéké
nek is megvannak nevezetességei, mint meg 
van a legkisebb oláh falunak is, — iskolája? — 
nem, csapszéke. De mielőtt önházunk előtt se
pernénk, a soproniak’dicséretes példájára néz
zünk szét a szomszédban is.

Tekintetünk mindenek előtt a diószegi út’ 
göröngyein akad meg,melly göröngyök és süp
pedések , ha szakértők' állításának hitelt adha
tunk , hiresbek az europahirü horti lapos’ ál
latkínzó feneketlen sároceanjánál, mellveken 
virít a kerékjártó és sebész’ reményvirága , s 
mellyekböl én — értem a göröngyöket — emlé
ket szeretnék az útszélen emelni a t. Judlium- 
nak. Hej, hej, be sok minden keseríti meg a 
Magyarország’ áldott földén utazó ember’ kedé
lyét ! Hisz atyámfiai — ez út is, mint a horti 
úgynevezett országút is Pestre az ország’ szí
vébe vezet. De azért éljen a megyei administra
t e  in statu quo. — Megfogható lesz tehát ezek 
után, ha Szered’ intelligentiája — bocsánat, de 
korunkban pénz képviseli az intelligentiát — 
nem csak az emancipatio, hanem a vaspálya' 
elkészülésének napján is sóvár pillanattal függ ; 
megfogható lesz a vidék’ azon jámbor hielme, 
miként az állatkínzás elleni társulat praeferen- 
ter utunkat javítandja meg. És ennyi keserűség 
mellett igen jól esik tekintetünknek a város' 
nyugati oldalán emelkedő pompás c z u k o r -  
g y á r ,  melly mint szegény népünknek — azok
nak t. i. kiknek Isten és a—s z o m s z é d’ (szom
szédnak hívja a magyar a zsidót) kegyelméből 
még egy lovuk van , vagy a kiknek marhájok a 
főn megénekelt útvonalon ki nem dőlt vagyis 
a sárba be nem dőlt, — élelmi keresetet nyuj- 
tand, úgy a fóldesur gr. Eszterházy Károly ő 
nmlga a honi ipar’ emelése körüli érdemeiről 
tesz bizonyságot. A népnek nyujtand — mon
dók— élelmi keresetet. Legalább ez is egyik 
indok volt a gyár’ emelésénél. Igen bizony, ha 
a vasút mellett a szegény gebékre szükség 
leend ! de igy ; — bizony mindennek megvan 
a rósz oldala. Azonban mi nem illy fillérkedő- 
leg mérjük fel a vaspálya által eredményezendő 
hasznot, s mint annak minélelőbbi elkészülését, 
úgy a czukorgyárvállalatnak sikert óhajtunk, 
oh ha mindig siker koszoruzná a fóldesur’ jó 
akaratát, s ha mindig gyümölcs érne az általa 
elültetett ágon ! akkor nem kellene a helybeli 
magyar tanoda’érdekében is felszólalnom. A leg
szerényebb igény s a legjámborabb várakozás 
mellett is 16 év alatt, mióta t. i. a tanoda áll,

------------------------------------------- -

több sikert óhajtanánk felmutatni; kívánhatjuk 
hogy az újabb nemzedék ne csak, mint a Nemz. 
ujs. levelezője megjegvzé a „dicsértessék stb“ 
üdvezletet elmondani tudja, hanem hogy a köz
életben is lehessen a magyar elem terjedését 
észrevenni. Ehhez azonban több kötelességér
zet , a helyzet és hivatás’ komolyabb felfogása 
szükséges, mint a miilyennel és mennyivel a 
helybeli tanító és lelkész ur bir. A t. lelkész 
ur most és évek előtt egyedül képviselve a 
szlávelem' érdekét, mint egykor üldözőbe vette 
a keletkezett tanoda' buzgó és magyar irányú 
tanítóit, úgy most a lanyha és csigaszerü ha
ladást látszik pártolni, midőn a mester'nem jó 
ügyét teszi magáévá, igazságos vád ellen keres
ve és erőltetve ellenadatokat.

Két nehéz lovasezred tartá vidékünkön tá
borozását s tarolta le legelőinket. Ez idő alatt 
városunk élénkebb volt s estvénkint a zeneka
rok mulallaták a lakosokat s a vár lakóit. Egy 
körülmény nem kerülte el figyelmemet, az t. i. 
hogy a nép, melly illy élvekben igen ritkán 
részesül, hidegen vette a zenét, s mint illy fa- 
luszerü városban szokás , nem csoportosult ösz-

, sze a zenekar körül. Érzékhiány-e ennek oka, 
vagy a népnek nevelés’ hiányában és nyomo
rúsága melletti eltompultsága ? nem tudom. Az 
ezredek’ tisztei 4-kén lóversenyt tartottak; fu
tottak többen , a betétei 10 és 5 pft volt, leg
többször nyert gr. Sternberg Leopold, s kétszer 
magyar nevelésű lovak. A lóversenyt urak’ gya
log versenye zárta be. Leghosszabbat lépett egy 
magyar lovag. Bár sehol se maradna hátra a 
magyar! SENTEI.

— POZSON, őszhó’ 16. Egy pár héti tá- 
vullétem miatt a fővárosi színi bírálatokat, mely- 
lyek’ vitelére e lapok' számára felszólíttatám , 
nem folytathatom ; mivel azonban megszoktam 
színi előadások után észrevételeimet papírra 
tenni, nem mellőzhetem ezt ezúttal is , midőn 
hazánk’ másod fővárosának színházából érke
zem haza. Nem teendém tán ezt mégis, ha bár 
minden bírálaton alul adatott volna elő a német 
színházban bármilly classicus német darab: de 
botránykozásomra épen egy közkedvességü ere
deti színdarab, nem fordítva, hanem átdolgoz
va olly módon torzíttatott el, hogy az illy mun
kát és előadást eredeti drámaíróinknak — kikre 
minden hazafi büszke — becsületébeni gázolás
nak méltán lehet nevezni. — Szigligeti’ „Szökött 
katonája’1 volt ez — vagyis inkább ennek kelle 
vala lennie — melyre az ur Isten tán haragjában 
küldé ki boszuló cberubját Megerle asszony’ 
alakjában, hogy azt szétdarabolva, összevissza 
hányva, egy unalmasan hosszú petrezselemmár- 
tásban tálalja ki a pozsoni közönségnek. Meg is 
felelt ugyancsak megbízatásának, mert a „Szö
kött katonából“ olly Deserteur-t csinált, hogy 
ő ugyan büszke lehet kedves német fiára, de

---------------------------------------------
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a magyar benne nem Gergelyére, hanem egy 
^  kicserélt fattyugyermekre ismer; kinek édes

anyja , tartván a gyanúpertől, hogy Descrteur- 
je elfogatik és kímélet nélkül főbe lövetik, jónak 
látta Szigligeti’ nevét pelengérre tenni, s ennek, 
kereszlatyasága alatt, szerelemgyermekét a vi
lágba csempészni s törvényesítni. E színdarab 
a jeleneteknek teljes elforgatása , a nagy hatá
sú bonyolodásoknak önkénytes megváltoztatása, 
az érdekes és logical következése kifejlődések
nek elferdítése által, annyira el van torzítva, 
hogy ki Szigligeti' eredetijét nem látta , kény
telen őt a legügyetlenebb, legostobább Írónak 
tartani. — Nem akarómé lapok' olvasóit a német 
Deserteurben előforduló sok sületlenségek és 
nevetséges jelenetek’elsorolásával untatni, csak 
azon egyet említem— s Ítéljenek ezután a töb
bire ! — miszerint a tudós és finom tapintatu 
szerzőné már a második felvonásban, midőn Ca- 
roillát férje álarczban az ezredessel találja, Ca
milla által megvallatja, hogy az ezredes is férje , 
s ezzel előbb kelvén egybe , neki elsőbbsége 
van , mire a gróf elsiet s egy perez alatt, mint
ha az álarezos bálban már erre elkészült s ina
sa utána hozta volna öltönyét, ismét megjelen, 
de atlillában, kócsagos kucsmával és karddal, 
s az ezredessel viaskodik, mig Camilla közéjök 
jő, és a kárpit legördül. Ennyi történik minden 
ezen álarezos bálban, — az álarczcsere és a 
gyürüveli bonyolodás azonban M. asszonynak 
nem tetszett, s egészen kihagyta; a következő 
felvonásokban már most Camilla azon abnormis 
állapotban van, hogy két férjjel bír, kik éret
te czivakodnak és perlekednek, sőt a gróf dur
ván és nemtelenül akar vele bánni, mitől azon
ban a Szökött katona, vagyis inkább ,Deserteur1 
menti őt meg, midőn épen a vesztőhelyről ér
kezik; s a néző hinni kénytelen, hogy az egész 
viszony neki a vesztőhelyen meséltetett el. Tán 
elég e rövid vázlat az olvasónak arra — hogy 
kedvelt íróink’ eredeti müvei illy eltorzítását 
méltókép roszalja. s igazolja azt,  ki azok' ér
dekében illy méltatlanság ellen fölszólal.

Most Isten önnel drága szerkesztő ur , a 
viszonlátásig. ’) ALVÁRY.

— BARACSKA , őszhó' 10. E kis igény
telen falu’ lelkes ifjúsága által alakított rnüked- 
velctársulat múlt hó’ 21-kén a miskolezi árvíz- 
károsultak’ javára Kisfaludy K. „Csalódások“ 
czímü színmüvét adá. A nöszerepek közöl Kö
röndi Linát K. Z., Lidit Sz. P.-né, Luczát R. F., 
Vilmái T, R., kisasszonyok várakozást fölülmú
ló készültséggel, s figyelmetragadó színpadi 
otthonossággal adák, minek egyébiránt élénk

t
i) Midőn t. i. lapjaiban s t y l g y a k o r l a t i m a t  

ismét folytatandom—de a p a p i r o s  s i s a k n á l  
és b á d o g k a r d n á l  megmaradandok ; — s z á j  
b ő s e k  ellen ez is elég.

tanujele a koszorúk és tapsok’ Özöne volt, mely- 
lyel a közönségtől elárasztanak. Tiszta jövede
lem — mint hallom—60 pengő forint lett, melly- 
nek elküldése iránt az illető helyeken rendelés 
is tétetett. Köszönet és hála ifjak, és ti magyar- 
lelkű nők , kik az ittott terjengő előítéleteken 
diadalmaskodva, a lelkes ifjak'szép kérését nem 
vetettétek meg; köszönet a szerencsétlenek’ ne
vében, kiknek sebeiket enyhíteni olly szíves ö- 
rommel fáradoztatok. Legszebb jutalmatok le
gyen az öntudat! KECSKEMÉTI JÁNOS.

— KOLOZSVÁR, őszhó’ 8. A helybeli 
német ezred haza érkezett Szebenből, hol ka
tonai gyakorlatok végett volt. Mint bizonyost 
írhatom , hogy Szerdahelyi’ színtársasága 3 hét 
múlva itt leend. E társaság több új tagokkal 
van szaporodva , jelesen Szabó Krisztina, Fol- 
linus, Déézsi, Hegedűs, Futó szerződött tagok. 
Urházi György megkezdte zsebkönyve' szer
kesztését. Kívánjuk hogy a szerkesztői pálya is 
olly jól sikerüljön e fiatalnak, mint a költői. 
Kriza’ népdalgyüjteménye is nem sokára világot 
látand. Szilágyi Sándor La dame de Saint-Tro- 
pez fordításán működik. Medgyes Lajos verseit 
összegyűjtő, újakkal szaporítá , s kiadni szán
dékozik. A 12 ivre menő s új évre megjelenő 
munkának aláírási ára csak 1 ft. pp. leend. Épen 
most hagyta el a sajtót Erdély' történetei az 
ifjúság’ számára. Helybeli kereskedő Krémer 
Samu’boltjából napokban az egész cassát, melly- 
bert több mint 30 ezer ftot érő portéka volt el
lopták. Mint hirlik a tolvajokat megkapták.

Jelen naplómat gyászhirekkel ^szaporítom. 
A széplelkü Petr. Horváth Ferencz, a gondos 
háziatya, derék férj, M. Vásárhelyt élte’ 37-dik 
évében elhunyt. Á sírkertnek másik áldozata 
Nagy Samu. E férfiú volt a két honban el- 
s ö rézmetsző. Döbrentey ő nga’ múzeumát ál
tala készített és nyomott rézmetszvények díszí
tők, s e müvek bizonyára az időben készített 
külhoniakkal is versenyezhetnek. Később evvel 
szemei’ gyöngülte miatt felhagyott, s köfaragás- 
ra adta magát. Ebben is sok jeles müveit mu
tatja a kolozsvári sírkert. A koránhunyt Szenti- 
ványinak emléke készül a Farkas Sándor és 
Kendeffy gr. emlékei közt. A helybeli ev. ref. 
külső főtemplom a jövő hónapban le fog sze
detni. Ideje is, valamint annak is, hogy az é- 
pülő félben levő valabára fölépüljön. Lichten
stein urat, ki az emlékezettanból felolvasásokat 
s leczkéket adand , várják városunkba. Napok
ban egy Magyarhonban lakó bonfiunk látogata 
meg. Á helybeli ifjúság, távozta előtt, fáklyás 
zenével akart neki lisztelkedni, ez azonban ki 
akarva kerülni érdemlelt megtiszteltetését, melly 
némelly ember’ gorombaságaira felelet lett. vol
na , titkon távozott. Z.
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jaiban rég szándéklolt levelezésemet. Igazat ír
ni s ezáltal használni — ezt tűzöm levelezésem’ 
nlaptételeül. Kicsi ez a mi városunk: de kis 
városban is történnek dolgok , mellyek érdeke
sek lehetnek, s kis dolgokat lehet érdekesen 
előadni. Azért ne utasítsa ön vissza fényes ter
méből a fénytelen helyről menő fénytelen leve
leket.— Társalgásunk' beléletébe ezúttal nem 
nyúlok, csak külső dolgok s kívül röpkedő hí
rekről tudósítom ön' olvasóit. Kisdedódánk fa
lai már fölemelkedtek: az örömág múlt szomba
ton tűzetett föl a keleti szögletre. E kétemele- 
tüház, a ref. templommal szemben utczaszögletet 
képezvén , városunk’ szépítésére igen is befoly. 
Azonban , a már eddig készenlevő oldalzat' for
mátumából ítélve nem tehetjük : hogy az Óvo
dai bizottmánynak ki ne mondjuk : mikép az a- 
laprajz elfogadásában az építészeti ízlésre ke- 
vesbbé figvelmezett. Az épület valóban a leg
kisebb ízlésre sem mutat. Ha az ember alul és 
fölül azokat a bolthajtásos ablakokat megnézi— 
nem teheti mikép kedvetlenül föl ne kiáltson: 
miért nem bízatott az alaprajz ügyesebb kezek
re. No de itt sem veri meg az eső a növendé
keket !... Ennyit csak azért jegyzék meg, mert 
Dézs eddigi épületeivel olly egyszerű alakot mu
tat, mintha egy társaságba mennénk, mellylOO 
éves emberekből van alakulva. A ki épületeiről 
lakosai’ szellemére következtetne, azt nagyon 
is lomhának találná. Az újabb épületekben te- 

'hát nem ügyelni az újabb ízlésre valóságos 
bűn. — Rebesgetik; hogy a mükedvelőtársulat 
télre ismét egybealakulna: növelendő a kisded
óda’ pénzalapját. Annyit bizonyosan tudunk , 
hogy a lelkes Tormaház ebben már mozogni 
kezdett. Nem tehetjük végre: hogy meg ne súg
juk azt is, mikép U n g v á r i  G y ö r g y  ha
zánkfia egy v í g s z e s z é l y ü  d r á m á n  dolgo
zik , melly mint értésünkre esett, a mükedve- 
lőtársulatnak szánatott. Előadás után az ered
ményt közölni fogjuk. ZÖMLÉNG.

— EPERJES, őszhó' 15. A dermesztő 
őszi szél nálunk is leforrázó a fáknak árnyas 
lombjait, s megfoszta az annyi örömeket adó 
nyílt természet’ élvezésétől. A nyarat fürdők
ben s falukon töltött s befelé sereglő uraságok- 
nak mi nyújthat a hosszas őszi s téli estvéken 
át mulatságot? ha csak a színház s vidor fesz
telen estélyek nem.

A mi színházunkat illeti, ez megvallom 
igen rósz lábon áll. Színházunk van, de szí
nészeink nincsenek, kivevén néhány tavaly s 
harmadévtől itt maradiakat, kik már is megkí
sértették néhány darabok’ adatását, de hatás, 
siker nélkül. Ellenben pár héttel ezelőtt a sok 
hangverseny foglalt el.

Említést érdemel most készülőben levő 
tánczteremünk, melly nagyságára, s a hozzá

megkivántató kényelemre nézve felső Magyar
honban páratlan lecnd. Istenem ! hány boldog 
s boldogtalan szerelem’ megköttelésének leend 
e terem tanúja. Általában városunk napról nap
ra csinosodik, s halad elő a'nemzetiségben. 
Megnyitott takarékpénztárunk szép reményekre 
jogosít. — Az urak között ,,Magyar olvasókör“ 
is létezik.— Utczáink magyar felírással láttat
nak el stb. Ezekről tudósítván önt, az Örömnek 
érzete száll meg, s leteszem toliamat, azt nem 
sokára előveendő. ’)

NYERGESI KÁROLY.

1) Kérjük is. Szerk.

T H A L I A .

— 8. B ű v ö s  v a d á s z ,  opera 4 flvb.
Webertöl. Operaélvek' dolgában még mind 
csak a remény’ térén áll közönségünk. Vajha 
már egyszer valósulnának az Ígéretek. Egyéb
iránt a mai előadással igen meg lesz a közön
ség elégedve, ha a rendezőség egy kis bakot 
nem lő, s a Lászlóné assz.’ szerepét Éder k.a.nak 
nem adja. Már többször mondók, s igen ter
mészetes, mikép jobb énekesnőink nem azért 
vannak, hogy egyszerre egynél több soha ne 
lépjen föl, hanem hogy minden előadást lehe
tő legjobban lehessen ,b e s e t z o 1 n i.‘ Nálunk 
az elsőbbik rendszer látszik divatozni, melly di
vat alól tán az egy Hunyady László dicséretes 
kivétel. Vagy ez asszonyságok talán mind p r i 
m a d o n n á k ,  kiknek e gy ü 11 fellépniük d e 
r o g á l ?  Vagy talán nem is ők okai e fonák- 
Ságoknak ? Kérdések, miket jó volna a közön
ség' érdekében , s részére megfejteni. Paksyné 
asszony’ éneke igen dicséretes, sokhelyütt ér
zelemteljes volt; de játékában hiányzik még a 
bensőség, az nincs szép énekével kellő arányban. 
Benza ur jeles vala, csakhogy úgy tetszik ne
künk, mintha kissé szaggatottan énekelné e sze
repet. Hanem beszédük ! midőn B. és Pecz urak 
együtt conversálnak színpadon , és eszünkbe jut 
a ,n e m z e t i  s z í n h á z 1 nem tartóztathatjuk 
magunkat a mosolytul; Pecz ur egyébiránt ma 
szokottnál csinosabban énekelt.

— 9. F i e s c o szj. 5 flvban S c h i l l e r  tői.
Öszhó 10. F e k e t e  d o m i n o ,  víg o- 

pera 3 flvb. Aubertól. Ha Éder k. a. helyett 
L.-né assz. énekel, sokkal élvezetesb lett vol
na az előadás. —ÜY.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.
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Az örömteljes napok vég felé hanyat
lottak, s mohó vágygyal sietett mindenki a 
farsang hátralevő részét élvezni. Zajos éj 
volt; a bérkocsisok versenytéren képzelék 
magokat, s fáradt gebéiket erőre ostoroz
ván, merészen vágtattak egymás elé : min
denki vigadni sietett. A várost elfedő hó ol- 
vadozván, a fehér lepel' rongyai alól a roe- 
zetlen föld fekete foltokban mutatkozék. A 
derült eget csillagok' ezre ragyogá át, s a 
hold ezüstlő mosolya a lámpák’ világát szük
ségtelenné tévé.

A bálványutcza’ nagyszerű házai egyi
kének első emelete fényesen vala világítva, 
s a dús csillogás áttört a fehér kárpitokon. 
A zene csábítóan hangzók le, s a ház előtt 
éji kóborlók ácsorogtak, álmatlan szemeiket 
kíváncsian meresztvén az ablaknál ellejtő 
sötét árnyakra. Felvágyni látszottak : némely- 
lyek tánczszenvedélyöket, mások hatalmas 
étvágyukat kielégítendők. Villámként csapott 
közéjök egy ifjú, beesett szemekkel, zilált

hajjal; arczán szenvedés és merész elszánt
ság ült, fejét indulatosan veté hátra, s szom
szédjának kezét görcsösen megkapva kérdő:

— Ki lakja e ház’ első emeletét ?
A kérdezett mogorván voná vissza ke

zét, s az idegent eitaszítván feleié:
—  Mi gondom rá.
—  Üdvem függ tőle —  rimánykodék 

az iménti —  minden szentekre! mondjá
tok : kinél ez ünnepély ?

—  Ha annyira érdekében fekszik —  
jegyzé meg az egyik utczahős — menjen 
föl s ott kérdje.

Az ifjú nem felelt, hanem kalapját sze
mére vonta s a kapun berohant. —  Néhány 
perez múlva szédelegve dőlt ki, s homlokán 
egy sebnyilásból vér patakzott alá. Kékült 
ajkait erősen fogai közé szorítá, s a falhoz 
fogódzott.

—  Hej czimbora ! —  szólamlék az e- 
gyik ácsorgó; téged nem jól vendégeltek, ezt a «P 
legelső csapszékben is megkaphattad volna. ^

1 S
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A többi mint talpraesett elmésségen 

jót kaczagott.
— Nincs igazság ! — tört ki az ide

gen keserű fohászszal — az emberek csa
lárdak, s megcsalnák magát az Istent, ha 
lehetne; hazugok ama csillagok, mert fényű
ket a naptól kölcsönzik; hazug az ég, mert 
reményt mosolygva sírba v e z e t!—  Ur Is
ten ! erőt, csak 2 4  órai erőt adj, s feledni 
akarom annyi évi szenvedéseimet! —  ezt 
olly felindulással, olly szívrepedve mondá, 
mintha minden ejtett szó élete egyegy évé
be került volna.

Az ácsorgók elnémulva, a szenvedőhöz 
kérdő tekintettel közeledtek, nem szórako
zásból, nem részvétből, hanem, mint színész’ 
ügyes játékától meghatva, az őket nem sújtó 
fájdalmat látni; azonban mint valami nagy
szerű drámai jelenet után, a méla csöndet 
egy hang sem zavará.

Az utczahősek’ száma mindinkább nö
vekedett. Nem messze egy kocsi állapodék 
meg, s a kilépő férfi látván a tolongást, a 
tömeg közé vegyült.

—  Mi lelte önt ? —  kérdő, az ifjú
nak vérző homlokát megpillantva.

' — Futni szeretnék, —  mond a kér
dezett —  de oh Istenem ! lehetlen.

— Ön ingerültnek látszik.
—  Őrült vagyok.
— Tán valami czivódás volt itt? ki 

bántotta őt ?
— Senki —  zugák mindnyájan.
—  Tehát hol kapta e sebet?
— Úgy rohant ki a kapun.
A kérdezősködő a tömegről az ifjúra 

fordítá szemeit, kinek arczán annyi szenve
dés ült, mintha egy szenvedő kebel’ kínten
gerének hullámai csapkodtak volna ki rajta.

— Ifjú barátom ! -— szólamlék ismét 
a derék férfiú —  ön beteg és én orvos va
gyok, kövessen engem.

Az ifjú fölrezzent, az orvosra tekinte, 
s élénk fekete szeméből nehéz könycsep 
gyöngyözött le.

Az orvos előbbi szavait ismétlé.
— Egy tapodtat se — mond az ifjú.

—  Ön igen szenved — sohajtá az or
vos —  szóljon, miért?

— Nincs arra szó, s ha volna, olly 
megrázónak kellene lenni, hogy a szentek’ 
szentjéig fölhasson.

A jó emberbarát karon ölté betegét, s 
lakására az átelleni házba — vohszolá in
kább mint vezeté. Míg a szobatulajdonos vi- 
lággyujtással foglalkozók, bus vendége az 
ablakhoz szaladt s tekintetével a falakon is 
át szeretett volna törni, hogy a szemközt 
vigadók’ zajában egyetlen nőt láthasson; 
hasztalan, az ablakfüggönyökön nem maradt 
rés, hol sóvár tekintete a tánczterembe su
gározhatott volna.

—  Most —  kezdé az orvos —  le
gyen nyilt, tán segíthetek.

—  Lassan, lassan —  susogá az ifjú 
szemeit az ablakra meresztve —  mintha a- 
zon árny, melly ott elvonult, ő lett volna.

—  Kiről szól ön ?
•—  Oh ! ő szép volt, szép mint a min

denható’ eszméje a teremtés’ reggelén, de 
nem Isten alkotá illy bájosnak, az ördög bü- 
völé arczára csábjait, hogy a kárhozatra 
szánt lelkeknek felpénzül fecsérelje! —  ek
kor az orvos’ kezét megragadva az átelleni 
ablakra mutatott —  nézze, ott egy nő vi
gad, s kevés perczek múlva egy férjnek ve- 
tendi magát karjai közé, s azon nő —  tör
vényes nőm.

— Ön —  mond az orvos, vendégét 
tekintetével átjárva —  vagy igen szeren
csétlen, vagy őrült.

—  Mindkettő, Istenemre! mindkettő. 
Uram! italt adjon, mert torkom kiszáradt. 
—  Az odanyujtott vizet indulatosan taszí
tó el. — Bort nekem! —  kiáltó —  bort! 
melly eszméletem elöli s keblem’ fájdalmát 
elzsibbasztja; bort, melly tői velőm meggyu- 
lad, különben itt halok meg. —  Nem soká
ig kelle várakoznia , s kivánata teljesült. A 
szeszesitalból több poharat fenékig ürítvén, 
fáradtan veté magát a pamlagra, s ismételt 
fölhívás utón, lelki erejét kissé visszaküzd- 
vén, ekkép szólt:



II.
barázdákat; tudja-e mit tesz szenvedni? Oh 
én keserűn tapasztalára, egyedül állék a nagy

—  3 2 3  —

Én gróf Belánszky vagyok, hajdan di
vaturacs itt. Boldog idők ! még akkor a nyo
mort nem ismerém. Atyám gazdag lévén, 
nem kiméit tőlem semmit; de én az elegen 
túl költvén, tömérdek évipénzemen fölül 
még adósságot csináltam. Egy darabig víg 
czimborák közt dőzsölve, s fényüzve folytak 
napjaim , de ez életrendszer mindennapivá, 
unalmassá kezdett válni, és én új élvezetek
ről gondolkodóm, midőn egy még előttem 
ismeretlen szenvedély ragadt meg : szerel
mes levék. —  Itt kínos emlékezettől megka- 
patva felugrott. Oh én szerencsétlen ! igen 
szerencsétlen ! —  sohajta az asztalhoz fo
gódzva.

— Hideg vér, hideg vér gróf u r! — 
biztatá vendégét Tanáry.

—  Mondja a t ngernek, legyen csön
des, ha fölötte vihar dühöng.

—  Tovább; tán még nincs minden 
elvesztve.

— Ha a szerelmet tetőpontjára akar
játok csigázni, csak jósok akadályt gördítse
tek útjába. A hölgy, kit imádtam,- sorsom
hoz méltó lévén, nőül akarám venni, s atyám
nak szándokomat nyilvánítóm; ő ellenzetté 
a nélkül, hogy egyetlen súlyos okot állított 
volna fel, ellenzése mellett'harczolót. Én is
mét és ismét , mindannyiszor szilárdabbal 
adóm elő döntbetlen akaratomat, ő időnkint 
konokabb lön. Mit tehettem mást, mint vale 
daczolni, ennek eredménye lön, hogy kegyé
ből s javaitól elestem.

— Oh ! de én itt fecsegéssel pazar
lóm az időt, —  jajdula közbe —  pedig szent 
Isten ! rettegek, hogy megtörténik a legbor
zasztóbb! Vigadnak-e még odaát?

Tanáry kitekintett az ablakon.
—  Még egyenlőn nagy a tolongás, csak 

folytassa.
—  Ismeri-e ön a nyomort ezer ré

meivel, midőn az alig 2 4  éves ifjú arczára 
egy negyvenes korhely’ vonásai ülnek, a 
szem üregeibe sülyed, s a homlokra bú vés

világban kérlelhetlen hitelezőm’ vad körmei
nek kitéve; kínlódtam és éheztem, míg a- 
tyám’ termeiben henye naplopók dőzsöltek. 
Elég erről. Én munkához szoktatám magam’, 
s hivatalba léptem. Mint önálló kértem most 
Hermine’ kezét, s képzelje : anyja megtagadó.

—  Miért?
—  Mert olly hazában élünk, hol dol

gozni szégyen, hol e szó ,kenyérhivatal4 e- 
lég arra, hogy az úgynevezett magasabb kö
rökben lenézzenek. Herminével többé nem
találkozóm; de reményem őt bírni nem ha
nyatlott, mert biztos levelezésünk által hit
tem valamit kivihetni. Titkos összekelést ha
tározónk, idő és hely ki lön jelölve. Meghit
tebb barátim’ egyikével a rendelt helyre rán- 
dultam. Szép májusi hajnal volt, a fölkelő 
napot az egyház'küszöbénél üdvözlém; ma
dár dalával, virág illatával, ég derültségé
vel, a nép munkával, s minden olly lelke
sedve üdvezlé az ifjú tavasz’ e szép regge
lét, s engem szent ihlet tölte el. Nem soká
ig kelle várakoznom, s a bájos Herminát egy 
érkező bérkocsiból leemelém, engem bará
tom, Herminét szobalánya követé. — Alig 
mondó ránk áldását a lelkész, már üldözőink, 
hihetőleg Hermine által gondatlanul hátra
hagyott leveleimből útba igazodva, utólértek, 
s mielőtt igazán birtuk volna egymást, őt 
elszakíták tőlem. Isten előtt házasságunk 
megköttetett, ez kevés az embereknek. Én 
Őt örökre elvesztőm. —  Halált keresve fu
tottam, de eloltandó életemmel hasznot is 
óhajtva tenni, az akkor keletkezett forrada
lomba mentem, a derék honfiak mellett sza
badságért víni. Hol legnagyobb volt a vész, 
első harczoltam ; az ónzápor köröttem iszo
nyú pusztítást tö n , itt egy családatya, ott 
egy boldog szerető, amott egy fényes ház 
végsarjadéka esett e l ; annyi köny hullott, s 
én, kit nem sirat vala senki, épen állottam ! 
Hosszú csata után több bajnokkal fogságba 
estem, itt tőröm’ hegyét sokszor szegzém 
szivemre, de azon gondolat, hogy sorsosim
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sírkeresztemre ütendik a gyávaság’ bélye
gét. velők együtt szenvedni késztete. Sza
badulásról gondolkozónk, és tervünket siker 
koronázta;. .  újra reméltem. Midőn visszaérke- 
zém, nőmet egy új férj’ karjai közt haliám 
lenni. Őrülten rohantam oda, a boldog vő
legény nekem e bélyeget Úté horiJokomra, 
s cselédei által Űzetett ki.

—  Most mindent tud; kérem, kény
szerítem, találjon módot, hogy Herminével 
még ez éjjel szólhassak. Tanáry gondolkozott.

—  Van — monda hirtelen.
— - S az ?
— írjon.
— A levelet ?
—  Azonnal kézhez juttatom.
— Jó. —  Ezzel tollat ragadott s kö

vetkezőt irá : „Asszonyom ! Önnek első fér
je megérkezék, e boldog összekeléshez sok 
szerencsét kívánni; azért kövessen el min
dent, hogy ezt saját ajkiról hallhassa, értet
te, mindent elkövessen . .  különben .. Isten 
önnel, válaszát elvárja hű férje

Belánszky Ede!
Tanáry e levelet szolgája’ ügyességére

bízta.
Éjfél elhangzott; ismerős egyéneink 

lelki vihartól lesújtva a pamlagra hanyatló
nak. A síri csönd ünnepélyes és sokat je
lentő volt; az orvos mintha veszélyes beteg 
fölött őrködnék, mély gondolatokba m erü lt; 
Belánszky pedig a túlélt szenvedések’ emlé
kétől felizgatva nyugtalankodék, s a türel
metlenség halvány homlokáról hideg izzad
ságot facsart.

Az ajtónál zörej támadt, s mindketten 
némán rohantak a belépő szolga elé, ki kér
dések özönétől elhalmozva, alig juthatott 
szóhoz ; végre bizonyossá tévé a kiváncsi
akat, miszerint a rábízott levelke eddig ren
deltetése’ helyén van, s ismét távozott, az 
illető szobalánytól az igénylett választ át
veendő.

Alig terveztetett egy a dolog’ kedvező 
kimeneteléhez vezető irány, midőn az utczán 
nagy zaj keletkezett, a kocsik egymás után 
elrobogtak, a függönyökön átlátszó árnyak

rendetlen tévedésben futkostak, a terem el-' 
homályosuk, s minden körülmények oda mu
tatónak, hogy az ünnepélynek vége szakadt.

—  Mondtam, —  kiáltó indulatosan
Belánszky —  hogy elkésem ! s m o s t ---------
itt elnémult, mert figyelmét egy betoppanó 
idegen cseléd vonó magára, ki a rögtön ro- 
szul lett menyasszonyhoz orvosi segélyt kér
vén, elsietett.

—  Megálljon —  kiáltó Belánszky —  
néhány perezre on leszek az orvos.

— Igen, de . .
— Semmi kifogás, az alkalom kedvez, 

s önnek hajolni kell kérésemre. Csak hamar 
más öltönyt, és én szólani fogok vele. Fel
séges körülmény! dicső sors! az életben 
most látszol nekem először kedvezni, és én 
áldalak érte.

Az egyezés megtörtént; Belánszky’ 
homlokán a sebet angol tapasz födő, s villám
gyorsasággal átöltözködék.,Kezet szorítának, 
s elhagyó a szobát. Előzzük őt meg, és si
essünk az átelleni házba, kissé a mulatók’ 
zajába vogyülendők.

•III.

Minden olly díszes, szép és nagysze
rű va la ; aranyrojtos fehér kárpitok gazdag 
redőkben hullámzottak végig a falakon ; ez 
óriási tükrök’ fényében a pazar világot árasz
tó szövétnekek kettőzve ragyogónak; a si
mára viaszkolt padlaton vidoran lejtettek vé
gig az ifjak, bájoló hölgyeket fűzvén karjaik
ra. Az egész társaságon gyermekded szende 
öröm sugárzott végig, s a megelégedés jó 
kedélylyel egyesülve, ezen estélynek olly 
házias, olly családi színt kölcsönző, hogy az 
minden egyszerűsége mellett fesztelen és 
barátságos vala. A nők édes-enyelegve tár
salgónak szerény lovagjaikkal, s a szép hölgy- 
koszorú’ ezerféle kelleme tündérkoronát tű
zött a fényes ünnepély fölé. A pajzán ifjak 
a sok bájtól elragadtatva szellemittasan szál
longtak hölgytül hölgyhez, szavaiknak meg
ható erőt kerestek, s egy szívlázító pillanat 
a szerelem’ kéjtengeréből édes jutalom va-
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la forró udvarlásukért. Nem vala arcz, nem 
pillantás, melly eleven jó kedélyre nem mu
tatott.

Az emberi élet’ titkai kimeríthetlenek, 
gyakran tulboldogoknak véljük magunkat, s 
nem sejtjük a csapást, melly kevés perez 
múlva olly ördögileg sújt, hogy még csont
jaiban is megrázza a velőt; sokan búgond 
nélkül erőteljesen élik át a napot, s érte ba
rátságtalan sír fogadja hideg ölébe; hányán 
viradnak legválogatottabb gyöpyörök mel
lett, megfeledkezve mindenről, mi nem hoz 
kéjt, s a hajnal gyászt hoz fejökre! mi ját
szószer vagyunk a nagy természet’ kezében !

A kedves női füzérben egy mind ter
metre, mind öltözetre kiválólag érdekes va
la. Magas homlokán sokat jelentő léleknagy- 
ság ült, ragyogó kék szemeiből bánattal ve
gyes öröm mosolyga, biborajkiról mennyei 
kellem zengett le, s gyönyörű szögfürtein 
egyszerű illatdus virágfuzér negédeskedék ; 
Öltözetén nem annyira fénypazar, mint fi
nom ízlés mutatkozott. E hölgy a szép Her- 
mine, báró Rideky’ menyasszonya, s olly 
boldognak látszott, mint ki előtt hosszú szen
vedés után egy édeni élet, nyílik fel.

Mellette deli ifjú állott, sóvár tekinte
te szakadatlan a bájos Herminán függe; ke
veset szólt, s merengésiből többnyire a szép 
ara’ szenvedélydus beszéde riasztá föl ; úgy 
látszott, neki a zaj, a vendégek, az egész 
világ terhére vált. 0  egyetlen gondolattal 
küzdött, s e gondolat olly édes, olly meny- 
nyei vala, hogy agyát, keblét s lelkét töké
letesen eltölté; ő zavartalanul s tanuk nél
kül vágyott szive szerint mielőbb Herminát 
ölelni, mert ő vala a boldog vőlegény.

A szobalány rejtélyes arczkifejezéssel 
elelrettenve s ismét nekibátorodva sompoly- 
golt darab ideig Hermine körül, végre félel
mén erőt vön a haszonlesés, és úrnője’ öltö
zetén feltűnő igazítnivalót fedezvén fel, őt 
egy mellékterembe szólító. Rideky néhány 
lépésre követé Herminát, de a távozás’ o- 
kóról értesülvén, a vigadók felé fordult. Egye
dül valónak, s a szobalány rövid élőbeszéd, 
de hosszú mentegetődzéssel a levelet átadó.

Hermine’ arcza lángba borult, midőn 
az Írást megpillantó.

— Egek! ezen irás —  ki hozta e le
velet? kérdé, miután a pecsét reszkető uj- 
jai alatt elpattant.

—  Egy idegen. —
Most minden vére keblébe szorult; ar

cza lassan halványulni kezdett, s midőn a 
levél’ rövid tartalmát átfutó, mint sír’ arája 
olly sápadt lön.

— Ez lehetetlen! —  rebegé, s a lap 
kezéből kihullott —  ez lehetetlen, ez ár
mány ! —  folytató fuldokolva, s görcsösen 
kapván szivéhez, egy átjáró sikoltással esz
mélet nélkül rogyott össze.

E zajra átalános zavar lön, minek már 
távúiról tanúi valónk, a zene elnémult, a 
vendégek haza széledtek, s csak azok ma
radtak a betegnél, kiket közelebbi viszony 
csatolt a házhoz, s részvevőén fonák körül 
a szenvedő’ ágyát, az érkező orvosban men
tő angyalt várván.

A teremben néhány elkésett vendég 
között Rideky óriási léptekkel sétált fel s a- 
lá, homlokáról nyugtalanság űzte izzadságot 
törülvén.

—  Az orvos jő; jelenté a szolga.
— Yalahára ! —  tört ki Rideky’ fe

szült kebléből, s egy mély sóhajt ragadott 
magával, —  fuss eléje, mondd : siessen, a- 
ranyakkal fizetem gyorsabb lépteit.

—  Bocsánat! —  mond Belánszky, hi
deg bókkal nyitván be az ajtót —  de azon 
orvos, kit önök várnak, nem jöhet, ő szinte 
veszélyesen beteg.

— Nem jöhet! beteg?! kiáltó Rideky.
•—  Épen nála virrasztók, szinte orvos

vagyok, ha szolgálatommal beérik, szeren
csémnek fogom tartani; —  ezt olly külső 
nyugalommal, olly színlelt hidegséggel mon
dó, mintha a körötte levő személyzet, s az 
egész ház iránt közönyösséggel viseltetnék, 
és csak annyi részvétet mutatott, a mennyit 
egy betegnél melegérzésü orvostul igényel
ni lehet ; jobb kezét mellénye’ nyílásába 
dugta s baljába kalapját szorító ; e színlelés 
roppant erőbe került, mert belsejében vihar

I
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csatázott, minőről még egy tengerésznek 
sem lehet fogalma. Úgy állt ott, mint egy e- 
leven Aetna, melly többszöri kilávázás után 
külsején barátságos, nyájas kerteket visel, 
míg gyomrában a tűzanyag iszonyúan mű
ködik.

Veszélyes a beteg ? kérdé szünet
után.

I

— Szíveskedjék befáradni —  monda 
Rideky egy oldalajtóra mutatva.

Belánszky hideg fej billen téssel a fel
szólításnak engedett. Térdei jobban reszket
tek, mint valaha feje lángolt, midőn a küszö
böt, melly Herminéhez vezetett, átlépte. Olly 
hosszú távoliét után, annyi szenvedésért bi
zonybizony kínos jutalom vala egy illy ta
lálkozás.

Hermine’szobájába jutott, a beteg’ á- 
gyát részvéttel s gyöngédséggel ápolónők 
környezék, kik közöl néhányan szívből s töb
ben színből sopánkodának, arczukon szomo
rúság ömlék el, de az emberi arcznak főtu
lajdona a tettetés. Oh igen! légy csak bol
dog, és juss szerencsétlenségre, ha kilen- 
czen vannak körötted, mindnyájan sajnál
kozni fognak, de legalább is ötnek keblét 
káröröm dagasztandja ; érjen szerencse, ör
vendeni fognak külsőleg, de legalább is két 
harmadának szivét az irigység’ fulánkja mar- 
dosandja. Az ember dicső és nagy tud len
ni, ha hivatását betölti, ha a ráruházott mél
tóságnak megfelel; de ha egyszer elsülyedt, 
minden állatok föléje emelkednek.

Belánszky az ágyhoz lépett, remegve 
nyúlt a kéz után, mellyet olly rég nem é- 
rinte. Rövid gondolkozás után a benlevők- 
nek távozást inte, s mint ohajtá, Herminével 
együttmaradt.

Ott feküdt a szép hölgy, mint a kér- 
lelhetlen éjszaki szél által letört liliom, ar- 
czán nem mutatkozott élet, s mégis szép 
v o l t ; szép, mintha Raphael’ ecsete remekel
te volna.

HermineBelánszky’ kezét szivéhez von- 
zá —  itt orvos ur! itt —  oh j a j !

Belánszky a kezet ajkihoz ragadó, azt 
köny- és csókzáporral halmozandó.

—  Hermine ! szerelmesem ! én va
gyok —  rebegé tört hangon — tekints re- 
ám szenvedőre —  folytató s önkénytelen 
térdre omlott.

A hölgy szemeit bágyadtan fölveté, 
összeborzadt s mindkét kezével arczát fődé 
el. Rövid hallgatás után Belánszky férfiere
jét összeszedvén fölegyenesedék, s makacs 
fájdalommal szorítván össze szinehagyott aj
kait, átjáró éles tekintettel mérte végig Her- 
minét; a szünetet lassú, de mennydörgő sza
va bontó fel : •

—  Nem vártál ugy-e?
Semmi válasz.
Ekkor indulatosan kapta le az arczfe- 

dő kezet, s vad tekintete megszelídült, a fe- 
ledhetlen szemeket könyárban pillantván meg.

—  Nem vártál ugy-e ? ismétlé szen
vedő lágy hangnyomattal.

—  Borzasztó! —  csodálkozék Her- 
mine — • mi téged rég halottnak hivénk.

— S emlékemet sírba taszítód, mielőtt 
magam oda költözém. Egyedül le valál hitem, 
te reményem és szeretetem ! megfosztál hi
temtől, reménylámpámat kioltód, szeretete- 
met?! . .  szeretetem et, oh szólj, képzelhet
tél emberi alakban lényt, ki melegebben sze
retett mint én ? vagy hallgass, vagy ne hall
gass, . .  tégy tetszésed szerint. . .  Te engem 
gyöngébbnek, én téged szilárdabbnak hitte
lek, mindketten csalódtunk. Csak egyet Her- 
mine : szeretsz-e még?

—  Igen.
—  ügy birni foglak !
—  Megállj . .  mit akarsz mivelni ?
—  A boldog vőlegényt meggyilkolom.
—  Szerencsétlen !
— Értem szegény lélek! te is sokat 

szenvedél, téged hozzá erőltettek ?
— Nem.
—  Tehát önkénytesen ?
— Igen.
— Tehát szereted ? kérdé növekedő 

indulattal.
—  Igen.
Belánszky’ elkeseredett aj 

mosoly vonult el, . .  ő meg volt
kán guny- 
semmisül-
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ve. Herminére még egy sokat jelentő pilla
natot vetett, és kirohant.

Anya, férj s ismerők a betegről tuda
kozók, az álorvosi körülvevék.

—  Ő veszélyben forog, rendelvényei
met azonnal átküldendem —  veté feleletül 
a kérdezősködőknek. A nők e nyilatkozatra 
elhalványulva a beteghez siettek, Rideky is 
utánok indult, de Belánszky útját akadályozá.

—  Bocsásson Herminéhez! kiáltá kí
nosan a vőlegény.

—  Önnek nem szabad ma Hermine 
küszöbét átlépni.

—  Igen de nőm . .
—  Annál inkább, okaim vannak.
—  Tudni akarom azokat.
— Úgy kövessen barátom’ szállására, 

az átelleni házba; de rögtön, nincs veszteni 
való időm. Ön’ neje igen roszul van. Sies
sünk, uram! siessünk!

—  Igen de ..
—  Semmi kifogást, különben a bi

zonytalansággal hagyom tépelődni.
— Én követem, ön kérlelhetetlen.
Karöltve távozának.
Hermine ádáz gyermekkint zokogva 

hánykolódott ágyában, öltönyét és haját tép
te ; majd fejéhez, majd szivéhez kapkodott, 
idonkint egy neme a görcsnek lepte meg, 
ekkor lélekzete elakadt, ajka erősen.össze
csukódott, s szemei a fölötte függő szent 
szűzre meredtek, majd ismét láz rohanta 
meg, s ekkor összefüggés nélküli szavakat 
rebegett. Ő igenigen beteg volt.

IV.

Rideky és Belánszky kívánt helyre ju
tának, Belánszky rögtön a nyugalomra ké
szülő orvoshoz fordult, s kérte, hogy halasz
tás nélkül betegéhez siessen. — Viraszszon 
mellette —  mond erős hangon —  enyhítsen 
fájdalmain és vigasztalja, mert nagyon szen
ved. Az orvos baráti készséggel engedel 
meskedék.

Rideky kérdőleg hol egyikre hol má
sikra tekinte s a távozó után indult, de Be

lánszky ügyes ugrással az ajtónál termett, 
s a kulcsot ráfordítván zsebébe rejté.

—  Megmondtam, hogy az éjjel nem 
szabad nejét látnia.

—  Ki merészel engem gátolni ?
—  Én, egyedül é n !
— Ez tréfának sok, én zajt ütök, fel

lármázom háznépét.
—  Akkor önt egy lövéssel elnémítom.
—  Tehát tolvajbarlangba csalt, hogy 

kifoszszon ? itt van tárczám, órám, önkény- 
tesen adom.

—  Tartsa meg, önnek nagyobb szük
sége lehet rá.

—  Mit akar hát velem ?
—  Mondtam m ár., beszélni.
—  Ön szemtelen !
—  Higye el, nem vagyok az.
—  Ön álnok gazember!
— E tettemből mást nem ítélhet, ha

nem félre a szóvitával, nekünk nagyobb ü- 
gyet kell elintézni. .  ezzel asztalhoz ült és irt.

— Különös, kiváncsi vagyok a kime
netelre, s ha nőm nem volna beteg, a ka
land mulattatna.

—  Alig hiszem —  mond rejtélyes 
mosolylyal Belánszky.

—  A dologra hát uram, s ne Írjon
most.

—  Ez is a dologhoz tartozik!
— Mennyiben?
—  Csak annyiban, hogy végrendele

temet irom.
— Miért? — kérdé Rideky, félelme

sen tekintve körül.
— Mert egyikünk meg fog halni. Csak 

egy sor van még hátra, azután értekezhe
tünk együtt. íg y .,  már készen van. Nemde 
rövid végrendelet ? Foglaljon helyet

—  Csak szaporán, mit óhajt?
—  Lovagias viseletét és türelmet.
— Az elsőt#nem érdemli, az utóbbi

ról nem állok jót.
—  Később mondja ki ítéletét.
— Türelmet óhajt tőlem, midőn ez 

már is elhagyott.
—  Hát ha évekig tartana ezen hely-
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zete, s naponkint súlyosabban? lássa, én is 
egykor, mint ön most, a kéj’ küszöbénél ál
lottam, s mielőtt élvezhettem volna, csak 
egy csöppet is, elestem az üdvtől, és évek

ig üdv helyett kárhozatot, menny helyett 
poklot, kéj helyett kínt tápláltam szivemben, 
most itt vagyok.

(Vége következik.)

SZERELMI LOMBOK.
1841-ből.

IV.

Álmodtam s ismét téged láttalak,
0 ifjúságom' édes mindene,
Ki olly szelíd vagy, mint a gyermeklidv, 
Mellyért halálig sírnom kellene.

De álmám mostan nem volt olly mosolygó: 
Hitemnek romján küzd az érzemény!
Ah, többé nem tekint a szenvedőre 
Csillagszemével a letűnt remény.

Te megvetettél s álmaimban is 
Mint üldözőmmel szólottám v e led ;
Szived’ jegénél elfagyott a hang 
S márványkemény volt angyalkebeled.

Kérdeztelek : miért e változás ? . .
S imádva kértem vissza lángomat,

Mellyel hitemnek szentült oszlopán 
Föláldozám éretted magamat.

S te néma voltál, néma mint a lég, 
Midőn kifáradt már a bősz elem : 
Elforditád előlem -arczodat 
S egyetlen szót sem szólottái velem."

— 0 lány! az ég is szór villámokat: 
Recsegve vágja meg a bércztetőt,
Haragja szörnyű, mégis elmúlik,
S omló könyükket megsiratja őt.

És értem, mert olly hűn szerettelek, 
Leányka édes keblem’ mindene ! —
Illy mondhatatlan szenvedés között —  
Hogy megsirass, egy könnyed sincsen-e ?

BALTÁS GYÖRGY.

TERÉZHEZ.
Egymásnak alkotott, 
Egymásnak, Istenünk ! 
Széttépni o ne hagyd 
Hűn összeforrt szivünk’.

Ne hallgasd a bitor’ 
Incselkedő szavát, 
Szerelme üdv helyett 
Pokolkínt hoz reád.

Ne nézz rá, o ne nézz ! 
Ha szemsugáriban 
A bűvös szenvedély 
Lángokká szítva van.

Ne tűrd, ha ajkain 
Szerelmi csók lebeg,
E csókban a keserv 
Kígyója marna meg.

Hűsége’ esküjét 
Elhinned sem szabad,
E hit lerontaná 
Szívboldogságodat.

Mert tudnod kell, leány!
Mit mond a szentirás:
„ Mi t  I s t e n  ö s s z e k ö t ,  
A z t  s z é t  n e  t é p j e  más.
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BALASSI GYARMAT.
zen várról hallgatnék, ha 
Remellay urat ismét né
hány hibán nem kaptam 
volna.

Ki alapította e hely
séget, bizonytalan; alkal
masint Béla a tatárpusz- 
lítás után, midőn az or

szágban több gyarmatok 
alakultak. 1385-ig Nagy Gyarmatnak hivatott.

Kun László előtt valami Péter nex;5 em
ber bírta ezen helységet, mert az esztergami 
levéltárban meg van egy oklevél , mellyben 
Kun László Péternek eme birtokát Demeter fő
embernek (magistro Demetrio) ajándékozza.

Gyarmatról mást nem említhetünk 1385-ig, 
a mikor t. i. Bytter Balázsról Balassa Gyarmat
nak s ennek maradéki Balassáknak kezdettek 
neveztetni. 1)

Remellay ur egy népregét közöl a Pesti 
Divatlapban (28. szám) Balassákról, különösen 
Bytterről, Detréről és Ivánkáról a Forgácsok' 
őséről. — Hogy az egész elbeszélés k i g o n 
do l t  mese, bebizonyítom ezekkel.:

1. A néprege ol!y történetet tárgyaz, melly 
e g y  helyen megy véghez, nem úgy mint a 
kérdéses, melly Dévényben kezdődik s Vörös
kőn végződik.

2. Hogy Dévény akkor magyar hatalom 
alatt lett volna, nagyon kétséges, sőt külföldi 
irók az ellenkezőt bizonyítják. így Arenbekh 2) 
állítja , hogy 2-dik András Fridrik osztrák her- 
czeg ellen csatára kelvén , Dévényt a várossal 
együtt fölégette s elpusztította, mit magyar bir
tokkal nem miveit volna. Már pedig az évköny
vek sehol sem említik, hogy Dévényt Imre vagy j 
András alatt az osztrák ház foglalta volna ma- i 
ga részére , tehát alkalmasint még ezek előtt ju
tott hatalmába. — (Avvagy csak nem a nógrádi 
Dévényt érti R. u r ? — mert hiszen a pozsoni 
nép Nógrádrul hogyan is regélhetne !)

3. A Hunth-Pázmán család birt javakat 
Ho n t h  3) megyében és nem Pozsony táján s 
csak 2-dik András alatt kezdett terjedni Nyitrá- 
ban, Ghym földét megszerezvén királyi ado
mány által, mi 2-dik Andrásnak s 4-dik Béla- j 
nak okleveleiből kiviláglik. — De Forgácsiak nem

l) Alább idézni fogom a kútfőt. — 2) Peznél 1-sö 
köt. — 3) Kitetszik ez egy oklevélből, mellynek 
mása megvan az esztergomi levéltárban s mely- 
lyet B é l  Má t y á s  l á t o t t .  Ezen Hunth család- 
t ó l  és nem Hantvártól ueveztetik e megye 
Honthnak, a régi oklevelekben Hunhtnak. U. o.

is bírták Dévényt (Forgácsiak Hunth-Páznán 
családok’ maradéki), mert az 1-ső Ferdinandig 
királyi jószág volt. s csak ez adományozá Bát
hory Istvánnak, kinek halála után a Pálffy csa
lád vévé meg.

4. Ivánkának semmi leánya sem volt, te
hát Ilmája sem lehetett. Hunth-Páznán egye
sült családok’ ivadéka volt az esztergomi káp
talannak 1226-ban kiadott bizonysága szerint 
I v a n c h ,  a ki 1220-dik táján élt '), Ivanch- 
nak a fia pedig I v a n k a  vala, a kit az év
könyvek derék s jó.embernek, Remellay ur pe
dig kegyetlen rablónak fest. Mocsáry állítása 
mellett az is szól, hogy Ivanka érdemeiért Ghym 
földét nyeré és főlovásznokká lön. 2) Ivánkának 
magzatai: András, Tamás és Miivan, — leány 
semmi. 3)

5. A regény’ vége Yöröskőn történik, Byt
ter és Detre vöröskői uraknak czimeztetnek, ho
lott Vöröskőnek Imre alatt, a rege’ korában,— 
se hire se nyoma !! Tudjuk ugyanis, hogy ezen 
várat Constantia 3-dik Béla’ leánya építtető 
1230—1240 között, a mikor t. i. özvegyen a- 
zon tájékon tartózkodott. 4) E cseh királyné' fér
je Przemislaus meghalt 1230-ban, maga pedig 
1240-ben D) ; mig férje élt, távolléte miatt nem 
építtethetett, kellett tehát azt özvegységében, 
az irók’ bizonysága szerint , tennie. Vöröskő 
tehát 30 évvel később építtetett a rege’ ideje 
után,' hogyan történhetett az tehát Vöröskőn?

6. Remellay ur ellent mond maga magá
nak. Azt állítja ugyanis, hogy Bytter volt apja 
Detrének, ez pedig Jánosnak a nógrádi főis
pánnak, de alább ismét írja, hogy Detrének 
négy fiai valának: Mikó, Péter, Miklós és Detre, 
János pedig kimaradt, valamint ki is kellema
radnia , mert Detrének nem volt János fia. Ba- 
lassának első őse, kiről az oklevelek emlékez
nek, volt 1-ső Detre 6), fiai: Mikó, Péter, Mik
lós és 2-dik Detre. Mik ó n a k  fiai. Mihály, 
2-dik Miklós, János és 2-dik Mikó, Tehát Já
nos 1-ső Detrének unokája, és nem fia volt, 
— nem is lehetett 2-dik András alatt nógrádi 
főispán , midőn nagyapja is csak 4-dik Béla a- 
latt élt.

l)  Mocsáry 4-dik köt. — 2) 2 -dik András és 4-dik 
Béta eklevelei Bél Mátyásnál. 4-dik köt. 383 és 

- 8S4-dik lapon. — 3) A nemzedéki névsor meg
van íMocsárynál is 4—dik köt. — 4) Lásd His
tória Bohemica Libri 16. — 3) Balbinus Bódog, 
Építőmén rerum Bohemicarum libro tertio ca- 
pite 14. — 6) 4-dik Béla’ idejében zólyomi fő
ispán és királyi helyettes.

o
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Hogy Gyarmatot Nagy Lajostul kapták 

volna a Balassák, meglehet, Remellay ur tud
ja , mert olly calegorice állítja ; de hogy azt 
Péternek érdemeiért (Lajos’ védelmében elesett 
az oláh hadkor) ennek fiai nyerték volna, nem 
hiteles, mert

1. Nagy Lajos kétszer viselt oláh háborút, 
1-ször Bazarád’ ellen, 2-szor László vagyis Bon- 
fin szerint Laik vajda ellen. Elsőben ütközetnem 
történt, a második hadjáratkor meg (1368 tá
ján) két részre osztá seregét,— egynek vezé
réül Apor Miklós erdélyi vajdát tevén, a mási
kat , személyesen vezetvén. *) Apor’ serege 
felapríttatott, Lajosé keményen vívott ugyan, 
de győzött s Szerémet is elfoglalta a hős Gara 
Miklósnak vitézsége által. Legyen, hogy Lajos 
veszélyben forogván, érette hullott el Péter,—- 
de az idő itt nem egyez. Ez történt 1368 tá
ján ; Balázs, Péternek u n o k á j a  élt 1385-óen 
mint férfiú , kinek gyermeke is volt. Tegyük 
nagyapjának életét csak 30 évre előbb (nem 
sok) s már is mi hézag támad!

2. Remellay ur Írja , hogy Péternek négy 
fia volt (a négy hős’ legidősbike Balázs stb.); 
holott Balázsnak még öt testvére volt, — t. i. 
László, János, Imre, György és Mikó , — tehát 
hatan és nem négyen! De Balázs nem is vol t  
f i a  P é t e r n e k ,  hanem 4-dik Miklósnak, e 
szerint Péternek csak unokája. (Péternek fiai:
3-dik János , 2-dik György és 4-dik Miklós).

3. Hogy az oláh hadban elesett Péter ma
ga is már bírta Gyarmatot, kitetszik a Balassa 
család’ névsorából, a hol 1-ső Balázs mellett 
e latin jegyzék van: 2) Nagy Balázs — ez töb
bi jószágai közt a hires, általa leginkább ked
velt Nagy Gyarmat várost apa i  és ősi  örök
ség' jogán bírván — a várost magáról B a 1 a s- 
s a-G y a r m a t n a k ,  ivadékait pedig a maga s 
az örökös hely' nevérül neveztetni parancso
ló. Élt 1385 esztendő'táján. Miből világos, hogy 
már nagyapja is bírta Gyarmatot, — de világos 
az is, hogy csak azon időtül kezdett a család 
B a l a s s á n a k  neveztetni Balázstól, mint Pál- 
fyak, Páltól, mint Desse.vffyek Dezsőtől, mint 
Drágfyak, Drágtól stb. Ezelőtt Byttereknek hi
vattak s ez oka, hogy Detre mellett Byttert ol
vasunk: Detricus Bytter comes de Zólvőm, — 
Miko Bytter, comes de Zólyom, — azaz Mikó 
ex genere Bytter. — (Volt a nagyváradi tem
plomban egy márványkő, mellyen ezt lehete ol
vasni : jBblosoys comes de Naugrad' s innen 
vélekednek némellvek , hogy az Balassa volt, 
mi csak a fönebb érintettek miatt is hitelt alig
ha érdemel, de a névsorozatban is mély hall
gatás van felőle).

Engedelmet e kitérésért, olvasóm! A tör- 1

1) Bonfinius lipcsei’ kiadása 358 . lap. Horváth Mih. 
2-dik szak. — 2) Bél Mátyás 4-dik köt. 131. lap.

ténetiró kútfőkre hivatkozzék , Retaellay ur ezt 
nem teszi, pedig, a mint olvastuk, ő sok tör
téneti adatoknak van birtokában. Czáfolja meg 
ő azon Írókat s okleveleket, mellyekre én hi
vatkoztam , s hátra lépek. — Most pedig a vár' 
történetére!

V-dik László alatt a csehek’ birtoka lehe
te t t ,— kik Salgót, Kékkőt, Gácsot, Losonczot 
és majd az egész megyét bitorolták. Bizonyítja 
állításomat azon fakerítés , a mellyel a vár cseh 
módra egész 1552-ig vala körülvéve, s mellyet 
akkor a törökök égettek föl.— Ugyanis Jahiogli 
Mehemet után a budai pasaságban Ali Eunuch 
következvén (1550) s a szegedi torok győzedel- 
ipen felbátorodván , egy nyáron Drégelyt ( a hős 
Szondi’ lakát), Szécsényt , Hollókőt, Salgót, 
Bujákot és Sághot hatalmába kerítette, Gyarma
tot pedig folgyujtván , pusztán hagyta. ’) Ekkor 
Balassáék a várat sánczokkalés kőfalakkal kez
dők körülépíteni s azt nagy gonddal meg is 
erősítteték, számos őrséget rendelvén beléje.

Gyarmat ez időtül jelentékeny várrá lett, 
mert a bányavárosokhoz kulcsul szolgált. Ez az 
oka, hogy a haza érdekébe vette és az ország
gyűlési t. czikkek által hatszor is ujíttatta, melly 
munkához Nógrád , Liptó , Árva és Hont me
gyék járulónak.

Hogy B. Gyarmat Bocskavnak hódolt, ab
ból kitetszik, mert a korponai, Bocskai által 
tartott gyűlésen Balassa Zsigmond, Gyarmat
nak ura, jelen volt mint barát, s a bécsi bé
kekötésben a király’ részéről kiköttetik, hogy 
B. Zsigmond, börtönbe csukott öcsét s nagy 
nénjét szabadon bocsássa , — mi úgy is tör
tént. 2)

Bethlen szinte hatalmába kerítette véron
tás nélkül. Ugyanis Szécsy György és Rhédei 
Ferencz megvevén Füleket, fenyegetőző intést 
bocsátottak a környékre s a hódolni vonakodó- 
kat tűzzel vassal ijesztették. Erre a gyarmati 
őrség haladék nélkül hódolt s a szabadkozó Mor- 
genthaler Fülöp parancsnokot az ellennek ki
adó. 3) Bethlent a linczi békekötésig uralta a vár.

1626-ban Gyarmat sok fényes vendéget 
látott, itt erősíttetvén s bosszabbíttatván meg a 
sitvatoroki béke. Megjelentek a császár’ részé
ről: Eszterházy Miklós, Frangepan Miklós,Alt
beim Mihály, Kurcz Jakab és Gallern Zsigmond. 
Bethlen’ részéről: Kamuthi Farkas, TódalJgi 
Mihály és Borsos Tamás; a török részéről pe
dig fényes meghatalmazottak. 4)

1640-ben a törököktül támadtatott meg 
Gyarmat s fölégettetett, a mikor a bányaváro-

l) Ortell Rediv.— Istvánffy 17 és 18. könyv. Hor
váth (II-dik szak. — 2) Kiöli. orsz. gy. czikk.
Závodszky: Diarium rerum memorabilium. — 3 )
Ortell. Red. — 4 ) Bél Mátyás 4-dik köt. 133. lap.
Horváth Ul-dik szak. 217 1.
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ÚJ LEVÉL EMÍLIÁHOZ.sokba az út tárva volt. Ez arra vitte az ország' 

rendéit 1647-ben, hogy a puszta várat őrség
gel megraknák. Ezúttal kéretett a király, hogy 
a várba Balassa Ferenczet tegye kapitányul, 
mert sajnosán érezték azt a nógrádi urak, hogy 
még Gyarmatba is német parancsnokok alkal
maztatnak^ kik aztán széliében pusztítják a 
magyar birtokot is. *)

Ez évről Remellay ur egy néphagyományt 
közöl, mellyet én úgy fogok leírni, — a mint azt 
hiteles irókbul kiszedtem.2) A hét évvel ezelőtt 
szenvedett csapásnak minden ároni visszaadá
sát a gyarmatiak eltökéllették. Egyszer megér
tik a k i k ü l d ö t t  k é m e k  á l t a l  (tehát nem 
üzenet által, a mint R. ur állítja) hogy N ó g- 
r á d b ó l  egy gazdag tö r ök menyasszony vi
tetik Esztergomba. A mindenre kész gyarma
tiak tehát útközben a kíséretre ütnek, azt meg- 
szalasztják, felkonczolják s a szép hölgyet rop
pant kincsesei elrabolják. — A boszus török aga 
ezért 4000-nyi népével megrohanja Gyarmatot,
— de az őrségtől, mint meilvhez egy nappal 
előbb a palánki utazó katonák is csatlakozának, 
emberül fogadtatik. Férfiak és asszonyok egy
aránt vívnak a törökökkel s egy katonának fe
lesége magát az agát agyon lövi. Megszökik a 
törökség. de a szintén kalandozó Forgács Adám 
érsekújvári parancsnokiul új csapást szenved,
— mert szaladás közben erre bukkanván , egé
szen az éj’ beálltáig kergettetett. — Remellay 
ur’ hagyománya hibás, mert

1. A menyasszony török volt s el sem ra- 
boltatott mint keresztyén az aga által. (R. ur 
keresztyennek festi).

2. Mert állítja, hogy a n ó g r á d i  pasa a 
szép nőt annak láthatása miatt követeié, holott 
az N ó g r ó d b ó l  vitetett Esztergomba.

3. Mert el akarja hitetni, hogy az aga meg 
üzente a szerelmes huszárnak az utazás’ idejét, 
holott ugyanazon aga 3) a rablást ostrommal bo- 
szúlja stb.

A hagyomány’ hitele egyidejű tört. írók’el
lenében megbukik, írjon Remellay. ur v a l ó d i  
népregéket.

B dassa Imre valami tíz évvel később Leo
pold' engedelmével erősíttetni kezdé a várat, 
de Bálint testvérével viszálkodásba esett s a 
vár’ fölépülését ez soká akadályozá , azután pe
dig az el is tiltatott azon gyanúra , mintha Imre 
a zrinyiféle összeesküvésnek részese lett volna.

Mostanában a gyarmati várnak csak helye 
is alig látszik. B—r. M.

1) Mocsáry 3 -dik köt. Azért hivatkozom leginkább 
Mocsáryra, mert azt R. ur is tévé , — gondolom, 
—hogy kezénél lehet.—2) Orteil. Rediv. Mocsáry, 
Bél Mátyás. — 3) Aga volt és nem pasa, a mi 
nagy különbség. Mocsáry, Bél. Orteil.

Itt vagyok újra, a szép Pesten , e nagy
szerűen haladó, e nemzetiesen dicső főváro
sunkban— második választott hazámban. Mint 
mikor forrón szeretett kedvesét hagyja el az 
ember egy időre, úgy vágyék vissza lelkem e 
lak közé — hol ezer meg ezer. lánczokkal van 
lekötve szellemem. Ne vegyétek rósz névén 
Emilia kedvesem, hogy ekkép nyilatkozik előt
tetek a távozó , kit a házias csábok’ legszivé- 
lyesbikével akartatok édesgetni magatokhoz új
ra. Hadd lépnék le borongós teréről a küzde
lemnek, mellynek— mint látszik— pályaczélja 
feszült szív. Hadd mentsem meg magam’ lesúj
tó terheitől küzdhomoknak, mellynek virágait 
más szedi s csak tövisei véreznek. Szóval: hadd 
hagyjak föl az irodalmi pályával, mellyen olly 
sok irigységgel találkozóm , olly kevés rózsákat 
szedhetek. Ezt és ehhez hasonlót mondátok ti 
újra, és én most, mint egykor, azt feleltem, 
hogy nem.  És pedig e két szóban egy egész 
élet’ eltévedett boldogsága fenekük ! De hagyján. 
Hadd szálljon le pályákról más, miket vész kör
nyez és üldözet: engem harezra késztet a vész, 
s győzelemnek edz az üldözet!

De leirom neked — mint Ígértem — kis er
délyi utamat, mellynek egyik főczélja volt ti
teket látni—-kedves jó anyánkat, és titeket, 
édes övéit. A dologra.

Gyorskocsin mentem , melly semmi sem 
kevesbbé mint gyors. Négy nap s két éj alatt 
jó útban Pestről Kolozsvárra menni se nem bo
szorkányság se nem gyorsaság: aztán rettene
tes rósz kocsik, pogyászrontás s sűrű feldő
lések ; ezek mik a pestkolozsvári gyorsutazást 
különösen ajánlják.

Múlt hó’ 17-kén érkeztem meg mint tudod 
Kolozsvárra , hol egy napot a rövid időre Er
délyben mulatott, mindenhol fényesen fogadott, 
átalános népszerüségü új udvari alkanczellár- 
ral a lelkes b. Jósika Samuval tölthetvén, kö
vetkező nap gazdai komolyságu képet Öltve 
ügettem ki sz. jakabi jószágocskámba, mellynek 
szomszédjában a mindig gyönyörű Kerlésen 
(Cserhalom) olly néhány estet töltöttem, melly
nek kelleméből mi sem hiányzott egyéb, mint 
régi jó kedvem, szende kedélyem, és fiatal 
éveim' varázsa. Nem mondhatom neked jó Emí
liám , mi kedves, mi szívélyes , mi gyönyörű 
eszü graziös kis leányka , fiatalkori barátnőnk' 
lelkes gyermeke, a kis Bethlen Paulina , kit
3-dik éve óta arámnak nevezek, s ki most 11 
éves korában is elfogadta e faggató czímet. E 
jeles gyermek maga a jóság, nemes föllengés, 
s leggyöngédebb szendeség — több nyelveken 
beszél, s sokunknál, kik atyjai lehetnénk, jár-
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tasb a szükséges ismeretekben. írtam neki 
Kolozsvárról — s figyelemmel' kisérendem ez 
angyalka’ nevelését, kinek gyöngédke testét fé
lek , félek kelletén túl lenyügözendi élénk szel
leme. — Még egy Bethlen leányról kell hogy 
tudósítsalak, kit rég nem láttál Te sem, s ki 
azóta egy kedvesen elegáns kisasszonykává a- 
lakula, hosszupilláju hamis szemével, sylph- 
termet és kitűnő zongoratehetségével a fiatal 
sziveket elbájolóvá; s e kökényszemii syrenke 
a kis Bethlen Mariska, barátunk Bethlen Fe- 
rencznek s az angyaljó Carolina grófnénak e- 
gyetlen nőgyermeke. S minthogy szép leányok- 
rul szól az irás, a szépek’ szebbikét sem feled
hetem ki ez emlékfüzérből a thoroczkói völgy’ 
gyönyörű liliomát. E hódító virágszál derék 
főispáni rokonunk’ ’) imádott Észtere, csaknem 
oily tündeszép, mint minő maga édesanyja a 
bájoló Johanka , kinek szeráfarcza fölött nyom 
nélkül suhogtak el az évek’ érczszárnyai, s ama 
valóban 1 a d y 1 i k e fiatal úrnő az andalusiai 
szempárral, lélekdús tekintetével, s érdeke
sen daliás termetével ama keleti fajnak, melly 
a pompás Alhambra’ királynőit jellemzé, a szép 
Eszterházy Ágnes mondom mit. vétett?... A jö
vő farsangra, melly egyszersmind országgyűlé
si lenni készül, nagy tervezgetések történnek, 
s képzelheted hogy ezen elősorolt, meg a hoz- 
zájok hasonló kedves teremtések 

A midőn így tánezolnak 
Mennyi szivet tánezolnak!“

Alig érkeztem vissza sz. jakabi remetesé
gemből,— mellynek azonban legtöbb óráit a- 
maz ősi vendégszivességéről ismeretes hófürlü 
Bethlen Lajos kellemes társaságában éívezém 
— már megint felkötöm a vándorsarut s üget
tem — mint tudod Ti hozzátok — a ti kedves 
Jobbágyfalvátokra. Beh jól esik anyai szívre 
borulhatni — habár csak perczekre is — an
nak, ki minden mástól megfosztaték. Beh édes 
keserv szeretteink közt kisírhatni az életta
pasztalások' hervasztó adóját! s mi balzamos 
fájdalom — ha titkon is — de legdrágább sze
relteink’ jelenében elsiratni múltúnkat.... fölszá
mít n i jövőnket! Múlt és jövő! való és árny; 
vesztett boldogság... s bizonytalan remények’ 
lidércze !

Tőletek — vajha hosszabbra nyulának a 
boldogemlékü rövid perczek — tőletek mint tu
dod egyenesen Kolozsvárra vágtattam , utamba 
vevém az iklári Bethlennők’ legutósó ivadékának, 
a mindenektől szeretett Bánffy Miklósnénak csi
nos koppándi lakát. Katicza grófné — ki mint 
tudod, édesanyja’ részérőli rokonságunkat igen 
föltartani szereti — egyike a legjobb , legszi- 
vélyesb , legnemesb asszonykáknak, ügyes gazd- 1

1) Gr. Thoroezkay Miklós, Thorda megye’ köztisz-
teletii főispánja.

asszony, hű feleség, példás anya, a házi nők’ 
egyik legkedveskike. Honn leltem őt angyal
szép gyermekeinek közepette— kik között Cla- 
risse és Anna, elfeledhellenül lelkes Kornis Mi- 
hályunk’ serdülni indult árvái, maholnap egypár 
legdrágább gyöngyeit teendik az erdélyi hölgy- 
koszorúnak. Azt tán nem is tudod édes Emí
liám, hogy Annának kis gyermek korában én 
voltam ideálja ; miért is szánnom kellett volna 
szegénykének rósz Ízlését, ha ne tapasztaljam, 
fájdalom már is , hogy az tetemes javulásnak 
indult. Tréfa mi tréfa, de e fiatal ivadék fölöt
te szép, s hasonlóját csupán a n. váradon lakó 
unokatestvérek közt lelendi föl.

S hogy az élet’ ifjú rózsáit — miként a kül
ső világban szokott történni, úgy levelem so
rában is — ama szívepesztő gyászvirágok vál
togassák föl, megírom neked azt is, hogy meg- 
látogatám M. Vásárhelyt fekvő kedves rokonun
kat Petrichevich Horváth Ferenczet, kinek meg
tört szemében és fájdalomdult képéről a közel 
halált olvasám; kinek reszkető kezét utólszor 
szorítám magaméba ez életben, s kinek kora 
halálát mint a legbecsülelesb , legártatlanabb , 
legegyenesb lelkű honfiai’ egyikének — egész 
Erdély méltán és őszintén sajnálja. Béke ham
vain — áldás emlékén —-  és vigasztalás övéivel!

Kolozsvárt, némelly gazdasági viszo
nyok miatt, tovább mulatni kényteleníttet- 
vén, semmint ez úttal érkeztem, avvagy eleve 
csak gyaníthattam volna is, elég időm volt kö
rültekinteni. Ha mi ketten azaz Kolozsvár és 
én királyasdit játszanánk, ezen társasági játékok’ 
legelavultabbikát, s ő k. felségének éh lennék 
első ministere , az mit országában ezúttal föl- 
szedetheték, mintegy következőkben összesülne: 
nem illik ő királynak, mondják némellyek, mert 
kövezete rósz, s járdája nincs; mert világítása 
gyönge , s a kisvárosias holdvilág’ önkényétül 
föltétezett ; — mert a bénák, meztelenek és kor
hely koldusok csaknem lehúzzák az embert; — 
mert a közbátorságra ügyelet és őrködés is
meretlen quantitasok ; — mert a fiatalság egés- 
ségére , erkölcsére semmi tekintet;— mert fo
gadói kevesek és drágák; — mert bérkocsijai ron
dák és rendetlenek;— mert stb stb. Azonban 
a királyosdi rég kiment a divatból, s azért el
hagyva az árnyoldalakat, említsük meg inkább 
számos dicséretes oldalait.

Ezek közé sorozható az újonnan épült csi
nos tanácsház, melly— ámbár az még egy eme
letet megérdemelt, s abban aztán az orsz. gyű
lési k. biztosakat kényelmesen elszállíthatta vol
na — igy is mint van , Kolozsvárnak valóban 
díszére válik, és dicséretére az építésznek, ki 
körötte működött. Ezek közé sorozható továb
bá a megnyitott és valóban ritka szépségű nép
kert, mellynek újabb szépítése és csinosítása 
körül köszönő dicsérettel emeljük ki Schütz Jó
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zsef urat, Kolozsvár városának egyik legbuz
góbb , legtevékenyebb , legjobb ízlésű választott 
polgárát. így a példás czélszerüségü nagy kis
dedóvó (a volt porczellángyárban) és annak 
buzgóan fiatal igazgató tanítója , így az épüle
tes szerkezetű — s lelkes Szőcs Józsefünk'eszé- 
lves kormánya alatt virágzó — kórházak, a ké
nyelmekkel ellátott derék casinók, olvasótársa
ságok, számos csinos fordők, a halottaiból 
újra föltámasztott répaczukorgyár, és hogy sok 
egyebet még ne idézzek, az érdekesnél érde- 
kesb hajhász-vadászatok, az Angliábul hozott 
nyulász és rokász kopófalkával. A tavalyi haj 
hászatok a védegylet’ zászlója alatt mentek vég
hez, csupán telekérd honi topókkal, az ideiek 
azonban kevésbbé hazafiságosak ugyan , de an
nál jobbak és biztosabbak. A kolozsvári vadász- 
társulat' mostani ebetemét ') ugyanis, a hajhász 
mulatságok’ e legnyaktörőbb nemét hazánkban 
honosító Paget János ur személyesen vásárolta 
meg Eszterházy herczegtől, az ifjútól, melly (t. i. 
az ebetem) idei őszhó' első napján kezdte meg 
lélekvesztő pályafutását a Kolozsvár körötti ret
tenetes hegyeken, irtózatosb bérczeken , és leg
borzasztóbb völgyeken. ,Qui nescit orare, per- 
gat ad maré1, azt mondja a latán közmondás , 
én csak a m a r é  szóban változtatnám 1 betű
vé az r-ret, azt mondván, hogy qui nescit stb. 
pergat ad maié, azaz menjen a kolozsvári ku- 
koricza földekre nyulászni angol ebetemmel, s 
tudom hogy megemlegeti a magyarok’ Jehová- 
ját. A nyúl főikéi, avvagy főikéi a vörös far- 
kancz, neki ered a hegyeknek, mellyhez ké
pest a gellérthegy’ sziklátlan oldala csak ró
zsadomb egy angolkertben, s mikor izmos hun
tered’ kegyéből s inkább szégyenletedben mint 
jo kedvedből szirtek és szakadások s szalag- 
keskeny marhanyomok’ tömkelegében fölver
gődtél a szédítő tetőre, ime azon perczben, 
mellyben fölértél s pihenhetni vélsz, mintegy va- 
rázsveszsző által eltűnik a szilaj sereg, szeme
det fölnyitod, róka és ebek már egy másik me
redeken ügetnek , melly között és közötted egy 
irtóztató mélység tátong. Már ekkor jó keresz
tény vess keresztet, hunyd be szemed’, sar
kantyút a derék párának, s bizd a többit csil
lagodra , melly — ha csak teljes szédültedben 
főre nem bukói — farán csúszva úgy leröpít, 
hogy azt sem érkezel tudni fiú vagy-e vagy lány
zó , boldogtalan vadász Te! Midőn először re
mekeltem— mert vedd csak, 12 év óta hegy- 
dulta lerennumon nem müködém— (a borsai ha
táron volt ez emlékezetes csatapiacz)— egy fö
lötte jóvérű, de bolond menőkéjü , s némi for
télyokkal is ellátott angol paripán űztük egy
mást. Az első és legnyaktörőbb meredekek’ e-
\ i

1) Ebetem; ebek’ universitása, ad normám egye
tem begyetem , ingyum bingy stb.

gvikén inkább paripám nemes buzgósága mint 
saját hevem volt a vis motrix. De a pillanatot, 
midőn fenn voltunk s én mint különben sem 
igen nagy legény, a hegy’ túloldaláni földet még 
nem láthatván, csak egy rettenetes űrt, egy fe
neketlen örvényt sejdíték , e pillanatot mondom 
feledni soha nem fogom. így lehetett hangolva 
Curczi Horaczi a perczben, midőn a tarpeji szirt- 
tetőre szédüle. De mit volt tenni ? Ama fény
teljes visszemlékek egykori agarászi kalandaim- 
ra fölporozták bennem a hajdani erdélyi vér
mozgást, s bátor a szemem elölt e l t ű n t  s 
ama fullcry diapasonok után nyargalózó merész 
czimborákat a hegyorom’ meredeksége miatt 
még nem láthatám, neki eredtem magam is s 
bizony magam sem tudom miképen, de hamar 
utol értem az újra hegynek iramlott vadászser- 
get. Nyolcz órai vadászatunk’ gyümölcse vala 
három hajhászat; az első róka volt, mellyet lyu
káig üldözőnk , egy jó félórát,' a másik egy öreg 
nyúl, melly hasonlókép jól meghurczoll s vég
re megevődolt, a harmadik pedig egy sületlen 
süldő, mellynek megsütéséhez nem igen nagy 
bajjal jutottunk. S e n s u  m o r a l e :  az angol 
kopókkali hajhászat a mi hegyeink közt rókára 
a száz meg száz lyuk'miatt teljesen inpractica- 
bilis, nyulra pedig olly nyaktörő , mint minő 
semmi egyéb a világon. Több angol vadászott 
mára kolozsváriakkal, bevallván, hogy brittnek 
illy veszélyes vadászatokrul eszméje sem lehet. 
Második s e n s u  m o r a l e :  oda menjenek Önök 
derék magyarhoni sportsman urak, Batthyányak, 
Eszterháziak, Orcziak, Sándorok, Wenkheimok 
és t. e. oda vigyék Önök fogaikat, ott válik meg 
majd derék vadászparipáik’ kitartása, s egyál
talában ott tiinend ki majd amúgy Isten’ igazá
ban, hogy ki a legény a csárdában? Harmadik 
és utósó s e n s u  m o r a l e :  Őseink azért va
dászlak hogy mulatságukat nyulpecsenye koro
názza, mi ped'g vadászunk nem azért hogy 
nyulat együnk, hanem hogy ha csak lehet nya
kunkat törjük ; amazok amúgy magyarosan lefa- 
lángolák a czigánypeczért, ha vagy egy nyulat 
elszalasztolt, mi meg leszidjuk a hundsman urat 
s toldásul rá a nyulat is, hahogy valamikép ha
marább el engedi magát fogatni, semmint haj 
hászatunk a f i ne  s p o r t  nevezetre érdemesít
ve lenne. Vagyis hogy a hajhászati Hajdani és 
Mostat kevés szóval jellemezzük, egy igen de
rék kolozsvári Sportsman’ szavaival élek, ki nem 
szereti — mond ő — az agarászatot, mert az egy 
mulatság nélküli nyúlpusztítás; az angol haj
hászat pedig — lön erre a Honderű szerkesz
tőjének alázatos válasza — egy nyulpusztítás 
nélküli nyaktörés; marad tehát megvitatni való 
kérdésül, hogy kik okosabbak e részben is, ma- 
gunk-e vagy őseink? (Folytattatik.) P. H. L.

3
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SZÉCHENYI GRÓF DIADALUTJA.
M i d ő n  e r d é l y i  u t a m b ó l  a  n a p o k b a n  v i s s z a 

t é r t e m  , N V á r a d o n  m u l a t á s o m  a l a t t ,  m e l l y e t
__miként Emíliához írandó közelebbi levelemben
bővebben fogom említeni— Várad' kedves ur- 
hölgyei s vendégszives lakói érdemem fölött 
kellemessé tőnek — többi közt a legközelebbről 
tartott védegyleti közgyűlésben is megjelentem. 
E gyűlés kevés napokkal tartatott gr. Széche
nyi István’ tiszaparti diadalutazása, s különö
sen a Váraddal szomszédos derék Debreczen 
városábani magasztos elfogadása után. Mi ál
talános botrányt — sőt többet ennél— szánan
dó nevetséget okozhattak tehát a védegylet’ kü
lönben igenigen érdemdús igazgatójának a n. vá- 
radi fiókegylethez intézett módnélkül sujtásos 
proclamatiójában mérgeske tollában felejtett azon 
kitételek, miszerint Magyarország’ élő hazafiai
nak legnagyobbika— legérdemesbike gr. Szé
chenyi István azokban minden czeremonia nél
kül ,ármánykodónak‘, ,sületlennek‘, s ,rosz em
beriek  stb nevezgetteték, azt mindenki kép
zelheti , ki a derék n. váradiakban csak legke- 
vesb honszeretetet, méltányosságérzetet, s va
lódi ép itélótehetséget eleve föltenni hajlandó. 
Azért beszéljen hát kiki a mit tetszik, gyanúsí
tsa őt a tett' emberét rósz akarat, viszontorló 
vágykodás , avvagy fiatal éretlenség váltig : az
ért igaz marad mégis mindenha, mikép Szé
chenyi a legkitűnőbb népszerűség' embere. S 
nincs a két magyar hazában egy sem, ki— je
lenjék meg bármi osztályzatú, political színe
zetű, avvagy nyelv és valláskülönbségü zugá
ban széles Magyarhonunknak — annyi valódi 
tisztelettel, annyi loyalis rokonszenvvel, egy 
szóval annyi közelismerés — avvagy több popu- 
laritássaTfogadtassék , mint épen Széchenyilst- 
vánunk — kit a magyarok' Istene bár még so
ká — soká e hon’ javára élni engedjen.

De lássuk miként lön hát fogadva közeleb
bi egész útjában ez ,ármányosan sületlenkedő 
nem jó ember1—mint őt a védegylet' igenigen ér
demdús igazgatója nevezni szereti, — majd ab- 
bul fog aztán kiviláglani ezen előrebocsátott 
nézetink’ mivolta.

Átalános Örömet okozott a hír — mond 
utóbbi számainak egyikében a németajkú pesti 
hírlap — mikép gr. Széchényi István , ezen, tett’ 
embere1 a közlekedési eszközök’ előmozdításá
ra nm. helyt, tanácsnál fölállított osztály' elnö
kévé lön kinevezve. E kinevezéstől, melly any- 
nyira emberére talált, csak üdvest lehete vár
ni Magyarhon’ jóllétére. Egyfelől a közlekedési 
eszközök’ ügye, mellyek a belkereskedést, mint 
minden nemzetkereskedelem lelkét létrehivan- 
dók, Magyarhonra nézve életkérdéssé lön, melly- 
től kétségkívül jövő virágzásunk nagyrészt függ; 
másfelől, hogy ezen, jelenleg nálunk még a

túlnyomó hely- s megyeérdekek által kissé bo
nyolult ügyben szerencsés eredmény érethessék 
el, szükségkép olly férfiúra vala szükség, ki 
gyakorlati eredményeket előhozni tud és szo
kott. Hogy pedig e tehetség a nmélt. grófnak 
kiválólag sajátja, azt baráti s ellenei egyhangú
lag elismerik. Mindjárt legelső rendszabályai 
igazolják a közváraimat. A Tisza’ szabályzását 
tűzé a nm. gr. legsürgetőbb föladatul. Hogy a 
jósiker felől annál bizonyosb legyen , elhatárzá, 
hogy mint kir. biztos személyesen vegye szem
ügyre a tiszavidéket, s egyszersmind a sza
bályzásban közvetlenül érdeklett megyehatósá
gokkal tanácskozzék. E czélból bizonyos helye
ket tüze ki, hová a megyéket követeiket kül
detni kéré. — Szombaton , őszelő’ 27-kén kelt 
útjára, melly sok helyütt valódi diadalmenet
hez hasonlíta. A miskolcziak valónak elsők, kik 
őt rend és rangkülönbség nélkül örömriadva 
fogadók falaik között. Fáklyás estzenével üd- 
vezelteték, s remények és óhajtások lőnek köl
csönösen kicserélve. 29-kén már Zemplén’ ha
társzéléhez ért. Mindjárt Geszthelyben fogadó 
őt egy megtisztelő küldöttség, gr. K. J. vezér
lete alatt, mellynek kíséretében Patakra uta
zott, hol őt hg. Breczenbeim Ferdinánd s lelkes 
nejének vendégszivessége várá.

Patak’ majdnem egész népsége reggeli 9 
óra óta talpon volt, s a mint a várvavárt ven
dég d. u. 3 órakor megérkezett, sokszoros é l 
j e n  fogadó. Ebéd előtt a collegium professo- 
rai tisztelkedének nála, kiket ő nmélt. mint a 
magyar akadémia’ egyik föalapítója s műveltsé
gűnknek igy is egyik legbuzgóbb előmozdítója, 
igen szívesen fogadott. Ebéd után az ó történe
ti nevezetességű Rákóczyvár' romait tekinté meg, 
mellyet a herczegtulajdonos tetemes költséggel 
helyrehozatott, aztán a collegiumba ment, hol 
az ifjúság’ üdvezlésére tartalmas haza fiúi sza
vakban válaszolt. Nevét beirá a főiskola' em
lékkönyvébe, s miután még a pataki polgárság 
hálaadóját bemutató , ő nmlga folytonos üdv s 
éljen kiáltások közt folytató útját S. A. Új hely
b e , a megye’ székvárosába, hova azon estve 
megérkezett. Az újhelyi hegyek' csúcsain tüz- 
oszlopok lobogónak tiszteletére , a városban pe
dig mozsárdurrogás közt fáklyafénynél fogadta
tott e megye' főispáni helyettese által. Ezután a 
szabolcsi, beregi s ungi megyék’ küldöttségei 
tisztelkedének.— Másnap reggel 10 órakor ő 
nmlga elnöklete alatt, a főispánhelyettes, szá
mos birtokosak, s nagy hallgató tömeg jelen
létében— ezek közt sok hölgy, kik a karzaton 
foglalónak helyet — megnyittatott a fontos ta- 
nácskozmány , melly saiálkép mint a tiszasza- 
bályozó társaság ülése tekintetheték. A vitatko
zást a kir. biztos ur kezdé meg, azon meg
jegyzéssel, hogy a czél, mellyre egyesült erővel 
törekedni kell, az egész Tisza folyamnak, Ti
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sza Újlaktól annak Dunába omlóséig, oily sza
bályzása , hogy a folyamvidék, mellynek töhb 
millió hold földje a káros vízáradások miatt hasz
nálatlanul hevert, e vésztől végre fölmentessék. 
E czél csak az illetők’ rendíthetlen akarata, s 
soha nem ingadozó lelkesiilése által érethetik 
el. Gyakran veték neki — monda — szemére , 
hogy nem igen viseltetik rokonszenvvel a tisza- 
vidék iránt. Ezt megczáfolandó , itt kezdi mű
ködését, s az ellenkezőt tettel akarja bebizo- 
nyitni; hiszen különös előszeretet csatolja e vi
dékhez , melly a tiszta magyar néptörzsnek te
lephelye , mellytől a nemes gróf oliy sokat vár, 
hogy ennek fölmentése által az ország’ boldo
gabb jövőjét véli elővarázsoltatni. Pénz, terv, 
s ennek sikeres valósítása — ebben áll a föl
adat, mellynek socialis téren szükség megol
datnia. Alapelvül mondá ki, mikép senkinek sem 
keilend vesztenie, s végül azon indítványt tévé : 
alakulnának társulatok, mellyeknek küldötteik 
Pesten gyűlnének össze , hogy a kivitel’ útja s 
módja s a többi teendŐK felől kölcsönös egyet
értéssel tanácskozzanak. Ezen itt futólag vázolt 
beszéd után a szomszéd megyék’ küldöttei szó- 
lalának föl, s élénk vitatkozás szövődék, miu
tán , többi közt következő határzat hozatott: 
hogy azon esetre, ha a magánegyletek a sza
bályterv fölött meg nem egyeznének, nádori bí
róság’ ítélete kéressék. Az elnök’ indítványa a- 
zon hozzáadással lön elfogadva, hogy a pesti 
képviselőküldöttség a hatóságok s egyleteket 
annak idején a határzatok felől értesítse. Így 
végződék ez ülés, melly után ő exc. álgyudur- 
rogás közt fényes bandérium' kíséretében Per- 
benyikbe utazott. Beregmegye’ határszélén újra 
hivatalos küldöttség által fogadtatott.

A magas utazó Vásáros-Naményba siete, 
hol őszhó’ 3-kára második tanácskozmányt ba- 
tárza. Előbb megtekintő a legújabb vízáradások 
által okozott iszonyú pusztulásokat, s e nagy 
nyomor láttára bizonyára csak még szilárdab
bá , még rendílhetlenebbé lön a nemes határ
zat, megszabadítni e rendetlen folyam’ dühétől 
ezen a természettől annyira megáldott vidéke
ket. Az elrontott utakat, az épen építésben le
vő tiszai fahidat, s a Szamos’ torkolatát külö
nös figyelmébe vévé, azután ülésbe ment, mely- 
lyen Beregh, Szathmár, Ugocsa megyék s a 
tiszaújlaki kamarai uradalom’ küldöttei valának 
jelen. Itt is ugyanazon indítványt tévé, mit 
Zemplénben , mi el is fogadtaték , miután újra 
is erősíté , mikép a kormány kész a nagy mun
ka’ kiviteléhez pénzsegéllyel is járulni. A Pes
ten tartandó nagy tanácskozmány' határidejét 
jövő télhó’ első napjaira halárzá, midőn a kam
rai uradalom is küldöttjei által megjelenendő 
lesz. Beregh s Szabolcs megyék igérkezének 
azonnal tiszaszabályzó egyleteket alakítni. —

A különféle tiszteletnyilvánítások, mellyekkel a 
nemes gróf útjában találkozott, ismételteiének 
Debreczenben , melly város’ lakosi szívörömmel 
várák ő exc.ja' megérkeztét, mi 5-kén történt. 
Mindjárt megérkeztekor a tanács köszönté ő t , 
melly alkalommal a városbiró s polgármester 
tártának ünnepélyes beszédeket. Következő reg
gel ugyanazon hatóság, az összes polgárság’ 
nevében tiszteleti polgársági oklevelet nyujta át 
ő excjának ; ezután több testületek, u. m. a hel
vet lelkészség, a főiskola s az ott lakó akadé
miai tagok, s végre a hajdúkerület' követei tisz- 
telkedének. Az ünnepelt valamennyi beszédre 
szokott készséggel felelt. Ezen s a következő 
nap megtekinté aztán a város’ látnivalóit, min
denütt ünnepélyesen fogadtatva. Többi közt a 
nyomdai személyzet egy igen ízléssel készített 
emléklappal tisztelgett. Színházban a néző
hely’ kivilágítása mellett adatott:,A h á l a  e m
l é k e 1, s a ,Hazádnak rendületlenül légy híve joh 
magyar1 dal elénekeltetett. 9 órakor tömérdek 
néptömeg’ jelenlétében fáklyás zene tartatott, 
melly alkalommal őt Balásházy János ur — mint 
Magyarhon’ egyik legnagyobb polgárát — kö
szönté. Széchenyi zajos éljenkiáltások közt kö
szönő meg. — A 3-dik tanácskozmány Tisza- 
Dobon tartatott, hol Bihar, Borsod, Zabolcs, 
a hajdúkerület, nagykunság s sz. k. Debreczen 
városa’ küldöttei valának jelen. Három nap múl
va , 12-kén, Heves, Pest és Békés megyék’ 
küldöttei Szolnokon jelenének meg . hol a ne
gyedik tanácskozmány lön tartva, s az előbbiek
hez hasonló eredménynyel 15-kén egy más Sze
geden , hol Bács , Csongrád , Torontál megyék , 
s sz. kir. Szeged városa valának képviselve. — 
Madaras és Kun Szent-Márton nagy pompával 
fogadó a grófot; ez utóbbi helyen a Körösvi- 
zéni híd fölött diadalív emeltetett, s Ulésy Já
nos, nagykunok' kapitánya, folyvást ő excja’ kí
séretében vala. — Végre 16-kán Pest városába 
visszaérkezett, miután utjának kettős czélját, a 
tér’ szemügyrevételét s a szétdiribolt erőknek egy 
közös nagy vállalatra egyesítését több mint egy 
tekintetben elérte volna , s a többszerü tisztel
gések által, mellyekben részesült, azon meg
győződésre juthatott, mikép a régi szeretet és 
tisztelet iránta, a nagy hazafi iránt, még min
dig ép olly hév s ifjú tűzzel lobog , miként hi
res politikai fölléptének első napjaiban. Hír sze
rint napokban Bécsbe rándul ő excja, onnan 
őszutó’ 2 —3-dikára Fiúméba érkezendő, hol a 
vukovár- fiumei vasút’ tárgyában hasonló czélo- 
kat elérendő , mint a tiszaszabályzásnál.

---------—
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SZERELEM.
0... Etelkához.

4.

Álmot hoz a szép éjszaka ,
S én ébren álmodom,
Ha szép szemednek éjjelében ' 
Mereng pillantatom.

S alig szövődnek eszmeképeim , 
Üdvemröl alig álmodom ,
A hajnal rögtön rám virad 
Pirosló arczodon.

S igy váltja egymást miliiomszor 
Perczenkint e hajnal s ez é j ,
S illy álom- s ébredéscserében 
Játszik velem az é g i  kéj .

LISZNYAY KÁLMÁN

— * • * < * —

H ETI SZ'5’I Z E M ZZ.
emzeti museumunk’ kép
csarnoka újólag két ritka 
becsii festménynyel gaz- 
dagult, herczeg Hohenlohe 
Sándor nagyváradi nagy
prépost és czimzetes püs
pök ő mlga’ hazafiui szí

vességéből, ki azokkal nemzeti intézetünket 
megajándékozni méltóztatott. A bibliai tárgyú 
jeles festmények érdekét növeli az, hogy pók
hálóra festvék. Valamint magok a müveknek 
jelessége, ugv a lelkes ajánlónak neve is, melly- 
hez annyi érdek van kötve , emeli ő hgsége e- 
zen a haza' oltárára tett áldozatának becsét.

— Örömmel értesültünk a felől, miszerint 
a nagyreményű kis Csillag Rózát, néhány mü- 
vészetkedvelő izraelita család pártfogásába vé
vé , azon nemes szándokkal, e jeles tehetséget 
bizonyított ritka hangú leánykának művészi ki
képzését s nevelését elősegíteni. Siker koro
názza a szép szándokot!

— A hangversenyszak kapunk előtt, s 
pedig az nem minden érdek nélkülinek lenni 
Ígérkezik. A megnyitás mindenesetre a legfé- 
nyesb lesz. T h a l b e r g ,  a nagy zongoravir
tuóz’ remeklése fog bennünket az idei zeneél
vekbe bevarázsolni. A művész, ki most lép elő
ször a magyar főváros’ pompás partjaira, na
pokban érkezik meg, s a hangászegylet’ neve- 
ben egy küldöttség által fog üdvözöltetni. Első 
hangversenyét november’ 1-jén tarlja a kis 
redoutteremben. Jegyeket Treichlinger mű- 
árus urnái kaphatni, 3 , 2, 1 pengő forintért. 
— Aztán jő S i v o r i  Camill, a remek he

gedűs, kit már ismer Budapest is, s k i , hír sze
rint, a nemzeti színházban fogja magát hallat
ni.— Ugyanoda váratik az europaszerte hires 
G a r ci a-Vi a r d o t asszonyság, még pedig 
már e napokban. Tehát megannyi első fényű 
csillagok a zenészét' egén.

— Örömmel szemléltük újra közelebbi ki- 
rándulásunkbóli hazatértünkkel, színpadunkon 
Komlóssy Ida kisasszonyt, kiben — tessék mon
dani akárkinek, mit tetszik— a nemzeti szín- 
művészetnek szép jövendője rejlik. K. I. leg- 
kedvesb színésznőink közé tartozik már is, s a 
müveit közönség’ zajos tapsai méltányolják ü- 
gyekezetét. Különösen csinosan játszott a na
pokban néhai derék Csató Pálunk’ , F i a t a l  
h á z a s o k  czimü mulatságos vígjátékában. Szi- 
gethy urat is naponnan haladni látjuk a rögös 
pályán.*

— Seribe’ C a m e r a d e r i e  czimü régi 
de jó darabja nálunk is színpadra került a na
pokban. A szöveg mulatságos, — el lehet róla 
mondani: mutató nomine fabula de te stb olly 
híven festi ama bizonyos testületeinkben elha
rapózott pártfogási vétkes szellemet. Mi a for
dítást illeti, különös jelességünek nem tartjuk 
azt, sem illendőnek avvagy müveit hallgató' ké- 
nyesb ízléséhez alkalmazottnak azon örökös asz- 
s z o n y o m  czimezést a franCzia Madame he
lyében, az életben legalább — mondják pedig, 
hogy a színpad élet’ iskolája, tükre stb.— mo- 
sónénkat sem merjük már leasszonyozni mai 
világban, olly póriasán hangzik e parasztos 
megszólítás. Valóban a czitromot más valami
vel összeállító ős magyar közmondás jut eszünk
be, valahányszor erőlködni látjuk Íróinkat a fran 
ezia M a d a m e  czimet a magyar a s s z o n y o m  
szóval helyettesítői. Mi az előadást illeti — az, 
hihetőleg elegendő próbák’ hiánya miatt — mű
vészinek épen nem volt. mondható.

— Lucrezia Borgia' legutólszori adatása- 
kor újabb alkalmunk vala meggyőződni, mikép 
Guglielmi urban olly énekmestert bír színhá
zunk, minőt csak kívánhatni. Bizonyító ezt 
Hesz  R. k. a. ez alkalommali éneke, ki Orsi- 
nit valóban olly ügyességgel éneklé, melly az 
egész közönséget meglepte. A fiatal énekesnő 
előtt Alboni lebeg, s lebegjen is , mintaképül,s 
oly ritka hang mellett, olly derék mester’ ke
zei alatt, kissé többecske szorgalommal rövid 
időn föltünendhet. — Óhajtanánk pedig min
denekelőtt H. kisasszonynak több tüzet, több 
színpadi bátorságot, — kérdéses énekéből csak 
ez hiányzék , hogy az még nagyobb tapssal 
nem fogadtatott.

— Mondják hogy Don Pasquale betanu
lása nem igen megy elő. Nem csodálhatni, mert 
sem a fő nőszerep nem egészen Schodelnénk’ 
hangjához való, sem az orvosénak—(Ronconi hi
res szerepének) Udvarhelyi rokkant hangja



\X j  messzünnen is megfelelni nem fog. Halljuk hogy 
derék Schodelnénk nem igen vállata szívesen e 
szerepet, s azt Paksinénak adatni óhajtaná, 
hogy annál sikeresben működhessék az egészen 
hangjához illő Don Sebastianban. Mig Füredi le 
nem jön, addig tán Kőszeghivel kellene énekel
tetni az orvos’ .szerepét.

— Operák’ előadásáról lévén szó, itt van 
alkalom, több oldalróli felszólítás’ nyomán arra 
figyelmeztetni a rendezőséget, lenne a sorozat
készítésben több tekintettel a páholyfelezőkre, 
hogy — a mennyire t. i. lehető — az operaelő
adások páros és páratlan napokra soroztatván , 
az élvezetben minden bérlő lehetségig egyfor
mán részesülne. Hallónk nevezetesen panasz
kodni egy bérlő asszonyságot, ki hat hét alatt 
egyetlenegy operát hallhatott, minthogy a töb
bi napok mind a másik bérlőre estenek. De 
térjünk el a színi világtól s

— Nézzünk szét az anyagi érdekek s 
mozgalmak’ mezején. Itt mindenekelőtt azon pá
ratlan siker ragadja meg figyelmünket, melly 
az alig éve alakult kereskedelmi társaság’ mű
ködését koronázó. Körülbelül 17 száztuli nye
reség mutattaték ki nem rég tartott közgyűlé
sén a társaságnak, melly— magyar vállalatnál 
— rendkívüli eredmény annál meglepőbb, mint
hogy nem egy legyőzhetlen gát gördült unta- 
lan a diadalmas ügy elé, — gátak, mellyeknek 
neutralizájása csak is olly férfiúnak sikerülhe
tett, ki alapos és terjedelmes kereskedelmi ta- 
pasztaltság, tudomány , érett belátás és combi- 
náló észszel annyi szilárd erélyt és kitörést pá
rosít , minőt derék igazgatójában ifj. S z a b ó

i Pá l  urban szerencsés bírni a társaság. 18 sa
ját hajóját, s 30 bérbenvettet vitorláztat az már 
is a nagy tengeren, világ’minden részeibe szál
lítva rajtuk e hon’ terményeit, mint ez az igaz
gatóság’ hivatalos jelentésében is olvasható, melly 
más lapokban egész terjedelmében közölve van. 
Jövő évre említettük Szabó Pál ur független 
igazgatóul közakarattal lévén elválasztva, a ke- 
resk. társaság’ ez eszélyes intézkedésének szí
vesen hódolunk.

— A kereskedés továbbá közlekedési esz
közöket föltétez , — vasutak és gőzöseket. A 
budai hajógyárban három új gőzös épül, min- 
denik 150 lóerejü, s csupán személyszállításra 
szánt. — Ellenben a vasút' megnyitása még min
dig tovább halad, s határideje most is olly bi
zonytalan , mint egy hó előtt. A munka ugyan 
foly, ámbár nem egy nyárspolgári ármányka 
szeretne annak is újabb meg újabb akadályt 
vetni eléje, épen mint Chinában, hol bizonyos 
sógorkák attól félnek , hogy a vasútok’ gözmoz-

t gonyának moraja haláldal leend tespedő philis- 
terkedésiik fölött, s ezt minél később szeret
nék megérni. Azonban úgy mondják hogj^ az 
utólszor fizetett mintegy 12,000 pft végre be

tömte száját a kötelőzkodő pekingi burgerek- 
nek.

— A műegyesület már útnak indítá Lip- 
parini’ Bozzari Márk’ halála czimü festményét, 
melly jövő évi műlapul van választva , Dresdá- 
ba, hol Hanfstaengel, híres kőrajzoló fogja el 
készíteni a mondott mülapot.

— A drágaság mindenfelé folyvást félel- 
mesb alakban mutatkozik. Nem kicsi az elke- 
serültség azon tőzsérnép ellen, melly az élelmi 
czikkeket mindenfelé magához vásárolja , későb
bi istentelen dús nyereség’ reményében. A köz- 
óhajtás azon hírnek szeretne hitelt adni, mi
szerint az illető magasb hatóság lesz e pogány 
eljárások’ dolgában hatalmas' ,netovább1 szavá
val közbelépendő. — Egyik fppzikk a fa’ ára 
már is hallatlan magasságra szökött , mi termé
szetesen pótszerek’ használatára ébreszti a la
kosságot. Ezek közt első a kőszén, mellynek 
fűtéshez használása mind népszerűbb kezd len
ni. Egy mázsa kőszén’ ára 1 vft., 14 mázsa kő
szén pótolja egy Öl fa’ helyét, melly kőszén
mennyiség’ ára 14 vft, holott ugyanazon árt 
egy öl fáért pengőben kell fizetnünk. A haszon 
tehát tetemes. A kályha’ átalakítása kevésbe 
kerül, a rostély s hamutartóval ellátotté pedig 
úgyszólván semmibe. A kályhákat Knutzen gé
pész ur alakítja át (Lakik királyutczában , a 
Gambrinus’ átellenében). Alkalmas (esztergomi) 
kőszenet Pesten Miesbach árul (3 koronautcza, 
a Széchenyiház’ tőszomszédjában).

— A jelen drágaságnak mégis tán köszön
hetünk valamit, t. i. a légszesz világítást. Az 
olajnak ára fölmenvén, a hatóság 30 pcenttel 
toldá meg a világításköltségeket; ugv hogy már 
most a rósz olajvilágítás többe kerülend , mint 
kívánnak légszeszvilágításért a vállalkozók, Hogy 
tehát ezek’ ajánlata el ne fogadtatnék, föl sem 
tehetni.

— A részvényes társulat’ védelme alatt 
megkezdett idei pesti szarvasvadászatok' har- 
madika épen ma tartatik. Az első nap nekibo- 
csátott szarvas derekasan megszalasztotta sports- 
meneinket, a lőrinczi pusztától több kigyózások 
között Péczelig erőltetett pogánynál pogányabb 
futás 54 perczig tartott. A második hajhászat’ 
hőse azonban ■ fölötte roszul viselte magát, egy 
pár iramodás után visszatérvén ketreczéhez. 
Vadászataink a lőrinczi pusztánál kezdetnek, 
az ez idei sportra szánt 16 szép szarvasból még 
csak egy veszett el áldozatul. Ha a szárazság 
tart, különös jjó vadászatokrul szó nem lehet. 
Sajnosán értettük a derekabb sportsmanok’ e- 
gyikének Kun József urnák amaz első hajhásza- 
toni veszedelmes bukását, mellynek következ
tében a derék lovas több napokig élet és ha
lál között lebegett ugyan , jelennen azonban ve
szélyen kívül lenni mondatik. Avis aux lecteurs.

— Az egykori kolosmegvei administrator
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és köztiszteletben álló öreg honfi Bánffy Ádám 
báró,több havakig tartó érdekes külhoni utazá
sából haza térő, városunkban mulat. Hasonlókép 
hazatért Páris-Londoni utjából a fiatal sz. gyor- 
gyi Horváth Sándor u r , mig ellenben iktári gr. 
Bethlen Domokos világutjainak már harmadikét 
folytatja. Nem csodáljuk: nincs szebb valami, 
mint az illyes tapasztalások.

— T ó t h  L ő r i n c z’ utitárczájának V-dik 
füzete megjelent, mellyben iró BrittföldÖni ta
pasztalatai s szemlélményeit raká le. A 268 
lapnyi munka’ ára 3 huszas. A 6-dik vagy utó
só füzet legközelebbi őszutói vásárra jelenik 
meg. Előfizetési ár mind a hat füzetre 12 hu
szas.

— Az erdélyi sajtó is mozog. Onnan kap
tuk : A Hajdankor’ történeteit, növendék ifjak
nak. Lamé Fleury után francziából Szilágyi Sán
dor. A csinos fordítmányt Tilsch János kolozs
vári könyvárus uradá ki, egyik igen tevékeny s 
szakértő könyvárusa nem csak Erdély-de mind 
a két honnak.

— Ugyanott jelent meg Guczkow' Cz opf 
és K a r d ez. 5 flvsos történeti vígjátéka ma
gyar fordításban, ugyancsak Szilágyi Sán- 
dortul.

— Sárospatakon pedig jeles történeti mun
ka látott napvilágot, t. i . : A z e m b e r i  mű
v e l ő d é s ’ t ö r t é n e t e ,  irta Palkovics Antal 
régiségtan , latin irod. német és franczia nyel
vek’ k. r. professora. Ez első kötet a művelődés 
első vagyis gyermekkorát fejtegeti..

— Térjünk az irodalomrul még néhány 
más tárgyra. Az iparegyesület építési bizott
mányt nevezett k i , tervek' készítése végett egy 
állandó egyleti épület' emelése iránt. Ő cs. k. 
felsége, mint lapunk annak idején említé, 5000 
pftot kegyeskedett e czélra ajándékozni, s igy 
a terv’ valósíthatásának alapját létévé.

— Gróf Szapáry A. ő mlga , állandó lakát 
családéval együtt Pestre tevén át, a korona- 
utczai b. Vavházbani szállását egészen h a z a i  
készítményekkel butoroztatá föl.

— A nász, mellyről lapunk már eleve ér
tesítő olvasónőit, s melly Keglevich Gyula gróf 
s Orczy Georgina bárónőt füzendi össze Hymen' 
szent lánczival, jövő hó’ 4-kén fog föltartatni. 
A boldog pár a rókuszkápolnában lesz a szent 
eskü által egyesítendő, mellynek végeztével a- 
zonnal Pétervásárra, falusi magányba vonu- 
land.

— Mint a pestvárosi tanácsnak magyar 
nyelv iránti igen örvendetes, s habár törvény- 
parancsolta , mégis dicséretes buzgalmát emlí
tik több lapok , miszerint a neveztük tanács nem

csak hogy a rókusz kórházi bizottmány’ jegyző
könyvének magyarul vitelét meghagyá, hanem 
még azon polgárnak, ki német jegyzőkönyvet 
sürgetett, ez eljárását jegyzőkönyvileg is rosza- 
lá. így dobogva szereti Magyarhon saját szivét 
— fővárosát. Egyébiránt maga a szorosan k ó r 
há z i  jegyzőkönyv már régebb idő óta magya
rul vitetik.

— A csinos öltözék’ egyik főkellékét te
szik a szép keztyük. E részben Jaquemárei 
európai hirüek. Mi magyarok már is nélkülez- 
hetjük a jaquemarkeztyüket, mert azok jóságra 
mint szépségre nézve egyaránt méltó verseny
társat találtak Krellwitz Vilmos ur' keztyüiben, 
kinek Pesten rakhelye van a szinháztéreni ma
gyar király cz. fogadó’épületében. Krellwitz ur 
több mint nyolez éve fordíta minden gondot 
minél tökéletesb árut előállíthatni, e végre sa
ját bőrgyárt állíta föl, s az ő és a honi ipar’ di
cséretére legyen mondva — keztyűi alig hagy-, 
nak kívánnivalót. Az iparegylet mindkétszer ér
dempénzzel tüntető ki Krellwitz urat. Ajánljuk 
őt urak és úrnők' figyelmébe.

— S bo£*y mai szemlénket valami k ü l ö 
n ö s  érdekességü tárgygyal végezzük, legőszin
tébb Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, mikép Batt
hyány Antonia grófné, az ismeretes B. Lajos 
gr. lelkes hitvese szerencsésen lebetegedvén, 
szeretett férjét olly régen nélkülözött, s min
denektől forrón óhajtott azon örömben részesí
tő , miszerint ő mlgnak az újonnan született 
honpolgárkában fényes nevének, honférfias e- 
fényeinek s tetemes vagyonának örökösét szem
lélnie adatott. Isten soká tartsa meg a Batt- 
hyányak’ legifjabbikát!

Ha vannak az élet’ fáján örömgyöngyök, 
mellyek kívánatossá, sőt kedvessé teszik az éle
tet: vajmi drágán fizetjük meg azokat, annyi 
köny, annyi keservek’ tengerével. Egy szép 
család lakik e szép városban , hasonló egy gyö
nyörű élőfához, mellynek ágai virágokban dísz
lenek. E gyönyörű élőfa ágainak legszebbikét, 
legvj^ágosbját veszté el a napokban: letörte azt 
az enyészet’ dúló vihara. Kir. ügyek’ aligazgató
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ja Eötvös József k. tanácsos’ nagyobbik leá
nyának JOHANNÁNAK jelentjük gyászos el
hunytál, ki virító életének alig 18-dik évében, 
egy meghűlés okozta tüdővésznek lön siratott 
áldozata. Benne az élet boldog jeleltjeinek e- 
gyik legméltóbbikát, a jó szülők legdrágább 
gyermeküket, a budapesti hölgyfüzér fiatal ró
zsáinak szebbikét, lapunk pedig olvasónőinek 
egyik leglelkesbikét veszté el. Tizennyolcz ta
vasz , s olly tömérdek igényével az életbol
dogságnak örök sírba szállani!... Mindenható 
Isten ! ha ez igy jól van, adj erőt a hátraha- 
gyottaknak végetlen bÖlcseségü utaid’ rejtélyein 
megnyugodni.

A boldogultnak hideg tetemei f. hó’ 25-én 
délután ötödfél órakor takaríttattak el — szám
talan részvevő nép’ kíséretében — a belvárosi 
főegyház’ sírboltjába, hol a halotti szent mise
áldozatok is tegnap reggel 10 órakor intézteié
nek a Mindenható szent zsámolyához. Nyugod
janak csöndesen áldott poraid, virító korodban 
elhervadott szűz liliom — s

Dicső íegyen a hely,mi lelkedé;
Gyönyörűbb szellem a tiédnél 

Nem tört ki tömlöczéböl még soha,
Ragyogni üdvezült seregnél.

P. H. L.

— *§*>®*-§*---

— ESZTERGOMBAN, őszelő’ 22-kén ele
gáns nászünnep vala, t. i. T u r c s á n y i  György 
nvitramegyei főszolgabíró örök frigybe lépett 
Ja r o s s  A l b e r t i n  kisasszonynyal, ő nagy
sága Ja r o s s  Vincze esztergomi kanonok a 
menyasszony’ bátyja szentelvén meg a boldog 
párt; a nvoszoló leányi tisztet a két H o e l l e r  
bárónővér, s a vőfélit a veszprémi két H u n 
ká r  testvér viselé , násznagyok a nyitrai 0  cs- 
k a y és veszprémi S z a b a d h e g y i  Mór i cz ;  
igen díszes családi s egyszersmind nemzeti kört 
képezett a násznép, s lehetlen volt örökös bol
dogságot nem kívánni a szeretetben gazdagok
nak, s igaz lelkű magyaroknak.

Városunkat jelenleg az iskolák és hegyek 
fölverék csöndes nyári szendergéséböl. Az ér
seki városban megnépesedett a papnövelde, és 
a két nemzeti iskola; sz. tamáson a mester 
képző intézetet, jóllehet pályája 2 évre terjesz
tetett , mégis vagy 50 derék látogató szállotta 
meg , ugyan elemi iskolája is nyüzsög a sok ap
róléktól ; a királyi városi, vagy mint itt nevez
tetik , a nagyvárosi kir. középtanoda folyton ke
restetik szép híre miatt, mert a többi között itt 
az erkölcsi képezésre jeles gond fordíttatik, s 
az értelmi oktatás nem csak hogy bármellyik

hasonló intézettel kiállja a versenyt, hanem a 
6-d. éviek’ szorgalmasbjai még a franczia nyelv’ 
elemeibe is avattatnak. — A nemzeti iskolákat 
a ns városi tanács újabb rendelméfiyek szerint 
most készült átalakítani. — De mit e lapban ki- 
tünőleg kell kiemelnünk, az tekintetes N e -  
d e c z k y  Ka t a l i n  asszonyság' lánynevelő és 
tanító intézete, mellyet jelessége miatt Magyar- 
ország’prímása ő herczegsége is m a g a s  p á r 
t o l á s á r a  m é l t a t o t t ,  s evvel, úgy hisz- 
szük, legtöbbet mondottunk a derék íVitézet’ 
ajánlatára.— Miután mégis kívánatos belső szer 
kezeiét ismerni az illy honunkban még igen is 
gyér intézetnek, miszerint az újonnan alakulók’ 
szerkesztése könnyíltessék ; de a szülők is illy 
tájban szokták kedveseiket nevelésbe adni; úgy 
hiszszük kedves dolgot teszünk a Honderű mü 
veit olvasóinak, ha ezen leánynevelő intézet’ 
rendszerét röviden megismertetjük. „Intézetem 
ben— igy szól Nedeczkyné asszony nyomtatott 
értesítőjében — a nevelés és tanítás közkívánat 
szerint n e m z e t i irányú leend ; de a mellett 
rendes oktatás és gyakorlat fog tartatni a n é 
m e t  n y e l v  és Írásban, rendkívül a franczia 
nyelvben is. Minden előkelő nevelő intézet pél
dájára, e tanulmányok fognak czélszerü rö 
v i d s é g g e l  és g y a k o r l a t i l a g  oktattatni:
1. A h i t v a l l á s ’ oktatása minden tanulmányok 
közt legelső és legfontosabb; miután minden 
tanulmánynak az czélja, hogy az értelmet ké
pezze, a szivet nemesítse, s igy az embert mü
veit emberré alakítsa, ezt pedig czélszerü hit
vallásos oktatás legbizonyosabban eszközli. Az 
erény, tiszta erkölcs, vallásos érzet az élet 
minden viszonyaiban fő kincs és vigasztalónk , 
s kivált a nőnemnek a vallásosság legszebb gyön
gye , legbiztosabb vezére és támasza az élet’ 
terhes pályáján»; azért is törvényes rendeletek 
a vallásoktatásnak minden tanintézetnél, s min
den müveit nemzetnél első helyet jeleltek. —
2. A testi és szellemi n e v e l é s t a n  s evvel 
kapcsolatban levő e g é s s é g t a n és u d v a r i -  
s á g’ szabályainak alapvonásaival meg fognak 
ismertetni tanítványaim, és ezekben a nevelés 
mesterségének egyik hathatós eszköze a s z o k 
t a t á s  által is folytonosan gyakoroltatni; mi
szerint valóan n e v e 1t kisasszonyokat képez
zék a honnak. — 3. Taníttatik . a magyar és né
metolvasás, és irás, helyesírás, fogalmazás, 
levelezés, fej- és írásbeli számvetés. 4. A vi
lág s jelesen Magyarország’ földleírása; 5. A 
közönséges és Magyarország’ története ; 6. Ter
mészettan és természettörténet; 7. A házi rend
tartás , és házigazdaság’ alapvonalai; 8. Minden 
női kézimunka u. m. a közönséges és divatsze- 
rü himezés, kötés, szövés, varrás’ külön ne
mei , különös gond fordíttatván a f e h é r  r u 
h a  és ö l t ö n y e  k varrására. 9. A szülők’ kí
vánsága szerint k ü l ö n ö s  dí j  mellett rendki-
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f vüli tanítást nyerhetni még, a f r a n c z i a  nyelv
ben, r a j z o l á s b a n ,  é n e k b e n ,  t á n c z -  
b a n. — Tanrendszerem’ czélszerüségét átlát
hatni, s növendékeim' előmenetele fölött ör
vendhetni alkalom nyiland a tisztelt szülőknek 
az időnkint tartandó ü n n e p é l y e s  p r ó b a -  

I t é t e l e k k o r .  — Vidéki kisasszonykákat illő 
j díjért szállással s élelemmel elláthatok. Laká

som Esztergom kir. városban , díszes helyen , 
a város’ kellő közepén, nagy piaczon, Tillmann 
Adám kereskedő’háza' első emeletében van. — 
A tisztelt szülők ezekből látni méltóztatnak, mi
szerint én korszerű óhajtásaiknak engedve , 
s z e r é n  y d  íj m e l l e t t  (a mennyire értet
tem igen is szerény, 300 v. ft az évdíj min
denért 1 —) egy rendszeres lcánynevelő és ta
nító intézetet ügyekeztem alapítói, legkivált 
szivemen hordván: a boldogító női vallásos
ság , nemzetiség, korszerű műveltség, s való
di nevellségnek, s ezekkel a közboldogságnak 
terjesztését.“ Ezt hirdeté a derék hölgy, s hir
detését nem kell magyarázni, s csak annyit füg
geszthetünk az egészhez, hogy múlt nyárutó’ 
5-kén vagy 40 vendég’ jelenlétében tartatván 
a nyilvános vizsgálat , közmegelégedés és kÖz- 
dicséret' tárgyává lön Nedeczkyné’ leánynevelő 
intézete.

Hegyeinkről is kellene szólani, már néhá- 
nyan szedetnek, de csak a hó’ közepén lesz a 
közös szünet, a gerezdek savanyu lével biztat
nak , a drágaság’ félelme miatt alig mernek vi
gadni. SZIVES.

— SOPRON , őszhó’ 19. A hosszú álom’ 
sötét képei, mellyek nemzetietlen pólánk fölött 
lengenek, nemigen akarnak eltünedezni. Oly- 
lyak vagyunk, mint a gyermek , ki estve meg
terhelő gyomrát s azután csupa krampuszokrul 
álmodik. Csordultig töltve nemzetellenies vét
keink' pohara : érezzük magunk is , hogy fülig 
sárban vagyunk a magyarvilág előtt, s nem bí
runk szabadulni megszokott vétkeinktől. Annyi
ra már csakugyan mégis vittük a dolgot, hogy 
sokan át kezdik látni közölünk, miképen a ma
g y a r o s  élet még sem egészen megvetendő 
dolog, kivált ott hol m a g y a r ó s  és m o 
g y o r ó s  közt lehet csak választani, s itt a 
magyaros elemet sokkal s z e l í d  eb b nek ál
lítják. De hiszen ennyi is elég olly polgároktul 
— mert most ezekről a szó — kik egy kis bu- 
tyorral ide vándorolván — miután a magyar 
föld' áldásiból megzsirosodtak volna: olly le- 
ereszkedők, hogy még a magyar durva levegő’ 
beszivására is megalázzák magukat. Ki is köve
telhetné tőlük azon gorombaságot, hogy még 
most is azon hazától kívánjanak egyet mást, 
melly őket úgyis annyi áldásokkal tetézte : ron
gyaikból kivetkőzteté, s híven kifizetvén uzsorás

pénzük’ kamatjául az a l t e r u m  t a n t u m o t ,  
elég, ha külföldi elegáns equipage-ukon végig 
nyargalnak a kövezeten, melly a magyar f ö l d ’ 
szivéből szedetett s e z  lágyabb kezd lenni irán
tuk , a közösjog’ fájának árnyéka alá intve ő- 
ket..... nem tudja a szegény, hogy é d e s  anyá
nak m o s t o h a  gyermekei is lehetnek. — Ne
vetséges azon tolakodás , mellyet ezen jo urak 
a haute voléeságért véghez visznek, ők szinte 
A u s p e r g  hgnőhez képesek volnának feltola
kodni, hacsak egy kis reményt látnának, hoizy 
szirupos kézzel is ki lehet nyitni salonjai’ ajta
já t .— Miután a nyáron Thaliánk’ magyar p a p 
j a i — kik utóbb csaknem kolduló b a r á t o k 
ká  degradáltattak— megszöktették volna köz
tünk jó napjaikat, s üres gyomorral üres zseb
bel odább vándoroltak: egy német társaság 
üté föl sátorát, melly elegendő kontár arra, 
hogy a soproni közönség’ magas igényeinek 
megfelelve göd ö l l é t  és hajdina c s u s z k á t  
tálaljon szellemi tápul. A legerkölcstelenebb da
rabokkal tekertelik itt ki az ízlésnek nyaka , s 
lapáttal szóratik a még neveletlen nézők közé 
— szüléik’ végtelen örömére — az immoralitas' 
azon magva, melly bizonynyal megtermi a ma
ga gyümölcsét. Mig a soproni közönségnek ez 
fölötte tetszik: nevet, ismét nevet és megint 
nevet.... s mintha csak kirántott csirkével élne, 
nem gondolkodik. Hogy a ház mindig tömve 
van, fölösleg említenem; de szép is annak mind 
külseje mind belseje. Részünkről eléje tesz- 
szük a pesti magyarnak. Vajha nemzetiség’ te
kintetében is versenyezne vele. Gyönyörű pá
holyok ékítik, kár, hogy az igazgatóság ezek
re nem nagy figyelemmel van, mert néhány — 
nem tudni a festéktöl-e vagy mitől — ret
tentő mandula szagot terjeszt. Ezt figyelembe 
vétetni kérjük. — Mivel méltányosaknak kell 
lennünk , nem hagyhatjuk említés nélkül, mi
kép minden hibái mellett is van ezen városnak 
egy kincse, mire igen méltán büszke lehet, s 
ez a szép lelkű M á r t y n i  F r i g y e s  v. ka
pitány , kinek tiszta hazafiui lelkesedésében s 
ernyedhetlen munkásságában helyezzük remé
nyünket, midőn e város' reformjára gondolunk. 
Sopron’ vidékén bizonyos helységben pár hét 
alatt egy jó barátom az idén másodszor is fog 
aratni árpát. Isten önnel és a jó kedv.

RIBA JANCSI.

\
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I. A barátságról.

gén szűk és szoros korlátok 
között forog azoknak érte- 
ményezésök, kik nem csak 
a szerelmet, hanem a ba
rátságot is egy léleknek ál
lítják két testben. Ez ugyan
is két léleknek teljes, töké- 

lyes öszhangzatát teszi föl, mi majdnem ie- 
hetlen. Sokszor a legjobb barátok is elvek
ben eltérnek egymástól, a kedélynek pedig 
és véralkatnak egybehangzását bennük több
nyire hiában keresnők. Két egyformán élénk 
kedély alig rokonuland, két egyenlőn álmos 
lélek pedig bizonyos hűs és ízetlen lankadt- 
ságba esik; míg a külön véralkatuaknál az 
egyik élénkségét a másik’ nehézkessége 
mérsékli, s ez viszont amazt élénkíti, mi 
kellemmel fűszerzi a társalgást, s minek az 
előbbi esetben hiányoznia kell.

Azért én a barátságot a lélek’ csön
des, szabályszerű gerjelmének tartom, egy 
lény iránt, kihez a benne becsülni tanult 
tulajdonok által előidézett rokonszenvnél

t fogva szeretettel vonzatúnk. Csöndes, sza
bályszerű gerjelem, mondom, melly az er
kölcsi erő s tiszta értelem által teremtetvén,

az anyag’, a test’ befolyását kizárja, s távol 
van a szívnek gyakran viharos esapongá- 
saitól, mik a külérzékek’ homályos képzetei
ből eredve, a vérnek rendkívüli fölfortyaná- 
saitól kisértetnek. Ez utóbbi a szenvedélyek’ 
körébe vág, a barátság pedig az érzemé- 
nyek’ sorába tartozik.

Nem akarok a barátkozás’ hasznos, sőt 
szükséges voltáról hosszan értekezni; hi
szen ki ne értené, ki ne érzené ezt, ki ne 
volna erről legbensőbben meggyőződve szé
peim közöl ? a közvetlen gyönyör, kedvtöl
tések- s mulatságokon kívül, mikben a barát
ság egy meleg, nyíltan közlekedő szivet ré
szesít, ki ne tudná, mikép a baráttal meg
osztott fájdalom csak félig az, az örömet pe
dig kétszeresen élvezzük? ki ne győződnék 
meg arrul, hogy a helyesen választott bará
tok körében simulnak le leginkább szögle
tességeink, emelkedünk leghathatósban az 
öntökélyesülésre ?

De korunk igen tág értelmezést adott 
a barátság’ szép fogalmának, a szent czimet 
azokra is pazarolván, kikkel talán csupán 
szélesb kedv között tepoharat kocczantunk, 
kiknek mint a napórának, csak verőfénynél 
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f veszszük hasznukat, kik fecskékként csak 
nyáron buzgólkodnak köröttünk, s tele szol
gálatkészséggel őrangyalokul virasztanak jó 
napjaink fölött. Satyrái a rokonszenvüség- 
nek ! mellyet anyagi jón táplálnak, s miután 
tele laktak, hízott nadályként lehullnak a ki
fosztogatott1 nyakáról, kinek mégis az a nye
resége marad, hogy végre, bár későn, föl
ébredett.

S ezen, a barátságról átalában elmon
dott észrevételek önökre nézve is megálla- 
nak szép hölgyeim! Sokszor egész jövőjük 
függ barátaik’ vagy barátnőik’ minőségétől. 
A köznapi lény épen úgy változhatik angyal
lá, mint az angyal legköznapibb lénynyé a 
barátságnak általa.

Szépen mondja egy indus bölcsész : 
más gonoszszal élni barátságban, más azzal, 
ki se jó, se rósz, más ismét barátkozni az 
erényessel. Egy esőcsep égő vasra hullt, 
megemésztetett és eltűnt; egy esőcsep rózsá
ra hullt, gyöngyként fénylett, de víz maradt; 
egy esőcsep esetleg nyitott kagylóra esett 
—  s gyöngygyé vált.

Azért a barátok’ választásában min
denkinek, de kivált a nőnek legovatosbnak 
kell lennie. Önök a természettől nagyobb 
melegséget, készséget nyertek nálunknál a 
barátkozásra , melly természetes hajlamuk 
olly hatalmas, hogy nem gyéren bizalmassá
gokba rohannak, miket később meg kell bán- 
niok. Innen az, hogy a női barátság olly in
gó alapon nyugszik.

A női barátság’ ingatagságának egyik 
okául még azt is fölhozhatni, hogy a szere
lem, becsvágy s hiúság’ tekintetében barát
nőik’érdekei kegyetekéivel gyakran összeüt
köznek; miből meg az látszik következtet- 
hetőnek, hogy önöknek tanácsosb férfiakkal 
barátkozniok, kivált ha méílegbe veszszük 
még a nyereségeket, mik egyik nemnek a 
másikkali fesztelenül becsületes társalgásá
ból mindegyik félre hárulnak. Illyszerü szö
vetkezések ugyanis bizonyos vágyat s buz
galmat idéznek elő, mellyel egyik fél a má
sikkal magát megkedveltetni törekszik, mi
közben a férfi’ tökélyei a nőéivel s viszont

megosztatnak s összevegyülnek. Mivel pe
dig itt az előnyök’ említett összeütközésé
től tartani nem lehet, a vetélytársi félté
kenység s irigység is számüzvék, mik nők- 
keli barátságuk’ kötelékeit annyiszor s olly 
könnyen széttörik. Továbbá a férfinak nő 
iránti barátsága, habára szerelemnek egy 
paránya sem vegyül is ebbe, mindig némi 
színezetét hordozza magán bizonyos fino
mabb gyöngédségnek, mellynek nincs helye 
nemebeliekkeli barátságában. A férfinak vé
gül azon tudatnál fogva, miszerint a termé
szetiül gyöngébb s gyöngédebb nők szolgá
latára, védelmére természetes igényt tarta
nak, lehetlen a nő iránt magát lekötelezett
nek nem tudnia.

Van még egy hatalmas okerő, melly 
a nőknek férfiakkali barátkozását ajánlja, s 
ez a haza’ szent ügye. A nő is a hazának 
gyermeke, s a honleánvi kötelességnél fogva 
kell, hogy a haza’ emelkedése s virágzása’ 
előmozdítására ő is, bár szőkébb körre szo
rított befolyásával, erejéből kitelhetőleg mun- 
kálódjék. Ámde azért a hazát, szükségeit, 
emelkedése’ , virágzása’ föltéteit ismernie, 
szivén hordoznia is kell. Barátkozzék a fér
fival, ki elég nemes szivet hord mellében, 
valamint a hazáért mindenét áldozni és kocz- 
káztatni, úgy a nő’ barátságát is megérdem- 
leni és föntartani. Tőle kérdezze, mi a hon, 
nemzetiség, s ezeknek igényei? vele vizs
gálja a nemzet’ üterét, őrködjék kórjelei fö
lött a gyöngélkedőnek. Hol nagyszerűbb tett
erőt, elszánást, áldozatot követel a hon, ő 
legyen lelkesítője a fontolgatva késlekedő 
férfiúnak, s kiben az észvilágot elfojtá a túl
áradóit szív, a demagog oroszlánt ő akasz- 
sza meg bódult rohantában ; mert nincs, ki 
a rémképektől fölzaklatott ifjút sikeresben 
rendre igazítsa, mint a természeténél fogva 
békeszeretőbb, szendébb kedélyű, s azért 
az ifjúnál itt sokszor nyugodtabban fontol
gató nő, kit becsülni tanult a rögzeszméjé- 
től elvakított ifjú, s kinek egy könyörgő te
kintetére, egy czirogatására a földuzzadt fi
atal párducz megszelidülten s lefegyverez
ve áll.
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A nemzetiségi zsurlódások délen s éj

szakon jutnak eszembe, —  és keblem el
szorul. Nem kell nwnden szálkából gerendát 
csinálni, igen ; de ne is mystificáljuk ám 
magunkat megvetendő szálkával ott, hol ta
lán valóban gerenda mutatkozik. Vagy ha 
jelen nincs, nem jöhet e idő, mellyben nem 
egy hölgynek lesz oka félteni tisztelőjét, ba
rátját, kedvesét és talán — hazáját? —  
Azokat veszélyes irányaikból kiütni, a hon 
fölött egy, talán siralmas catastrophot meg
előzni önök’ befolyásától is várja a haza, 
kedves hölgyeim! — Emeljék föl tehát min
denható bájaik’ zászlaját, tüntessék föl tisz
teletre fölhívó szép tulajdonaikat, erényei
ket leghathatósban a férfiak előtt, és velők 
barátkozván, kármentesítsék, biztosítsák az 
ők és a haza’ állását! —  És mindez kitelik 
önöktől lelkesb hölgyeim ! mert lehetlen hogy 
bármellyik férfinak is honszerelme, legyen 
az bár túlzásban legpezsgobb, ne szűrőd
nék, ne higgadna, ne emelkednék a mérsé
keltebb szívű, békeszeretőbb nő’ szivén át, 
mellynek egyik dobbanása a hazáé, másika 
barátjáé vagy kedveseé.

Azonban bármennyire ajánlják is az 
említettem okok a nőknek férfiakkali barát- 
kozását, ha mégis azoknak gyakorlati alkal
mazására gondolok, zavarba bonyolódom. A 
legbecsületesb férfinak barátsága is olly kö
zel rokonságban áll a szerelemmel, mikép 
a nő, kivált ha a beltulajdonok mellett kül- 
igézettel is bir, elégszer szeretőre akad ab
ban, kiben barátra vélt találni. Vannak bi
zonyos roszul őrzött perczei a vegyes ba
rátságnak, mellyek észrevétlen merülnek föl, 
észrevétlen lesznek urakká a bizalmasak fö
lött, egy pillanat’ elkapatása . .  illy pillana
tokban már a legszilárdabb nőerény is meg
törött.

Azért barátaik’ választásában minden
kor a lélek s szív’ jóságára és a jellem’ be
csületességére tekintsenek, szép hölgyeim! 
Ha ezenkívül, a honszeretetet úgyis föltéve, 
ízléssel is bírnak, annál kedveltebb, haszno
sabb társalgókká válandanak. De itt ismét

szigorú elővigyázat szükséges. A nő ugyan
is könnyen barátkozik a férfival, kinek véle
ményei s ízlése övével öszhangzanak, bár 
ebbeli viszonyukban legtávolabb sem gon
dolnak szorosb egyesülésre. Mivel azonban 
illy kedélyhasonlóság a barátságnál többnyi
re gyöngédebb hajlamnak veti meg alapját, 
a nőnek nem lehet eléggé őrfigyelemmel nem 
kisérnie szive’ mozgalmait, nehogy mielőtt 
észrevegye, mélyebbre ereszkedjék, hogy- 
sem a visszalépést meg is kisérthetné.

Ne is engedje soha a nő a férfiút ba
rátság’ örve alatt magához annyira közeled
ni, mikép a nőnek kellő tiszteletadást elfe
ledje ; ne szenvedje soha Ízetlenül ajánlgató 
tolakodását, miután szilárd határozatát előt
te komolyan hallata. Lehet, egyik másik e 
tiltakozást a barátság engedte szabadság 
elleninek bélyegztndi; de soha se feledjék 
kedvesim! hogy bizonyos oldalakróli köze- 
líthetlenség a baráiságban szintúgy szüksé
ges, mint a szerelemben.

A fiatal nőnek különös oka van kiváló- 
lag azokat ajándékozni meg bizalmával, kik 
hozzá a szeretet’ megelőző szívességével kö
zeledtek korábbi éveiben, mikor azt fölfogni 
s meghálálni még képes nem vala. Nem e- 
gyéb ez a lekötelezettség’ hálaelismerésénél. 
—  Ezt olvasván, talán szépeim közöl nem 
egy fog szüléi’ őszinte barátira, rokonira 
gondolni, kiknek talán sokat köszönhetnek. 
Egyegy újon fölpattant bimbó lesz ez a ró- 
zsalánczon, melly szüléik’szivén át kezdőd
vén, s a régi jó ismerők’ sziveit az önökéi
vel összefűzvén, megfrisíti, fölifjítja az avu
ló szövetség’ szellemfüzérét, melly által a 
szülék a régi jó barátokkal újra egyesülnek 
gyermekeikben.

Igen ajánlatos továbbá barátkozniok 
fivéreikkel, ha egyébiránt ezek e szépérzés
re fogékony szivet bírnak, s igazságszeretet, 
becsületesség és szerénység, a szent viszony
nak megannyi kellékei emelik jellemöket. A 
vérség ugyanis összébb vonja, szilárdítja a 
barátság’kötelékeit, mellynek folytában azon 
kívül, hogy mindabban, mi benne hasznos

«
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és gyönyört okozó, szintúgy részesülnek, 
mint azt bármellyik férfinak barátságától re
mélhetnék : biztosítvák még azon kisértetes 
veszélyek ellen is, miknek tekintetében fér- 
fiakkali szövetségeikben alig lehet eléggé ré
sen lenniök.

Még arra is akarom figyelmeztetni é- 
des kegyeteket, hogy a barátot soha aggá
lyosán ne keressék, s egyelőre ne számít- 
gassanak, mikép ezt vagy amazt barátukká 
avatandják föl. A barátság szív- és lélekro- 
konságon, tehát rokonszenven alapszik, ez 
pedig nem tűr számítást, erőltetést, és ön
kényt találja föl rokonát. A kijelelt vagy 
kül- vagy beltulajdonok által ajánlkozik. Az 
elsők nőre nézve igen kényes oldalak, a má
sikak pedig czéltévesztők, hacsak azok' bir
tokosának lelke s szivében önök’ saját lelke 
s szivére már előbb nem találának. Azt gon
dolom én : az igen keresett barátság vala
mint csiklandós mellékszámítások nélkül nem 
lehet, úgy meg sem felelhet egészen a ba
rátság' igényeinek.

Végül még csak azt jegyzem meg, 
hogy a nő, ki elég szerencsés volt egy be
csült férfiúban igaz barátra akadni, az előtt 
legnyíltabb bizalommal tárja ki szíve’ rejte- 
keit. Csak korlátolt, rövidlátó lelkek s hideg 
szivek pártolhatják azon elvet, hogy soha 
sem tanácsos bárkire is bízni olly titkot, 
mellynek fölfedése ártalmas lehetne, lehet 
azért, mert sokszor csalódtak. A nyílt ke
dély, kellő eszélylyel mérsékelve, egészben 
véve boldogabbá teendi önöket, a közlékeny- 
telenség s titkolódzásnál,. habár a nyíltság
nak néha kevesbbé kedvező következmé
nyeit kényszerülnek is tapasztalni. A hideg 
viselet, bizalmatlanság csak az évek- s ta
pasztalatnak szoktak lenni kísérői, de min
denkor alkalmatlan vendégek, miktől bizony 
korán volna derült rózsanapjaikat máris el- 
komoríttatni engedni.

Ennyit a barátság’ érdemében. Jövő 
alkalommal tán többecskét a szerelemről; 
—  addig is Isten velünk !

JODOK.

W . JOLÁNKA KISASSZONYHOZ.
I.

Barna fürtii hölgye szép hazámnak 
Mért pirulsz el, kedves kis leány ?
Mért pirulsz el mint a rózsabimbó, 
Mellyet csókol harmatos korány ?

Én szeretlek . .  nem lehet tagadni: 
ügy szeretlek mint az életet . .
Én különben csak azóta élek,
Hogy bírhatlak, angyal, tégedet.

Angyal vagy te! és mi is lehetsz más? 
Menny’ öléről szállottál alá :
Nöerény és szépség tüköréül 
Hogy leküldjön Isten gondolá.

S megjövél te, ég’ legszebb leánya, 
Lelki testi bájjal gazdagon:
Fürtöd lett az éjek’ éjjeléből,
S ott leng most a hattyuvállakon.-

Csillagokbul lett szemed sugára,
Két mosolygó esti csillag a z ;
Hajnal szállott gyönge arczaidra . .
Ott piroslik a rózsás tavasz.

---------------- ;---------------- ----------

És lelkedben elhozád a jóság’
S nőerények szentelt magvait,
S lángszivedben tiszta szűz szerelmet, 
Hogy mind bírjad azt, mi boldogít.

Szép leányka, gyönyörű galambom,
Ne csodáld hát, hogy szeretlek én . . 
Benned látom, mit költő szerethet 
S mit kívánhat egész életén.

II.
Úgy nézek rád, mint madonnaképre,
S hallgatok, mint szép tündérm esére: 
Arczod meggyőz lelked’ jóságáról,
Édes hangod kéjbe átvarázsol.

Átvarázsol virágos jövőbe,
A jövőben boldogság’ ölébe,
S homlokodra tűzve mirtuszágat 
Rózsaszínben látom a világot.

Oh leányka, lelkem’ édes álma,
Bár az álom valósággá válna !
Hogy a mire szívem’ szíve vágyott,
Én tűzzek föl homlokodra 
Fehér mirtuszágat.

URHÁZY.
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NÁSZÉJ.
.(VÉGE.)

orsát máskor is elbeszél
heti, engem most jobban 
érdekel nőm.

— Neje ? nyomorult! I 
ahhoz nekem is van sza-

n.
—  Tán merészelte vol

na szemeit rá emelni ?
—  Még többet is. — Hallgasson m eg: 

keblemen egy virány fakadozott, véremmel 
s könyüimmel áztatám ezt, míg engem sa
ját lángom emészte; a bimbó enyém lön, s 
én illetetlenül hagyám, harczoltam s szen
vedtem azon reményben, hogy a kifejlett 
virág illatával fog elárasztani, és eljőve ön, 
ki nem cselekvék semmit, megillető a ró
zsát s birtokombul elrablá, hogy bitorolhas
sa. Ért engemet?

— Nem uram!
—  Nem ? tehát világosabban szólok. 

Azon nő, kit ön nejének n evez, évek előtt 
már törvényes nőm vala.

Rideky a beszélőiül hátrább vonult, s 
szánakozással mondá : őrült szegény!

Belánszky történetét rövid vázlatban 
előadá, s Rideky borzalommal hallgató.

—  Most véleményét szeretném tudni
—  mond Belánszky beszéde’ végeztével.

—  Fusson ön, önnek futnia kell, nincs 
pénze? adok; adok mindent, csak fusson!
— esde Rideky.

—  Miért én ?
— Mert nekem nem lehet —
—  Úgy mindketten maradni fogunk.
—  És —
— Egyikünk meghal.
—  Jó, tehát reggel lövünk, vagy most 

mindjárt —  kiálta elszántan Rideky.
—  Lassan; párbaj köztünk nem ha

tározhat , az ügyesebb győz, s az aligha ön 
volna, mert csak elhiszi, gyakorlottabb va
gyok én, ki annyit forgattam a fegyvert, s

olly sokszor álltam szemben a halállal. A 
sors határozzon közöttünk.

—  Ám legyen — de miként ?
Rövid gondolkozás után Belánszky po

harat ragadott, s ellenfelét hasonlóra in té; 
színig tölté mindkettőt az ízletes bordeauxival.

—  Koczintsunk —  mond redős hom
lokkal —  koczintsunk! de erősen, s kinek 
pohara összetörik, az holnap ügyeit elintéz
vén, alkonyatkor költözzék az enyészet’ ho
nába.

—  Tehát öngyilkos?
—  Tanácsoljon jobbat, s gyáva, ki el 

nem fogadja.
—  Önnek előterjesztése áll.
—  Igen, hah derék, ön valódi férfi ! 

Vessük el a koczkát hamar. Éljen Hermine!
—  Éljen ! viszhangozá Rideky szorult 

kebellel, és reszkető kezeikben a két tele 
pohár összevillant; egy tompa zörej, melv- 
lyet finom csengés követett, s Belánszkynak 
megvérzett kezében tört edény maradt, 
mellynek szertezuzott részei a padlaton 
borárban hevertek.

—  Ön megsérté magát ? —  kérdé 
szánakozó részvéttel Rideky.

•—  Gyermekség! e seb, mellyet sor
sunkat eldöntő üvegdarab ejtett, többé nem 
fog begyógyulni.

—  Uram ! én önt fölmentem, vissza
ajándékozom életét, hanem fusson.

—  Azt véli, hogy gyermekkel játszék? 
én nem fogok gyáva fattyuként visszalépni. 
Azt mondók : egyikünk meghal, a sors en
gem ért, önt szinte találhatta volna —  Ün
nepélyes egyezkedésünk véremmel erősítte- 
tik. Semmi kifogásom, s önnek mint győz
tesnek még kevésbbé lehet. Elég erről; én 
meghalok a nélkül, hogy Herminét többé 
látnám, ne említsen neki soha, szeresse őt, 
s a mi az éjjel köztünk történt, vigye ma
gával sírjába.

Ha Hermine utánam kérdezősködnék,
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mondja: hogy őt szeretni és szerettetni lát
ván, nyugodtan hagyám el Európát, beszél
jen neki mint érett gondolkozásu józan fér
fiú. Most az ön és Hermine’ egésségeért 
még egy poharat —  igy, váljunk mint ba
rátok. Siessen Herminéhez, s legyen meg
győződve, hogy Ön iránti tisztelettel ázállok 
síromba. Öt évig kicsiny lelkű valék, nem 
imádkozám, hagyjon magamra s imádkozzék 
ön is beteg nejéért!

—  Nem —  Istenemre! ön nem hal
hat meg, én nem egyezem bele.

—  ügy azt kell hinnem, hogy ön elég 
alávaló lett volna, ha a sors önt érendé — 
nem azt cselekedni, mint én.

—  Vélekedjék felőlem roszul, csak 
ez öngyilkosságból/ czinkosság alól oldjon föl.

—  Pfuj! pulya! imént szántam önt, 
most megvetem. Hermine ! —  sohajtá, ke
zeit Összecsapva —  hát ennyire sülyedtél, 
hogy czudar divatbáb —  —

—  Elég ■— vága közbe Rideky —  a- 
karom, követelem, hogy ön meghaljon, s ha 
a holnapi alkonyt egy órával túléli, arczcsa- 
pásra számíthat.

— Legyen gond nélkül, a déli harang
szó lélekváltságom leend, arczcsapási művé
szetének egy példányát az örök életre vi
szem, a második — attól tartok, nem talál
na illy remekül kiütni.

Itt homlokáról haját félresimítván, az 
angol tapaszt letépte. — Ismeri e sebet? 
kérdé büszkén tekintve ellenére.

—  Nem.
—  Nem ? majd rá emlékeztetem, Her

minát ön karjai közöl kitépendő a lépcsőkön.
—  Tehát ön volt az?
— Kit megbélyegze? igen.
—  S boszulatlan hagyá.
—  Itt jobbom, én mindenért megbo

csátok, s most el innen.
Rideky melegen szorítá az odanyuj- 

tott kezet, Belánszkyt keblére voná és kö- 
nyezett.

—  Derék ifjú! —  rebegé szünet u- 
tán —  eleinte terhemre valál, s most kép

telen vagyok tőled megválni. Túl a síron 
Isten jutalmazza földi szenvedéseidet.

—  Ez éj emlékére kérlek, szeresd s 
becsüld Herminát. — Forrón ölelték meg 
egymást, egy békülő csókban végbucsút ve
endők, midőn az ajtó nagy zajjal felpattant, 
s Tanáry orvos ijedten rohant be.

— Nincs többé remény — a szép 
menyasszony szívgörcsökben haldoklik.

Mintha villám sújtott volna be. Ride
ky szó nélkül rohant k i; Belánszky utána 
indult, azután megállt, ajkába harapott s 
mindkét kezével fejéhez kapva ordítá : Hír
mondó ! megfojtalak; — még szólni akart, 
de a fájdalom nyelvét leköté s erőtlenül ha
nyatlott egy székre. Tanáry kezeit kereszt
be foná s mellre lankasztott fővel állott előtte.

V.

A nap fölkelt s a hóföllegeken át erő- 
vesztetten lövelé halvány sugarait, s csak 
ittott törve kis rést, pillanatig mutatkozék 
imádandó fönségében, midőn azon terem
ben, hol legközelebbi éjjel zene és vigalom 
szerepelt —  néma csönd uralkodék, az ab
lakok’ tükrén lobogó gyertyák’ bágyadt fé
nye rezegve vöröslett. Az óriási falak, né
hány óra előtt még székek az ölömnek ki
töréseit felfogni, —  most őrült kínszülte 
sóhajokat viszhangozának , a lelkesítő zene 
melódiáját lassú ima váltá föl, a vigadó if
jak helyei térdelő aggok és szent atyáktul 
foglalvák e l ; az öröm száműzetvén, a csak 
kevés idő előtt még idegen bánat honosult 
meg. —  Hol viruló élet zajlott, most a sá
padt halál büszkén Ulé diadalát; hol gyö
nyört karolva lejtő füzér türelmetlenül vár
ta a hanga’ megzendültét, ott az enyészet 
jelképe —  egy gyászpad emelkedék, s raj
ta a 21 tavaszt élt Hermine, ki néhány ó- 
ra előtt tagadhatlan éke volt egy fényes 
gyülekezetnek, halva feküdt.

lm az élet’ czélja, a sok küzdés bo- 
rostyána ! az ember nagygyáakar lenni, cso
da akadályokat ví le, merészen szembe száll 
hatalmasokkal és gyávákkal egyaránt, ha a

§
$
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szerénység nem használ, szemtelenséghez 
folyamodik, —- nem ismer ösvényt, csak 
czélt, s mármár óhajtott jutalom koszoruzza 
izzadságait, midőn mégdördül fölötte az e 
nyészet szava, és minden megsemmisül. —
Másik kényelmes jövőt tűz ki magának, ra
vasz és aljas utakon nyújtja orkezeit a kincs 
után, s érczhalmai közepeit nézi a nyo
mort, az éhező előtte haldoklik, s szomjas 
leikétől nem képes egy fillért megtagadni, 
hogy felebarátjának életét visszaajándékoz
za, s midőn a világ’ gyönyöreit élvezni ké
szülő azt hiszi, már elég : akkor kell minde
nétől megválni, és nem vihet magával sem
mit, mert lelke nincs az alávalónak ! A sze
relmes egy boldog jövőnek néz eléje, kéjitta- 
san lesi az elhatárzó perczet, s midőn min
dent bírni hisz, a koporsó előle mindent el
zár. Az elnyomott rablánczai’ terhétől me
nekülendő, minden módokat megkísért azo
kat szétzúzni, egy pillanat kedvez, ő meg
ragadja az alkalmat, s alig torié le fegyve
réről zsarnoka’ vérét, alig hajtja nyugalomra 
fejét a munka után, felnyíl a sír, s valót, re
ményt eltemet. Isten nem akarta ezt igy!
Isten nem akarható ! de mégis van ut, a ve- 
szendőség’ örvényétől megmentő, hisz az 
Isten embert alkotván, nem e husgépnek 
mondá: ,halhatlan léssz1; van egy mód, melly 
az embert félistenné emelheti, s ez a szel
lemi nagyság. Isten saját kebléből lehelt az 
emberbe lelket, melly e földön megedződ
vén, romlandó hüvelyéből urához száll. A 
kik azonban csak anyagilag élnek, ragadják 
meg, mit a pillanat nyújt, mert míg egyik 
kezőket élvezet után feszítik, a másikat a 
halál tartja, s na egyszer testi életök meg
szűnt, megszűnik mindenök. Lehet az élet 
dicső, de lehet silány is! tőlünk függ, ezt 
szépnek vagy borzasztónak látni.

Minő szépen díszlett ama rózsa, illata 
kedves volt, s az alkonyodó nap végsuga
raival összecsókolózván az esti szellő ját
szin lebegtető. És eljőve az é j ; viharral le
pő meg andalgó magányában a védtelen vi
rányi, rombolást tön, s mielőtt elvonult, je
gével elverte a kert’ büszkeségét.

A nap ismét felmosolyga, s ietett ked
vese’ kelyhéről a hajnali harmatot felcsó
kolni, s csak emlékét találta; a megszagga
tott levelek fonnyadva hevertek a földön, s 
a bus szár kincsét veszítve szégyenülve ha
jolt meg, mit terhe alatt nem teve. így ta
láljuk Herminét is, —  Herminét, ki kevés
sel ezelőtt irigylésre méltó s imádandó va- 
la, most egy kiszenvedett test, lelke égben 
lebeg. A gyászpad mellett egy nő térdelt, 
kiben azonnal az elhunytnak anyjára isme
rünk, mert illy kebeldultan csak szerető a- 
nya zokoghat egyetlen gyermeke koporsó
jánál. Belánszky ingatag léptekkel közeledék 
oda, a lepelt levoná s szilárdan tekinte nyug
vó angyalára. És ő most is szép ! —  sóhaj
tó szemeit a boltozatra emelve, mintha a di
csőültnek lelkét keresné; Hermine’anyja zi
lált hajjal, kisírt álmatlan szemekkel, kezeit 
tördelve jajgatott.

—  Sírjon asszonyom ! —• szólamlék 
Belánszky —  zokogjon, elég oka van rá — 
és e kiejtésben fájdalommal vegyült gúny 
feküdt.

A nő felpillantott, bámulás ragadá meg, 
mert a vonások perczenkint ismeretesbek 
lőnek.

—  Nem ismer? — a beteghez mint 
orvos jövék.

— És nem mentheté meg? legyen 
átkozott !

— 0  asszonyom ! ketten oltók el e 
szép életet, én és kegyed.

— Én ? ki annyira szeretőm, ki nélkü
le nem lehetek, ki saját éltemet adnám, ha 
csak egy órára feltámaszthatnám.

— Épen igy érzek én. Ki volt ő ne
kem ?! Asszonyom, asszonyom ! kegyed’ vét
ke re ttenetes! nézzen reám és semmisül
jön meg.

—  Igen, igen! ön az Ede !
—  Igen én, s eljövék, kegyednek a 

legkeserübb szemrehányásokat tenni. Ön o- 
ka, hogy az ártatlan kebel olíy korán lehelt 
végsőt. Imádkozzék és sírjon , én példáját 
követendem. Asszonyom ! e földön két ke
bel vert, melly ha egyesülhetett volna, most



—  348 —

f páratlan mennyet élne; az egyik kialudt, a 
másikban pokol ég, mert ön elszakítá egy
mástól.

— Ön szívtelen! hogy tud egy szen
vedő anyát reménye’ sírjánál igy kínzani, 
nem látja, hogy kétségbe estem ?

—  És én őrült vagyok. Miért tagadá 
meg tőlem lánya’kezét? itt e dicsőült ham
vakra kérem : mondja ..

— ' Kérdje ön atyját, és nem fog kár
hoztatni.

—  Nincs nekem e földön atyám.
Itt megrázkodék, mert egy tisztes kül

sejű ősz nyitá be az ajtót. Belánszky hirte
len összeszedte magát, a belépő elé rohant 
s kezét megragadá. Az aggastyán’ arczán a 
bú hirtelen örömmé változott, karjait ölelés
re tárta, s minden mit érze, reszkető ajki
nak ezen egyetlen szavában tört ki : ,fiam !‘ 

Belánszky Ede visszalépett s balkezét 
védőleg feszítvén ki, maga előtt indulatosan 
mondá : Férfiú! te a természet’ kötelékeit 
köztünk széttépted, s most mint idegen ál
lok előtted, becsületedre, földi boldogságod
ra s e hölgy’ lelki üdvére rimánkodom, valid 
meg : miért ellenzéd ,e hölgy’ bírását?

Az agg földre sülyeszté nedves szemeit. 
— Nincs válasz ? kérdé Ede rövid szü

net után.
—  Mert nővéred volt —  fiam ! 
Belánszky térdre omlott, rövid imát 

rebege, s azután jobbját atyjának nyújtva 
legyőzött csöndes hangon mondá :

—  Atyám! titkod nagy volt, de még

is iszonyú árt szabál neki, lányod ott fekszik, 
s egy óra múlva fiad sem lesz.

Az öreg keblére voná a nyomor’ sú
lya alatt elaszott fiát, karjával körülfoná, s 
egy ölelésbe szerette volna mind foglalni, 
mit évekig méltatlanul tagada meg tőle. En
gedd, hadd bírjalak én !

— Meg kell halnom-----becsületem
igényli.

—  Atyád kér ..  maradj életben.
—  Nem lehet.
—  Most meghalni —  hangoztatá a 

mellékteremből kijövő Rideky —  gyávaság. 
Te vesztél —  én nyertem, a nyertes bi- 
randja őt .. ,a vesztő meghal1 volt feltéte
lünk, nélküle mi az élet ? őt birni most csak 
síron túl lehet. Vagy én halok meg, vagy 
egyikünk sem.

—  Atyám! sohajtá Belánszky —  ér
ted tovább is megküzdök az élettel, őszfür- 
teid megindítottak. Az öreg őt keblére ölel
te, Rideky pedig meleg kézszorításba foglal
ta fájdalmát, busán mondván : Mi egyszer
re és igen korán levénk özvegyek.

VI.

Egy szép tavaszi korányon Hermine’ 
sírjánál még egyszer kezet szoríta a két öz
vegy, kevés napok után Rideky a városi 
zajt elhagyva falura vonult, — Belánszky 
pedig utazásban keresvén szórakozást, Pá- 
risba ment.

DEGRÉ ALAJOS.

EP1GRAMM0K.
EGY PHILOSOPHUSRA.

Bölcsfi, miért mondod, hogy nincs a világon üresség ? 
Nem hiszik ezt neked el, mert üres a fejed is.

HOZZÁ.
Láttam a nap sugarát, mikor estve leszálla nyugodni,

S képe soká lebegett szüntelen a szem előtt. 
Láttam, lányka, azurszemeidnek fényragyogását,

S képed előttem leng még ma is évek után.

JENŐFI.
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ZÖLDLAKY SZÁLLÁSA.

(MUTATVÁNY.)

górjuk keresztül az éjsza- 
kának még hátralevő részét,

^ i s m e r t  ha még tovább is szel- 
jfYy\lőztetnénk fekete fátyolét, 
I f  l|s le akarnék írni mindazt, 

mi folyama alatt még Pes- 
ten történt, úgy foliantok- 

ra terjedne e munka, mellynek úgyis az a leg
főbb hibája, hogy fölötte sok bűnnel kell ben
ne találkoznia a szép olvasónénak.

Fájdalom ! hogy a kép, mit a nappalról 
adunk, szinte bűnt vázol.

Az idő, mellyben eseményeink’ fonalát fel
fogjuk, délelőtt, körülbelül tíz óra van, tehát 
olly időszak, midőn már a szabónék s házmes
ter kisasszonyok is föl vannak öltözködve, mon
dám már, mert biz ha egy órával előbb tekin
tenénk be a szobákba, még sok olly mesternét 
s sok leányasszonyt, vagy mint őket Pesten 
czimezik, frau v. X-et s kisasszonyt lelnénk a pi
pereasztalnál, kinek férje már korán reggel óta 
szab, vagy épen czipőket talpal a boltban, vagy 
kinek atyja a házmester ur az épület’ megron
gált falát vakolgatja be.

Bármilly érdekes lehetne is egy illy noble 
szabóné vagy házmesterleány’ reggeli pipere
készületeit lefesteni, ezúttal magasabb körbe 
fogunk lépni.

Van Pesten egyutcza,— mellyik? azt kér- 
dendi a szép olvasóné, ám leirom, hogy rá is
merhessen.

Az utczának, mellyről szólok, két vége van, 
mind a két oldalán házak emelkednek, minden 
házban goromba házmester lakik, s a legtöbb 
lépcsőn homályosan szokott pislogni az éji mécs, 
mintha nem akarná megszégyeníteni az utczai 
lámpákat. — Közepén szemét van, s a kövezet 
több helyen lyukas , s a házakban, mellvek két 
oldalt emelkednek, nem egy uzsorás, sőt olly 
egyén is lakik, kit ha rendén mennének a dol
gok , logfolebb is csak a külvárosok’ félreeső 
zugaiban kellene megtűrni.

Lakik továbbá majd minden házban egy 
ügyvéd (mert miután vagy másfél ezer ügyvéd 
van Pesten , s a külvárosok’ félreeső részeiben 
csak kevés lakik , minden belvárosi házra leg- , 
alább egynek kell jutni) — talán minden Ötödik- I 
ben egy ifjú orvos, ki azonban nem sok recep
tet , de annál több szerelmeslevelet i r , mert 
hisz a receptirás száraz foglalatosság, s keve

set hoz. mig a szerelmeslevélirás könnyebb fog
lalkozás s azon jó oldallal b ir , hogy általa jó 
parthiera lehet szert tenni, mit mint tudva van, 
minden gyakorlatnál többre becsülnek Aesculap’ 
ifjú hívei.

Ennyi ismertető jelet mondván el az utczá- 
ról, lépjünk be a házba.

Ez két emeletes, — még többel is mondok 
róla — sárgára festett, fedelén padlásablakok 
vannak, mi azt tanúsítja hogy a háziúr inkább 
aggódik azon, hogy bevétele szaporodjék, mint
sem eszébe jutna gondoskodni, hol szárítsák 
meg lakói a kimosott fehérruhát, — s ha be 
akarunk jutni, tágas kapun kell bemenni, mi is
mét azt mutatja, hogy a ház már jó ideje épült, 
mert jelenleg csak keskeny ajtókat szokott ké
szíttetni a minden tért jövedelmessé tenni vá
gyó építtető.

A kaputól balra lépcső vezet föl, s e  lép- 
csőrül szinte van mondanivalónk , s ez nem e- 
gyéb,mint hogy egy évvel előbb még lámpa ál
tal világosittatott ki éjenkint, ámde nem többé, 
mert a mostani birtokos, ki egy uzsorái által meg
buktatott család' tönkre jutása után szerzé meg 
e házat, eladta a lépcső’ kivilágítására szánt 
két szép lámpát, valamint ama márványlapo
kat is, mellyekkel ki volt rakva az udvar, melly
nek újabbi kirakatására cselédei által lopatott 
köveket, a város által utczakövezésre szánt kö- 
halmazakból, a gazdálkodni szerető házi ur.

De ne gyalázzuk őt, hanem menjünk föl 
az 1-ső emeletbe.

Itt mindjárt a lépcső mellett ajtó van, s 
ezen fekete tábla , min arany betűkkel vannak 
e szavak :

,jZöldlaky Pál, köz- s váltóügyvéd“ föl-
irva.

E derék úrral már találkoztunk a.... kávé
házban, most tekintsünk kissé körül szállásában.

Ajtaja mellett csengetyügomb látható, melly- 
re most egy zöld atilás falusi táblabirót gyanít- 
tató ur nézegél, a nélkül hogy tudná czélját, 
mert különben nem keresnék szemei a csenge- 
tyürángató vashúr’ nyelét.

Ez sehol sem lévén látható, a tekintetes 
táblabiró ur rövid gondolkozás után jól meg- 
komintja nádbotja’ rezes aljával az ajtót, mely- 
lyen aztán természetesen meglátszik az úri érin
tés’ nyoma.

E szokatlan zörejre csakhamar megnyílik 
‘y
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f áz ajtó, s kék frakkba s sárga pantallonba ;buj- 
tatott inas lép ki.

—Itthonn van a fiscalis ur? kérdi ettől atáb- 
labiró.

— Ő nincs , hanem igenis az adjunctus ur; 
ha tetszik bevezetem hozzá.

—Nem bánom, mondá fenszóval a falusi ur, 
s dümmögve még ezt tévé hozzá :

— Csak aztán tudnám, hogy kell az illyen 
adjunctust czimezni. Tens ur sehogy sem illik 
reá, — biz elég lesz neki az öcsém uram, hisz 
e czímmel szoktam illetni főbiránkat is , — no 
de igaz ői régóta ismerem, mert 8 év előtt sok 
galambot fogdosott udvaromban fiaimmal, — de 
ez az adjunctus idegen. Eh, tens urnák még sem 
mondom, elég lesz neki a domine amice czím.

Az illykép morgó „elnöki viszhangot“ az 
adjunctus’szobájába vezette a kék frakkosinas.

Az adjunctus fiatal volt, alig huszonkét 
éves, mit meg kell mondanom, mert Pesten 
nem ritkaság az, hogy negyven éves adjunctus- 
ra is bukkanik az ember.

A fiatal ügyvéd épen piperetükre előtt 
állt s homlokán komoly redők ültek, mert to
vább fél óránál bajlódott nyakkendőjével, anél
kül hogy képes ienne olly bokrot csinálni, a 
minőt a deli K.... Józsi viselt tegnap, hej ! pe
dig el kellett ezt találnia, mert hisz a szép, s a 
mi még több, nyolczvan ezer forinttal biró Thal- 
hauser Emma azt mondá a Horvátkertben, hogy 
K. E nyakkendője ,aecht lion geschmachal1 van 
felkötve.

— A manóban, hogy nem tudom eltalálni a 
csinyát, — beszéle magában az ifjú ügyész — 
pedig mennyi dolgom van még ma délelőtt, to- 
pánkámmal egy negyedig lesz bajom , aztán a 
fodrászhoz kell mennem,— pedig már 10 óra 
van, s tizenegykor a városligetbe sétál ki a 
szép Thalhauser Emma , kinek látnia kell, milly 
gyorsan alkalmaztam magamat Ízléséhez !

— Hm ! még az a K. is mer neki udvarolni , 
majd meglássuk kié lesz a koncz ? Estvére a 
német színházban lesznek! hej! csak más az a 
német színház , a jó parthiek mind oda járnak ; 
aztán mégis azt kívánják az újságírók, hogy 
az ember a magyar színházba menjen. — No, 
ha mégis a Szökött katonát adják, akkor leg
alább megy oda is gazdag német leány.

— No már az igaz ! azaz ármányos Szigligeti 
ezer mester, valódi csodát tett , be tudta a 
magyar színházba csődíteni a németséget! hja! 
hiába, eltalálta Ízlésüket, ők megszokták a bo
hóságokat , s a borzasztó dolgokat fölötte sze
retik.

— Sz.’ darabjában van siralomházi jelenet, 
melly annyira a nép , a tömeg’ ízléséhez mért , 
hát még a Zrínyi kávéházbeli jelenet, amaz

borzasztó , hogy szinte megrázkódtatja az em
bert, ez pedig verekedéssel, kidobással van 
fölékítve.

— Meg az a szabóarszlán s buta kovács tig
ris , mintha Nestroy darabjai’ bohóczait látná 
az ember. — Oh! ez aztán felséges színmű, e- 
lőáilitja a népéletet.

—Aztán még meg merik róni azok a criticu- 
sok ! azt állítják-----------de mi ez ! valaki ko
pogtat.

— Vájjon ki alkalmatlankodik 9 tessék!
A táblabiró belépett, s bámulva nézett az 

adjunctus’ fejére, mellyen még olt fehérlettek 
az éji hajtekercsek. •

— No ! én boszankodtam Zsuzsikámra , hogy 
illyen piócza forma valamit rak fejére, lám! itt 
még a férfiak is bolondok — dümmöge az ö- 
reg ur.

—Mit tetszik parancsolni! kérdé e közben a 
fiatal ügyész ,- kinek agyán illy gondolatok vil
lantak keresztül:

Ez falusi földesur lesz , kinek pénzre van 
szüksége, — Zöldlaky nincs honn , az én ke
zeim közé fog kerülni! épen tudok kiadandó 
pénzt.— 5000 pft! a tulajdonos, ki szinte illy- 
féle falusi gobe, csak hat kamatot kíván, ha 
24-et veszek, 9 száz pforintom marad, ezért 
már csak érdemes fáradni! hej csak szép ez a 
váltógyakorlat!

Nagy férfiak, kiknek arczképei kerevetem 
fölött lógnak , vegyétek forró hálámat, hogy a 
dicső váltótörvényeket alkottátok!

— Domine amice! én tek. Zöldlaky urat ke
resem ; mondá a látogató.

— Ő nincs honn, de kérem tessék velem pa
rancsolni, én jobb keze vagyok, szóla az ad
junctus , ki a 900 pft reményében még azért 
sem neheztelt, hogy domine amice czimet nyert.

— Hát domine amice, nekem porom lenne.
— Pör , csak por ! gondolá az adjunctus . az 

asztalon levü Honderű’ Pesti salonján futtatván 
végig tekintetét, mert ez fölötte érdeklé Őt.

Abban ugyanis a legérdekesb aprósá
gokig kiterjedő leírását olvashatván a fő ari- 
stocratia’ estélyeinek, s megtudhatván hol s mi
kor volt estély a főrendüeknél, később kérked- 
hetik falusi vagy polgári ismerősei előtt nagy 
úri ismeretségeivel, s leírhatja a főrendüek mu
latságait, mellyekben természetesen mindig 
részt vön — meséiben.

— Úgy biz domine amice ! pöröm van , foly
tató a táblabiró, — egyik antecessorom, ki má- 
jor volt, a svekusok ellen militáló regementben, 
púra donatiót, et quidem pro sexu solum ma- 
sculino impetrált, II-dik Ferdinánd apostoli 
monarchiától; — de ő, mint primus acquisitor. 
ad utrumque sexum regulázta possessioit, s a 
sexus foeminei descendensek —

—Aha, tehát táblai pör! vága közbe ezen



ritka magyarságot egy ideig nyugalommal hall
gató ifjú ügyész.

— Úgy van ! ad excliisionem sexus foeminei
— coram tabula Regia — a substratum memo- 
rdbilis , öt egész possessio, — két falu s há
rom praedium , egy közölök impopulatum, azon 
fölül még nyolcz partialitás különbféle comme- 
taneus helységekben.

Szép domíniumot formál az egész Palárdy 
snccessio , de mi csak felének vagyunk pos- 
sessoriumában, felét a sexus foeminei descen- 
densek s holmi pignoratarius possessorok usu- 
álják, mondom memorabilis birtok, adnék 5000 
conventiós forintokat annak, ki possessoriu- 
mát revindicálná részünkre.

— Majd biz még táblai pörökkel is bajlódunk,
— fiaink sem kapnák meg a honoráriumot. Ah ! 
a váltó geschaeft! ez a dicső , — 4 jó rempla- 
cirozás, s megvan az öt ezer forint.

—De most mikép szabaduljak meg e vén gó
bétól ?— gondolkodott az ifjú ügyész — ach ! 
megvan már.

—Szabad kérdeznem, kik lennének az al
peresek’ főbbjei?

—Tálkay consiliarius, a Wernyegi descen- 
densek , s Arvayné qua vidua , et prolium mi
tt orennium tutrix.

—Tálkay k. tanácsos, s a jószág’ fő neve? 
kérdé az adjunctus.

—A mi praedicatumunk — Nagy Palárd.
—AJ ill y sajátságos véletlen, épen tegnap volt 

itt Tátkay c. ur ő mlga , s ügyvédjévé vallotta 
Zöldlaky urat.

—Már az más, — no úgy máshova megyek, 
aláz-szolgája.

— Merci mon Dieu ! sohajtá az adjunctus, 
midőn eltávozott a táblabiró , öltözködését foly- 
tatá , miközben elérkezvén a fodrász, kényelmes 
karszékébe veté magát, s a „Spiegel“ után 
nyúlt.

—Emma e lapot olvassa,! szó lesz felőle ma 
délután , ismernem kell tartalmát, mert nagy 
érdemül tudja be anyja, hogy magyar létemre 
a Spiegelt olvasom, s a Honderű’ s Regelő ro
vására dicsérgetem.

Ha egy falusi szép Pestre jön , s a szín
házba megy — rendesen igy szokott fölsohajta- 
ni: ah! be boldogok ezek a pesti nők , mennyi 
szép fiatal ember van itt egy rakáson!

S azután szerte nézdegél, mindenfelé ar- 
czot lát, melly tetszik, s ha olly pesti ismerő
se van vele, ki előtt, (hogy megtartsam a ren
des műszót) nem genirozza magát, kérdezős
ködik azok nevei után, kik kiválólag megnyer
ték tetszését.

S az ismerős nevez ötven nevet i s , s ha 
ezt teszi, s egyszersmind elmondja a megneve
zettek czimét i s , legalább harminczölször fog
ja ismételni e szót „fiscalis“.

A szép leány nem töri tovább fejét, s 
legfölebb azt gondolja , hogy épen nem lenne 
ellenére egy illy „fiscalis“ kérő; ámde ha falu
si urak vagy uracsok jőnek föl Pestre, s látják 
e sok , jól elő s divatosan ruházkodott fiatalem
bert, nem egyszer szólamlanak illyképen föl:

Megfoghatatlan ! ez a sok ifjú a legújabb 
divat szerint öltözködik, kétszer kávézik na
ponta , színházba , tánczvigalmakba j á r , drága 
szállást tart, s azt pompásan butorozá , — még 
is jó kenyér lehet a prokátorság, annyin van
nak itt, s mégis mind illy uriasan élnek s él
veznek, mig nekünk künn gazdálkodni, bajlód
ni, s hozzájok hasonlítva életmódunkat, sok ol
dalról nélkülöznünk kell.

S valóban, ha az ember e sok fiatal ü- 
gyészt látja, s tekintetbe veszi, hogy nagyrészt, 
kivétellel, mind úri kényelemmel élnek , meg- 
foghatallannak tetszik ez, s az ki folületesen 
ismeri csak a fővárosi életet, irigylendőnek 
tartja sorsukat, s ha falun lakik, s szűk hiva-. 
tali jövedelemre , vagy gazdálkodásra van szo
rítva , fölsohajt hogy ő nem élhet igy , ha atya 
talán hajlandó lesz illy pályára szánni fiát, 
s ha még alsóbb iskolában járó , elkapatva az 
életmódnak, mit itt lá t , kényelmes voltától, nem 
lesz hivatalnok vagy gazdatiszt, mi lenni szán
dékozott, hanem prókátor akar lenni, mert el
vakulva azt hiszi , hogy csak „oklevél“ kell s 
már kényelmesen élhet a fővárosban.

S e  csalódás megbocsátható, mert a kül
szín mi szembe ötlik szép , s ingerlő, ámde oly- 
lyan-e a való is? ám tekintsünk egy kissé a 
kárpitok mögé, s lássuk olly irigylendő-e ezen 
okleveles ifjak' sorsa ?

Korunk fonák irányának egyik káros ki
növése, hogy az alsóbb osztályokhoz tar
tozó atyák mind urnák szánják fiaikat, s ha
bár tudják is, hogy nem hagyhatnak nekik any- 
nyi vagyont, mennyi az úri czím mellé szüksé
ges lenne, iskolába adják őket, hogy orvos, 
ügyvéd vagy mérnök váljék belőlük, mi meg is 
történik; az ifjú ki nem ismeri az életet, ki a 
külsőségek után itél, örömmel látja «atyja' szán- 
dokát, elvégzi iskoláit, s elvégre elnyeri az ok
levelet, mi meglevén , sok atya, ki eddig is 
csak nagy erőmegfeszíléssel bírta előterem
teni a szükséges költségeket, levelet ir fiának, 
vagy élőszóval imigy besz.él hozzá :

„Nos fiú ! most már diplomád van, számos 
esztendőkig költöttem reád, im ! itt még ezen 
pénz kezdésül, s most keress magadnak kenye
ret“

S az ifjú ott áll a nagyvilágban, s ha még 
nem ábrándult ki, s még.mindig a külszín után „P 
ítéli meg csak az életet, keblét a legjobb re- 
ménjek dagasztják, mert látván ez vagy '&) 
amaz ügyvéd és orvos’szép szerencséjét, látván Q)



— 352
milly úri kényelemben élnek némelly rangtár- 

^  sai, vérmes álmák s remények keletkeznek a- 
gyában, s az ifjúság' ama gyöngeségénél fog
va , mellynek következtében olly igen hajlandó 
álmai' és reményei' beteljesedésére számolni, 
biztosnak tartja a képzelt sikert, s nem tudván, 
vagy nem akarván eltávozni a fövárosbul. melly
nek élvezetei ingerük, s hol annyi csábító pél
dák állnak előtte, eltökéli magát szinte megkí
sérteni szerencséjét.

Azonban az élet’ valódi oldala egészen más 
mint a képzet' álmai! de őt még remények ke
csegtetik.

Eh ! egy kissé türelemmel kell lennem! 
meg kell kisértenem a sanyarú kezdést, — ad- 
junctussá kell lennem, ez az első lépés;—azon
ban nem soká fog ez tartani, az Isten megse
gít, pőréim szaporodni fognak, s rövid idő múl
va úri módra elélhetek keresetemből.

Egy részt, a józanabb igy gondolkozik, s 
adjuncteriát keres, ámde mivel az az adjunctusi 
fizetés olly átkozottan kevésre van szabva, hogy 
alig ér föl egy főúri kocsis’ fizetésével, az if
jú ismét igy okoskodik:

Adjunctusi díjamból el nem élhetek, ma
gam’ kezére is kell pöröket folytatnom ! igen de 
a mai világ fonák fogalmakkal bir , külsőségek 
után ítéli meg az embert; azon ügyvéd, kinek 
csinosan butorzott szállása nincs, hitellel sem 
bir a perlekedők előtt; igy hát okvetetlenül kell 
jó s úri lakról gondoskodnom.

A világ' követelései csakugyan úgy állnak, 
mint az ifjú hiszi, s ő ki talán ellakott volna 
egy második emeleti szerényen butorzott szo
bában, kénytelen csinosabb szállásrul gondos
kodni s annyit fizetni, mennyi már sok, jöve
delméhez képest.

Ámde ennek meg kell lenni, jövendő sze
rencsém’ megalapítása ettől függ— ha nyomo
rultan tengődöm, ha nem tűnök fel egy kissé, 
örökké adjunctus s szegény maradok , holott 
ellenkező esetben szaporodni fog keresetem, s 
jövedelmeimből vagy nőm’ hozományából kifi 
zetem csekély adósságaimat, miket csinálni kény
szerülök, s «boldog leszek.

S már most az ifjú , nem annyira önhibá
ja s fónhéjazása, mint a világ' fonák követelé
sei miatt, kénytelen túlterjeszkedni jövedel
m én ,— ámde miként teheti ezt? adósságokat 
kell csinálnia.

Igen de neki, ki semmi biztos alapot sem 
mutathat, hat kamatra senki sem fog kölcsö
nözni, ő örvendhet, ha harminczra kap.

Eh! fölveszek vagy háromszáz pengőt,— 
ebből a kamatok’ lehúzása után 270 kezem közt 

")/ marad, gazdálkodni fogok, mire ez elfogy, majd 
megsegít az Isten!

így gondolkozik a szerényebb rész, s meg 
van téve az első lépés.

Ámde nézzük, mit mivel egy más töredék.
Sok ifjú irtózik a dologtul , nem bir türe

lemmel , s egyszerre ur akar lenni.
Majd bizony^még adjunctuskodom, tíz vagy 

tizenkét pengőért, futkározó eb legyek, nem 
volna eszem ha azt tenném , nem vagvok-e ü- 
gyes s deli fiú ! tudok én a világban boldogulni, 
csak élni kell tudni, s minden megy.

Elvakítom a világot, s lesz dolgom; azalatt 
dús parthie után fogok horgászni, s úrrá leszek 
egypár év múlva!

így gondolkodik egy töredék, mellyet osz- 
szunk föl két részre.

Az egyiknek van talán atyai öröké,— no
sza hát ennek rovására csinál adósságot. — 
Hisz ennek még kell lenni — gondolja, ha Ösz- 
szehuzom magamat soha sem mehetek semmire, 
ámde igen ha elkábítom a világot, — azt a nyo- 
moru pár ezer forintot, mit egyelőre föláldo
zok, nem szabad kímélnem, ha meg akarom ala
pítani jövőmet.

A másik résznek nincs atyai öröké, vagy 
legfolebb igen csekély, de azért ez is el van 
tökélve adósságokat csinálni, mert szinte azt 
hiszi, hogy ha urilag lép föl, elvakítja a világot, 
s megalapítja jövőjét.

Egyaránt okoskodik , vagy inkább balgás- 
kodik mind a két töredék, mindkettő’ tagjai pénzt 
hajhásznak.

S mert Pesten találkozik ember, ki nagy 
nyereség’ reményében koczkáztatja pénzét, el
végre kapnak kölcsönt negyven vagy ötven ka
matra.

Persze csak egypár száz forintot!
Ebből aztán, vagy hitelben is, pompás bú

tor vétetik, beállíttatik a drágán fizetett szobák
ba , a szabónál divatos öltözetek készíttetnek , 
s ezzel behurczolkodik az ifjú, kinek keblét vér
mes remények dagasztják, a pompás szállásba , 
mellynek ajtaján ott díszük :

,,N. N. koz- és váltó ügyvéd ! itthonn van 
reggel 7—9-ig , délután 2—4-ig“ fölirás.

Azonban, mint mondtuk már, az élet' va
lója nem mindig rózsaszínű , — az ifjú ügyvéd 
vagy orvos ott ül kényelmesen, sőt urilag bú
torozott szobáiban , — de társai csak a remé
nyek, s a siker elmarad.

REMELLAY GUSZTÁV.

(Vége jövőre.)



CONFRONTATIO.
T i g r i s n ő :  Azt hiszi ön, vén birka, hogy nincs szemem ? nem látom, miként koke- 

tiroz mindig avval a vizslával?
V i z-s 1 a i n é ; ( zokog)  Hi—hi—hi—h i!
B i r k á s z i : Ugyan hogy gondolhat kegyed affélét ? hiszen én örvendek ha élek , nem 

hogy még --------
T i g r i s n ő :  Hallgasson ön... azért is elcsapom.
Vi z s l a i n é :  Hi—hi— hi—hi!

11.
KÉRETLEN VENDÉG.

— Mivel lehetek szolgálatára ? ha szabad kérdeznem,
— Engedelmet könyörgök mély alázatossággal, hallottam, hogy illyen idő tájt leg

biztosabban lelem önt honn.



AZ ÜLDÖZÖTTEK.

— Nézd csak nézd , még mind kisér bennünket az a vén czáp.
— Minő vén monstrum!...; vájjon gazdag-e?

t r l v v  m
ÚJ LEVEL EMÍLIÁHOZ.

VI.

Kolozsvárnak sok szép oldalát érintettem 
ugyan minapi levelemben kedves Emíliám, de ko
rántsem említém legszebbikét, legvonzóbbikát: 
fölülmulhatlan vendégszeretetét, idegenek irán
ti szívességét. Nem egy külhoni — pár napra 
vagy betekre városunkba érkezett — mulat 
több hetek, sőt éveket is annak barátságos 
falai közt. Á propos f a l a i  k ö z t :  Kolozsvár 
ősisége' legtiszteletreméltóbb maradványait, 
legérdekesb díszét vesztette el, várfalait s pit- 
toresque rococo bástyáit. Aggszerüen érdekes 
rámájátul fosztják meg az egészet, melly hát
tért s jellemet adott a tájképnek. Mig a rendes 
vonalban szétfutó utczák egyegy aggszerüen tor
nyozott várkapuban végződtek, addig Kolozs
vár is nemét a hűbéri lovagiságu régi' városok
nak képezte, melly az úgyis még ki nem épült 
belvárosnak bizonyos physionomiát, bizonyos 
tekintélyt kölcsönzött. Most leleszedik a száza
dos kapukat és várfalait, s beáll ronda suta
ságában a falusi vagy legfölebb mezővárosi ki
nézés. Várfalak’ leszedése csak olly helyekre

való, hol annyira ment már egy szapora né
pességtől föltétezett tágulnivágy, a belváros 
pedig annyira kiépítve van, hogy külvárosokra 
szorul a tehelősb polgár is. Avvagy létez-e e- 
zen eset Kolozsvárt? Nem mehetne-e fölfelé 
váltig minden utcza ? hiszen egész utczái van
nak a belvárosnak, hol emeletes háznak alig 
van híre. Nézd magad körül a monostorutcza 
sarkán, mi falusias , mondhatni lepcses kinézés
be végződik a lávkép? Nem nem! ősi tornyai
tól megfosztani az agg Kolozsvárt, bizony nem 
volt a szépítői eszmék’ legszerencsésbike ! Az
ért bár tartanátok meg a még .fenmaradtakat 
— élő, beszélő tanúiként egykori boldogabb i- 
dőknek. S aztán vájjon miért nincs Kolozsvár
nak szépítési biztossága,— összealkotva férfiak
ból, kikben Ízlés, világtapasztalás, tárgyisme
ret és jóakarat egyesül, s kik aztán hivatalosan 
őrködnének a város’ szépítése s csinosítása fö
lött ?

A közelítő országgyűlés nagyobb élénksé
get fog szülni, semmint az eddigiek ; gond fogja 
azonban a hon’ leányait, hol és rrtikép tánczol- 
janak, mig a redouttermeket political küzdho- 
mokul használandják a honatyák. Ez ország- 
gyűlés’ főtárgyát hihetőleg az urbér teendi; most
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válik el majd tej a turótul, most látjuk meg iga
zában az igaz liberalismus' következetességét 
túl a Királyhágón, mellyen innen, Váradon né
hány napot mulatván, felőle is egykét szót fe
csegek veletek.

A vidék Kolozsvártól Váradig — miként 
angolkert , olly regényesen kellemes. Már Szé
chenyi István megmondá, hogy egész Erdély 
egy kies park. Bizony N. Várad’ fekvése is a 
legszebb tájképek' egyikét ajánlja; félkörben 
elnyúló festői hegysorok s enyhe szőlőhegyek 
koronázzák a kies rónát, mellyen Pest felé elme
rül a szem, mint végtelen tengerek’ síkjain. 
Nagy Várad maga szépecske város lenne , ha 
nem volna annyira szétszórva, miként terjede
lemre nézve tízszer nagyobb népességű várost 
kebelezhetne. Az újváros legkiépültebben uralg 
Várad-Olaszi , Y. Velencze és V. Váralja város
negyedek fölött, 20 templomot számlál s több 
jóizlésü épületet, mellyek rendszerbe húzva csi
nos várossá kozpontosulhatnának. Az egykor 
igen divatos Rhédeikert kellemes sétahelyül 
szolgál a váradiaknak , kiknek — mint minden 
igaz ázsiai fajnak — nem igen kellékük a sélá- 
lás. lllyenkor azonban, mig a szüret tart, kü
lönös élénkséget találni Váradon. A gyönyörű 
szőlőhegyek’ kolnái telvék vígadó sereggel s 
mind megannyi kedvderítő hajlékai a valódi ma
gyar vendégszivességnek. Szerencsés voltam 
néhány napi ottmulatásom alatt egyikében ezen 
kedves szüreti tréfáknak résztvenni, s alig tud
nám megmondani — ha kérdeznének — mi volt 
abban, mi a dicséretet inkább megérdemli: a 
derék bázinö’ őszintén szives vendégszeretete, 
a szépnél szebb fiatal hölgyek’ hódító kelleme, 
a derék ifjú urak’ fesztelen elevensége, a vi
dáman dévajkodó mársfiak' müveit társalkodá- 
sa-e, vagy pedig a czukorédességü bakator ge
rezdek’ muskatályzamatja ? Hogy pajzán kedé
lyű csárdások, meg az illedelemkegyelte francz- 
négyesek annak rendi szerint aprózva lőnek a 
tánczteremmé hevenyészett síma gyepen, az 
— perse — hogy magától értetik. Egy szívé
lyes búcsúestélyben is részesült Honderűm, (a
kellemdús N..... iéknál) mellynek társalgási élveit
egy mindent lelkesítő házinő,— meg a barna 
Irmák’ legkarcsuabb- legerdekesbike elmés 
leíkességgel fűszerezték , mig a vidor kedélyű 
tüzérfőnók, meg a faggatni kész szeles mársfi 
állhatatlan lebkemódra ágról ágra hajlongának. 
Kevesb időt áldozhaték, fájdalom ! az épen meg
érkezett gr. Kornis családnak , mellynek főnöké
ben a talpig becsületes régi derék erdélyi fajt, 
nőfejében pedig ama kellembájos derék nőt ta
láltam, kit azóta hogy nem láttam, a legszebb 
gyermekek lánczfüzére boldogít, s e füzér’ di
cső virága Várad’ fiatal gyöngye Luiza, melly
nek méltó párjául hogy a szép K .'. . y Ilkát e

helyt nem idézem föl, annak okát csupán ab
ban keresd, mert nem akarnék Várad' többi 
szépségeitől elmellőzéssel vádoltatni.

De hagyjuk el a szép Ilonkát, s szóljunk 
valamit a n. váradi védegyletről, mellynek kö
zelebbi nagygyűlésén jelen lenni alkalmam volt. 
Ha e hon’ minden más tájain illy tespedtség, 
illy fájdalmatlanság uralkodik, a honi készít
mények’ fogyasztása körül: akkor ugyan nem 
fogtunk burkust a védegyletekkel; s pedig hogy 
e hidegséggel határos lágymelegség nem csu
pán a bihariakat, hanem számtalan másokat is 
illet, az a fiókegyletekhez kibocsátott elnöki 
fölhívásból világos , melly szerint mintegy 121 
osztály közöl alig alapított 5—6 ollyas valami 
iparterjesztő intézetet, minőt buzgalmától várni 
lehet vala, s alig számíthatni húszat, melly — 
mint mondja a körirat — kötelességének meg
felelt volna. Miből eredhet ez átalános fájdal
matlanság e magában és honi iparunkat eme
lendő elveiben olly magasztos, olly czélszerü 
intézvény iránt , ha csak nem elvétett modorá
ból az eljárásnak, kezelésnek és azon netán 
czélszerütlen végrehajtási eszközöknek , melv- 
lyek a csupa tiszta hazafiui buzgóságon túl ne
tán más népszerűtlenebb iránynak is hódolni 
látszanának ! És másfelől a külhonias luxSs’ 
megszokott bűne is sokkal gyökerezettebb vé
rünkbe, semhogy a láng, melly nagy sebbel lob
bal lobogni kezde, ne lett legyen s z a 1 m a t ü z. 
Áldozatot hozni perczenkint — napjaiban a rög
tönzött magasztaltságnak— lehet és hozni szo
kott ollykor léha nép is: de áldozni, nélkülöz
ni, magát megtagadni tartósan, elvből és az
ért mi jőni fog: íllyes csak szilárd jellemek’ sa
játja. Aztán annyira hitelcsonkulttá tévé a honi 
ipart amaz elején tulságra felporozott parforce 
hazafiság, mellynek első hevét roszakarat s 
lelkismeretlen kalmársáfárság czudar haszon
vágyból teljesen kizsákmánylolta, annyira meg
rontotta mondom hitelét iparunknak, hogy most 
— midőn honi gyáraink nem egy áruczikket ké
pesek fölmutatni, melly jóság és olcsóság'dol
gában derék szomszédinkkal is ki bírja állni a 
concurrencziát — most mondom , midőn már jó 
vágásba indulna iparunk , újra régi vágásába 
kezd dőlni a közszellem, rosznak lartatik a mi 
honi, s jónak csupán a mi idegen. Tényeket ho
zok. Napokban tekintém meg egyikét legjobb 
gyárainknak, melly még nincs éve hogy a Ha- 
jóspiaczon R o s e n t h a l  urak’ firmája alatt 
mintegy 40 szövőszékkel működik. ') A szö
vetek valóban olly szépek és jutányosak , hogy 
örvend az ember’ lelke azoknak látásán. És e- 
zen urak komolyan aggódnak, hogy ezereiket

l) Ajánljuk e derék gyár’ czikkeit a vidéki kalrnár- 
ságnak. Szerk.

#
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hálátlan tőkébe fektették, és sebhedt szívvel 
panaszkodtak , mikép vidéki kalmárok a náluk 
összevásárlott végszövetekből a honi bélyeget, 
mint teljesen hitelvesztettet, levágatják és azo
kat külföldi gyanánt tetemes procenteléssel árul
ják. Más gyámok meg azt beszélé , mikép egy 
idevaló nagykereskedő, lipcsei utat szinelvén, 
ügyeiben Bécsbe ment, s hazatérte után ennek 
itteni gyárában bevásárolván a szükségeseket, 
áruczikkeit lipcseiek gyanánt adogatta. Tudnánk 
megnevezni igen hiteles szilárd pesti kereske
dőkét , kik velem aradi, egri, debreczeni stb 
leveleket olvastatának, panaszlókat, hogy a véd
egylet’ titoknokánál megrendelt honi czikkek 
nyakukon maradván , régi ügybarátaikat külho
ni kelmék’ küldésére fölkérni kénytelenek stb. 
Azért én, kedves Emíliám, mindig csak oda me
gyek vissza, hogy védegyletünkben nem az alap
eszme az, mi czélellenes , nem is ama jóhitü és 
bizony senki , de senkitől is rósz névén nem 
vehetendett eszélyes irány — lábra állítni ho
nunkban az ipart: sondern die Art und Weise, 
wie und wo man die Geschichte angepackt hat. i 
Dixi.

De térjünk vissza N. Váradra, honnan e 
komoly statusgazdasági philippikával kiindulánk 
vafb. Egy más nevezetes eseményt tanúsíthatok 
még ama városbul, melly honunkban legalább 
még eddig hallatlan volt, s másutt sem tarto
zik épen a legmindennapibb események közé. 
Egy zsidó revoluliót. A váradi derék rabbi u- 
gvanis közelebbi sátoros ünnepeik’ egyikén pró
fétai lelkesültséggel mennydörgőit le szónok
székéről a mostani zsidóság vallástalansága, 
fényűzése, és bűnös megtágulása ellen azon 
orthodox szabályszerűségnek, melly az egy 
kori hébert jellemzé, s- mellytül föltételezé a 
lángoló szónok fajának morális életét. Mire né
hány szabadelvű héberarszlán gúnyosan füttyen- 
teni kezdvén , ebből ó és újhitüek között olly 
csetepaté keletkezett, benn az imaházban, hogy 
a szegény megrémült szónok szaladásban ke
resett menedéket, mig épen a fölzendült zsi
nagóga előtt történetesen elhaladó érdemes vá- 

« radi orvos G... urnák nem sikerült nem csak 
lecsöndesítni a kedélyeket, hanem visszaállít ni 
helyére a szónokot, és végig kihallgattatni a fe
nyítést. Tudja Isten ! talán magam is azt tar
tom : vagy tartsa meg a héber pontosan vallá
sát , vagy ha azt meggyőződésével egybehan
goztatni nem tudja, lépjen ki formákból, mely- 
ivek közé ma már legtöbbjét úgyis csak álszé- 
gven avvagy családi érdekek békózzák.

Engedj meg a kitérésekért, gyarlóság, 
mellyről leszokni nem tudok. Levelem’ végezte 
előtt még annyit, hogy színházi élvekben is ré- 
szesíte a vidéki társaságok’ épen nem legsilá
nyabbik a , kik között pesti színházunk' jeles 
tagja Szathmáriné valóban királynéja volt a szín

padnak. Szathmárinét drámai szavalásban túl 
nem haladja senki. ’)

Végül tudatnom kell veled még az t , mi
kép a hírében általad is tisztelve ismert főpap 
Hohenlohe herczeg' lelkesen érdekes társalgá
sában volt szerencsém Váradon töltött napjaim’ 
nagyobb részét leélni, kitől nemzeti múzeumunk 
számára egypár igen jeles — pókhálóra Írott — 
festményt hoztam föl , mint előpostáját netán 
ezentúl nagylelküleg ajánlandott egyéb áldoza
toknak.

Váradrólf utamat Pestig nem egyszer fű
szerezte idétlen határozata ama népboldogítók
nak , melly az utasnak ezelőtt adni tartozott 
előfogatot megtagadván , szegény fejét ollyatén 
szabad alkunak tette ki martalóczul, melly sza
bad alkuban szabad a kirendelt gazdának kérni 
a mit tetszik, utasnak pedig — mert concur- 
renczia nincs, s csupán a kisbiró előállította 
e g y e t l e n  egyén a szabad egyezkedés'empo- 
riuma , épen ellenkezőleg a bécspesti útoni úgy
nevezett parasztpostász8ttal, hol 10—20 fogat 
vetélkedve ajánlkozik szekeredbe — az utas
nak pedig szabad , mint mondám , Bárándon 
vagy Szolnokon csücsülni világvégig — hahogy 
eszébe jutna az ötszörös fogatbért netalántán 
sokacskának találni. Tessék nagyobbra rugtat- 
ni az előfogatárt, mennyivel tetszik, mert hi
szen akkor tudni fogjuk mihez tartani magun
kat: de szabad egyezkedést emlegetni ott, hol a 
legnagyobb zsarnokságnak nyittok tárt kaput, 
szabad egyezkedést, hol concurrenczia nincs, 
hol civilisatio nincs, hol mehetési menedéktől 
mentéd' daczára is mentve vagy, ugyan hol itt 
a ratio? De bezzeg a vármegyista urak ki van
nak ám véve , ők csak a vendégeket boszant- 
gatják, zsaroltatják , fosztogatják, nem mást. 
Köszönöm szépen ! Már ez aztán magyaros ven- 
dégszivesség! Néhány közönség — illyennek 
mondatik a szalontai járás Biharban— kérelem
mel járult már is a hatósághoz, méltóztatnék 
ebbeli kegyességéiül Őket kegyelmesen megkí
mélni, és figyelmét inkább ollyas gravamenek’ 
orvoslására fordítani, mellyek valóban azok, s 
mik ellen az adózó pór annyiszor hasztalan pa
naszkodik. Szóval ez a concurrenczia nélküli 
szabad egyezkedés valóságos gúny és satyra— 
épen úgy mint váltójog hitelbank nélkül. Ko
csink elvégre a karczag-kisújszállási töltésről két 
Ízben az árokba dőlvén, végre szerencsésen ha
za érkeztem, — hol jelenleg Thalberg gyönyörű 
játéka bűvöl el. No de hiszen erről eleget szó
lanák a honi lapok. Isten veled!

P. H. L

1) Mieinket értem-

— —
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S Z E R E L E M .
0... Etelkához.

5.
A képzelet öledben ringat e l ,
S azt gondolom hogy itt vagy szívemen, 
Pedig velem csak az emlékezet 
Tündére játszik nyájasédesen !

Az én szerelmem egy szép délibáb ,
Melly messziről tündérvilágnak látszik:
Pedig e kép csalódás’ tüköré,
S a napfénynyel a föld’ párája játszik!

LISZNYAY KÁLMÁN- 

— —

HSTI SZSME&
ddig volt egy körünk, s 
ennek neve nem  zeti. S 
mivel nemzeti volt, ter
mészetesen meg kelle ba- 
sonlania. Átok sújtja rég 
a magyart— Hogy az so
ha együtt nem ta r t; ezt 
tarlja gyászosan való ma
gyar nótánk , ezt kelle i- 

gazolnia legújabb időknek, miként évkönyveink’ 
legrégiebb , leghomályosb korának. Egy hét e- 
lött még csak két körrül szóltunk, azóta már 
harmadik is alakult. A nemzeti körtül megvált 
pesti kör ismételve szétágazott s lett belőle 
K ö z h a s z n ú  g y ű l d e .  Nincs semmi ellen
vetésünk, hogy több száz ember e g y  szállás 
helyett háromban élvezze a társadalmi kényel
meket, mert csakugyan igaznak marad, hogy 
körünk' tagjainak számát végtelenig szaporítni 
lehetlen , ha csak a későn jövőket — mint tör
ténik angol és kivált franczia salonokban— a 
grádicsra és kapu alá kiszorítni nem szándo- 
kunk. Nincs ellenünkre mondom a kenyelem’ 
tekintetébőli szétrajzás, de följajdulunk bezzeg 
az indok miatt, melly e hármas kört létesíté a 
meghasonlási átoknak miatta. Hlyen a magyar, 
illyen vala , s marad elejétől végig. Önszerelem, 
hiúság , túlzó ambitio s szenvedély vezettek őt 
mindig s vezetni fogják a sírig. — Némelly la
pok e tárgybani nyilatkozásra szólíták föl a 
Honderűt. Nyilatkozni itt fölötte könnyű. A kö
ri többség más szállásra kívánkozott s átment 
a hatvaniutczába, a kisebbség meg volt eléged
ve s régi szállásában benn maradt. A Honderű 
tehát illy kérdésben elvileg már a többség' sza
vazatában volna kénytelen megnyugodni még

I akkor is, hahogy a daczból meghasonlást idéző 
I pártszellem netán hatalmasb vonzerővel bírna is 
! rá nézve , semmint az valójában bír. A nemze

ti Kör azonban mindent megkísértett, mit a 
hatvaniutcza és országút közötti viszontegyes- 
ség’ létrehozására csak lehetett, és fölötte sa- 
nálja, hogy lépteit kívánt siker nem koronázta. 
No de hiszen magyarok vagyunk — mint fönebb 
is mondók — s tehát ennek igy kelle jőni; s 
nincs is egyéb hátra, mint e nemzeti ősbün' 
melegágyából fölcseperedett háromlevelünek 
összesen és egyenkint mennél dusabb tenyé
szetet , virágzást s kívánt boldogságot óhajta
nunk. Ámen !

— Nagyobb zajt, mint a köri hermencziák, 
tesznek jelennen a világhíres Thalberg’ hangver
senyei, melljek— miként több év előtt Lisztéi 
— új epochát nyitnak a zenész világban. Eddigi 
működése már igazolta nagy hírét , s kívánva 
kivántatja mennél gyakrabbi élvezhetését. Nagy
szerű tanulmányai, s szebbnél szebb ábrándjai 
minden szivet elbájolának, azon gyöngéd modor 
pedig, mellyel saját szerzeményeit kezeli,meglepő. 
Az újonnan díszített nagy redoutterem egyébiránt 
a legméltánylóbb hallgatóság’ tapsaitól viszhan- 
gozott is, s mikep az elfogadási, úgy kihivási 
tapsviharoknak végehossza nem vala. Mint ér
tesítve vagyunk, a nagy művész nemzeti szín
házunkban is föllépni szándékozik.

— Érdekes művészi élvet nyújtottak a 
vallásos zeneszet’ mezején is főegyházunkban 
szombaton — minden szentek’ napján — előadott 
Bethovenmise, meg a rákövetvezett halottak’ 
napját ünneplő gyönyörű Cherubini Requiem 
classicus szépségei. A főegyház zsúfolva tele— 
szent hangászatunk pedig ihletben lelkesítő va
la. Sokan sétáltak ki ez ünnepen a budapesti 
temetőkbe i s , elhunyt kedveseik’ emlékének 
hálás kegyelettel áldozandók. Mi azonban a vá
rosi temetőket illeti, e komoly éidekü tárgyra 
majd egyszer még visszatérünk.

— Nemzeti hangászatunk’ fénygyöngye, 
kedves Hunyadi Lászlónk a legfénvesb diadal
lal ment újra át színpadunkon a múlt héten , s 
a városunkban mulató nagy zenehős nem győz
te eléggé bámulni annak szépségeit. Erkelünk 
pompás nyitányt volt gondos Írni dalmüve elé, 
melly valóságos kivonata mindennek , mi szép , 
kedves és nagyszerű. Ezen, a leggyönyörűbb mo- 
tivumoktul pezsgő nyitányt — mi annak sza
bályszerűségét is illeti — egy Rossini müérlőb- 
ben componálni nem tudá. Csak még egy  illy 
szép dalművet, tisztelt karnagy ur, s kivíva 
van a jeles M a e s t r o  czím — miként Magyar
honban , úgy Isten után s kitartó gondjaink ál
tal Európában.

— Alexy u r , a Bécsben lakó jeles és fia
tal magyar szobrász városunkban mulat, hová
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őt ezúttal a szép Herminakápolna’ számára csu
pa hazafiságból felvállalt szobrászati készítmé
nyek’ érdeke hozta. Alexy urnák köz méltány- 
nval fogadott Corvin Mátyása— mikép régeb
ben jelentettük — most már gyönyörű érczöu- 
tétekben jelenik meg s bizonyosan kapós le- 
szén mindenki előtt, kinél Hunnia egykori di
csősége, legdicsőbb királya' emlékezete tisztel
ve van. Aláírni szerkesztőségünknél lehet és* 
szükséges , mert bizonyos megrendelt példá
nyokon fölül nem öntetik. Bécsben eddig is már 
számos megrendelések történvén — fölszólítjuk 
ezennel magyar-német collegáinkat, szívesked
jenek e tudósításunkat illető olvasóikkal is 
mennél sikerdúsabban tudatni. Minél számosb 
a megrendelés, annál jutányosb lesz a jeles mii.

—Több évekig Párisban tartózkodott egyik 
jelesb festészünk Hóra ur is visszaérkezett vá
rosunkba. Mi gyakran találkozánk vele a párisi 
galleriák’ classicaibb festményei előtt, mikég 
a Vernet-k Lacroix-k Midik stb műhelyeikben , 
s jogunk van hinni, hogy a szép tehetségű ma
gyar művész hasznára tudta fordítni azon hu
zamos külfoldöni tartózkodást, mellyhez nem 
minden ifjú művész juthatni szerencsés.

— A jeles hasonszenvi iratairól ismere
tes Rosenberg orvos ur huzamos külföldi uta
zásaiból hazatért, nem kevés haszonnal a gyógy- 
müvészetre nézve. Szerencsések vagyunk egy 
érdekes czikket bírni a jeles tanár úrtól ,A ter
mészetszerű szépítőszerek’ használatáról1, mely- 
lyet tisztelt olvasónőinknek jövő év’ elején be- 
mutatandunk.

— A hangászati választmány egy díszes 
küldöttség által üdvezlette a nag^ zongorászt 
városunkban, melly megérdemlett tiszteltetést 
Thalberg ur a leghálásb szerénységgel fogadott.

— Frankenburg és Vahot urak nyiltleve- 
lezésbe bocsátkoztak közelebbről, melly humor’ 
színe alatt mérges nyilakat rejteget. Mi az ed
dig látottak után minden kétség nélkül Vahotur- 
nak adunk igazat, s szivünk' mélyébül örvend
ve, hogy illyféle levelezéssel szerencséltetve nem 
lehetünk, Frankenburg urat a nagy császár 
mondatára emlékeztetjük : ,.il faut laver son lin- 
ge sale en famille.“

— Gróf Batthyány Lajos’ kis' fiának ke
resztelője érdekes családi ünnepet képezett. 
Gr. Zichy Károly és leánya gr. Károlyi GyÖrgyné 
tartották őt a szent keresztség alá, melly a kis 
honpolgárra a hontörténetileg érdekes Ákos ne- 
net ruházta. Az örömnek e rég óhajtott napján 
számos aranyak lőnek a grófiház' cselédsége 
között kiosztva.

—Irinyi József vígjátéka be van végezve. Ne
vét fölfedezni nem akarjuk, miután megeshetnék, 
hogy iró azt versenypályára szánta. A tárgy és 
irány olly érdekesek, mikép reméleni lehet szer
zetül, hogy azt ügyesen kezelni értette.

—Az öt év óta nem adhatott) Bánkbán ham
vaiból föltámadt Phoenixként lön újra születve 
színpadunkon. A zsúfolva tömött színház' min
den zuga zajos tapsokkal jutalmazá nem csak 
színészeink’ jeles működését, hanem különösen 
érdekes genialitását azon ifjú drámaírónak, ki
nek kora elhunytéval a magyar drama' legkitű
nőbb csillaga lehunyt. Minő roppant erő fek
szik a valódi teremtő geniusban ! ime egyetlen 
egy mű — és Katonánk halhatlan. Bánkbán új 
színpadosításával repertórium, közönség — és 
pénztár egyaránt nyerének.

— Mi szép előhaladást tőnek némelly ho
ni gyármüveink illy rövid idő alatt i s , tanúsít
ják Schober ur' ’) pesti selyemkalapjai, mellvek 
nem csak szebbek és könnyebbek mint a bécsi 
legjelesb Hardtmuthféle kalapok, hanem egy 
pengő forinttal jutányosabbak is. Schober’ ka
lapjai minden tekintetben fölülmúlják Karczag 
ur' gyártmányait is, ki régi nevében elbizakod
va új vevőjével nem sokat törődik.

— Lapunkban többször említve volt Schupp 
gépész, a budai országháznál megrendelt saját 
fűtésrendszerét fölállítandó, a Bécsből mintául 
megrendelt s majd itt utánzandó lakatos mü
vek’ megérkeztével azonnal dologhoz kezde és 
azt nem sokára be is végzendi. Schupp ur’ ta
nácsát és javításait a fadrága időkben megfizet- 
hetleneknek ienni véljük,

— Némelly lapok újra azon lovagolnak , 
hogy gőzösek készülnek , 14 óra alatt Pestről 
Bécsbe röpülendők. Mondtuk már jó urak, hogy 
igen nagyon fölültetek, ha illyes tündérmeséket 
valóságnak lenni hisztek.

— A mnemotechnica nem egy bajnokra 
talált hazánkban, alig távozott körünkből annak 
megismertetője P i c k  ur,  már is több munkák 
hirdettetnek, az emlékezettant nyelvünkre al
kalmazva előadók. Ezek között említhetjük G y u- 
r i c s  An t a l  ur’ emlékezettanát, Reventlow’ 
rendszere után magyar nyelvre alkalmazottat, 
melly napokban kerül ki sajtó alól, s a meny
nyit belőle szemleiró eddig látott, alaposan ki
dolgozott munkának lenni látszik. Előre is fi
gyelmeztethetjük tehát rá e tan’ barátit.

— Már csak ritkaságánál fogva is érde
kes a következő czimü munka: Nouvelle gram- 
maire hongroise , par l'abbé Jean Eiben, au- 
monier du rgt. b. Mariássy. 1843. Tehát ma
gyar nyelvtan francziák’ számára; s pedig igen 
czélszerüen dolgozva. A munka estei Ferdinánd 
ő főherczegségének van ajálva.

Megjelent az új külf. regénytár’ Xl-d. kö
tete, Thyrnau Tamás’ folytatását adva. Továb
bá Jósika Miklós' külföldi regényeiből is egy
mást érik a füzetek , mellyekben Toussaint ter-

1) Vácziutcza a gyűrűhöz. 1
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jedelmes regény folytattatik, s mellyek egészen 
a 20-dik számig haladtak.

— Az eredeti regényirodaimat pedig K e 1- 
me n f i  L á s z l ó  ur gazdagítá , Me g h a s o n -  
l o t t  k e d é l y  ez. kétkötetii regényével. K. 
ur legújabb irataival már is jóhangzásu nevet 
vívott ki magának a magyar irodalomban, s e 
regényétől is, mellyről majd bővebben tüzete
sen szólandunk, minden szépet és jót várni jo
gosítva vagyunk. Ajánljuk írót az olvasóvilág 
figyelmébe.

— Ő cs. k. fensége, Magyarhon’ nádorá 
nak nem rég tartott félszázados .örömünnepére 
W. F. ur egy kis füzeikét adott k i , illy czím 
alatt : Magyarhon’ Örömévé, emléklapok az 
1845—6-ki esztendőre. ÍVJ ind e czim, mind az 
egész munkácska két nyelvű, magyar és német, 
s ő fensége' rézmetszetü arczképével van dí
szítve.

— Figyelmeztetjük a honi történettan’ ba
rátait, nyilvános és magán nevelő s tanintéze
teket Újváry ur által készített illy czimü históriai 
táblára: ,Á r p á d  f e j d e l e m  n e m z e t s é g i  
á g a z a t a . 1 E bistorico-genealogicus táblán az 
Árpádvérből származott utódok' nemzetségfája a 
legpontosabban s történeti magyarázatoktul ka- 
lauzoltatva áll, s megbecsülhetlen hasznú az Ár
pádház alatti magyar történetek’ buvárlatánál, 
egyszerrei áttekintetét engedvén e királyi ház’ 
egész vérágazatának. A munka , melly már több 
év előtt készült, de az akkori példányok már 
mind elkeltek, most második kiadásban lát vi
lágot. Ára egy példánynak 3 pft, s kapható 
Emich G.’ könyvkereskedésében.

— A színpadunkon napokban föllépett fia
tal hegedűs Mi nkus  Lajos ur nem kevés tet
szésben részesült. Tiszta, szilárd játékát nem 
kevés nyugodtság és bensőség jellemzik, mi 
meg is Hévé hatását, s az ifjú művész többször 
tapsok közt hivatott ki a csinos számú közön
ség által. Az estve’ többi részét kitöltött opera
részekben Paksyné asszony tünteté ki magát, 
pontos, könnyű , tiszta , Yerekded énekével.

— Ma adatik E g r e s s y  G. ur’ javára, har
madszor, a ritka pompával kiállított, s olly ke- 
vezőn fogadtatott magyar dráma : H á n k bán.  
Ajánljuk a helyek iránti kora gondoskodást.

Nyilatkozat.
Alulirt ezennel nyilvánítom, hogy a budai 

német színházban ,Kaufmann und Seefahrer* 
czim alatt f. hó’ 1-jén adatott, s az én ,Kal
már és Tengerész* czimü drámám fordítása gya
nánt hirdetett színmüvet pnagaménak teljesség
gel el nem ismerhetem.— Kérem a lek. birlap- 
szerkesztőségeket, e nyilatkozatnak becses lap
jaikba felvételére. Pest őszutó’ 1845.

CZAKÓ ZSIGMOND.

OLOZSVÁRT, őszhó’ 20. 
Egy missionarius P h il i p ps 
Albionba visszatérő útjá

ban városunkban mulat. 
Szerdahelyi szinésztársasá- 
ga' egy része megérkezett, 
más része még e hét’foly
tában váratik. K r i z a  J á 

n o s  ismeretes népköltőnk E r d é l y i  ki s  ma 
g y a r  t dolgozik Tilsch János könyvárus’ szá
mára , ki Bécsből visszaérkezvén, szépmüke- 
reskedést is állított föl. P. Vi t u s  Imakönyve 
is mint halljuk nemsokára napfényt látand.Egy 
A hn  modorában dolgozott f r a n k  n y e l v 
t an is van sajtó alatt. Egy titkot is mondok 
nagysádkáknak , de csitt, ezt nem szabad to
vább vinni. U. Gy. az E. H. naplóvivője — tán 
verseit szedi össze? korántsem, Hoffmannak be- 
szélyeit fordítja Stein számára , ki azt lipcsei 
aczélmetszetekkel fogja kiadni. Gr. Mikes János 
és b. Wesselényi Farkas még mindig pompás 
lakjaik’ bútorozásával foglalkoznak. Z.

— SZOMBATHELY, őszhó 20. Az em
ber’ kűlboldogsága nem abban alapszik , mivel 
b ir , hanem a még tóbbeli birás’ reményében; 
erkölcsi becsét nem abból számítjuk föl, ami ,  
hanem erélyes belküzdelmeiből, hogy t ö b b  
legyen. Így egyre élünk mi azon gondolatban , 
hogy csak most akarunk élni kezdeni; jelenünk 
folytonos jövő, lételünk csak a jövőbe vetett 
reménymag, s földi korlátozottságunk alatt el
dőlnénk, ha azt a végtelenig nem nyújthatnék.

Szinte igy van ez egy erkölcsi testület’, 
egy nemzet' életében is, főleg a forrongási kor
szak’ küzdelmeit most küzdő nemzetében, mily- 
lyen a miénk. A tenger forrongásban hozza föl
színre gyöngyeit ; mi a jövőben élünk még, mert 
lenni még csak akarunk, s ha vajúdásunk mu
tat föl gyöngyöket, halászszuk föl, s remény
magvakul vessük el jövőnk' felvirulására. E mag
vak nemzetünk' éfetmozgalmai; s rejlik-e ezek
ben egy szebb jövő’ csirája ? azt azoknak ko- 
ronkint nyilvánuló jelenségeiből, a nemzet' át
alakulási változataiból lehet csak, és kell meg 
ítélnünk. A fokmérőt azonban ehhez nem a kö
zépponti főváros’, hanem a középsorsu város
kák’ phasisaiból kell vennünk : az üteret nem 
a fejen tapogatjuk. Az legyen a kovász, melly- 
nek ezeket — a tömeget élesztenie kell. Egy 
illy középsorsu városnak jegyeztem föl röviden 
életütere’ lüktetéseit, s bocsánat, hogy, tán 
hosszan , a szempontot ügyekeztem kimutatni, 
mellyből jelen s folytatandó tudósításaimat rrjeg- 
itéltetni kérem.
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Ha Szombathelynek jelen állását múltjává^ 

Összevetem, úgy látszik , hogy a jelen év’ be
állásával ennek egy új, az eddiginél fényesb 
korszaka állott be. Bármint törekedtem is ed
dig Szombathely’ magyarodását a szomszéd Kő- 
szeggeli párhuzamítás által kiemelni, ha czé- 
lom viszonylagosan némileg sikerült is, de el
vontan tekintve mégis a küljelek oda mutatának, 
hogy Szombathelyen a nemzetiség' ügye nem 
a legjobb lábon állt, s ennek irányában az ide
gen elemek meglehetős ellensúlyt alkottak. Ha 
elgondolom németajkú lakosaink' roppant szá
mát, s azon balkörülményt, minélfogva a ma
gyar nyelv majd minden elöbbkelő polgár’ csa
ládi köréből száműzve volt; ha fölveszem, hogy 
a sz. Ferencz és Domonkos szerzetbeliek’ ima
házában a magyaron kívül német isteniszolgálat 
máig is divatozik, kizárólag magyar pedig csu
pán a főtemplomban ; ha betudom azon idegen 
színezetet, mellv egykor, mielőtt a két olvasó- 
egylet egyesült, úgynevezett polgári casinonk 
fölött elömlött, midőn az, annyi idegen lap mel
lett csak két vagy három magyarnak, a könyv
tár pedig igen csekély kivétellel mind német 
könyvnek adott helyet; s nem feledem a ször
nyű részvétlenséget, mellv a néha körünkbe té
vedt magyar színészeket adósságokba sülyeszt- 
ve, tőlünk, mint rémektől visszaijeszté , s melly 
boldogult Megyerit is e nyilatkozatra fakasztá : 
,,a szombathelyieknek krajczáros komédia s nem 
művészet való“; mig ellenben a német csapa
tok meglehetős keletnek örvendettek; ha mind
ezen s még egyéb számos, hely’ szűke miatt 
itt föl nem sorolható tényeket és eseményeket, 
mellyek közkörökben is elég jellemzőleg nyil
vánultak, mostani állásunk’ jelenségeivel Össze
hasonlítom, a kedvező fordulatnak, hála a hon’ 
nemtőjének! nem lehet szívből nem örvende
nem. Hölgyek’ körében, kiknek ajkiról eddig 
hiába lested a magyar szó' kedves zengzetét, 
ez többé nem fehér holló ; asztalaikon divatlap
jaink s ünnepeltebb íróink' kötetei díszlenek, 
jeléül: hogy a nyelv, s vele a nemzetiség már 
átlép a családélet’ küszöbén, s e lelkes hölgyek, 
idegen törzs' sarjai, ép magyar nemzedék szü
lői lesznek. A védegyleti bálokban kizárólag, a 
többiekben pedig jobbadán magyarul folyt a 
társalgás; s meg tudnék nevezni egykét előbb
kelő polgárhölgyet, kik a magyar szót eddig 
tán még csak hangjáról sem ismerék , s most 
azt nyelvtanító' oldalánál lelkesen tanulják. Ked- 
vetlenítő igazság egy részről, igaz; de ha meg
gondoljuk , miszerint a haza’ nyelvét tudni már 
olly szükségnek láták, melly őket elvégre a ta
nulás’ nehézségeivel megküzdeni kényszerítő: 
e körülmény úgy vélem fölöttébb is Örvendetes, 
sőt magyarodásunknak egyik leghangosban szó
ló bizonyítványa.— Pázmán Mihály' szinésztár-

sasága három hónapi nálunk mulatása alatt foly
tonosan meleg pártoltatásnak örvendett, mi an
nál nyomosb adat városkánk' magyarodására, 
minél hallatlanabb volt ez mindeddig nálunk, 
s minél bizonyosb az, hogy illy kitartó pártfo- 
golásban bizonyosan nem részesülendettek, ha 
csak az eddig németizáló vagyonosb polgárcsa 
ládok aláírás utján állásukat biztosítni nem se- 
gélykednek; mig,német csapatok a jelen s múlt 
évben, ha jól emlékezem, csak kétszer mu
tatkoztak , s egy , legfölebb két előadás után 
búcsút vettek a kapufától.

Jelen tudósításomban tüzetesen csak magya- 
rodásunkat akarván kiemelni, ipar, művészet 
s egyéb nemzetisedésünket tanúsító intézetek’ 
s egyletekről jelenleg hallgatok, még csak az 
egyet jelelvén meg , mikép kisdedóvónk' tőké
jének gyarapítására műkedvelő társaság kezd 
alakulni, mellynek tagjai között a tavai is di
cséretesen müködotteken kívül, nagy örömünk
re szolgál két főbbrangu lelkes urhölgyet, a 
kedves Z— párt is üdvözölhetnünk.

BODORKÓS.
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T H A L I A .

Őszhó’ 11. A k i r á l y n ő  és  k a l a n d o 
r ok ,  szj. 5 flvb. Laube’ ,Monaldeschi‘je után 
fordította Fáncsy L. Szigeti ur’ javára először. 
Nem nagy nyereség a színműtárra nézve. Él
vezetessé főleg Laborfalvi k. a.’ igenigen kitűnő 
játéka teszi; valóban L. kisasszonyt mint svéd 
királynét nézni és hallani egyaránt öröm és élv. 
Szépen öltözik, még szebben játszik, s ezek
kel Öszhangzólag szaval. Egyébiránt a többi 
működő urak és hölgyeken sem mult a' darab’ 
emelése, de úgy látszik, a közönségre nézve 
nem nagy sikerrel.

— 12. S z ö k ö t t  k a t o n a .
—- 13. R o me o  és  J u l i a ,  szj. 5 flvb.

Shakspearélől. Lendvavné assz. roszul lévén 
előadás’ kezdetén, nem felelhetett meg szerepé
nek úgy mint különben szokott.

— 14. K i r á l y n ő  és k a l a n d o r o k ,  
másodszor.

— 15. M á t k a n é ^ é s ,  vj. 5 flvb. Ma- 
rano után Kiss Iván. Igen eleven előadás, melly 
jól mulattatá a közönséget.

— 16. V a d o n ’ fia,  dr. 5 flvb.
— ÜY.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.
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SZÓZATOK HÖLGYEINKHEZ.
II. A szerelemről.

i ne ismerné a boldog 
időszakot, hol, mint Jósi
kánk mondja, minden esz
me egy fejletlen virágke- 
hely, mellynek egyenkint 
látjuk leveleit bontakoz
ni, s szemünk színeiknek 
ol gyémánt a harmatcsöp, 

melly rajtok csillog, ellenséges szörny a bo
gár, melly illatát iszsza; hol a képzet egy 
szende tekintetből, egy égi mosolybul re
gényt sző, hol a jelen egy rejtvény, a múlt 
egy perez, a jövő a paradicsom, mellynek 
kapuja előtt állunk.

Ez a szívébredés’ boldog időszaka., i
És ki nem élvezte ekkor az éberülő 

szív’ magasztosan homályos kéjeit, tnellye- 
ket érzünk, de nem értünk, mellyek szépek 
és nagyszerűek mint a természet, de szinte 
megfejthetlenek is, mint emez. És homályos, 
sóvár vágy rezgi át keblünket, nem tudjuk 
miért, hova vonz bennünket, nyomán üres
ség támad, mit a fölhangolt képzelet, első, 
merész terményeivel — eszménynyel eről
ködik betölteni; de az igézet folyvást va- 
rázskodik, a vágy fölföllobog, szivünk’ egyik

tája fáj, másika titkos kéjtől szinte megre
ped; úgy érezzük, a paradicsom1 küszöbén 
állunk, hol örvénytül fölkapatva durvább a- 
nyagunknak szétmálnia kell, hogy dicsőülten 
röpülhessünk abba, egy remegő, meleg kar, 
egy Isten ölel föl bennünk , benn vagyunk az 
édenben —  a szerető’ karjain.

Ez a szívkifejlés’ időszaka; s ha van 
az emberéletnek költészete, —  ez az.

Szeretni annyit tesz, mint a tetmé- 
szet’ követelését lefizetni, mint kielégíteni 
egyik nagy életszükséget. Az egyformaság 
földhöz nyom; az unalom, a pangás — mé
reg; szivünk dobogni, mozogni teremtetett; 
s mi volna léttavaszunk szerelem nélkül ? 
—  növényélet. Az szerelem a szívnek —  
mondja Ninon de Lenclos, a szerelem’ nagy 
mesternője —  mi szelek a tengernek. Igaz, 
sokszor vihart, hajótörést okoznak; de e- 
gyedül csak ők teszik a tengert hajózható
vá ; az ügyes kormányosnak tudni kell ma
gán segíteni.

Egyébiránt azt, vájjon tanácsos-e sze
retni , vagy nem szeretni, kábaság volna 
hosszan bonczolgatni. Annyit tenne ez, mint 
azt kérdezni : szabad-e szomjasaknak len- 

1
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nünk vagy nem lennünk ? —  Hát az egész 
világnak megtiltsuk az ivást azért, mivel ta
lálkoznak, kik magokat leiszszák?

De a szerelem sokszor veszélyessé 
válhatik, főleg a tulcsigázott képzetből, mit 
felőle szövünk magunknak. A szenvedély va
kon rohan egy tárgyhoz, nem tudja miért. 
Lángözön ez, melly saját gazdájára ég, s 
mert a fékező észnek kiperzselte szemet, s 
az épületnek szilárd alapja n incs , kiégve 
összedől.

Ki a régi regényhősek’ nyomait ta- 
podva, felhőkön száguldoz, annak szerelme 
szomorú, beteges eszelősség, sokszor rette
netes rajoskodás, fanatismus.

Hol csupán a hideg ész, vagy enthu- 
siasmus szövi a szívviszonyt, ott a szere
lem merev, fás, izetlen prozaiság vagy vad 
csapongó őrültség. Fussák mindeniket.

Az igaz szerelem becsülésen, az ízlés’ 
s nézetek’ egybehangzásán — barátságon 
alapszik. Két szívnek egy dobbanása. A szív
dobbanások a szerelem’ kezdetén gyorsab
bak , hevesebbek, magasztaltabbak, aztán 
lassan, halkabban melegítenek, mint a pezs
gő — eleinte forr, aztán csöndesebben lel
kesít. Azért a szerelem szenvedélyes barát
ság férj és nő között, tökélyes egyesülésre 
törekvő.

De nekem kitűzött föladatomnál fogva | 
leginkább gyakorlati téren kellvén forognom, 
búcsút veszek az elmélet mezejétől.

A férfiú hasonlíthatlanul nagyobb sza
badságot élvez a nőnél a szerelemben. A 
férfiú tetszése szerint választ, nőnél a sze
relem csak a férfiú’ irántai hajlamának szo
kott lenni többnyire következménye. S ez 
talán oka annak, miért a természet bölcs 
elrendezője a nőt az ízlés’ olly nagy hajlé
konyságával áldotta meg a férfiak fölött. A 
férfinak egykét feltűnőbb jótulajdona elég őt 
a nő’ tetszésének, sőt barátságának is aján
lania. A megkezdett viszony’ folytában a fér
fiú önök iránt vonzalmat kezd érezni, s mi
helyt a nő ezt észreveszi, mintegy leköte
lezettség s hálaérzetből a férfiút mások fö
lött kitünteti, megkülönbözteti, míg e meg

különböztetés a gyöngédebb csatlakozás’ bi
zonyos fokáig magasul föl, főleg ha bizonyos 
akadályok, nehézségek’ gördülnek utjokba, 
mik a bizonytalanság némi körülményeivel 
párulva, a hajlamok’ leghatalmasb ingereiül, 
s mindkét nemre nézve a szerelem’ legerősb 
táplálékául tekintethetnek.

Hol a nőben nem ezen vagy hasonló 
módon fakad, fejük a szerelem, ott többnyi
re vak szenvedély szerepel, s ezer között 
csak egy is alig megy férjhez valódi szere
lemből.

Azért a szerelemnek soha vakon ne 
engedjék át magokat édes szépeim ! az ész’ 
ellenőrködését soha se engedjék elnyomni a 
szenvedély által. Igen is kicsépelt azon ál
lítás, hogy a szerelem önkénytelen, a szere
lemnek parancsolni nem lehet, s t. eff. A 
szerelem önkénytelen, igenis, de csak any- 
nyira, mennyiben az első benyomást nem 
bírjuk eltávolítni; de gyöngíteni azt, sőt e- 
gészen elfojtani, az már lehető, sőt sokszor 
kötelesség. Az alkalom’ kerülése, távoliét, 
idő, erélylyel párulva, olly fegyverek, mik
kel sokszor a legerősb szenvedély sem bir 
sokáig daczolni. A szerelem csak öngyenge
ségünk által erősödik, miszerint a fölmerülő 
nehézségeket olly hatalmasaknak tekintjük, 
hogy félünk velők megküzdeni ; mert a dia
dal’ kétsége által elég gyáván lefegyverez- 
tetui engedjük magunkat.

Lehet, hogy az említettem állítások s 
azokhoz hasonlók azért akadtak annyi vé
delmezőre, mert mindegyikük érdekelve van 
általuk. Már megvan az emberben a gyön- 
geség, mihelyt valami ostobaságot követett 
el, azzal vigasztalni magát, mikép arra vala
mi titkos, ellenállhatlan erő kényszerítő őt. 
Azért, ki vak szenvedélye’ védelmére illy- 
szerü állításokkal lép föl, az saját gyönge- 
ségét teszi pelengérre.

Azt is mondják, a szenvedély is, mint 
a bor, idővel kiforrja magát, higgad, üllepe- 
dik, s aztán folyvást föntartja tisztábban lel
kesítő erejét. És ez igaz, de csak akkor, ha 
a szenvedélyes szerelemnek becsülésre mél
tó tulajdonok rakták le taipkövét. Én is azt
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mondom : a legrendesben fölidézett szere
lembe is elegyedik a szenvedély’, ábrándozás 
s magasztaltságnak bizonyos vegyulete ki
sebb nagyobb mértékben, ámde miután az 
igézet’ tüntével a kiábrándultság’ tisztán lá
tó szemei elől a kápráztató nimbus szerte
foszlik, s a való’ halványabb színe kezd föl- 
föltünedezni —  ott állnak a becsülni tanult 
tulajdonok, képesek, mivel v a l ó d i a k ,  a 
nyugalmasb, de folytonosan meleg vonzalom 
örökzöldjével körülölelni a szeretők’ napjait. 
Ellenben mi válik szerelméből a nőnek, ki 
csupán vak szenvedélyében rohan a férfiú 
karjaiba? Ő bírja a férfiút, kit szeret szen
vedélye’ egész teljéből. Izzó képzelőereje e 
birtokának bűvingert, örök tartósságot ha- 
zud. Hogy ez álom, nem hiszi; ha a parázs 
ki fog alunni, előtte csupa lehetlenség; ő 
esküszik, s legbecsületesb szívvel esküszik, 
mikép nem szünendik szeretni, s e fölött 
kételkedni annyit tenne, mint őt halálosan 
megsérteni. És ő mégis többet Ígért, mint 
teljesíthetett, —  igazolja ezt a következés. 
Nem természetes-e, hogy a hevesebb szen
vedély tulrakodjék a szerelem’ fűszeres éd- 
jeiből? és az émelygésnek előbbutóbb be 
kell következnie. Megszeppen ekkor, mert 
látja hogy hidegül, s jószándoku szemrehá
nyásokat tesz önmagának, erőlködik szere
lemről beszélni, mellyet nem érez többé, s 
miután elunta önmagát kínzani —  megtöri 
esküjét.

De egyéb bibéi is vannak a szerelem
nek, mikre nézve vegyétek óvó tauácsimat 
a következőkben:

A férfiak, kik a nő’ kegye s szíve után 
fáradnak, vagy becsületes, vagy nem becsü
letes számításból teszik ezt. Hazánk’ fiatal
ságáról kedvező véleményben lehetünk e te
kintetben. Nem hiszem legalább, hogy fér
fiú, ki jövedelméből él, vagy kinek jövedel
mező állása van, a nőkegy’vadászásával csu
pán azért bíbelődjék, hogy az ártatlan s véd
telen nőszív’ meghódításának hiú diadalát 
élvezhesse, főleg, miután az ember különben 
sem szokott sokat törődni azzal, mi úgy is

hatalmában van. Ha mégis meggondoljuk azt, 
mi könnyű a simább arczu vagy bármi elő
nyei által ajánlatos férfiúnak, kire a nők bá- 
josb szemmel szoktak tekintgetni, a kitünte
tés miatt elkényesülnie, előnyeivel visszaél
nie —  alig lehet a nőnek illy férfiak’ irá
nyában elég óvatosnak lenni. Illy férfi ugyan
is, ha elég tapintattal bir a nő’ gyengéihez 
simulni, képes egész seregét a nősziveknek 
kelepczéjébe kerítni, s olly ügyesen mozogni 
szerepében, mikép a behálózottak közöl csak 
egy sem fogja egyetlen tekintetét vagy sza
vát is szerelmének közvetlen s kétségtelen 
bizonyítványául nem értelmezni.

A viseletnek e kétszínűségében, ezen, 
másokat a bizonytalanság feszültségében 
tartani tudás mesterségében rejlik mindkét 
nemre nézve nagy titka a hódításnak, mi ré
szünkről annál gonoszabb, minél inkább raj
tunk áll addig huzni vonni a dolgot, med
dig tetszik, a nélkül, hogy önök csak pana
szokkal vagy szemrehányásokkal léphetnének 
is föl ellenünk, kik a lánczot széttörhetjük, 
s kegyeteket azonnal vallomásra kényszerít- 
hetjük, mihelyt az unalmas bizonytalanság
ból kifeselni kedvünk kerekedik.

Hányféle a férfiak’ kedélye, annyi szí
nű s alakúak náluk a szerelem’ jelenségei, 
miket a csempesbek olly hű természetes
séggel bírnak utánozni, mikép nekik csak 
játék az ártatlan s fogékony szívű leánykát, 
ha az a maga fölötti éber őrködést elmu- 
lasztá, tőrükbe ejteniük. Illy leánykának sok
szor a legbelátóbb ész sem nyújthat elég 
biztosítékot, mert kikutathatlanok a csalár
dok' sötét tekervényes utai, s magasbra kelt, 
becsületes lélek előtt szinte megfoghatlanok.

A szerelem valódi jelenségei a férfi
ak’ részéről, miket színlelhetni alig fog köny- 
nyen valaki, szerintem körülbelül követke
zők : A finomabb érzetü férfi legtöbbször 
azon aggályos nyugtalansággal árulja el szen
vedelmét, mellyel ezt elfödözni törekedik, fő
leg mikor kedvező sükerre csekély a kilátás. 
Az igaz szerelem szeret minden lépten rej- 
tezkedni, és soha sem hiszi, hogy ez neki

*
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f sikerülend ; az igaz szerelem komolyan tisz
teletadóvá s hallgatagon félénkké szokta ten
ni a férfit a szeretett növeli közlekedései
ben, mit hogy rejtegessen, jó kedvet eről
tet, tréfálózik ; de te ttetett élénksége roszul 
kiséri mozdulatait, s csakhamar komolyság
vagy búnehézségbe esik vissza. Túlfeszített 
képzeló'ereje nagyító üvegen láttatja kedve
se’ tökélyeit; hiányainak ellenében megva
kul, vagy még ezeket is megannyi szépség
gé varázsolja át buja képzelete. Mint kit 
bűntény’ öntudata bánt, aggódó féltékeny
séggel azt hiszi, hogy csupán őrajta csügge- 
nek mindenki’ szemei, s hogy minden gya
nút elháríthasson, még az udvariság igény- 

j lette apró illemességeket is elmulasztja.
A férfiú’ szive, gondolkozásmódja min

denesetre nemesből, társalgása finomul, ked- 
vesbbé válik e vonzalma által; de a szere
tett egyénneli érintkezéseiben az önbizal
matlanság s zavar folyvást azt hitetik el ve
le, hogy mindenkor saját kárára jelenik meg. 
Ha az igézet sokáig tart, szívruganyossága, 
élénksége végkép elernyed, s lelkének férfi 
asan hatályos, tevékeny valója csüggedten 
elalszik.

A mélyebbre látó nő, valamint az i- 
gaz hajlamnak illyszerü jelenségeit félre nem 
magyarázhatja : úgy azok’ hatásának, ha 

I csak kis hiúság bántja őt, nem könnyen fog 
ellenállhatni Mikor a férfi minden tekinteté
ből lángoló szenvedély beszél, s ő ezt még
is féltékenyen elfojtani erőlködik —  a sze
relem s félénkség’ e párulása kétszeresen 
kedvező a nőre nézve; mert kecseinek ál- 
dozik az első, másika hiúságának adózik. 
Ki a nőt ezen gyöngébb oldalain kedvezőleg 
érinté, később mint labdával bánhatik vele.

Ha egy férfinak irántuki viseletében a 
fölhoztam vonásokat föltalálják, higgadtan 
gondolják föl édes szépeim! mitevők legye
nek ? Ha szerelmének említettem symptomái 
megtevék hatásukat, ha viszontszeretnek, 
teljesen soha ne éreztessék velők — s ezt 
jól megjegyezzék —  viszonszerelmük e- 
gész hevességét; még akkor se, habár hy
men’ rózsalánczával kizárólag neki köték is

le magokat. Hogy kezöket odaadják, elég bi
zonyítvány arra, mikép őt minden mások
nak eléje helyezék; ennél pedig többet akar
ni tudn i , nincs ő feljogosítva. Ha eléggé 
gyöngéd önök iránt, szerelmüktől nem igény- 
lend erősb bizonyítványt önök’ kedvéért; ha 
pedig ész s belátással bir, nem követelendi 
ezt önmaga’ kedvéért. Lehet, kellemetlen i- 
gazság ez ;  de nyíltan kimondanom Fölvállalt 
kötél •sségem parancsoló. Az igen heves sze
relem nem lehet állandó, legalább nem mind
két részről tartósan kifejezve; és hol rejte
getés s visszavonás helyett az önmagát olly 
hamar kimerítő pazarlás’ bőségszaruja árad 
el — ott a telelakásnak s émelygésnek, mi
ként már fönebb érintém , előbbutóbb be 
kell következnie. A természet e pontra vo
natkozólag a v i s s z a t a r t á s t  tévé a nő’ 
kötelességévé.

Ha pedig a szerető férfiú előtt szivö- 
ket bezárni határozók, azon kedvesen viga- 
szos nyájasság tűnjék ki irántai viseletűkben, 
minőt önmagoknak kívánnának a férfitól, ki 
szivöket bírta elfoglalni. Mindenek fölött pe
dig szilárd határzatuk tudatásával a bizony
talanság’ kínaiból őt minéielőbb kiölelni si
essenek. Bármennyiszer csalódik is az em
ber szivének általa, mégis alig találkozan- 
dik, kinek szerelme’ nyomán csak távúiról 
is a remény’ szivárványa ne boltoznék, az 
elnyerendő létboldogság’ mosolygó színpom
pájában. Kit viszont nem szeretünk, hallga
tással ne erősítsük tévedését. A hosszan á- 
polt remény a szerető’ szivével nő össze, s 
ha a reményt későn szakasztjuk ki belőle, 
szivét, életboldogságát semmisítettük m eg ; 
míg a gyöngébb gyökerű reményt ügyes kéz
zel kivehetjük földéből a nélkül, hogy sérte
nék, legalább olly erősen sértenek a szivet, 
mikép aztán eszelyesen alkalmazott gyógy
szerrel be ne lehetne gyógyítanunk. —  Em
ber sorsa a jónál időzni, jobbat keresni, és 
roszra akadni; de emb<*r’ kötelessége is e 
mellett megtartóztatni őt, nehogy még ro- 
szabbat kényszerüljön tapasztalni.

Van a nő’ viseletében neme bizonyos 1 
erőltetés nélküli bizalmasságnak, melly a leg- ^
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f csekélyebb belátásu férfit is meggyőzheti ar
ról, mikép nincs mit remélnie. Mit a termé
szet szebb czélra adott önöknek, ne éljenek 
azzal vissza a férfi’ kínzására csupán azért, 
hogy saját hiúságuknak töménezhéssenek.

Ha erre nincs elég szivök s ügyessé
gük, ám nyissanak neki alkalmat a nyilatko
zásra, bátor elég méltánytalanság, kegyetlen
ség a dolgot ennyire jutni engedni. Ha nyi
latkozik, nyájas-udvariasan, de mégis hatá
rozottan s eldöntőleg válaszoljanak, s ő, ha 
meggondoltság s finomabb érzéssel bir, nem 
fog többé kegyeteknek alkalmatlankodni, nem 
veszékelni, nem soha fölkérni könyörüket.

olly fájó lenne rá nézve, mint önökre a 
meggyaláztatás. Röviden, illy szivet össze
zúzni bírnának igen, de soha meghajtani.— 
A finomabb érzéshez mindig erős önérzet, 
mondjuk nagy kevélység szövetkezik, melly 
az udvariság s szerénység’ köpenye alá rej- 
tezkedik ugyan, de legnehezben is leküzd
hető minden szenvedély között.

Valóban csak satyrái a férfiasságnak 
lesznek elég gyöngék jajveszéklő panaszok
kal halmozni el a nőt, mivel nem osztja szen
vedélyűket ; mert hogy szenvedély szól be
lőlük, mutatja a férfiban folyvást ébernek 
lenni kellő erélynek elnyomatása. Miért vol
na a nő irántuk lekötelezve ? parancsolta ő, 
hogy szeressék őt? tehet ő arról, hogy szé
delgésükben nem osztozhatik? hát épen a 
perczben kell bolonddá lenni a nőnek, melly- 
ben a férfi megbolondult?

Mindez azonban megfordítva is meg

történhetik. Lehet ugyanis, hogy a nő egy 
férfi’ viseletéből , kit szeret, a valódi szere
lem’ jelenségeit véli kiértelmezni, de a férfi 
nem nyilatkozik. Lehet készantag s azon 
nemtelen indokbul teszi ezt, mikép a nőt, e- 
gyik elvitathatlan előjogától megfosztva, ne
me’ szerénységét s gyöngédségét érzéke
nyen sértő, a természet’ rendét fölfordító 
nyilatkozatra kényszerítse. És ezen áldoza
tot hozza a nő egy férfiú’ leghiubb, legalja
sabb vágyának kielégítésére, ki épen azon 
hölgyet akarja lealjasítani, kit nejének akar 
választani!

És ez, úgy hiszem, elég fontos ok ar
ra, hogy jól megfontolják édes szépeim! váj
jon a férfi, kit szeretnek s kitől viszontsze
rettetni gondolván magokat, nyilatkozását 
halasztja —  az említettem hiúságból teszi-e 
ezt, vagy talán csak tartózkodó félénkség
ből, melly az igaz szerelemtől elválaszthat- 
lan ? Első esetben híják föl bájoló kecseik’ 
ingerét, a hódolatot parancsoló női méltósá
got; vagy ha ezzel sem törhetik meg kevély
ségét, emelkedjenek önmagok fölé, és tanul
ják őt —  nélkülözni. Másik esetben pedig 
kegyeteknek különben is találékony eszélyes- 
ségétől úgyis a legjobb sikert remélem és 
kívánom.

Volna ugyan jelen tárgyra vonatkozó
lag még elég mondanivalóm, de mivel jövő
re úgyis a férjhezmenésről szándékom szó
lam, mondandóim pedig inkább ennek köré
be vágnak —  ezekrül jövő alkalommal. Is
ten velünk. JODOK.

CSALÁDI KÉPEK.
i.

Itt a karácson ! mint örülnek 
A kedves magzatok!
Hitben, reményben, szeretelben 
Mind, miilyen gazdagok!

Ablak közé tányért, kosárkát 
Teszen fiú s leány, 
Aranyhegyekről álmadoznak 
Egész nagy éjszakán.

Mint repdes a szív mindegyikben 
Hogy Jézus eljövend,
Hogy tőle mindenik, ki jó volt, 
Ajándokot nyerend!

S a holnapot, ki írja azt le, 
A kedves holnapot,
Midőn mindenki megpillantja 
A szent ajándokot ?
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A szép karácsonfát, e képet,
E bábut, e lovat —
Ezt is, meg azt is, mind ő kapta, 
Mert jó volt s szót fogadt.

Mint égi tárgyhoz áhítattal 
Nyúl remegő keze,

Tapsol, nevet, szökdell örömben,
Kéj minden érzete.

A szív önkényt jónak s erénynek 
Varázsát érezi —
S Isten —  e kéjt egy jobb életre 
F o g l a l ó u l  veszi.

NAPOLEON FIA.
BESZELY.

1 8 1 1-diki martius’ 20-kán reggeli 9 ' 
órakor 1 0 1  álgyu dördült el Páris fölött, s 
az utczai tolongó sokaság’ ajkán ezer éljen! 
harsogott: mert a tuilleriák’ palotájában egy 
gyermek született, egy fiú, elég reménydus, 
hogy hibáztassák a természetet, mért nem 
szülé koronával; elég erőteljes, hogy kezé
ben a mesés századok’ mennyköveit keres
sék. Negyvenkét millió franczia függeszté rá 
örömkönyüs szemeit, mint urára, dicsősé
gére ; és annyi millió’ öröme ismét egy fél
istenben központosuk, a harczias Corsica’ 
azon gyermekében, ki tanult és tisztté lön, 
katonáskodott és consullá választaték, harcz- 
ra ment és császárrá kiáltatott, a trónrul 
szólt és a föld fülelt, parancsolt —  és a 
mennykövet hordó fergeteg elvonult fölőle. 
A nép ünnepelt, mert huszévi vérzés után 
békét, nyugalmat óhajtott és remélt; az a- 
tya könyezett örömében, mert a meghódí
tott félvilág örökösre várt.

E nap a romai király születése' napja. 
Nevezetes nap a történetek’ során : hol a 
költők’ királya szerint milliók lesék az Isten
nek egy ,legyen‘szavát; hol minden nagy 
jövendők’ ünnepnapjairól álmadott; mert az 
ötödik világhódító’ anyag- és szellemvilági 
teremtéseit Isten megáldani láttaték. De La
fayette, Északamerika’ szabadsághőse, meg- 
emlékezék a történetek’ rendére, miszerint 
egy Nagy Sándor, J. Caesar, Attila, Nagy 
Károly nem voltak pujábbak egyéniségűk
ben, s a szerenosének sem voltak mostohább 
kegyeltjei, és mégsem tudának fáradalmaik
nak jövendőt biztosítani. E gyermeknél csak 
egy hiány volt, hogy született és nem te
remtetett, mert hat nap alatt hírével betelt 
a föld, és a hetediket minden megünneplé. 
Azonban átka volt és átka marad az embe
riségnek, hogy nagy embereink vagy mag
talan halnak el, vagy pedig a fiú csak ritkán 
méltó atyja’ nyomdokára. Bár átok eredmé-

Ha most apám, az ősz ur, 
így látna közietek ;
Ha most anyám, a jó szív, 
Így együtt lepne m eg!

A jó öreg remegve 
Kitárná két karát, 
Elmondaná fölöttünk 
Áldása’ szent szavát.

Anyánk, hő érzeményit 
Tovább nem bírva el,

Fejenkint megförösztne 
Örömkönyüivel!

S mi kéjben és örömben, 
E három kis virág,
Én s anyja gyermekimnek 
S a kisded unokák,

Mi kéjben és örömben 
Köblökre hullanánk, —- 
Az ég egész terhével 
Szakadhat igy reánk !

GARAY JÁNOS.
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f nyében, a természetnek mégis igen okszerű 
rende ez. A körülmények teremtik nagygyá 
az embert. A viíágmozgató eszmék’ gyü
mölcsfái, mint az aloe csak századokban 
nyitnak egyegy virágot; és e virág’ ápolá
sára, világhírűvé tételére a sors választ el 
embert. S ha az atya volt a választott, és 
a virág gyümölcsévé vált a sovárgó emberi
ségnek; a fiúra többé szükség nincs, ő nagy
gyá nem lehet. Nagy Sándor panaszolt, hogy 
atyja minden dicsőséget learat előle; de 
nem az atya, a fiú’ korára esett a virágnyi- 

i lás. Atyja csak megelőző, minta napot a haj
nalcsillag, mint Napóleont Mirabeau.

Esti kilencz órakor a tuilleriák’ kápol
nája császárilag ki volt világítva, mert a fi- 

i ut keresztelni akarák. A kiváncsi nép egy- 
j másttapodva tódult, s a  sokaság miatt csak 

a császári szék s az oltár előtti aranyzott 
i medencze maradt bántatlanul, egyfelől a bi- 
j bornokok, másfelől a püspökök’ kara által 
| védelmeztetve. Az udvar diadalérzettel ki- 

séré be császárját, körülmosolygva a gyer
meket, kinek uszályát büszkén err.elék her- 
czegek, s a papság a kápolna’ ajtajáig jött 
térdét meghajtani; s ben a becsület és vas
korona’ nagy kanczellárai, púja nevüket a 
történet’ komoly múzsájának súgva vártak 
reá rendjeik’ nagy szalagjával; s a Yeni 
sanctet s Te deumot egy jövőjének örvende
ző nemzet viszhangozá. A gyermeket II. Na
póleonnak keresztelők. S mire a díszmenet 
visszatért, a világítás s tűzijátékok lángözön- 
ben ragyogtaták a várost. Páris fölött ez é- 
jen a napot örömszövétnekek pótolák ; Pá
ris ez éjen nem aludt, e nap negyennyolcz 
órából állt. S keveseknek jutott eszébe, hogy 
e nap valóságos tűzijátéka a történetnek, 
mellynek fölirásai még ragyognak, s már 
hamv borul rájok ; hogy e nap hasonlított 
egy röppentyühez, melly sustorogva akarja 
a csillagok honát ostromolni, s néhány perez! 
megtér futtában, s mielőtt ésillaggá válnék, 
elpattanva szétenyészik.

Másnap délutáni két órakor a császár 
trónján ült, herczegek, zászlósak s korona
tisztek körében : s a hódoló országok’ her-

czegeitől, dámáitól örömkivánatokat fogadott 
el. Napoleon’ születésén nem jutott eszébe 
annyi korznak a tisztelkedés, mint mennyi 
ország ma megjelent. így játszik a végzet, 
ki homályban születik, poráért félvilágot is 
áthajóznák, s övének esküszi a föld, mellyen 
nem született; s ki fénykörben, csaknem a 
dicsőség’ tengerébe lép világra jöttekor, el
hal ! spórára kevésnek jut eszébe emlékezni.

Harmadnap tovább folytak a tisztel- 
kedések. A senatus’ elnöke többek közt, vég
telen örömét jelenté ki a nagy történet fö
lött, egy császárságnak. S üdvezlék a csil
lagzatot, melly emelkedett Frankhon’ látha
tárán, eloszlatni a jövendő’ végárnyéklatát 
is. És hálát adának a gondviselésnek a nem
zet’ nevében, hogy császár’ terveinek se
gédkezeket nyújtott, midőn kinyilatkoztató 
a világnak, mikép ő fölségéből egy bajnok 
nemzetség veendi származását, melly tartós 
lesz, mint hírneve és akarata. S végül föl- 
emlegeték fölszentelt személye iránti buzgó 
szeretetök, legmélyebb tiszteletök s tánto- 
ríthatlan hűségök legtisztább érzetét. Azon
ban pár év, s ugyanazon senatus elitélé őt. 
A szentirásban hagyománykép tűnik föl a 
tanítvány’ háromszori megtagadása. S váj
jon a francz nemzet nem megtagadta vol- 
na-e harmadszor i s ! Szerencsés ember, ki 
hamarább elhal, mintsem szerencséje el
hagyná.

A gyermekkirály a puszta Ígéreteket, 
hideg magasztalásokat bölcsőjében hallá. A 
bölcsőben, mit Páris készíttete aranyzott e- 
züstből számára, a szerencse’ istenasszonya’ 
fölé hajló ábrázolatával. Mikor anyja a ser
dülés’ korában megküldé e bölcsőt, könye- 
ket ejte, megemlékezvén a napokra, midőn 
trónboltozat, udvara’ cselédei, hódolók fé
nyétül környezetten nagy és csodált vala. 
Lesz idő, melly soraimban valótlan helyeket 
fog gondolni. Valaki már mutogató, hogy 
Napoleon soha nem is létezett. De hogy a 
természet költeményt akart játszani anyagia
suk korunk’ fölrázásaul; hogy nagyszerű 
képeket, eredeti vázlatokat akart a láthatá
ron átröpítni, fölhangolására az elsilányult
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világirodalomnak : azt már sem tagadhatni. 
Mennydörgések’ zivatara után a növényi é- 
let is új erőre kél.

II.

Három hónappal későbben a tolongó 
sokaság miatt őrcsapalok lepék el a téreket. 
A fiút királylyá akarák tenni, s minden látni 
akará ő t ; kertek, ablakok, fák, födezetek te
le voltak nézőkkel, s hol az ut a notre-da- 
mehoz vitt a császári lakból, a helyet pén
zen árulák. Páris egy napóleoni karácson’ 
másodnapjára viradott, mellynek nagyságá
ról a császári család' hazajötte, a tegnapi 
bértelen színházak kezeskedének. Egész na
pon át dörgének az álgyuk, az épületek’ le
csüngő szőnyegeit, örömlombjait, emlékira
tait a nép’ riadásai közt megmegreszkettetve. 
Az egymást halálra tapodó tömeg’ oszlatásá- 
ra két órakor az elizei mezőn, más circu- 
sokban kötéltánczos, ezerm ester; háromkor 
harczjáték, gyürűszurás, kard-, pisztol-, lánd-

sajá ték , árboczok jutalmai utáni mászás, 
végül szegény leányok’ kiházasítása, légha
józás, tűzijátékok, s a világítás’ ezernemü 
ingerlő csodái mulattaták és oszlattaták a 
dolgozni megszűnt közönséget.

Négy órakor a kivül és belül fejdel- 
mileg ékített notre-dame felé megindult a 
díszmenet. Az őrsereg az országok’, váro
sok’ lanácstestületeinek megnyitá az alig 
védhetett utat. Félhatkor megjön a papság. 
Utána az őrsereg’ vadászkara, mint eleje 
egy roppant díszmenetnek, mellynek vége 
még a tuilleriákban ostyát, gyertyát, szent 
olajat, sótartót, medenczét, kannát, trónbol
tozatok, szolgálatgrófok, herczegnők, kápta
lanok’ urainak osztogatva rendezé magát. 
S mindez egy gyermekért volt, ki nevelője* 
karán, ezüsttel áttört hermelinköpenyében, 
mellynek uszályát Yalmy herczeg emelte, 
még magáról sem tudott, s mikor tudott 
volna, csak magárul volt szabad tudnia.

(Vége következik.) KOVÁRY.

ELVÁLÁSKOR.
Ki tudni vágy, az érzelem való-e 

A melly szivében fölmerült, 
Váljék el attól, kit leikébe zára,

S kiért olly édesen hevült; —

S ha távolában is forrón buzog még 
A szívben élő szenvedély: 

Tanújelét adá, miként szerelme 
Való, s miként szerelme mély.

KÉJVÖLGYI.

KEDVESEM SÍRJÁN.
Boldog valók mint angyalok között, 
Miként öröm az Udvezült’ szivében, 
Boldog mint gyermek anyja’ csókölében 
S mint Isten a menny’ szentjei fölött.

Szivem aranyreménybe öltözött, —  
Mennyország volt a lányka kebelében, 
És üdvesség volt lenni szent körében : 
Azért tudá szivem imádni őt.

S ő most halott; szerelme lett halála, 
Megölt reményem rajta szemfödél, 
Hitem világa ég enyésztinél.

Sírjának én vagyok fonnyadt virága, 
Emlékezet’ vércsepjeit könnyezem,
És könnyeimből száz virág terem.

TUSNÁDY.
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ZÖLDLAKY SZÁLLÁSA.
(MUTATVÁNY.)

(Vége.)

kan. kiről azt hinnéd, hogy a 
város’ első ügyésze , ez elfog
ultnak akar látszatni, egy 
csomó iratot vesz kezeibe, ez
zel megy reggelizni, ámde már 
fél kilenczkor felszökik, s kér
kedni akarván rangtársai e- 

lött (mert ez már gyöngéje az embernek) imigy 
szól:

!

Mennem kell! dolgom van N, senátornál, 
aztán a váltótörvényszékhez kell mennem.

Ezzel elfut, végig siet a főutczán. bemegy 
a városházába, föltekint a procuratoriába, elfut 
a váltótörvényszék felé, s ha ismerősekkel ta
lálkozik , vagy emberek közé vegyül, panaszol- 
kodik mennyit kell futkároznia , mennyire el van 
foglalva.

Peres ügyei' sikerével dicsekszik , legjob
ban szeret a váltótörvényszékről beszélni, min - 
den fontosabb szakot saját gyakorlatából (?) 
vett esetekkel illustrálgat, s mert ez némelly 
emberek előtt tekintélyt ád, a bírákat s törvény- 
széki tagokat gyalázza.

Hinnéd hogy alig van szabad percze, pe
dig épen az ellenkező ál l , de neki igy kell ten
nie , mert a világ csal s csalatni akar, aztán 
különben szemet is szúrna , hogy olly urilag él, 
de igy az hiszik hogy sok jövedelme van.

S az orvos ? ez szinte pompásan butor- 
zott teremben lesi a szerencsét, mi más embe
rek bajától foltételeztetik, szeretné ha ágyba 
dőlne a fél város, de ez nem történik meg, s 
annak is ki beteg, van már orvosa — s igy ő is 
charlatankodik.

Ő is egész délelőtt szaladgál, ha valamely- 
lyik ismerősével találkozik , szóba áll ugyan ve
le , de csak azért hogy megmondhassa , mikép 
nem tudja hol áll feje a sok dolog miatt ;s miu
tán jo fenszóval, úgy hogy a körülállók, vagy 
mellette elmenők is meghallhatták, elmondta, 
milly igen el van foglalva betegei által, s azt 
állítva hogy még legalább tíz látogatást kell dél- | 
elölt tennie, búcsút vesz ismerősétől, bemegy | 
egy házba, fölfut az emeletbe, széttekint, s mi
vel semmi dolga vagy keresnivalója sincs itt , 
ismét lemegy, m ajd megint szóba áll valakivel, 
ezt is hazudsággal mulattatja, azután ismét ide 
s tova futkos délig, s ha ebéd után vagy est
ve emberek közé jön , ügyesen fordítja saját 
becses személyére a beszédet, orvoslásai’ si

kerével dicsekszik, fontos eseteket hoz elő, s 
elmondja , minő szerencsével győzte le a ve
szedelmes kórt, pedig szegénynek talán betege 
sem volt még.

De hiában, igy kell tenni a mai világban, 
melly habár okosnak mondatik is , sokszor csa- 
latik meg illy charlatankodások által, mert van
nak emberek, kik adnak a külszínre, kik előtt 
az a fő, s igy egvpár port csakugyan nyer ez 
által az ügyvéd, s egypár beteget az orvos; sőt 
találkoznak olly ifjak is, kik elég ügyesek ezen 
szemfényvesztés által megalapítani szerencsé
jüket.

Mi azonban e fölötte kis számú sorskegyel
teket elhagyva, azokhoz térünk vissza, kiknek 
nem kedvez annyira a szerencse , s kik annyit 
sem bírnak bekeresni, mennyi mindennapi ki
adásaikra szükséges.

— A manóban, a szerencse soká várat 
magára ! mondják ők, — de azért nem szabad 
kétségbe esnem! egy kis türelem még, s az
tán meglesz a siker.

Igen , de a váltó lejárt, a ruhák elkoptak, 
s szállásbér is fizetendő.

Előhivatik a hitelező, ez tudja, hogy pén
ze veszve van ha föllép , neki is érdekében fek
szik hogy föntarthassa magát adósa , kitől csak 
ugv remélhet visszafizetést; a váltó hát prolon- 
gáltatik-, s 400-ból hatszáz lesz.

—Eh , se baj! mond ismét az ifjú! hisz rö
vid idő múlva kifizethetem , mert ha nem len
ne is gyakorlatom , dús nőt veszek.

A remény, mellynek kedvencz foglalatos
sága bolonddá tartani az embereket, — s innen 
lehet az, hogy a reményt kifejező szó generis 
foeminini minden nyelvben — ismét új csábbal 
kecsegteti őt. p

Ő megismerkedett egy szép leánynyal, ki
nek pénze van,  udvarolt neki, s a leány nyá
jas volt iránta , s ez már elég alap a vérmes 
reményekre , s hátha még szerettetik !

De legyen bár mikép e két eset közöl. 
ezen új fizethetési reményalap új költségeket is 
szül.

— Láttatni kell magamat. — mond ő — di
vatosan öltözködni, mert ez tetszik a nőnek, — 
színházba menni, kikocsizni a zöldbe, ha ők 
is ott lesznek, s részt venni minden tánczvi- 
galmakban , mert csak igy számolhatok sikerre.

Az ifjú szerelmes’ reményei merészek , ő 
2
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bízik, hogy a kevés adósságot, mit még csi
nálnia kell, csakhamar kifizetheti, nosza tehát 
ismét pénzt hajhász.

Az, kit előhívat, nem tudja hogy másnak 
is tartozik , s ád pénzt, persze jó nagy kamat
ra , vagy attól is kap kinek eddig tartozott , 
mert azt irondá neki: im a szép nő szeret, ha 
egypár hónapig fen tudom magamat tartani, 
elnyerem kezét.

De lássuk , mit mivel amaz ifjú , ki elto- 
kélette magát adjunctussá lenni.

Ennek társaiból ismét két töredéket alko
tunk ; az első , melly szerény s megfontolja mit 
tesz , át kezdi látni, hogy az élet nem teljesíti 
vérmes reményeit, s leverten szomorodva él, 
átlátva, hogy neki nem virul a szerencse zöld 
ága.

Látván collegáinak kedvezőbb helyzetét, 
még inkább nő szomorúsága, s fáj hogy nélkü
löznie kell mind amaz élveket, miket igényel
het állásánál fogva , s talán kárhoztató Ítéletet 
mond szülőire, kik ügyvéddé képezték őt, a 
városba küldték, s igy boldogtalanná tették ; 
mert ha gazdatisztséghez alkalmazzák, vagy 
csak mesterséget taníttatnak is vele, egysze
rűbb körben bár, de mégis boldog lett volna , 
holott most tantalusi kint kell kiállania, s ha a 
becsület’ utján akar megmaradni, s ennek szo
ros szabályai szerint, nem akar adósságokat 
csinálni, midőn nincs alapos biztosítéka a kifi
zetés'lehetőségére, s megelégszik avval, mi a 
szükség által parancsolt adósságok’ kamatain 
fölül csekély jövedelméből megmarad , terhes 
munka s mégis nélkülözés, elégedetlenség, s 
ebből szükségkép eredendő boldogtalanság közt 
fogja eltölteni legszebb ifjú éveit, meg lesz ta
tján fosztva az élet’ valódi s legfőbb boldogsá
gától is, attól, mire minden jobb ember vágy, 
a családi, a házasélet’ isteni kéjeitől; mert hisz 
ő, ki maga is alig bir megélni, mikint vehetne 

I nőt? egyedül, ridegen fog élni, legfölebb csak 
aljas női körökben, vagy bűnös frigyre csábítva 
le kell mondania a tiszta kéjekről, mik után 
sovárog , — le talán az egész életre, mert ha 
később agguló korában elegendő jövedelemre 
tesz is szert, nem akarja hervadt kóróhoz köt
ni a díszlő virágszált.

Apák ! kik erővel úrrá akarjátok tenni fiai
tokat, a nélkül hogy vagyont adhatnátok neki, 
higyétek el, sokkal jobban tesztek, ha korán 
mesterségre adjátok ő t , vagy ha ez épen el
lenkezik hiuságtokkal, gazdatisztekké hagyjátok 
lenni, igy nem fognak nélkülözéseknek kitétet
ni, nem lesznek kitéve az elégületlenség' kínjai
nak , hanem habár egyszerűbb körben is, él
vezni fogják mindazt, mi fölfogásukhoz képest 
a boldogsághoz szükséges.

Higyétek el! nagy lelki erő kell arra, hogy 
ne nyúljon1 az ember bármi módhoz az élvezet

dús fővárosban , s hogy nélkülözni s lemonda
ni tudjon , midőn van lehetőség habár csak rö
vid időre is élvezni.

Becsülést s tisztelést érdemlő az ifjúság’ 
ezen része, melly képes leküzdeni a hiúság' in
gerlő ördögét; ámde vannak ollyak, kik nem 
képesek , vagy nem is akarnak ezzel hosszasan 
küzdeni.

S ez osztályunk’ második töredéke. Az if
j ú , ki átlátja, hogy az mire számított nem si
kerül az eddigi utón, el hagyja magát szédíttet- 
ni ama hit által, hogy eddigi igénytelensége s 
Összevonulása okozta, hogy nem voltak ügyei.

Látja ifjú rangtársai’ valódi vagy csak 
charlatanságuk által alakuló terjedtebb körét, 
s ama szerencsétlen gondolatra vetemedik, hogy 
ő is követi példájokat, s más móddal kisérti a 
szerencsét, s most ő is azt teszi, mit előbb le
irtunk , s talán épen azon sikerrel.

Ő kiben volt kedv a dologra , ki kész lett 
volna fáradság által megkeresni kenyerét, ám
de nem birt elég erővel a nélkülözésre, midőn 
a csalfa remény kecsegtette, már egy fokon áll 
a könnyelművel; s ki ennek oka ? apja! adta 
volna más pályára , munkás honpolgár leendett 
volna, s itt talán szerencsétlenné lesz.

Kövessük tovább a sikamlós pályán ifjain- 
kat. A két egyelőre ellenkezőn kiindult ifjú egy 
fokon áll már, mindkettő urilag él, adósságok
ba merült, gazdag parthiet hajhász s ettül föl
tételezi szerencséjét, ha porokét vagy betege
ket nem kaphatna.

Vannak, kiknek kedvez a szerencse, kik 
jól házasodhatnak, kifizetik lassankint, vagy 
épen egyszerre csekély adósságaikat, s kere
sett ügyvédek vagy orvosak lesznek idővel; ám
de nem mindenki illy boldog.

Lássuk azoknak, kik nem azok, további 
pályáját.

Ők szerettettek a dús nő által, vagy csak 
azt hitték.

Megesik gyakran, hogy alaptalan volt hi
tük, hogy a gazdag polgárleány, ki szeretne 
ügyvédné vagy orvosné lenni, czimükért volt 
nyájas irántuk , ámde midőn időközben olly ifjú 
jött körébe, ki nem csak hódoló, de kérő is 
volt, ehhez ment férjhez.

S ha. szeretett is a hölgy , atyja józan szá
mító lehetett, vagyonos vöt akart, s mivel olly 
kérő jö t t , kinek volt annyija, mennyit követelt, 
oda ígérte leánya’ kezét.

S a leány talán sírt, kesergett egyelőre, 
ámde korunkban kevés a hölgy, ki szilárdul da- 
czolna az atyai akarattal, midőn főkötő kinál- 
tatik , és elvégre a legtöbb szerelmes nő is kész 
annak nyújtani kezét, kit egyelőre örömest 
visszautasított volna szeretője miatt.

Az ifjak, kik a leggyöngébb alapra, női
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szeretetre épiték fellegváraikat, egyaránt csa
latkoztak.

Eh ! átok pokol ! a nő mind ravasz , vagy 
hütelen , mondják ők — de azért nem kell két
ségbe esnem , hisz van még más hölgy is a vi 
lágon , más ismeretséget fogok kezdeni, s mégis 
sikert vívok ki.

L-ehet, hogy már ekkor van annnvi jöve
delme , hogy illőleg elélhetne, de ő többre vá
gyódik.

— Nem teszem magamat nevetségessé, 
— igy okoskodik ő , — hisz kigúnyolnak társaim, 
aztán ha fölhagyok eddigi életmódommal, nem 
teszek olly könnyen szert gazdag nőre, de igy 
okvetetlenül boldogulok.

Ő nem okult az egyszeri csalódás által; 
hiúsága, fönhéjazása által elkapatva, hajlandó 
hitelt adni a csalóka reménynek, nincs elég lel
ki ereje ellentállni a csábnak, s tovább rohan 
a megkezdett pályán.

Ismét adósságokat csinál, ámde a siker 
késik, hitele elapad, s mármár sürgetik hitele
zői , pedig a kamatok' fizetésére is új adóssá
gokat kell csinálnia.

Egy töredék,— s ez még szerencsés — e 
fokon megbukik, de sok még fontartja magát.

Eddig csak adósságcsináló volt, — most 
már más is lesz.

Van Pesten egy neme az embereknek, melly 
vérszopó mint a lónadály, fekete lelkű mint az 
ördög, szívtelen minta népzsarnok, s minden 
gaztettre kész mint a legelvetemültebb rabló, s 
ezek a zsidó s nem zsidó gschaeftmacherek.

Ezen undok népfaj örül, ha ügyvédet vagy 
orvost vonhat be társaságába, mert ezektől ke- 
vesbbé tart az , kit meg akarnak csalni, ezek
ről kevesbbé teszi föl a világ a gazságot. Ha 
illy állású társat keríthetnek , szívesen adnak 
neki egy részt vétkes keresetükből.

S az ifjú ismét igy gondolkozik : az uzso
ráskodás mai világban olly mindennapi dolog, 
hogy hat kamatra úgyszólván senki sem ád már 
kölcsön pénzt.

— Mennyi tekintélyes ember uzsorásko- 
dik Pesten , s azért nincs-e becsületük? — na
gyobb szerepet játszanak mint bárki, büszkén 
hordják fejeiket, s a világ s még az előbbke- 
lők is hízelkednek nekik.

— Bolond lennék, ha irtóznám e lépéstől, 
hisz mi van abban ? valaki pénzt keres , ő meg
egyezik benne, hogy 20—30 kamatot fizet, én 
pénzt kerítek neki, s tőle s a hitelezőtül ka
pok honoráriumot.

— Ha én nem teszem, teszi más,  ő az
ért vesz föl pénzt, rajta nincs segítve, — nem 
lenne hát eszem , ha haboznék , s inkább adós
ságokba verném magamat, s én fizetnék nagy 
kamatot, hogy más dugja zsebébe a pénzt, mi 
enyém lehetett volna.

S az ifjú a gschaeftmacherek tarsasagaba 
áll, s egyelőre nem egyéb mint az uzsorások 
közbenjárója, mint illven jovedelmes kereset
tel bir , kifizeti adósságait, s mert titokban te
szi azt, vagy mert korunkban már ez véteknek 
sem tartatik , — becsülete nem csökken, sőt 
gyakran azt tapasztalja, hogy most még na
gyobb tiszteletben áll; s igy lassankint eltom
pul az irtózás , mit e keresetmód ellen egyelő
re keblében érzett.

Sok ifjú nem halad odább ; e ponton állva, 
amaz ismeretségeknél fogva, miket illy helyze
tében kötö-tt, porokét kap,  vagy talán dúsan 
házasodik, s talán — mi különben nagy ritka
ság— fölhágy az uzsoráskodással.

Mások azonban nem illy boldogok ; egy- 
némellyik ügyetlen e pályára, vagy nem» bir 
olly zsidót szerezni, ki megbízná illy ügyekben.

Ő hát nem avatkozhatik illy ügyekbe, s 
mivel e móddal nem szerezhet jövedelmet, foly
tatja az adósságcsinálást. Nagy,fölötte nagy ka
matokra kölcsönöz, mert nem bir elég erővel 
úgy élni, mint jövedelméből telik, habár már igy 
is tisztességesen elölhetne , de ur akar lenni, 
s hogy e lehessen, gazdag parthiet hajhász.

Soknak nem sikerül ez — s ekkor elvégre 
megbukik, ingóságai eladatnak, s ha nem kap 
hamarjában vén vagy rút nőt, egyszerű sőt sze
gényes hónapszobába kénytelen vonulni, s mert 
bukása által megbizói’ bizalmát is elvesztő, vég
kép tönkre jut.

Ámde azért meg van keblében a hiúság, 
minden áron ur akar lenni, s hogy urilag él
hessen , megragad minden eszközt; egyelőre a 
jó s gonosz szellem küzdenek keblében. Elvég
re ez utóbbi győz , s ö vagy hamis kártyás lesz, 
vagy vén nőknek udvarol, vagy épen váltóha
misítóvá aljasul.

De nem akarjuk tovább festeni ezen szo
morú, s Istennek hála még eddig ritkább er
kölcsi hanyatlást, s más képhez térünk által, 
nem méltatva hosszas figyelemre ama szeren
csétlen osztályt, melly a kártyaasztalnál keres 
egyelőre szerencsét, s melly ez által gyors lép
tekkel rohan az örvény felé.

S most ismét kérdem , nem lehettek vol
na-e mindezen szerencsétlenek boldog honpol
gárok , ha nem adja őket hiú atyjok e sikamlós 
pályára ?

Azonban ők csak magokat tették szeren
csétlenekké , ámde van ki másokat is azzá tesz.

Azokrul szólok, kiknek elvégre sikerül a 
nősülés. — A hölgy, kit nőül vettek, nem olly 
gazdag ugyan, minőre előbb számítottak, de 
már kevesebbel is beérik, mert látják, hogy 
nem„ képesek magokat tovább föntartani.

— Nőm hozományából kifizetem adóssá
gomat , a lobbii elhelyhezem r.agy kamatokra , 
majd pórokét is kapok, s tisztességesen elélek.
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f Ezzel megnősül. —■ Most két lehetőség van :
a nő , ki szereti férjét, s ki talán árva, vagy 
kinek szülői rovidebb látásuak, kifizeti hozomá
nyából férje adósságait, s hajlandó elhinni, hogy 
a hátramaradt pénz' nagy kamatjaiból urilag el- 
élhet, meg hogy férje’ keresete is szaporodni 
fog.

Lehet hogy ez sikerül; ámde lehet, hogy 
egypár adós nem fizeti vissza a pénzt, hogy 
nem szaporodik a férj' jövedelme.

— Urilag kell élni, mert ha nem, annál 
kevésbbé lesz porom! s a nő, ki talán él hal a 
fényért, s még mindig hisz férjének , hajlandó 
erre, s ők a tőkéből élnek ; ez apródonkint elfogy, 
most adósságokat csinálnak , elvégre megapad 
e forrás i s , alig győzik a nagy kamatokat fi
zetni.

A férj elégedetlen, boldogtalan, zsémbes, 
durva neje iránt, mert elég férfin van, ki elég 
aljas nején kitölteni boszuját, szemrehányások
kal halmozva el őt.

— Te vagy szerencsétlenségem’ oka , ha 
téged’ el nem veszlek, dúsabb nőt kaphattam 
volna, vagy ha nem is, magam jól elélhettem 
vala.

A nő egyelőre sír, és tűr; de beáll a nél
külözés, a szükség, alig bírja magát és gyer
mekeit ruházni ; ő hiú , szép udvarlók környe
zik, gazlelkü nők veszik körül, ő egyelőre küzd 
a csábbal, de férje megutáltatta magát, dur
ván bánik vele , a hodóló csupa nyájasság, csu
pa udvariasság; — olly emberért, ki szerencsét
lenné tette , s ki most kínozza s durván bánik 
önnel, balgaság lenne megvetni a dús szeretőt, 
— mondatik neki, — ő haboz, menekülni akar 
a csábtól, elvégre megváltja szerelmét az ud
varlónak, s boldogítja őt; de ez hütelen lesz, 
az első lépés meg volt téve , s ő odább rohan 
a bünpályán, s eltemeti saját, el gyermekei' be
csületét.

Apák , könnyelmű ifjak s férjek ! e kép szo
morú , de való.

De lássuk mi történik, ha a nő okosabb, 
vagy legalább szülői azok. A férj zsarnokká 
lesz, kínozza nejét, s ez elvégre kétségbeesve 
adja oda örökét, s vagy siránkozás, nélkülözés 
és nyomor közt tölti el életét, mellyben még 
férje’ szerelme sem boldogítja, vagy mint az e- 
lőbbi, megsikamlik, s bűnös pályára rohan.

E szomorú képek után lássuk amaz ifjat, 
kit úri fényben hagytunk el, az uzsorások’ tár
saságában.

0 egyelőre csak segédjok volt, de ők töb
bet követelnek tőle , ők csalnak, hamisítanak; 
fölszólítják , legyen segédük , vagy befonják a 
bűnbe , a nélkül hogy észrevenné.

0 egyelőre irtózik a vétkes tettől, de ki- 
nevetletik.

Ám hát Isten Önnel! elválunk, majd

találunk mi embert, ki helyét pótolja,—mondják 
a gonoszak.

S fájdalmas , de való ! — ő irtózik elvesz
teni a jövedelemforrást, nem tud összevonulva 
élni , s lemondani a megszokott fényűzésről , 
talán adós is a gonosz czinkosaknak, s ezek kö
vetelik a hitelezett öszveget, hogy annál bizto
sabban elcsábíthassák példákat hoznak föl, mik 
sikerültek, mutogatják a fölfedeztetés’ lehetlen- 
ségét, tekintélyes egyénekről mondják, hogy 
szinte ezen utón gazdagodtak meg, s az ifjú 
egy ideig küzd a vétek’ csábjaival, mi segédet 
lel a hiú nagyravágyásban , — elvégre megteszi 
az első lépést, ez sikerül, ő tovább rohan a 
bűnpályán, egy ideig föntartja magát, de el
végre börtönbe kerülhet.

Mennyi szomorú kép , s mindegyik való ! 
apák méltassátok ezt figyelemre, s ti is ifjak, 
kik még kezdők vagytok. Nehéz, fölötte nehéz 
ugyan nélkülözni, midőn élvezni látunk, de mit 
ér a rövid élvezet, ha illy örvénybe juttok általa!

íme mit láttunk a kárpitok mögött 9 szomo
rú képeket, mik , mint legeiül is mondtuk, egy
részt szerencsétlen álladalmi viszonyainkból is 
folynak ki; ámde e tekintetben is szebb jövő 
pitymallik.

Mert habár nem lehet is reméleni, hogy 
a tanult s ügyvédi pályára készülő ifjak’ száma 
kevesebbedni fog, habár ezentúl is csak isko
lába adandják az apák gyermekeiket, — nem 
lesz az ifjúság egyedül az ügyvédi pályára szo
rítva. Vasutak , csatornák , s talán jobban el
rendezett népiskolák fognak keletkezni, a köz
ségjegyzők’ sorsa javíttatik, gyárak keletkez
nek , a vámmentség eltöröltetik , ezek jövedel
mét állományi hivatalnokok kezelik , szóval szá
mos ólly új életmód nyílik, miáltal tisztességes 
alkalmazást nyerhet az ifjúság, minek követ
kezménye majd az lesz, hogy az apák e hiva
tásra képeztetik ki fiaikat, s kevesebb egyén 
tódul be a fővárosba, hol aztán több keresete 
leend a meggyérült ifjú ügyvédi s orvosi kar
nak.

De im ! mennyire tértem el a Zöldlaky szál
lástól! — bocsánatot, ezerszer bocsánatot kérek 
ezen unalmas kitérésért, melly után hogy jóvá 
hozzam hibámat, ön' kedvencz tárgyára, a női 
pipereasztalhoz térek át , azaz elhagyván az 
adjunctus’ szobáját, mellynek lakója épen kilép 
szobájából, s hihetőleg Thalhauserék' laka felé 
megy , tekintetes Zöldlakyné asszonyság' szo
báiba vezetem szép nagysádat.

REMELLAY GUSZTÁV.
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ORSZÁGHÁZ.
E fontos tárgyban érdekes czikket közöl 

T. A. úrtól a Pesti Hírlap' utóbbi számainak e- 
gyike, olly érdekest, mikép azt lapjaink’ olva
sóival is közlendőnek véltük. „Már az ókor’ 
legtávolabb századaiban érezték — igy ír T. Á. 
ur — hogy azon helyeket, hol a status legfőbb 
jogait gyakorolja, fénynyel kell körülvenni. A 
dolgok’ benső méltósága a sokaságnak nem 
imponál, s e fölött van az emberben bizonyos 
érzet, melly a cselekvés s a hely között ösz- 
hangzást kíván. A honpolgár’ büszke öntudata 
is követeli, hogy olly helyek, hol sorsa fölött 
határoztatik, dísztelenek ne legyenek. Bizonyít
ják mindezt az ó és új kor’ középületei, s kü
lönösen a törvényhozást illetőleg , Washington
tól Karlsruheig fényes termek állíttattak a tör
vényhozó testületeknek. Mi magyarok termé
szetesen e tekintetben is kivételt képezünk, 
mert hiszen tudjuk, hogy szép teremek még 
nem hoznak jó törvényt, s m e r t  mi nem v a- 
g y u n k h i u  n e m z e t ,  vagy talán pozsóni 
országházunk disztelensége által minden más 
országházat azért múl fölül, mert azt úgyis in
kább a magyar törvényhozás' ideiglenes szállá
sául , mint országháznak kívánjuk tekinteni. E- 
zen tekintet, de főleg azon természetes kívánat, 
hogy országgyűléseink az ország' szivében Pes
ten tartassanak, hozá szőnyegre az országház’ 
ügyét. A múlt országyülés, mint sok másban, 
e tárgyra nézve is a választmányok’ kényelmes 
ösvényén haladva , választmányt nevezett, s e 
fölött programmot bocsáta ki, felszólító a mű
vészeket , jutalmakat tűzött ki. Nem akarunk 
itt most ez eljárás' czélszerü vagy czélszerütlen 
voltáról szólani; elég az ahhoz, hogy e dolog
ban a számadás gazda nélkül történt. Az orsz. 
gyűlésnek igen bajos volt úgy intézkednie , 
hogy az orsz. választmány ne compromittáltas- 
sék. — Pénz forgott szóban, s nekünk min
denre van pénzünk, csak a statusszükségek 
fedezésére nincsen. Magyarország különös szín
ben tünteté föl magát Europa előtt, s pedig a- 
kár igaz volna , hogy e 12 milliónyi népességű 
ország az indítványozott hárommilliót meg nem 
bírná , akár ha csupán a fizetéstől vonakodott. 
— De azon remény’ fejében, hogy ez nem ma
radhat mindig igy, térjünk át az országházra.

Tegyük föl, hogy a jövő s ha ez nem, a
3. 4. vagy tizedik országgyűlés ismét szőnyeg
re hozandja az országház’ ügyét. Véleményünk 
szerint olly terv volna elfogadandó, miszerint 
az épület nem csak az anyagi igényeknek meg
felelne , de művészi értéke által az építészeti 
ízlés’ nemesbítésére is hatna. Miután e tárgy
ról mindenkor illy nézeteink voltak, nagy örö
münk volt látni, hogy Markó jeles művész, ki

nek hire európai, kire méltán büszkék lehetünk 
hogy hazánkfia, a kibocsátott programm sze
rint országháztervet készít. E munka' becséről, 
ha majd készen leend s a nyilvánosságnak át 
adatik, illető bírák fognak ítélni. Szabad legyen 
mindazáltal hinnünk, hogy kitűnő fog lenni e 
terv. Nem alaptalan e várakozásunk. Tudjuk 
már a történetekből, miszerint nagy festők egy
szersmind nagy építészek valónak, s ki nem is
meri e férfiú' tehetségét s művészeti általános 
képességét? A művész, ki az építészet’ e clas- 
sicus földén , Florenczben é l , folyvást a leg
jobb építészeti iskolában van. Megannyi fontos 
körülmény, melly a készülőben levő tervet elő
re különösen ajánlja az illetők' figyelmébe. De 
ismételjük , hogy e művész hazánkfia, ki, habár 
évek óta kívül él e művészetnek nem kedvező 
hazán, azt olly híven szereti, mint bárki más, 
ki e hon’ határait soha nem hagyja el s a pos- 
ványos alföldnél szebb hont nem látott, s szé
naboglyáiban véli látni a művészet' legszebb 
teremtményeit. Nem lehet ugyan nézetünk sze
rint a művészet’ becsének criteriuma a haza- 
fiság, de ha a honfi művész készít tökéletesbet, 
vagy csak ollyat, melly az idegen müvei mél
tán vetélkedhetik, bűnnek tartanók, ha nem a 
honfi’ müve nyerné az idegen fölött az első
séget.

Markó e terv miatt készül hazánkba jőni. 
Bár teljesülne szándéka , hogy tapasztalhassa , 
miként a valódi művészt , a honfi művészt hon
fitársai is érdeme szerint tudják méltányolni. 
Sok hibáink’ egyike ugv is , hogy political moz
galmak közepeit a civilisatio’ más kellékeiről 
elfeledkeztünk, hogy az ipar, tudomány s mű
vészet’ mezejét kopáron hagyok, mintha a való
di szabadság e javak mellett meg nem férne , 
vagy épen nélkülük elérhető vagy fóntartható 
volna. A tudás azon szárny, mellyel az egek
be repülünk, a tudatlanság átka az emberi nem
nek : mondó már Shakspeare , s nagy igazságot 
mondott. Mig a szabadságot műveltséggel pá
rosulva az emberi nem' legnagyobb áldásának 
tartjuk, úgy hiszszük, hogy a müveletlenség 
es tudatlanság mellett vele élni nem tudunk.1'

—■

SZERELEM.
O... Etelkához.

6.

Ha, mert dús vagy, azúrt 
Enyém sohsem lehetsz,
S világszeriin hozzád 
Illőbb fiút szeretsz:

3
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Bár egy istennőnek 
Tenni szeretnélek:
Mért nem vagy koldusnö ,
Hogy e 1 v e h e t  n é 1 e k !!

LISZNYAY KÁLMÁN*

— —

HETI SZEMLE.
— Több lapok meleg szózatot emeltek 

legközelebb színészetünk’ ügyében , fejtegetve 
mindig sürgetőbb szükségességét oily intézke
déseknek , mik által a magyar színművészet’ 
olly reménydusan fejlő életének jövője biztosít- 
tassék. Ez óhajtásban mi is teljesen osztozunk, 
s nincs hőbb kivánalunk, mint végrevalahára 
olly intézkedéseket látni színmüvészetünkre néz
ve , minőket nemzetnek, melly a polgárosodott 
névre igényt tart, nélkülezni nem lehet. És mi 
hiszszük, mikép a magyar, ki ez ügy’ fontos
ságát országgyűlésein elismeré, ki azt már, ha
bár bizony fölötte takarékos, de mégis némi 
segélyzésben részeltető, a magyar, mondom, 
bevégzendi a kezdett munkát, s legközelebbi 
országgyűlésnél tovább a színművészeiét fillér- 
kedni már nem engedendi. Mi tehát a nemzet
től várjuk, hogy végkép megszüntesse szín
ügyünk’ jövője iránti aggodalmainkat. Majd lesz 
még bő alkalmunk e tárgyra visszatérni , s ak
kor többet. Addig is valljuk meg benső öröm
mel mikép

— Most már igazán elmondhatni, mit e- 
gyik tisztes budai sógor monda nem régiben 
sör közben komájának , hogy t. i. „die ungari
sche Sprache g r a s  s i r t  schon auch in Ofen“ ; 
a budai színházközönség’ nagy része ugyanis 
azon óhajtását nyilvánítá, vajha a télen át leg
alább hetenkint kétszer, magyar színi előadáso
kat élvezhetnének budai kis színházukban. 
Nemzeti színészink lennének t. i. hetenkint két 
előadásra átmenendők, természetesen illő díj
ért. Némellyek azt tanácsiák , szerkeszszen Hu
ber ur új magyar társaságot Budára. — Mi azt 
hiszszük, hogy ha a müveit budai közönség ma
gyar színészetre vágyik, e dicséretes vágyának 
czélja bizonyosan nem vidéki színészet, mert 
eben gubát vásárolni kedve senkinek sincsen ; 
s mi épen nem látjuk által, miért ne áldozhat
nák nemzeti színészink azon estvéket, mellye- 
ken Pesten opera adatik, a budaiaknak, kivált 
ha a nemzetiség’ szent ügye is lelkesítné őket: 
sőt azon testvéries eljárást sem tartanók kiesz- 
közölhetlennek, miszerint hébehóba legalább 
egyegv operácskával is lennének megörvendez
tetve budai szomszédink. Azonban ha ez való- 
sulásra nem juthatna, akkor legczélosbnak tar
tanok, hogy Huber ur szerkeszszen Össze egy 
kis magyar társaságot a legjobb vidéki tagok- 
bul, de úgy hogy egykét egyén a nemzeti szín
háztól is rendesen minden estve föllépjen velők.

— Néhány újdonság élénkítendi a színpadi 
jatékrendet nemsokára. Obernyik’,E 1 s ő s z ü- 
lo t t 'e  nem késik már soká; Jókay Móricztól 
két színmű vár adatásra: a ,Két  g y á m 1 czi- 
mü népszínmű, s K i n c s t á r n o k  ez. történe
ti drama. Irinyi ur is benyujtá már minap em
lítettük vígjátékál. Tehát új mozgalmaknak né
zünk eléjök.

— Hasonló mozgalmaknak szeretnénk hír
nökei lehetni az operában is, — de nem lehet. 
Don Pasquale csak lassacskán tanultatik, s még 
pár hó eltelhetik, mig színre kerülend. Nagy 
hiány Füredy’ távulléte, ki azonban már e hó’ 
végére haza váratik. Wolfot csak husvétkor kap
juk színházunkhoz. Addig tehát meg kell nyu
godnunk a status quoban, quand merne. —

— Gróf Keglevich Gábor ő mélt. a mű
vészet s művészek’ lelkes pártfogója, névnap
ja’ előestvéjén estzenével tiszteltetett meg, melly 
alkalommal a nemzeti színház’ dalnokai által 
igen csinos vocalkarok lőnek elénekeltetve.

— A budai várhegy’ átfúrása csakugyan 
nem tréfa. Az azt illető folyamodványok az il
lető helyen helyben hagyvák. A tunnel’ egyik 
nyílása a lánczhídnál, másik a várkápolnánál 
leend. A vállalat' feje Clark hídépítész ur.

— A vasút Palotáig tegnap d. e. 10 óra
kor nyittatott meg ünnepélyesen. Főhg. nádor 
ő fens, saját magas személyében jelent meg az 
ünnepre.

— A légszeszvilágításra, egyik lap sze
rint, öt vállalkozó is akadt már. Mellyikök kíván 
bennünket legolcsóbban f ö l v i l á g o s í t a n i ?  
még nem tudjuk, csak óhajtjuk hogy azon ol
csó világosság czélnak megfelelő is legyen.

— Clair ur’ testgyakorlóiskolájában f. hó’
4-kén nyitá meg a télszaki folyamot, czélszerü 
intézetében a beleznayháznál. Leányok hétfőn , 
szerdán s pénteken délutáni 3—4, figyerme- 
kek kedden, csütörtökön és szombaton d. e. 
11— 12-ig veszik leczkéiket.

— A főváros hasonszenvi orvosainak e- 
gyik legtudósb, leggyakorlottabb s legkereset
tebbjét veszíté el a napokban. F. hó’ 2-kán 
húnyt el Bakody József hasonszenvi orvostanár, 
mint orvos és ember egyaránt becsült.—Béke 
hamvainak!

— Közeledik az idő, szép nagyságtok, 
melly elé a nőszív sóvár esengéssel dobog. A 
farsangot érijük. Illő hát szólni nemzeti táncz- 
ról egykét igénytelen igét. Tudjuk, hogy Szől- 
lő sy 'kö r  tá  n c z a  s Kőhegyi’ k o s z o r ú j a ,  
az elsőnek minden népszerűsége mellett sem 
bírtak utat törni maguknak azon bizonyos ex
clusiv társaság’ pompás teremeibe, melly ép 
azért mert elszigetelt természeténél fogva kizáró, 
sokáig idegenkedik ollykor a legnépszerűbb di
vatot saját szőnyeges körébe fölfogadni. így

--------------------------------------------
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történt a Körtánczczal, melly, mig egyfelől a 
legátalánosb polgáriság' diadalát vívta ki ország
szerte : túlfelől meg épen azon néhány aristo- 
craticus tánczteremből maradt száműzve, mellyek 
ellenben Fashion (divat) asszonyságnak mi meg- 
magyarázhatlan szeszélye által olly nemzeties 
hévvel pártolják a csárdást, hogy volt idő, mi
dőn a csárdások és körtánczosok közötti párt
viszály csaknem a York és Lancaster’ rózsáira 
emlékeztetett, És mi — kik az elvet, miszerint 
nemzeti lánczunk salonokba illő társalgási kel- 
lemtánczczá is alakíttassák (a nélkül azonban, 
hogy azért a kacskaringós eredeti csárdások on
nan kiküszöböltetnének, világért sem! hiszen 
különféle formákba lehet alakítói a nemzeti szel
lemet, tánczban úgy mint zenészetben, iroda
lomban , művészetben stb.), magunk— mondom 
— kik az elvet : salonizálni a magyar tánczot, 
váltig pártoltuk és pártolandjuk örökre— épen 
nem igen csodálkozunk, ha a főfő aristocratia 
üldözőbe vette a körlánczot; melly igen apró- 
zólag pretentieuse volt arra, hogy társalgási, 
és igen magavetősdi arra , hogy fesztelennek s 
kellemdúsnak mondathassék. Mert azon ellen
vetés, hogy a körtáncz francziássága miatt nem 
tetszik, nézetünk szerint nem áll, minden tár
salgási táncz a világon több vagy kevesbbé elő 
s hátra sifitelésből állván, s nem a formák, ha
nem a mozdulatok és taglejtések’ sajátsága al
kotván ez vagy ama nemzeti táncz’ szellemét. 
Nem jöhetett tehát jobbkor Yeszter ur legújabb 
találmányu T á r s a l g ó j a ,  mellyet akár ,K e 1- 
l e m t á n c z ‘nak akár ,T á r s a 1 g ó‘nak , av- 
vagy bárminek is nevezzenek önök, hahogy 
megfelelend a társalgási tánczok’ egyszerű si
maságának , és fesztelen igénytelenségének (mit 
azonban addig, mig ez új tánczot saját szemeink
kel nem szemléltük, bizton nem állíthatunk) ha 
mondom megfelel a Iegfensőbb műveltség’ kel
lékeinek,reméljük hogy az á tempo érkezett T ár- 
sa 1 g ó t azon exclusiv körök is elfogadni fog
ják, mellyek a szerintünk sem csinos Ízlésű 
körtáncznak máig sem nyitották meg fényes ter
meik’ aranyzott ajtószárnyait. Üdvezeljük tehát 
Veszter urat, a magyar társalgási táncz’ óhaj
tott reformátorát, s tőle, Europa legműveltebb 
városait ünnepelt magyar tánczoskint több íz
ben megutazottul, mást mint csinos salonlán- 
czot egyátalában nem várhatván, — Társalgóját 
szép önöknek eleve fölajánlani bátorkodunk.

— E napokban tartatott föl — miként már 
eleve említé a Honderű— Keglevics Gyula fia
tal grófnak menyegzője Budapest' legszebb ur- 
hölgyeinek egyikével, Orczy Georgine kisasz- 
szonynyal m. b. Orczy György’ s Berényi Er- 
zse grófné’ szép reményű kedves leányával. Az 
ünnepély a krisztinavárosi vérkápolnában, vagy 
németül Kéményseprőkápolnában ment véghez,

a legközelebbi rokonok’ és bizonyságok’ jelen
létében. Az ifjú férj szent ünnepély' végeztével 
azonnal kátai jószágára röpítette hitvesét, hol 
ő mlguk igen valószínűleg a télnek nagy részét 
töltendők.

— Néhány napok előtt egy vidéki levél
ben szóbirákul választatánk. Egy társaság t. i. 
,,az eddig jobb’ hiánya miatt használt b u r n ó t  
szó helyett“ két más szót szerkesztett, ezek’ 
egyike s z i p o r , másika s z í t a i ,  ez utóbbi az 
é t e l ,  i t a l  hasonlóságára. Mindkét szónak 
pártja támadt, — igen természetesen, mert a 
társaság magyar volt, s végre a két fél a Hon
derű’ bírósága elé folyamodott. Mi tehát ezen
nel ítélünk e tárgyban a mint következik : a 
s z i t á l  jó szó volna ugyan, s ha már megszü
letett, életben is hagyhatni, de nem olly érte
lemben, mint feltalálója vévé. Ét e l  és i t a l  
abstract jelentésüek s nem jelölik magát az a- 
n y a g o t  mit eszünk iszunk, azért mondjuk: 
egy ital víz vagy sör; a töltött káposzta jó é tel 
stb. Illy értelemben használhatnók a s z i t á l t  
is, például: s z o l g á l h a t o k  e g y  s z i t á l  
b u r n ó t t a l ?  — de burnót helyett nem. A 
s z i p o r  születési tekintetben már csak azért 
is alább áll a másiknál, mert egyesülés és nem 
ragozás utján született, de jelentésére nézve 
viszont ennek kell elsőséget adnunk, mennyiben 
tárgyát tökéletesen kifejezi, ámbár más oldal
ról meg, nem olly jóhangzásu , mint a s z i t á l .  
Véleményünk tehát ez: s z i p o r  jelenthetne 
b u r n ó t-ot, s z i t á l  pedig azt, mit eddig szip
pantásnak (eine Prise) neveztünk, s mindkettő 
megállhat a maga helyén.

— Dolezsalek Antal ur, a pesti vaknöve
lő intézet igazgatója visszaérkezett hosszasb ut- 
jából, mellyet Europa' nagy részében tön, s 
mellynek főczélja átalában a nevelőintézetek, 
különösen pedig a vakok’ és siketnémák’ inté
zeteinek megtekintése volt. A sikerteljes uta
zás’ eredményét tartalmazandó értekezést Dole
zsalek ur lapunknak szánta, s azt jövő év’ ele
jén közlendjük olvasóinkkal.

— Alkalmat veszünk itt a vaknövelés ba
rátit figyelmeztetni Dolezsalek urnák e tárgy
ban kijött több rendbeli munkáira, mellyek ré
szint magyar részint német nyelven koronkint 
eddig megjelentek, különösen, mellyet e szín 
alatt 1840-ben adott ki e ezím alatt: Ansich
ten über die Erziehung der Zöglinge einer Blin- 
den-Anstalt stb. melly czélszerüen s alaposan 
értekezik e tárgyról, magyarázó táblákkal van 
ellátva s a vaknöveldék’ első alapítója Haüy’ 
képével díszítve.

— Kik értelmes és ügyes mestertől akar
nak francziául megtanulni, keressék föl Fa u- 
con L. urat, Vagon Lajos hajmüvésznél az uri-
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utczában 456. sz. alatt. — Faucon ur falura is 
kész kimenni.

— Esztergombul azt írják a R. és Nev.- 
nek — mikép e ns vármegye’ tek. karai és ren
déi őszbó' 28-dikán kezdett, és következő na
pokon folytatólag tartott közgyűlésükben közaka
rattal elhatározák, hogy nt. Majer István, ugyan
csak esztergomi mesterképző-intézeti professor 
urnák ,Népneveléstan* czimü könyve, korsze
rűsége- és czélirányosságánál fogva , az ország’ 
minden t. vármegyéjének figyelmébe hivatalos 
utón ajánltassék. Mi az örvendetes tudósításnak, 
mind a megtisztelt tanító u r , mind pedig, és 
nem kev-esbbé tudunk a megtisztelő tek. me
gye’ tekintetébül Örülni; mint melly e határza- 
tával épen olly szép jelét adta a népnevelés’ 
valóban országos ügye iránti részvétnek, mint 
a milly mértékben tanusítá az ezen nevelés’ 
boldogító s egyedül biztos alapja-és irányának 
(melly a nevezett munkában olly világosan ki 
van emelve), ismerését.

— Megjelent a S u j á n s z k y  ur által i- 
gen gondosan szerkesztett s E m ich  G u s z 
táv ur által eddiginél még nagyobb csínnal ki
állított vallási almanach az Ő r a n g y a l .  A 14 
ívnyi szép kötésű könyvnek ára c s a k  2 pft. 
Alig megfogható olcsóság. Addig is mig részle
tesen megismertetnők tartalmával az olvasókö
zönséget, ajánljuk ez almanachot, mint legczél- 
szerübb karácsoni s újévi ajándokot.

— T h a l b e r g ,  ki gyöngélkedő nejét na
pokban folkiséré Bécsbe, onnan szombaton est
ve visszaérkezett, daczára minden sületlen hír
mondáknak, mellyek távoztának más okot ad
ván, visszatértét kétségbe hozák, s másnap dél
ben igen fényes hangversenyt adott a redoutte- 
remben, mellynek fénypontjait Don J u a n  és 
H u g o n o t t á k  ez. nagyszerű ábrányai tevék , 
meg a remekül játszott magyar dallamok, mik 
az elragadtatást legmagasb fokra emelék.

— T h a l b e r g  ur  h o l n a p  a d j a  u t ó 
só h a n g v e r s e n y é t  a NEMZETI SZÍN
HÁZBAN^ conservatorium’ javára. Gondos
kodjon kiki korán jegyekről , mert már is igen 
kerestetnek.

NECROLOG.
Felső eovi B e r t h a  S á n d o r ,  kir. táb

lai h. ügyvéd s több megyék’ táblabirája, saját 
és gyermekei, E r z s é b e t ,  Anna  és S á n 
d o r  népében is keseredett szívvel jelenti fe- 
lejthetlen hitvesének s illetőleg szereteti édes- 
anyjoknak született BALOGH MÁRIÁNAK Pes
ten f. 1845-diki őszhó’ 30-dikán reggeli hatod
fél órakoé 38-dik, boldog házasságuk’ 12-dik 
évében sorvasztó betegségben történt elhuytát.

Hiveg tetemei a boldogultnak, éltében 
nyilvánított kívánsága szerint, a Baloghi teme- 
1öbe Hont vármegyébe vitettek, miután azok

itt Pesten pénteken őszhó' 31-kén reggeli 8 
órakor beszenteltettek: — az engesztelő szent 
miseáldozatok f. é. őszutó’ 11-kén a helybeli 
főegyházban tartatnak.

t o é s í ! 5f®’s ií4 a
ZABADKA, őszelő’ 28. Ván
dor ! ha a sivatagokon ha
ladva , e város’ kétágú tor
nyát megpillantod a kék tá
volban , mérsékeld vágyai
dat, igényeid parányuljanak, 
feledd az aeolhárfát, feledd 
az aetheri lényeket, ne
hogy kényszerülj elmondani: 

Szép csalódás’ tőled is már 
Boldog én megválhatok,

mert prózai a világ, mellybe lépsz, és egyhan
gú mint ama kecskeduda , melly egész éjen át 
ablakod alatt rémesen fog dongni; — s mivel 
passati tempi, mikor a magyar ember megér
kezvén lóháton a faluba, a sok nyitott kapuk 
közöl bármellyiken nyargalt is be , mindenütt 
szívesen fogadtatott, te, nyájas utazó! moste 
rósz időkben Szabadkára jővén, kérdeni fogod 
bizonyára: ,,mellyik a vendégfogadó?“ és majd 
megmutatják a házat, mellynek falán két festett 
lőfegyver keresztbe téve czimerkép függ, s alá
írva olvashatod: ,.vendégfogadó“. —  Ez mind 
ugyan nem igen csábítólag hat reád, de a sors' 
vas keze kényszerít, és behajtasz, s ,,egy éjed * 
ollyan lesz, melly, ha Pick Ede’ tanítványa 
nem vagy is, — felejthetlen fog örökké marad
ni.— De halljuk: ,,mi hir Szabadkán?“ Nagy! 
— Itt vannak a „Weit Merkwürdigkeit“ok: — 
a híréért is bementünk , s megnéztük az ördög’ 
hidját, Varsót, Prágát, az osztrolenkai ütkö
zetet, sz. Ilona’ szigetét, s több efféléket, s 
láttuk egyúttal, hogy a fölirások szláv, franczia 
és német nyelveken hirdeték a csodákat; és 
magyarul ? — Why then ? — a magyar nem tar
tozik e köszönettel eme „merkwürdkeitosok- 
nak“ már csak azért is, hogy pénzét meg nem 
vetni elég kegyesek.— Gócs’ társasága az it
teni közönséggel, s ez a társasággal meg van
nak elégedve; 26-kán „Norma“ tele házban 
meglehetősen adatott, 27-kén a „Farsangi is
kola“. — Eszünkbe jut itt, mikép Zomborban e 
hó’ elején Chiabay’ társasága többi közt a Vé d 
e g y l e t e t  és Az é l e t ’ a p r ó  b a j a i t  szo
ros értelemben úgy játszotta , hogy a közönség 
a „grandes miséres de la vie“ darabban ko
molykodott és boszankodott, midőn e művé
szet’ Faringheaiból álló .kontáregyletet“ si- 
lánykodni szemlélte.— Valóban bámulatra mél-
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tó e szinészféle népnek arczátlansága, mennyi
re merészel a nézők' engedékenységével visz- 
szaélni, hololt Zomborban édesgetés van a 
teendők során. . K. S.

—  SÁROSPATAK , őszhó’ • 20. Félévig , 
évig forgathatja az ember a lapokat, mig ben
nük városunkról egy czikket talál;

,Sáros-Nagypatakróla szó 
Ritka mint a fehérholló !‘

s igazság, mert ha belőle a főiskolát, Rákóczy 
féle várral, a tanulókat, a katonasággal kigon
doljuk : Sárospatak egy igénytelen falu leend; 
s még igy is ugyan mesterség róla valamit Ír
ni ! Itt nincs színház, kisdedóvó ; nincs casino, 
megyeház, uszda, lövésziskola , nincs semmi, 
még csak egy jóravaló vendéglő vagy kávéház 
sincs!

Miről tudjon hát irni az embernek fia? —
A szüret megnyílt. „Döngeti hordóját, ké

szül szüretelni Palánki !“ Hegyeinken bor szű
kén lesz; rétéin két bőven borítja az áradás.

Sok víz ez ennyi borhoz! Vörösmartyként, 
ki, ha — közbevetőleg legyen mondva — nálunk 
írja „Rósz borát“ verse még egyszer olly jó 
leend, mert ezer lelke legyen annak, ki Sáros
patakon „hol van a jó s drága bortermő Hegy- 
alja“, egy ital tiszta bort kap , közhelyen, s igy 
bátran lehet az érdemes bormérők után kiáltani: 
„Korcsmáros, m é r e g k e v e r ő ! “

A társasélet csöndes, egyszínű; s fájda 
lom ! néhány zugban annál hangosabban kótog- 
nak a pletyka gépek'kerekei, szővén fonván az 
emberszólás’boszantó, éles kóczfonalait. Hiába! 
kisvárosi divat és színezet!

Nálunk mesterember is van elég, készít
vén hitvány lábbelit, rósz mellényt, nyikorgó 
széket, otromba kulcsot, de azért mindenik — 
igen jó  p u s k á s !

Nem rég színészeink valónak, s Ígérték 
hogy ismét eljőnek, — és mi igen lekötelezve 
érezzük magunkat, ha az érdemes urak—örök
re elmaradnak; mert nincs kedvünk illyeneket 
olvasni:

Don Caesar de Bazán 
korunk szakából merítődött társalkodó rajz. 

s nem akarunk a marhaállásban meglepettetni 
a — bolháktól.

Perczeink' unalmát az itteni huszárezred’ 
zenekara fújja néha el; emlékezetes, hogy a „Fó
ti dal“ soha sem marad el.

Többet is írnék szívesen, de nincs miről.
MATOTAY.

— FEHÉRVÁR , őszhó’ 29. Bevonulván 
tegnap máskor számosabb, de most szokatla
nul kevesen megjelent korteseink, alkotmányos 
szabadságunk' e zsíros figurái, a tisztújítást 
másfél óra alatt legkisebb jelentékeny összezör- 
renés nélkül elvégezték. Méltán lehet valameny- 
nyit, de különösen az itt jelenleg egybegyűlte

ket figuráknak nevezni. Nem említve az t , hogy 
két főbírón ketté ágazván a vélemények, hol ez 
hol amaz részhez szaladgáltak, nem tudva mit 
tevők legyenek : de , rendkívül ritka dolog ! még 
kiabálni is restek vagy ostobák voltak, s midőn né- 
hányan valakitől kiáltozásra szólíttattak föl, igy 
feleltek: „eleget lármáznak elül, a mi szavunk 
úgy sem hallatszanék.“ — Ez okbul, de annál 
inkább, hogy az ellenfél’jeleltjei eleve lemond
tak, csakhamar minden tisztviselőink megvá
lasztattak. Első alispán az általánosan kívánt 
K. I., második Z. L. lön ; egyébiránt az egész 
tisztikarról majd szólandnak a politicai hírlapok. 
Kaputosok, bár a tisztújítás előtt igen nagy vá
sárunk volt is , szembeötlőkép kevesebben je
lentek meg, mint a főispáni helyettes’ beikta
tásakor; nők a karzaton szinte nem sokan, meg
lehet, tán a tisztújítást előző napon tartott gyű
lés’ szárazságától ijedtek meg. Ritkábban látott 
vendégeink voltak Károlyi György gróf s Al- 
másy Pál heves megyei első alispán urak ; utób
bi azonban látván, mikép semmi érdekes nem 
történendik, a tisztújításra sem jött el.

Színészeink vannak, Hevesi’ igazgatása a- 
latt; talán talán képesek voltak a vásári s e na- 
pokoni előadásaik jövedelméből adósságaikat 
kifizetni. Vásár s tisztújítás alatt adták a Rabot, 
Eljegyzés álarcz alatt, Éljen az egyenlőség, 
Pókaiak — szerintük mind új színmű- és nép
színműveket.

Most Isten Önnel, t. szerkesztő ur, s ha 
néha e tájról tőlem tudósítást elfogad, szívesen 
veendem föl toliamat. V. H—sz.

— KECSKEMÉT, őszhó’ 27. Műkedvelő 
társulatról irok, hanem, — mert ez nálunk ket
tő van — szükség mindeniket külön saját nevén 
említeni, nehogy félreértésbe keveredjek , mit 
mindig ügyekeztem kikerülni. Az egyikről 
többet irhatok , mert néhanéha csak működik , 
és működésének gyakran szép látatját szemlél
hetni. Ez a főiskolai mükedvelőtársulat; a má
sikat pedig csupán mükedvelőtársulatnak neve
zik , és én erről jelenleg igen keveset, vagy 
tulajdonkép semmit sem irhatok , mert lélekze- 
te állott-e el, vagy ipegsülyedt? nem tudom, 
de már rég olly nagy csöndben van, olly mé
lyen hallgat, hogy most csak a fönmaradthír
ből lehet tudni, hogy ő is létezik, vagy léteznie 
kellene; sőt ha még évekig is fogja magát meg
kedvelt semmittevő állapotában tartani, tökéle
tesen azon hiedelemben fogunk lenni: elenyé
szett mint szalmatüz! pedig szépek szabályai, 
mellyek szerint alapult a társulat, csak az kár , 
hogy foganatba nincsenek véve. — Tegnap az 
úgynevezett főiskolai mükedvelőtársulat „Az ár
va fiú és londoni koldusok“ czimü franczia drá
mát adá — mint a színlapon állott — a főiskolai 
könyv- és hirlapolvasóegylet’ javára, és pedig 
ellehet róla mondani, hogy igen jól adá. Mű-
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élvsovár közönségünk derekasan megtölté a 
színházat; és a játszó egyéneket illetőleg, mind 
megelégedéssel térénk haza. De nem hagyha
tom említés nélkül a karzati kis óriás — közvé
lemény— azon kihágásait, mellyek mint köz
botrány , méltán megrovást érdemelnek. Élje
nezzük uraim, igen! a jól játszó egyéneket, s 
halmozzuk el koszorúval a tiszteletreméltó nő
ket : ez megy , ez még rendén van, mint teg
nap is nagyon helyesen történt; de minek a 
sok fülsértő szünteleni kiabálás, teletorokkal 
harsányan éljenezni a barna hangászkart, és 
a mi több, parancsot osztani a karzatról a ze
nészeknek olly ordítással, gyengédebb részét 
a közönségnek mit sem kiméivé; ez már nem 
szép ! ezzel kár történik, mert a jobb érzésüek 
irtóznak előre a színháztól, s ha elmaradoznak, 
senki nem vádolhatja őket. Intézkedjetek hát 
urak! rendről, csendességről, hogy ollyasmi 
csárdába való lárma , Thalia’ templomában ne 
történjék többé. — November hónapra— mint 
hallom — a színházat valamelly vándortársaság 
bérelte ki. Egypár előadásuk után megirandom 
önnek — ha megengedi— mit várhatunk és mit 
várhatnak ők is. , KECSKEMÉTI. J.

— TATA. A tataiak ugyan megjárták. Hogy
hogy ? kérdi tán, az olvasónő. — Csak úgy di
vatosan.— De mégis? Hát egy Öt tagból álló 
csavargó szinészcsapat, miután bérjegyeit nagy 
nehezen eladta, egy ideig folyvást bérszünetet 
hirdetett, s aztán illa berek nád a kert,egyen- 
kint bár, de az egész csapat szerencsésen meg
szökött. — Szegény tataiak! ugyan megadták 
neki. Minek? kérditek ismét. — Hát Pistának a 
Pirosnak. Miért? csak azért mert az „Életké
pek-1 ben igen megdicsérte őket. — Mostanában 
2-szer hirdeltetett fiókvédegyleti gyűlés, és a ta
taiak hogy megérdemeljék azt, csupa lelkese
désből, a derék jegyzőn kívül mind — otthon ma
radtak , oh oh, igy megpirítani szegény Pistát, 
a különben is Pirost. Nyomorult arszlánok ! 
Miért? hát csak azért, mert ők a piaczon ke
resztül is szivaroznának, ha ki nem doboltatták 
volna a ,,nemszabad“o t ; és most néhány hét óta 
a tolakodó gesztenyésünk — milly rettenetes 
sértés! — úton útfélen a szelek’ daczára is tü
zet raknak. Oh következetesség!! Ha azt hiszed, 
nyájas olvasó , hogy csak nektek vannak lám
páitok: oh akkor nagyon csalatkozol; Tatában 
is vannak, mégpedig olly extra finomak, hogy
esttől fogva reggelig mindig de mindig-------a-
lusznak. Talán szüretünkről is szeretnél valamit 
tudni? Oh azok igen vígan mentek. Lett sok 
borunk ? kevéssel több mint tavai. Jó ? Nem 
kell búsulnunk, lesz eczetágyra való. Hát azon 
a szép Bájhegyen? — Ah a bájhegyi már meg
járja.— Tegnap a casinoi teremben a helybeli 
házalószegények’ javára hangverseny adatott, 
mellyben a hosszas bécsi és párisi müutnzásá-

ból visszatért hegedűművész Singer Ödön, sa Qfy 
ját ,Ábrány‘ müvén kivül, több szép darabban, 
mondhatom igen jelesen működött. Zsúfolt te
r e m j  igy szép jövedelem sem hiányzott; csak 
aztán igazságosan osztassák ez föl a szegények 
közt! IRMA.

— DEBRECZENI HIRCSENGŐ. Ezen czím 
alatt kezdem s fogom folytatni híreim’ közlését 
a Honderű' hasábjain ; mert, ha lehet B. P. hír
harang, miért ne lehessen debreczeni csengő? 
hiszen a harang el szokott kongani, de a csen
gő ha megrázzák nagy lármát csinál,... s ne
künk néha napján jó lesz egy kicsit megrázni 
csengőnket, hogy kik nem akarják is hallani, 
fülökbe csengjen. — Tehát csengessünk.

Tegnap nagy napra viradánk — mint mon
dának vala — mert, —  halljatok újságokat, s 
égre főimeresztvén a ti szemeitek’ sokaságát, 
csapjátok álmélkodva össze kiterjesztett tenye
reiteket—  a v é d e g y l e t  m e g a l a k u l t ,  s 
egyszersmind elnököt, jegyzőt, pénztárnokot 
stb. választottak a tagok. Most álljatok hát elő, 
t i , kik azt mondjátok , hogy mi nem haladunk ! 
Hanem azt szokták mondani: semmi sem lesz 
oknélkül , innen az itteni védegylet’ alakulásá
nak is kell okának lenni? És valóban úgy van! 
emlékezhettek az urban,—hogy mostanában egy 
nagy ember volt köztünk, mi annyit tett, hogy 
haladjunk; Iám, lám, csodák történnek, ha nagy 
emberek csak jelenlétükkel tisztelnek is meg 
bennünket!!!— Ezzel nem azt akarjuk állítani, 
mintha sok értelmes és okos úriember nem vol
na köztünk, kik hatvan ezeren nézünk gyakran 
a hortobágyi pusztára , gyönyörködve a mi sze
meink a szarvasmarhák , juhok s sertések, vagy 
egy cívis atyánkfia’ szavával élvén , nagydisz- 
tók' áldott sokaságában , és ezen gyönyörű lát- 
mányra örülve sóhajt gyomrunk, hogy milly ké
nyelmesen megtöltetik majd a télen zsíros kol- 
bászszal, s orjás-lencsével szombatonkint, hogy 
oszt vasárnap szépek legyünk. És ekkor ki len
ne az a bohó, hogy még más eledelekről is 
gondoskodjék ?! — de hagyjuk e z t ; most hát 
megtudátok tőlünk hazámfíai, mire van szüksé
günk , hogy ismét egy jó czélra gyülésezzünk.
De vájjon a haladásnak lehetne-e illy hamar — 
ha már megkezdtük — vége ? oh nem ! városun
kat is járdázzák, akarám mondani, egy utczács 
káját próbául kirakják téglával és szép sárga 
homokkal, persze hogy ezután ne port fújjon a 
szél szemünkbe , hanem szép sárga homokot.—■
De nem elég még a haladásra az egyenes út, 
hanem, hogy mindenki tisztán láthasson, vilá
gosság is szükséges, azért utczáinkon a lámpák 
is szaporíttattak , — de tudja Isten — a város
háza körül, midőn jövünk színházból haza , —  <̂ P 
ha t. i. nézők elegendő számmal jelentek meg 
— mindig botorkázni kell a sötétség miatt. Ad Jvv  
vocem színház: az biz üres, talán azért hogy f v
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f 60,000 néző nem tér bele, s egymásnélkül az- 
tán inkább egyikünk sem megy, pedig tagad- 
hatlan, hogy mi szeretünk nézni és enni kivált 

í ha nem  k e l l  érte adózni. — Majd tán ha a 
város építtet egy szebb színházat, j'obb lét de
rül fölötte, s nem néha napján vetődik bele né
hány színész — szükséget tanulni.— Á diákság 
is begyüledezett, mi természetesen városunk
nak nagyobb élénkséget ad, — s a kosztos va
dászat semmivel nem hoz kevésbbé nyüzsgésbe 
némelly egyéneket, mint télen a farkasvadá
szat a vadászokat; jó is volna az, kivált ha né
melly kosztadók úgy bele nem tanultak volna 
már az efféle — g’scheftbe, mint a juratusok’ 
zsidójá a zrinyivásárlásba, s hivatásuknak meg
felelve , nem üzékedésre aljasítanák le a koszt- 
adást.— T. L u g o s y  J ó z s e f  a ref. tanodá- 
ben a magyar irodalom, s német nyelv’ vá
lasztott r. oktatójának ünnepélyes beigtatása 
is megtörtént. — Miután az esküt letette, igen 
tudományosan értekezett székfoglaló beszédé
ben a magyar nyelvről stb. s végezve beszédét 
— szokás szerint — kezet fogott a tanulókkal. 
— Adja Isten, hogy az annyi reményekkel vá
lasztott s fogadott érdemes férfiú jövendőbeli 
pályáját méltó siker koszoruzzaü

DEBRECZENI PAPRIKA.

EREDETI LEVELEZÉS KÜLFÖLDRÜL

Triest őszhó’ 15.

Ha jól emlékszem, egy hónapja már, hogy 
utazási tudósításom’ első czikkét tisztelt szer
kesztő urnák beküldém, megígérvén hogy koz- 
leni fogom további szemléimet; de azt tennem 
mai napig lehetlen volt. Szerettem volna tisz
telt olvasókörének minden városbul hol meg- 
fordulék, egypár jegyzetkét irni, mi őket mint 
magyarokat különösben érdekelheti vala; de 
nem csak hogy magyar irodalomra , de magya
rokra i s , kikről írhatni legérdekesbnek tartot
tam volna , csak ritkán , mint fehér fecskére , 
akadhattam. Vegye ön jobbak’ hiányában a kö
vetkezőket. Mantua , Olaszország’ alsóbb ré
szében , kellemes várőrség; itt egy lelkes honfi 
örvendeztete meg elfogadásával, kinél királyi 
tanácsos Villatanő asszonyság által bemutatta- 
tám, t. i. K a r a t s e y  főezredes u r , ki segéd
kezet nyujta a nevezetességek' megszemlélésé
ben. Veronában néhány napot tölték De á k  
főhadnagygyal, országunkban átalánosan tisz
telt Deák Ferencz' testvérének fiával, kinek 
szívessége olly kellemessé varázslá időnket, 
hogy kitűzött mulatási napjaim észrevétlenül 
röppenéuek el. Vicensa és Padua most mi ér
dekest sem nyujta, amaz nem, mert a ,mennyei1

Elsler Fanni — ki Bresciábani előadásit bevé
gezve , itt is bájolásig ragadta el a közönséget, 
— épen akkor távozott, midőn én megérke- 
zém , s ekkor csak utóhirével vala telve a vá
ros. Paduában megtekintém azon pompás s hi
res kávéházat, melly legdúsabban és legszeb
ben van bútorozva , s számtalan hozzátartozan
dó termei miatt legnagyobbnak tartatik egész 
Európában. Innen vasúton röppentem át Ve- 
lenczébe. E szigetváros , vagy jobban mondva 
a vizek’ istennője, igen számos magyar’ látoga
tásával dicsekszik, kiket a művészet pazarmeny- 
nyiségü remekei vonzanak ide. Többi közt ér
dekes volt ittlétem'12 napja alatt ő fensége her- 
czeg Ferencz Károly' három kis fiának megje
lente , kiket ő fensége herczeg Fridrik az ot
tani csajkászok’főtábornoka a vasúti szállomás- 
ról egy kisded aranyozott csolnakon szállított a 
márktérre, hol megjelenésük nem csak a tisz- 
telkedő katonaság által üdvezeltelett, hanem a 
csajkászok’ egyik tengeri fregatjáról 21 álgyu- 
durranással is ; estve a márktér gazdagon vilá
gítva vala, rajta az ott tanyázó magyar Károly 
Ferdinánd' ezred’ zenekara játszott. Dicséret- 
reméltó, hogy karmesterük Hetve Károly nem 
felejtkezett meg a magyarokrul. Másnap ezen 
választott vendégek’ számát O t t o  görög ki
rály' h i t v e s e  szaporította, melly felséges 
vendéget egy 360 lóerejü roppant franczia gő
zös hozott a tenger' hátán. Velenczéhez köze
ledtét a csajkászok szinte álgyuropogással je
lentettél!:. E fejdelmi családtagok néhány napo
kat toltének itt. élvezeteik közt legkitűnőbb va
la a csajkaverseny a fő csatornán (Canal gran
de). 12 napi mulatás után Triestbe hajóztam; 
ezen város igazán a kereskedés’ eldoradója , a 
kalmárok mennyországa ; itt az számolhat elő
menetelre , ki ezen pályán tudománynyal bir, és 
az rövidítheti idejét, ki ezen szakról tud be
szélni. Legszebb és legpompásabb épülete a 
börze vagy Tergesteum, melly legalább egy 
millió pengőbe került. Eslvéimet a nagy ope
raházban töltém, hol két új operát láttam, mely- 
lyek közöl ,,Medea“ igen talpraesett; ellenben 
S a u l ,  melly amannak 12-szeri ismétlé
se után került színpadra, már harmadszori elő
adásakor sem birt közönséget gyűjteni, mi azt 
jelenti hogy megbukott. — Az itteni operatár
saság nem rósz, de Olaszhonban nem is a leg
jelesebbek közé számítható; dicséretreméltó köz
tük a primadonna L ő we  asszony. A casinoba 
is, mint vendég, fölvezettetém , hol legalább 40 
újságot találtam , de nem csak hogy magyart 
nem láttam, hanem még Magyarhonban megje
lenő német hírlapot sem találtam , a számtalan 
franczia, angol, olasz stb. újságtengerben. Hol
nap utamat folytatom Fiúménak , hol mint ma
gyar révparti városban, remélek néhány honfi
val találkozhatni; addig is, mig tudósításom’ foly-
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tathatom , köszöntse ön lapjában a nemeslelkü 
magyar hölgyeket. NAGY MIHÁLY.

T H A L I A .

őszhó’ 17. Az á r v a  f i ú és  l o n d o n i  
k o l d u s o k ,  dr. 5 flvb. Szokott pontossággal 
adatott.

— 18. A l v a j á r ó ,  opera 3 flvb. Bel
limtől.

— 19. F a r s a n g i  i s k o l a ,  vj. 4 sza
kaszban. Yahot Imrétől. Komlóssy Ida k. a.’ 
igen kedves játékát kell kiemelnünk , melly mél
tán aratá az egész szép számú közönség’ osz
tatlan tetszését. K. kisasszony szembetünőleg 
halad.

— 20. V é g r e n d e l e t ,  dr. 5 flvb. 
Czakótul. Komlóssy Ida’ javára bérszűnetben 
hatodszor. Előadás mint mű ismeretesbek, sem
hogy felőlük sokat szólanunk kellene.

— 21. Ki r á l y i  p a r a n c s ,  vj. 4 flvb. 
Töpfer után Láng.

— 22. B o r g i a  L u c r e z i a ,  opera 3 
flvb. Donizettitől. Ki Schodelné asszony s Ben- 
za uron kívül a közönség’ figyelmét ma külö
nösen magára vonta — az Hesz B. kisasszony 
volt, ki bordalával valóban meglepett minden
kit. Hesz. R. Alboni kisasszonynak sokkal tar
tozik, — ő ébreszté Öntudatra a benne rejlő rit
ka tehetséget, ő kelté Hesz kisasszonyt önis
meretre. Ha Hesz k. a. csak néhány procenttel 
több ügyekezetet szentelne tehetségei’ kifejté
sére , ha derék tanítója Gulielmi úrtól mint e- 
gvik legszorgalmasb tanítványát hallanék dicsér
tetni , rövid időn nevezetes művészi egyénné 
válhatnék, intézetünknek, a művészetnek és 
Önmagának díszére , örömére. Azonban, fájda
lommal értesültünk , hogy a szorgalom, lélkes 
törekvés , melly egyedül vezet föl babérkoronát 
rejtő dicstemplomához a művészetnek , H. kis
asszonynak nem épen legerősb oldala. Vajha rö
vid időn ellenkezőrül értesülhetnénk.

— 23. F i a t a l  h á z a s o k ,  vj. 3 flvb. 
Csatótul. Közben Egressy B. népzenetársasága' 
föllépte.

— 24. P á r t f o g o l á s ,  vj. 5 flvb.
Scribetől. Fordította E r d é l y i  J á n o s .  Ha e- 
zen különben igen jeles vígjáték nem részesült 
olly tetszésben, millyet várni lehele, okát az 
előadók önmagukban keressék. Illynemü vígjá
tékoknak a legnagyobb Összevágás, pontosság, 
elevenség, tűz és lélekkel szükség adatniok , 
de épenségesen nem úgy , mint a Pártfogolás 
ez estve adatva lön, midőn a párbeszédek közt 
perczekig tartó szünidő álla be untalan, mig 
végre egy harmadik , a súgó közbe nem kiálta. 
A szók űzzék egymást a beszélők’ ajkain, hogy

pedig ez elérethessék, a játszók t u d j á k  s z e 
r e p e i k e t ,  elegendő próbák tartassanak: e- 
zek illy müvek’ sükerének föltétei. Kellő ele
venséggel csupán csak László ur játszott.

— 25. Az e z r e d ’ l e á n y a ,  víg ope
ra 2 flvb. Donizettitől.

— ’ 26. F a l u s i  l a k o d a l o m ,  vj. 3 
flvb. Irta Jakab István. Legjobb népszínműveink’ 
egyike, melly kedvvel, tűzzel lön adva, s igen 
jól mulattató a tele házat. Szerepének a leg - 
utósóig mindenik egyén megfelelt s a közhu
szár (Udvh. S.) ép olly jókedvvel és sikerrel 
tölté be helyét, mint a legelső szerepvivő. S 
ez igy van rendén. Közben Egressy B.’ zene
kara játszott, s végül Kolozsánszky tánczmes- 
ter egy általa szerkesztett új körmagyart jára
tott el apró tanítványaival.

— 27. 0 t h e 11 o , szj. 5 flvb. Shakspea- 
retől, ford. Vajda.

— 28. Don C a e s a r  de B a z a n ,  dr. 
5 flvb. írták Dumanoir és Dennery, ford. Diósy. 
Kovácsné’jutalmára. Szokott jelességü előadás.

— 29. H u n y a d y  L á s z l ó ,  opera 4 
flvb. Erkeltől.

— 30. Á r m á n y  é s  s z e r e l e m ,  szj. 
5 flvb. S h i 11 e r t ő 1, ford. S z e n v e y .  Ritka 
összevágásu művészi előadás, valamennyi sze
replők’ működése egyenkint lelkes és művészi 
jelességü, s az egész előadás egyöntetű töké- 
lyes színpadi kép. A nagyszámú közönség, mond - 
hatni, el vala ragadtatva, a játék’ elejétől végig, 
s a működők’ mindnyáját számos tapsokkal ju
talmazó.,

— 31. Mi n k u s L. ur , hegediivirtuóz’ 
hangversenye 4 szakaszban. Igen kis közönsé
get gyűjtött. 1-ső szakaszt töredék képezé 
az A l v a j á r ó ’ 1 ső felvonásából, 3-dikat a 
T e m p l a r i u s '  2 d. felvonásából, mindkét rész 
igen szabatosan lön leénekelve. Paksyné asz- 
szony különös csínnal énekelt mindkét szakasz
ban,  s azon pontos tisztasággal, mellvben ve
le színpadunkon alig mérkőzik valaki. Benza ur 
igen jelesen , lélek és tűzzel éneklé a templá- 
riust, de mégis tán egykissé igen is sok tűzzel, 
s ez is hiba; átalában úgy tapasztaljuk, mikép 
kivált drámai előadásaiban B. urnái sokszor 
hiányzik az , mit „művészi nyugodtság“ nak ne
veznek , a mi pedig igen megfér a tüzteljes és
lelkes előadással, sőt ehhez szükséges, hogy 
megkülönböztesse a coulissenreissereylól, s a  
szereplést művészetivé emelje. Ezt magáévá té
ve B. ur előadásait még egyszer olly becsre e- 
melendi, mint minőben azok már most is álla
nak. — Minkus ur felöl kimondó a Honderű 
véleményét múltkori szemléjében. ÜY.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.
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természetrajzi tekintetben.

egfőbb két sajátsága 
embertermészetünk- 

nek ész és érzelem; 
egy hajós amaz, melly 
éltünk’ viharos folya
mán keresztülvezérel, 

- és szélfuvalom ez, 
melly hajónk’ vitorláját örömre, búra lengeti. 
Az ész’ rendeltetése igazságok’ kutatása, az 
érzelmé pedig, a feltalált igazságok iránt he
lyes és buzgó hévvel viseltetni. Mert miket 
az ész fölfedez, azokban az erkölcsi és min
den jók’ eszméje is képviseltetik, melly min
dig csak boldogságunkat czélozza, s melly 
minden érzelminket s ezek által szükségkép 
cselekedetinket is kormányozza. Az ész és 
érzelem’ munkásságinak tehát öszhangzat- 
ban kell lenni, mert a baj, melly ez öröm
meddő életet untalan zaklatja, elménknek 
szivünk- vagyis érzelminkkeli örökös hábo- 
rában áll. Ezt meg kell szüntetnünk; és ezt 
mi meg is tehetjük. Mert nem igaz, hogy o- 
kosságunk a szívnek életét nem ismerheti, 
s hogy elménk érzelminkkel öszhangzatban 
soha nem lehet. Ezt bebizonyítja nekünk ön
ismeretünk, melly megtanít, hogy mikép kell

az ész és érzelem közti örökös visszavonás
nak véget vetni, s óhajtott öszhangzást és 
békét alkotni. Az önismeret’ tanácsainak pe
dig bizton hihetünk, mert az önismeret’ tár
gya a természet’ legfönségesb, legtanulságo
sabb tárgya —  az ember, s a melly isme
ret ennek misége és viszonyainak valódi 

egtudhatása körül forog, —  a tudományok 
és igazságok között legbiztosabb tudomány, 
leghitelesebb igazság.

A szépnemnek is tehát, ha öntermé
szetét ismerni tanulván, ez által szíve és e- 
sze között kívánatos öszhangzatot, s igy bol
dogságot akar eszközölni, ezt ajánlom én 
mindenek fölött, s én is, miket itt a nőter
mészetről természetrajzi tekintetben előadni 
szándékom, az önismeret’ vezérsugalmát kö- 
vetendem, — utat akarván mutatni arra, 
hogy az embertermészetnek vizsgálatában 
millykép kell előhaladni. Azonban

Ha én itt a nőtermészet’ ismeretébeni 
előhaladásra mintavázlatot akarnék ábrázol
ni, a szépnemnek nem csak természeti mi
ségét és életét, hanem az erkölcsiség’ benne 
rejlő titkos forrásainak nyilatkozásairóli né
zeteimet, valamint az ő polgári történeteit,
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ép és egésségtelen állapotának tüneményeit 
is meg kellene fejtenem. Ámde ez sok is len
ne egyszerre, s túl is esnék e lapok’ hasá- 
bain. A miket elmondok tehát, —  a nőnem’ 
különféle népek, nemzetek közötti s éghaj
lat ^befolyásai által föltétezett állapota s em
berfaji különbségeinek előtükrözésére vonat- 
kozandik. És a nőnem’ összes természeté
nek ezen részletes vizsgálata által, itt tehát 
csak kicsinyben mutatom fel a rendszert, 
melly az egészbeni kémlelődésre vezéresz
méje lehet annak, ki önmagát ismerni kívánja.

A szépnemi testléteg (orgánum) ke- 
vésbbé állhat ellen azon benyomásoknak és 
gyakori változások’ hatalmának, miket élet
mód, égöv s más kültünemények szülemle- 
nek, —  a férfi’ nemeénél. Miért is több sze- 
recsennőt, kórhalvány s idétlen alkatú höl
gyeket láthatni, mint férfiakat. De valamint 
az emberi alak’ eltorzulása ezen nem által 
származik, ugyanazon, sőt túlhaladó arány
ban —  ennek kell köszönnünk a népek és 
nemzetek’ jobb vérü s szerencsésb testalka
tú természetét is. így például a tatár ere
detű persák és törökök, arczvonalmaik’ ter
mészeti rútságába tündérszépségücserkesz, 
georgiai s kaukázmelléki nők által csaknem 
egészen elveszíték.

Ez által történik az, hogy, mint Cu
v i e r  mondja, noha az emberek csak egy 
nemet tesznek, mindazáltal különféle nemze
teknél nem csak sajátságos képzést s terme
tet venni észre, de a társadalmi élet’ kü
lönféle fokozata s szerkezete szerint igen el
térő szokásu, életmódú s jellemű népeket 
találunk.

Valamint a férfi-, úgy a nőnem’ fajkü
lönbségét is B l u m e n b a c h ’ vizsgálatinak 
eredménye szerint, Öt osztályra lehet so
rozni-, úgymint a kaukázi, mongoli, ameri
kai, szerecsen és malayi fajosztályra.

A kaukázi faj, mellyhez a lappokat ki
véve minden európaiak, továbbá a nyugati 
ázsiaiak az Ob folyón, a Caspium tenger és 
Ganges folyamon innen az északafrikaiakkal 
együtt tartoznak, —  tojásgömbölyü képpel, 
fehér bőrszín, középszerüleg hasadt száj s

hegyes és a fejjel egyarányu vagyis a többi 
részek’ nagyságainak egyezménye szerinti or
ral jelölik ki magokat. Metsző fogai« mind
két állban függőlegesen állanak, homlokuk 
teljes és kihajló, arczaik pirosak, ajkaik vé
konyak, áljaik gömbölyűek, arczvonalmaik, 
az érzékiségen diadalmaskodó erkölcsi élet 
s polgári helyzet’ érzelminek s hatalmának 
kinyomásai szerint igen különböző. A haj 
ezeknél hosszú, mellynek színe a szőkeség 
és legbarnább feketeség közt játszik s gyak
ran göndör. Igen természetes tehát, hogy a 
szabatos testalkat, a bőr’ szépsége, finomsá
ga és az arcznak hódító bájteljességénél fog
va, az e fajbeli nők igen szépek, igen kelle
mesek. S valóban Georgiában, Circassiában, 
Mingreiában és Imrettében, grácziákkal ver
senyző szépségek találkoznak. De mint egy 
magyar tudós is igen helyesen megjegyzi, 
hiában keresnénk ezeknél lelki szépséget, 
finom nevelést vagy okos, emberséges (hu- 
main) szokásokat. Mert úgy látszik, hogy a 
mit érettök a természet itt tett, benső éle
tük’ mostoha parlagsága sokkal fölülhaladja. 
És az e tartományokban uralkodó kény és 
férfihatalom nem is kívánván tőlük mást, 
mint a testnek múló gyönyörét, mit ha be
tegség vagy az élet’ hanyatló kora elrabolt 
tőlük, gyakran mint királyok és uralkodók’ 
anyjai, név- és hírbagyottan nyomorban vesz
nek el. Illy szép hölgyek találtatnak jelenleg 
Europa’ több tartományaiban is, leginkább 
pedig Göíögország’ Argentira, Skiose, Tene- 
dosz és több szigeteiben, továbbá Hollan
dia, Olasz-, Franczia-, Lengyel-, Magyar- s 
Törökországban. Az itteni hölgyek többnyire 
embervásáron szereztetnek Konstantinápoly
ban. Ki ezen vásárt meglátogatja, fájdalmas 
érzéstől fogódik el, mit azonban kijelenteni 
nem szabad. Ha valaki férfiak’ jelenlétében 
fájdalmát s szánalmas részvétét akarná nyil
vánítani, azzal igen megbántaná őket. Szi
vét otthonn kell annak hagyni, ki a nővá
sárra megy. Azonban nem kell képzelni e 
piaczot valamelly utálatos nyomorhelynek 
vagy vágószéknek, hol a szerencsétlen áldo
zatok’ jajzugó keserveinél egyebet sem hall-
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hatni. Koránsem, mivel a rabszolganők’ ér
deke úgy hozza magával, hogy ezen. keres
kedésben bizonyos szelídség uralkodjék, mi
hez idővel hozzá is szoknak a tulajdonosak. 
A török nem szokta a szegényt keménység
gel, s az idegent gyanakodással elutasítani; 
hanem az elsőt örömest gyámolítja, az utó
sót pedig szívesen látja s barátságosan fo
gadja. Rabnője’ leánya törvényes nőjévé vá
lik, s a rabszolga örökbefogadás által fiává 
lesz. A török ennélfogva becsüli nejét, s 
nem tartja igás barömnak mint a beduinek,

kikről másutt szólandok; —  mindazonáltal 
mégis a hölgynek kell ura’ kegyét vadászni, 
kit nejei repeső örömmel kötelesek minden
kor fogadni a háremben, virágfüzérek-, illa
tos vizekkel (akár van kedvük, akár nincs) 
megmeglepni, midőn ő kedves kéjteremébe 
lép, duzzadozó pamlagra veti magát, s a sür
gő hölgykoszoru’ közepében szakállának si- 
mogatása, lábai’ mosása s csókban fördő 
homloka’ izzadási közt, pipafüst és kéjárban 
Ugyekszik ölni a bút, a bánatot. (Vége kö
vetkezik.) MÉSZÁROS KÁROLY.

ÉDES GONDOLAT.
Szép barna lány ölében 
Tart szőke kis fiút,
S a szőke kis fiúnak 
A sok csókbul kijut-

S nekem pajkos legénynek 
A szende bájvirág 
—  Pedig százzal fizetném —  
Ah még egyet sem ád.

„Ugyan miért csókolgat 
Nagy lány kis gyermeket ?

Hisz . .  csőkot adni nem tud 
Ez a lángcsók helyett.

Jól van . Szinlett haraggal 
Tükör felé futok,
S mit látok ott? . .  hogy én is 
Szökés fiú vagyok.

S most lelkemben fülébred 
Az édes gondolat:
H o g y  ö t  a g y e r m e k  k é p e  
V a r á z s l ó  s z é p  j ö v ő b e ,
S o t t  t i t k o s a n  m u l a t .

URHÁZY.
— — * i

NAPOLEON FIA,
(VÉGE.)

oma' királya föl volt ke
netve. A bibornok pólá- 
ja’ szalagánál fogva őt 
a karba vezeté, hol e- 
lőbb anyja, utána atyja 
mutatá föl a népnek, 

mellynek éljenzéseit hangászkarok olvaszták 
harmóniába. Ha jól számítjuk, nem élt annyi 
perczet, mint mennyi ajak megnyílt érette 

Roma’ királya haza viteték. A császár 
a város’ házához ment lakomára, hol Euro
pa’ negyvenkilencz jelentősebb városai czí-

mereikben és mairjeik által hajtának fejet 
Napóleonnak. Remutatások után a nagymar
sai jelenté az ebédet, s a császári család 
egy kitűnő emelvényen ült le , mellynek 
mennyezetét palotadámák, udvari tisztek ő- 
rizék. Tizenegy órakor a Szajna’ csodáit né- 
zék, melly a királyának tisztelkedő Tibert 
játszá az örvendezők elé zuhatagaival, kert
jeivel. Utána a császár haza tért, s a meg
hivattak reggelig élvezék a tánczvigalom’ ö- 
römeit. A lapok nem győzék közleni a köl
tők’ magasztaló örömdalait; s mikor meg-
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halt, alig volt költő, ki a korán elhunyt fö
lött a közfájdalomnak szavakat adott volna./

III.

Bevégződtek a farsang’ vigalmai, hogy 
kezdődjék egy örökös nagyböjt. Napoleon el
telve a házi öröm’ malasztjával, csatatérre 
sietett, hogy az év, melly látta mint atyát, 
lássa elhunyta előtt, mint dél és észak’ u- 
rát. September’ 5-kén Moszkova’ partjain 
osztá tervét a legnagyobb csatának. A sereg 
készen állt, csak néhány harczra buzdító szó: 
s Jm Roma’ királya’ hű képe mint öldöklő 
angyal jelenik meg atyjának. Az öröm, melly 
Napoleon’ keblét dagasztá, egyetlen volt é- 
letében. Nem győzé bámulni a gyermek’ so
kat ígérő vonásait, s elragadtatása’ hevében 
egy napi nézésre téteté ki, hogy látná egész 
tábora, mi könnyeden játszik máris a játék
szerül adott királyipálczával és földgömbbel. 
De a pálcza és gömb kihullott kezéből, nem 
játékeszközül teremté Isten azokat. Kihullott 
kezéből, mert a bwodinoi csata összetöré 
Napoleon’ kezében a világhódító kardot; s 
jelt adott Európának, hogy a győzhetlenség’ 
varázsvesszejét a szerencse feje fölött ösz- 
szetörte. És jött a lipcsei három vérnap, s 
a győző fölött elmennydörgött a bukás’ ret
tentő szózata.

Honn egyesek’, künn országok’ össze
esküvései forrongtak ellene. S Schwarzen
berg herczeg, ki pár év előtt nászán legfé
nyesebb lakomát adott : a mulatóhely’ meg- 
gyulásával, összeégésével sokaknak életve
szélyével, mintegy megjövendölni látszék, 
hogy a nász szomorúsággá válik; a herczeg 
Páris alá jött mint ellenség. A gyámtalan 
Maria Luizának a tuilleriákat el kelle hagy
nia. A gyermekkirály, mintha olvasta volna 
a végveszély’ jóslatát az utczákon futkosók, 
költözködők’ arczárói : midőn anyja mellé a 
kocsiba akarák vinni, ellenmondott, sírt és 
kiáltott, kényszerítésökre szobája’ szőnyegé
be fogódzoft. Sejdíté a gyermekkebel, hogy 
soha abba vissza nem tér, hogy Párisba men
nie nem lesz szabad; sejdíté, mit annyiszor

kérde, hogy többé nem romai király, hogy 
többé nem lesznek fényes cselédei. Hány
szor nem kérdé okát e változásnak, mint 
gyermek, míg megértheté, hogy nagyatyja 
is csak v o l t  romai császár.

A senatus, melly három év előtt épen 
e hónapban fejezé ki örök hűségét, örömét 
a fiú’ születésén, melly unokáik’ unokáinak 
sorsát is biztosítja ’. Napóleont és az akkor 
csodált fiút trónvesztettnek nyilvánító. S a 
múlt és jelen század’ páratlan férfia, mivel 
a béke’ akadályának nyilváníttaték : lemon- 
da koronájáról, nem lévén, úgymond, áldo
zat, ha életébe kerülne is, mit Frankhon ér
dekének alá ne rendelne. Minek következmé
nye Tön, hogy a fontainebleaui békekötés a 
császári czímet és Elba’ fejdelemségét ne
k i; Roma’ királyának pedig Parma, Piacen
za és Quastalla herczegségét biztosító. S ki
re császári korona mosolyga, már csak her
czeg vala.

IV.

Ismét eljött marczius, a napóleoni kor’ 
merész csillaga. S mielőtt a nap a kosjegybe 
lépne, valaminek történnie kellett.

Bécsben congressus lön. Ünnep ünne
pet válta. A nép alig ismeré meg vasárnap
ját a köznapok közöl, s a várba, hol nemrég 
Napoleon mint győzedelmes járdáit, mostki- 
lencz koronás fő s egy sereg herczeg gyűlt 
föl kimondani : hogy a császári korona porba 
hu llt! Napoleon és anyja Schönbrunnban, 
hol férje évek előtt Ausztriának törvényt 
szabott, élte gyásznapjait. S az egész con
gressus’ vigalmaiból csak egyszer vőnek 
részt, egy rostélyzaton átnézve, mint tanács
koznak sorsuk fölött, mint ülik az elkülön- 
zés' torát épen azon teremben, melly négy 
év előtt Napoleon’ világhírű menyekzőjét be
fogadó.

És az esemény megjött! Martius’ 7-én, 
mint pusztító égi vész zúgott a hír, hogy 
Napoleon elhagyván Elbát, szárazra lépett. 
Sokan azt hitték vala, hogy ki Európát meg 
nem hódítható, reménytelenségében lelépett 
pályájáról, s másoknak engedé a pályatért.
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Csalatkoztak. A férfi, ki a Hinduk’ istensé
gét se fogadta volna el, hogy istenségében 
összedugva kezét, teljes apathiával nézze, 
mint dúl és rombol a vaksors, hol egykor 
o teremt vala, a történetek’ sorában egyet
len férfi, mondom, nem volt oroszlán, s a 
kis sziget nem volt vaskalitka s a kebel’ 
lángjának ki kellett forrnia. Sergek indultak 
ellene, de az ellenség kiejté előtte fegyverét 
s  barátjául szegődött. A tekintetétől körül- 
villámzott nép csaknem vällain röpíté Páris- 
ba, csaknem tenyerén emelé a tuilleriák’ 
küszöbére. Néhány rövid nap, s a bécsi 
franczia követnek Írva lön : a császár mu
tatta magát! A királyi uralkbdás megszűnt!! 
Roma királyát és anyját visszakiváná Páris- 
ba, de ezek a helyett Bécsbe vitetének. És 
megjött a Waterlooi négy véres nap : s Na
póleonnak a világ fölmondá barátságát, mert 
a szerencse most végkép elhagyni láttaték 
őt. S a megbukott Bonaparte Napoleon be- 
nyujtá kicsikart lemondását, mellyben „en
gesztelő áldozatként adom, úgymond, maga
mat Frankhon’ ellenei’ boszujának.. Politi
cal életemnek vége. Fiamat II. Napóleont 
frank császárnak kiáltom.“ Erre Párisból ki 
lön tiltva ; útját Albion felé vévé, hogy mint 
Themistocles, legiszonyúbb ellensége’ kezé
be adja magát. De Wellington lord a csá
szárt rettegett elfogadni hona’ polgárának, 
s elküldé túl a polgárosodott országok’ ha
tárain , egy természettől rongált szigetre, 
mellynek vad lakosai nevét sem hallák. S ki 
az atyával igy bánt, a fiútól a következői 
jogot, mit a frank kamarák napi vitatkozá
sok után neki itélének, kereken megtagadá, 
nem látván benne elég zálogot Europa' bé
kességéért. S a megtört család szétszóraték, 
hogy soha többé egymást ne lássa. Roma’ 
királya nagyatyjánál maradt; a császárné 
kapott fejedelemségét ment kormányzani, és 
a császárt, kit népe kitagadott, kinek nevé
ből az első betűket kitörölteté, Montholon, 
Bertrand, Gourgaud és Las Cases generáljai 
tulkisérék az egyenlítőn, a földgömb’ egé
szen más lapjára, hol a dél nekünk észak

nak tetszenék. Ne csodálkozzatok, hogy L. 
Byron az eb’ hűségét emlékirattal örökíté!

V.

Roma’ királyát a congressus atyja’ e 
merényeért nevétől, czimétől és jószágától 
megfosztó, s nagyatyja az ausztriai császár’ 
kegyéből nyerte a reichstadti herczegséget 
czimével és jövedelmével együtt. És kezdő
dött a nevelés’ kora.

A nevelés korát elhallgatom ..  Isme
retes az. A helyett egypár anekdotát emlí
tek meg gyermekkorából. A kis reichstadti 
herczegnek nagyatyja’ termeiben egy külön 
játszóhely volt kijelölve, ellátva válogatott 
játékszerekkel : sokszor csak magát gondol
ta a kicsi, bevonult nagyatyjához, s térdé
hez simulva a munkában őszülőnek, elkér- 
dezé : nagyatyám! ugy-e Párisban voltak 
szolgáim ?

—  Igen édes fiam, úgy tudom voltak.
—  Nemde romai királynak hítak ak

kor engem ?
— Igen fiacskám, annak hítak.
—  De nagyatyám, mit tesz az romai 

király ?
—  Később könnyebben megérted. 

Most csak annyit mondhatok, hogy az én 
czímeim közt is ott áll : jerusalemi király, 
és még sem vagyok Jerusalemben király, 
így voltál-te is romai király.

A kis herczeg mindannyiszor gondba 
merült s játszani ment.

A congressus alatt Europa’ több fes
tője megfordult Bécsben, s egyik sem feledé 
a gyermek herczeget lefesteni. Többek közt 
Hunnel is lefesté. S midőn rendjeleire jött 
a dolog, kérdi nevelőjét, minő rendjelekkel 
díszesítse ?

— A szent István’ rendjelével, mit 
még bölcsőjében küldött volt a császár; fe
leié a nevelő.

— Hiszen más rendeira is voltak. 
Jegyzé meg rá a fiú.

— Voltak, —  felelt a nevelő —  de 
azokat nem viseli többé a herczeg.
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A gyermek ismét elkomorodott. Értet

te már, hogy azok csak szerencsés kebleken 
függhetnek.

Még egyet. Az ausztriai császárné kü
lönös szeretettel viseltetett hozzá. S egykor 
az udvar’ üvegházaiban a tavaszi vigalmak’ 
egyikében, a császárné dámák koszorújában 
ült. Arra fordul meg a herczeg, oda szólít
ja, csókok közt helyet szerez maga mellett 
számára. A szép gyermek elpirulva lépett 
vissza. Az én helyem — úgymond a tizen
két éves fiú — nem itt, hanem a férfiak kö
zött van.

Első Napoleonrul ezer anekdotáhál több 
van összegyűjtve, ha a Ií. nagygyá lehetett 
volna : ez anekdotáktól hízó korszak sovány
ságát levetkezte volna.

VI.
A herczeg ifjúvá lett. Szépség, testi 

és lelki ügyesség méltóvá tevék a Bonapar
te névre. Föl kezdék vezetni az udvari es
télyekbe ; de azokat üreseknek találta : a- 
zonban atyja’ hívei és jó női képek meg- 
hagyák benne a pillanat’ hatását. Frankhon
ban kiütött a júliusi forradalom. A doctri- 
nairek, atyja’ egykori bajtársai II. Napoleon’ 
nevét tüzék zászlójukra. Követség jött Bécs- 
be utána, hogy Olasz- vagy Frankhonban mu
tatná magát, de a vele szólhatás is megta- 
gadtatott, s pártja’ alkudozásának mi sikere 
sem lön.

E közben egy napon Obenaus báróval 
sietett föl a báró’ laka’ lépcsőzetein. Egy 
nőalak jött velők szemközt scot burkonyban. 
A nő szenvedélyesen ragadá meg és nyo
ma a herczeg’ kezét ajkaihoz. A jelenet 
meglepő volt, s kérdék a nőt tette’ okáról. 
Ki gátolhat engem, hogy császárom’ fiának 
jobbját meg ne csókoljam! Lön rá a méltó- 
ságos felelet.

Estve levelet vesz, mellyben az imén
ti grófnő kijelenti, mikép hetek óta mulat 
érette Bécsben, és még hozzá nem jutha
tott. Azonban inti, hogy ne feledje, mikép 
egy atyának fia, ki korának csodája volt, és 
a távolban a herczeg’ képére függesztve 
szemeit halt el. S végül lelkére köti, hogy

csak magában bízzék és reméljen, különben 
Frankhonnak meghalt; s használja a pilla
natot, mert hazája szabadítóra vár.

A levél megtette hatását. Azt átnyújt
va nevelőjének illyformán beszélhete. Önök 
mondják, mikép tőlem mit sem titkolnak el, 
illik nekem is megmutatnom e levelet, melly
ben Frankhonra figyelmeztetem. A revolutio 
kiütött, a nép reám függeszti szemeit. Önök 
mondják, hogy utáltam mint gyermek a me
séket, mint mikkel csak a képzelet játszatik 
ki : . most mint 19  éves igazat akarok ma
gamról és hazámról hallani. Önök mondják, 
már hét éves.koromban magamnak katonai 
formaruhát, illő nagyságú fegyvert követel
tem gyakorlatra : most mikor koronát is 
megbirnék, szeretném tudni okát, miért nem 
juthatok fegyverhez. Honomban háború kél, 
s azt csak én csilapíthatom. Önök mondják, 
én nem regényhőssé, hanem históriai sze- 
mélylyé születtem: de hol a históriai mező
höz vezető ut, hol terem az illyek’ számára 
a koszorú ? Eddig száműzött, s most, midőn 
haza kívánnak, vissza nem adatom. Múltam 
eltemetve, jelenem sötétebb, mintsem virá
got hajtson a jövőnek. Volt idő, hol megve- 
tém regényekkel együtt a nőt, mert isten- 
asszonyt —  a dicsőséget, atyám’ szerel
mét öleltem volna. De a fiúnak atyjával e- 
gyet szeretni nem engedé a végzet. Én nem 
lakom vele egy égalj alatt, én vele sohasem 
találkoztam. Azonban találkozni,- látni aka
rom őt. Szemem van, ideje hogy lássak, lá
baim vannak, ideje hogy önlábamon járjak.

A párbeszédet a nevelő följelenté.
A herczeget, mint őrtisztet, Prágába 

akarák küldeni. Az alatt Parmában kiütött a 
lázadás, s dühe előtt Mária Lujzának meg 
kellett szaladnia. Anyja’ veszedelme a her- 
czegre nagy benyomást tön; nagyatyjához 
rohant kérni, hogy anyjának oltalmul bocsá- 
taná. De megtagadtatott.

—  S hát csakugyan olly nyomorult 
vagyok —  tört ki —  hogy anyámhoz hála- 
datosnak sem szabad lennem. 0  mi dicső 
leende, kardomat először anyám’ megalázói
ra vonnom ki; s nekem őt csak szóval sza-
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bad vigasztalnom. Kezdődik az idő, melly- 
ben sajnálni fogom, hogy a császár’ paran
csának alá vagyok vetve.

Kérését ismétlé.
Fiatal korát veték szemére.
—  Sokkal rövidebb az élet —  felelt 

—  mintsem előkészületekre szabadna vesz
tegetni.

Neveltetése bevégződött. Attétetett 
ezredébe.

VII.
Az elfojtott magas vágyak’ lángja álu- 

takat keresett magának. Kóranyaggá vált 
minden reménye, mellynek tárgyat nem ta
lált az életben, s ez a legnemesebb részek
re vonult. S a sebes növésű test sápadozni, 
hervadozni indult.

Osztályában keveset gyönyörködhe
tett : betegsége hat hónappal tovább veté 
a katonai szolgálatba l.éphetést. Az orvosok- 
tul csaknem mindent eltagadott, s a gyógy
szerek’ használatára, mint szokta mondani, 
nem volt ideje. Színlelt egésséges állapot- 
jában is sokszor találák gyakorlatai után bá
gyadtan ledőlni. S nem egyszer mondá e l : 
mi hitvány e nyomorult test, nem képes vá
gyaimnak szolgálhatni. Naponta soványo- 
dott, s ha kérdék hogylétéről : ő igen jól 
vala. Lázba esett, és szobájában nem tart
hatók. Egykor osztálya’ vezérlésénél a csá
szár magához szólítja szemle után, s meg
hagyja, hogy azonnal menjen Schönbrunnba 
magát gyógyíttatni. A mint orvosa mellett 
elhaladt, a harag’ szikrázó szemeivel méré 
tetőiül talpig, s köszöné neki, hogy ezennel 
fogolylyá teszi.

Jobbanlétével a franczia követ estélyre 
hivá, megkérdé nagyatyját : tartozik-e ok
vetlen megjelenni. Tetszésére bízatott, s nem 
jelent m eg; milly arczczal lépjen — úgy 
szólt — Lajos Fiilöp’ követével szembe a 
perezben, mellyben ellene a száműzetést és 
átkot kimondák.

Nagy vadászatra ment. S eljött az u- 
tósó kór, melly magát győzetni nem enge- 
dé. Eljöttek a végórák, s nem volt ember, 
ki megmondaná neki, hogy a szentség’ utó-

-------------------------------------------------------------------------------------------------- —

só kenetét készítik számára. S igy Zsófia 
herczegnőnek jutott e szomorú tudósítás. A 
szép herczegnő szerencsétlen rokonához i- 
gen sok szeretetet mutata, s most megkér
te őt, hogy születendő gyermekiérti áldoza
tában vegyen részt a császári család1 köré
ben. Elfogadó, nem sejdítve a keserű csaló
dást. S miként egyik életirója mondja: meg
lepő volt látni a császári család’ e két imád
kozó tagját. A herczeget halványan, elsová- 
nyodva, a sír’ széléről halotti szentségért 
nyúlva; a herczegnőt pedig ifjúsága, szép
sége, anyai méltóságának teljes pompájában, 
magát második gyermekszülésre készítve. 
Valóban szívrázó jelenet, hol a közös ajta- 
tosságban élet és halál, bölcső és koporsó 
egymást érinték. így váltják fel egymást az 
emberek, csakhogy sokszor melly perezben 
király hunyja be szemét, tán egy csoport 
koldusgyerek születik az emberiségnek.

Mária Luiza, a sokat szenvedett édes
anya is megérkezett. Előre készítek mind
kettőt a szomorú találkozás és elválás’ le
verő pillanatára. E kettős fájdalmat, a szere
tet, öröm és fájdalom, vesztés és remény’ 
kitöréseit nem nekünk adatott festenünk. Mi 
más jövő nézett e gyermek’ bölcsőjére, meny
nyi dicsőség, mennyi korona sugárzók hom
lokára. Nem volt a földnek boldogabb anyja, 
és nem fiú nagyobb remények, magasabb 
kilátások közt, mint a herczeg. Minden azt 
hivé, hogy atyja meghódítja, s ő kormányoz
ni fogja a művelt világot. -

És azon szobában, mellyben évek e- 
lött atyja diadalma után megpihent; hol a 
menyekző’ örömei’ mámorában Ausztriával 
békét köte : az egyetlen örökös épen az na
pon, mellyen azelőtt atyja’ halála’ hírét vet
te volt (jul.’ 22.), az ember és világgyülö- 
lés’ fájdalmával meghálál Végpillanata atyja’ 
szobrára s anyja’ síró képére esett. Szobá
ja’ zöld kárpitai egy túlvilág’ reményszinét 
játszodák szakadozó lelke’ enyhítéséül.

így halt el egy évtized előtt a fin, kit a 
történet maga szült; s történetileg mégis alig 
mondhatni többet róla : „született, élt és 
meghalt.“ KŐVÁRY.
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VÉR ÉS KŐNY
Lengyel dal.

Melly honja' szent jogáért már 
Mindent feláldozott,
A nemzet összetörve, lön 
Sötét élőhalott.

Volt v é r é  hű, volt k ö n n y e  is : 
De szíve megszakadt,
S a v é r bői is -a k ö n y biil is 
Csak hírmondó maradt.

S a már békén nemzett, tudván 
A múlt’ csapásait —
Most csak némán számítja fel 
Kehiének átkait.

S bár tárgya egy dicsőbb jövő 
Szent sohajtásinak,
Viszhangja nincs a megtörött 
Szív dobbanásinak.

O átok közt termett utód 
Szűnj meg kesergerri,
Az ég semmit boszútlanul 
Nem szók felejteni:

Még lesz v é r ,  mit egy szebb jövő 
Váltságodért fizet,
Midőn a részvét k ö n n y e  lesz 
Keresztelővized.

SZELESTEY.

DAL A DUNÁN.
Föl fiúk ! föl férfikarral 

A Dunára,
Félszáza, hogy szundikáltok 

Egyre másra ;
Török, tatár, franczia most 

. Nem zavarnak :
Valahára tenni kell már
Tenni kell már a magyarnak !

Csöndesen foly ősz Dunánknak 
Szőke árja,

Rajta tánczát még a szél Is 
Lengve járja:

Hát hajóra, míg enyelgve 
Tánczol a szél,

Mert, ki tudja, hogyha késtek,
Hogyha késtek, milly vihar kél.

Ifjú, lányka ! hozzd, mi már nem 
Kell honodnak,

Gazdagabb honban azért mást 
S szebbet adnak;

Váltsd cserébe mindened’, de 
Vizsga észszel,

Csak a szíved’, csak a szíved’,
Csak a szíved ne cseréld e l !

Pestiek ! ti szép hazámnak 
Szebb lakói,

T> az ipar legszerencsésb 
Ápolói,

Szózatitok már elégszer 
Hangozának:

Nyújtsatok kart; mert ma kar kell,
Mert ma kar kell a hazának.

Riaszszátok föl, ki alszik,
Pamlagáról;

Nem elég csak álmadozni 
A hazáról;

Füröszszétek, a ki álmos,
Fris Dunában,

Úgyis annyin álmadoznak,
Álmadoznak mind hiában.

Hejh! ha én Duna lehetnék 
Csak egy órán,

S bárha kettőn, ugysegéljen 
Azt se bánnám: 

Megfüröszteném úgy egyszer 
Ezt a Pestet,

Hogy nem látna senki többé,
Senki többé benne restet.

S mért virasztni tett korában 
Mindeneknek ?

Kérded büszke sarjadéka 
Őseidnek :

Lássd, miként teng honfltársld 
Romhazája,

Mellyben élted tarka álom 
Tarka álom’ éjszakája! . .

Föl fiúk! föl férfikarral 
A Dunára :

Hogy legyen már valamicskénk 
Valahára,

S hogy ne mondják, kik ollykor meg- 
Látogatnak:

,Hejh! bizony csak jó éjszakát,
Jó éjszakát a magyarnak!

BANGÓ.
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II. Színészet.
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éhány hónappal azon tra- 
gicomoediai esemény után, 
midőn első szerelmem' ti
los könyvét olly irgalmat
lanul becsapd előttem a 
tanár Othello: szerencsém 
van a kedélyes olvasót 

szép hazánk' mezővárosinak részvétdús azon 
egyikére figyeltetni, hol Thalia' vándorpapjai 
féktelen szenvedéllyel árulgaták a vértanúvá 
koppasztott színművészet’ sallangkincseit.

Csótag városnak (igy nevezteték a fönem- 
lített kiskirálvság) kilenczvenkilencz földesura s 
ugyanannyi hatósága volt, honnan számtalan 
czivódás s egyetlenegy vendégfogadó követ- 
kezék.

A ,,Kulacshoz“ czímzett vendéglőt ez idő
ben, midőn történetünk játszik, annyira be- 
ozönlék a jogokban született megyei félistenek : 
hogy alig vívhatá ki a kocsiszínben parányi he
lyét néhány darab Örök mozgonya a tótországi
zabintelligentiának  s a színművészet’ gyalog
apostoli Belvedere.

A korcsmaépület’ bizonytalan színezetével 
meglehetős Öszhangban látszék lenni a termek
ben mulatozó nemes atyafiak vinko-toasztja, 
melly akként szállott egyik választandó megye
tisztről a másikra, miként a meg megáradó 
italhullámok’ gégéi Charaktere határozd.

A törvény és ősi szokások örökben hagyák 
ugyan minnden magyar nemesnek... és igy a 
,.Kulacs“nál működő testületnek is... hogy al
kotmányukat akár idegen, akár egymás' ellené
ben bankó- bunkó- és vinkókracziával védel
mezzék : azonban a két első oltár’ lángjait ez 
alkalommal csak Bakhus urfi’ kínpadszerü ne
dűje öntözgeté.

A restauratio elé nagyokat ivó kortes a- 
tyafiak’ egyoldalú szenvedélyét nem tudni, váj
jon a hazai moral’ Istene becsülte-e inkább ?... 
vagy pedig Czingár Dániel színigazgató, és 
ötödfél tagból álló társasága.

Szerété pedig Czingár uram a korcsmái 
békét nem másért, mint azért: hogy azon estei 
jövedelemhez tört kezek és lábak nélkül járul
hasson.

Nem csalatkozék a kontárság’ nagymes
tere , mert azon esőiében fördött gégeerők,

mellyek máskor fütykösök által dicsőülének r 
most csak ludlármákban zengék hatalmukat.... 
meg van pedig írva, hogy holmi szóbeszéd és 
irkafirka nem szokott egy könnyen megártani 
a művészet' hatalmának.

Legfelsőbb engedelemmel..... azaz: Csó
tag mezőváros ezerfejü birtokapostoiságának 
spectabilis beleegyezésével, a szinészeti csavar- 
gányokat jónak látta Czingár uram centralizál
n i, nehogy a hivatásukkal járni szokott iszonyú 
szomj és éh miatt holmi Zöld Marcziszerü hely- 
hatósági jogokba nyakig markoljanak.

A színi személyzet ki lett volna tehát egé
szítve... ha ugyan személyzetnek nevezhető a- 
zon négy darab bizonytalan külsejű individuum . 
kiket a színigazgató éhhalál elleni óvszerül pony
vaszárnyai alá ostorozott.

Állott vala pedig e világpolgári négyes 
mozaik következő tagokbul:

Özvegy Csatánét kell említnem először, 
részint nőnem iránti lovagias figyelemből, de fő
kép határtalan tekintélye miatt, mellyet a pa- 
pirkoronás testületen gyakorolni sziveskedék.

A másod rangfokot senki sem közelíté 
meg annyira, mint Sumi Jónás degradált trom
bitás és exbaromorvos, ki csizmatalpalással a- 
zonult színészi halhatlanságát azon hős ötletnek 
köszönhető, miszerint egy igen természetes 
színkörben , tudnillik a kocsárdi gyepen fecske 
frakkban személyesítő Julius Caesárt.

Kuczuk Tamás hajdani verbunkos és diny- 
nyecsősz képviselé a tragicai művészetet, mel
lőzve azon csöndes észrevételt, hogy bogáji 
Hamlet korában szilvacsenésért bakba kötteté 
egy alkotvánvos kutyabőrtelen törvényexecu- 
tor. Különben színi szellemére hasonlíta egy 
ünnepen hizlalt frankfurti omnibushoz, mert szin- 
padilag nem lehete úgy agybafőbe gyilkolni, 
hogy még azon estén kilencz különbféle szerep
ben föl ne lépett volna. — Nagy hibája volt 
azonban szerfölötti vonzalma az érzelgési ro
mantikához, mit tanúsít azon tolvajeczetszerü 
eljárása, miszerint a tyukodi birkaólban egy 
hang- és marbaverseny' alkalmával még talpig 
be sem fejezé Palatinszky' kedvencz dalát, már 
kiszökött operai helyzetéből, s bajuszul felköt-

1) Lásd az I-sö czikket I-ső félév’ 3-d.sz. 25. lap.
2 .
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vén egy szomorúan horizontál ordas rókafar
kat , azonnal Rómeót adá kifordított juhász
bundában

Negyedik tagul a társaság’ mindenes gyűj
teményét Polkó Jónás emigráns tót diákot kell 
még említenem , ki drámai hivatását súgásban 
és álfalak' rendezésére tékozolván, alig maradt 
nemesb foglalkozásra ideje, például hogy dara
bokat írjon; színlapokat szerkeszszen és hor
dozzon ; a fejedelmi thront kitatarozza ; ebédet 
főzzön ; kontóra bor után lásson ; s még azon 
estén vagy tizenhatszor szörnyen mégis haljon.

Jónás diák ugyancsak jeles ficzkó volt a 
talpán gazdálkodási tekintetben is, mert nem 
kerülhete művészi felfogása elé olly szökevény 
fél kezt.yü, hogy belőle spanyol palástot ne 
teremtett volna, az ős anyát pedig Igricziben 
olly istemleg adá, hogy csak egyetlen egy néző 
vévé észre, hogy az ős anya fülig kanyargó 
bajusz alá hébehóba pálinkát is nyakai.

Volt is ám Jónás diáknak büvészi láng
eszéért hetedhét országra szóló convencziója, 
mellynek a szabad lopás’ reményén kívül szín
padi királyságok és herczegségek, megszokhe- 
tési jog , egypár fejelés csizma, verekedési en
gedély, s nyolcz csomó kapadohány alkotá di
plomatikáját.

A könyörtelen sors ez időben lövöldözé 
árva csekélységemet Csótag városába, hol Czin- 
gár színigazgató’ kegyéből szerencsés valék a 
korcsmaállás’ bajnokává ültetni.

Örök mozgonvszerü színészi pályám meg- 
tompítá szerelmi emlékemet, némileg feledteté 
hogy árva s mindentelen vagyok, s czifránnyo- 
moru foszlányival enyhítgeté gyermekfájdalmi- 
mat.

Szerződésem utáni néhány nap múlva szi- 
nésztársim' osztatlan rokonszenvét Öröklém , 
melly szerencsét érdemileg azon körülmények
ben találhatám, miszerint a primadonnának ócs
ka felhőből új mantillt készíték, — az igazgatót 
szorgalmasan beretválám, a súgó helyett ma
gamat lökettem ki a korcsmából, első szerel
mesünket pedig az árokbul— hová déli álmot 
szunnyadni bukott— néhányszor szállására kí
sérem.

Természetes hogy akaróm vagy nem, tet
szenem kelle , melly tetszés igen furcsán mu- 
tatkozék , mert ha éhezém : szinésztársim ösz- 
szevissza csókoltak, szomjam’ oltásául pedig 
könyökét foltoztatá velem az igazgató.

Történik: hogy a provincziák' gyöngye, 
Csótag' angyala,... a Czingártársaság’ nemtője 
Özvegy Csaláné bele unván... vagy is unattat- 
ván a határtalan contózás’ szerelmébe, kilrom- 
bitáltatja a városban és in partibus, hogy a 
tisztelt közönség’ fényes élvezetéül legközeleb
bi szombaton Academiát rendezend több sza
kaszban , mellynek részleteit addig is , mig öt

hónap múlva nyomatott színlapokon betűzhetné 
a nagy publicum, Csibuk Miksa, e czélra bé
relt dilettáns lehessen szerencsés élő szóval 
házról házra előadni.

Csibuk Miksa tehát deputáltatván a színé
szek' egyetemétől, pro securitate fülön csípett 
egy rokkant dobpáholót, s társával duettben 
következőleg nyilatkozók:

Tudtára adatik mindenkinek ki csak mo
zog : hogy estve felé nem a szokott Komédia , 
hanem Deátrum fog játszódni. A mint ezen 
skártétából bővebben kiviláglik. (Ekkor Csibuk 
Miksa rettentően megállapodik ; köröskörüljár- 
tatja szemeit; pauzául egy fiatal szélvészt fu- 
vall; aztán kiszabadít honoratiorszerü pruszli- 
jából egy őszi éjszakává kormosodon papírfor
mát, s nem annyira olvassa , mint olvasná ha 
tudná a következő sorokat.)

A cudem iai első sz fikasz.

1. Nyári est őszszel. Ballada Cicerótul. 
Szavalja egy fővárosi szökött kutséber.

2. Slibli mutatványok Szattyánfy Jeromos’ 
műhelyéből. Előadja az első legény.

3. Solo ária , egy ismeretlen daljátékból. 
Énekli a kornyikai kántor negyedmagával.

4. Égibáboru a Caspium tengeren. Ro- 
máncz egy haldokló matróztul. Harangszó mel
lett fütyöli egy borbélyilag tressirozott öreg 
szajkó.

5. Éjféli csend. Honi Ritornell. Cziterára 
szerzék többen. Egy szál trombitára alkalmazó, 
s ugyancsak elő is adja egy nagyidai fúmüvész 
és deputátus.

Ezeket be fogja rekeszteni, egy nagysze
rű gorögtűz Stuwer után , még pedig, nehogy 
félelmet gerjeszszen, tökéletes titokban. A meg- 
kivántató gépek, illatok és tűzi szerek, péld. 
kova, ürömtapló, repezeolaj, nedves kóró; és 
boglyakemencze, most egyszer és utoljára kész 
pénzen fognak bevásároltatni, a nagy érdemű 
közönség’ teljes tiszteletére.

Az akadémiai második szakasz megelőzen- 
di az elsőt, s részleteit saját úri tetszése sze
rint osztályozhatja a tisztelt publicum. Ide szá
mítva a lármát, beszökést, pipázást és vere
kedést.

Figyelni kéretnek továbbá Csótag városá
nak elől és utóljárói az itteni szinésztársaságnak 
rendkívüli áldozatkészségére, miszerint az nagy
lelkűig megvetvén a kontók és adósságok’ hő 
szerelmét, két egész hétig pongyola csicsókát 
falatozott, csakhogy egy lappangó óriási ta
lentumot lekötelezhessen.

A művészet meghajolván az erszény’ ha
talmának , a kérdéses talentum is elszédüle s 
harmincz garasos héber sertésért szerencsésen 
bevásároltaték.
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Ezen mezei lángésznek méregdrágán co- 
acquirált magzatját— addig is mig egyedárusi 
körünkből kizavarná a gyilkos népszerűség — 
academiai toldalékul szinte adni fogjuk illy czím 
alatt:

Az é l e t  m in t  h a lá l .
Drama kilencz fölvonásban.

Ezen szomorúnál is szomorúbb darab, a ne
talán zsúfolt közönség iránti mély hódolatunk
nál fogva ez alkalommal vígjátékul fog adatni. 
— Jelentetik továbbá , hogy az első fölvonás
ban minden személy szörnyet hal ugyan , de 
már a másodikban mindnyájan szerencsésen 
föltámadnak.

A 983-dik jeleneti lélekvándorláshoz szük
séges gépezet a helybeli kerékjártó’ műhelyé
ben nyakrafőre készíttetik.

A játék’ folyamán keresztülnyargaló fatu- 
mot újonnan szerződött tag Malkontári ur élet- 
hiven fogja személyesíthetni, kit is a fővárosi 
mandzsur színháztól volt szerencsénk meg
nyerhetni.

Száműzött Godofréd’ barlangját azon 94 
öreg csebres hordó képviselendi, mellyet a 
kortes urak az éjjel levegővel kibéllelének: 
oroszlánul pedig másfél font ökörmájért ki van 
bérelve a mészáros’ sárga szelindeke.

Végül kéretnek a t. ez. nézők, hogy pár
na és dunnaféle instructiókkal ellátva érkezni 
szíveskedjenek , mert a darab reggeli hat óra
kor végződik, pedig már éjfél után meglehetős 
dérharmat szokott lenni a teremben.

•

Miután ezeket s több efféléket szájába rág
ta volna Csibuk Miksa a nevezett mezőváros’ 
Verbőczies és sánezon kívüli populusának; tér
jünk ha úgy tetszik a hely’ színére, azaz: a 
Kulacs vendéglő’ teremébe.

Sajátságos tekintete volt azon estvén a szi- 
nészeli Pantheonnak , mellyet a vidéki kupak 
história merő irigykedésből „Csótagi állás“nak 
szeretne keresztelni.

Bal oldalén öreg és kölyök dézsákkal, saj
tárokkal s más faedénynemüekkel fülig megra
kott tót szekerek' quodlibetébe ütközék a mű
vészi szem , mig jobb felől vízárt verítékező 
árvái atyafiak’ cséplői alatt sovány zsúpok jaj- 
gatának. Közepén emelkedők néhány szúette 
kecskelábon a színművészet’ temploma, mely- 
lyen ezúttal szavalati, zene és hangversenyek 
alakílák a musai halhatlanság’ tótágasát.

Nem említvén azon csekély intermezzot, 
miszerint az állás’ egyik salonjából némelly dis- 
cursiv mangaliczák élő szóval bele replikáztak 
az academiába: szokott csenddel és méltóság
gal hurczoltaték meg Thalia a deszkákon, s a

müértő és méltányos publi(?üm szűnni nem aka
ró taps és virágjutalmakban nyilatkozók.

Minthogy pedig a hegyesen csattogó tap
soknak miatta megriadt jászolhősek egvátalán 
zúgolódtak: hogy a színpadi - koszorúk’ örök
zöldjén, szállásbérül a vendéglős’ számára leg- 
kevélyebb monopolt gyakorol, lön rettentő mar
halázadás, s a súgó’ kastélya, és egy fördő- 
kádból rögtönzött pompás trón kegyetlenül fel- 
forgattatának.

Nem tudni, ha vájjon a szilajult marhák’ 
keblében dobogott-e erősben a megriadt szív , 
vagy pedig Czingár uram’ színi hüvelye alatt? 
ki már akkor karzatjegyért árendált bagazia 
köténypalástban ólálkodék, hogy mielőbb túl
adhasson II. Fülep spanyol királyon.

Czingár színigazgatónak mégis kiváló ér
dekében állott a háborgó kedélyeket lecsilapí- 
tani, mert illy ribiriók’ alkalmával (mint a ván
dorkrónikákból is kiviláglik) nem csak a jöve
delmek röppennek szét, hanem ráadásul a szí
ni respublica is keményen meg szokott vala pán - 
toltatni.

A revoltans füharapók meghunyászkodá- 
nak; a koszorúkon legelő csacsi költői gondo
latokba merüle; a közönség’ parterrje pedig 
trombitaszerüleg hortyogott.... s igy az állás’ bé
kéje helyre csücsülvén: megindult az „Élet 
mint halál“ drámának első fölvonása.

Kuczuk Tamás mint száműzött romai re- 
publicanus jelent meg először , lapos pitykés 
vörös spenczelben, túri kucsmásan, hét ágú 
tarajos sarkantyúkkal. Övénél — mellyet egy 
bitang kölőfék képeze— hentesgyilok ragyo
gott; szemei vadul forogtak; s a súgó előtt 
büszke méltósággal megállapodott. Ekkor ki
lencz vadász előrohan a kukoriczából, és a ro
mai hős, mielölt csak egyetlen igét szólana — 
agyon meg agyon puskáztatik. Ezzel a függöny 
tapsok és éljenek’ viharában méla alázattal le
ereszkedik.

Csatóné asszonylépinte mostki mint Cleo
patra, nagy kendőbül prolongált megyszín man- 
tillban , ritlerkeztyükkel, májbőrcsizmában és 
kardszagi fejkötővel. Derekát aranyos papírral 
bevont vasabroncs köríté ; kezében tavali vő- 
fél\bokréta pompázik, s leülepedik egy szal
maszékre, kigyult arczczal, szomjazó állapot
ban.

„Ah kedves Antonius , — sohajföllegim' bá
jos tündére, szerelmem’ illatos rezedája, jer 
ide e kies völgyek hervadhatlan virányihoz, jer 
oh jer , s érintsd csüggeteg ajkamhoz hő sze
relmed’ kristálypoharát!!“

Alig fejezé ki esdő kérelmét a szomjas 
Cleopátra , csakugyan megjelent.... de nem An 
tonius, hanem egy színfalak között lesködő 
pongyola szolgáló , ki gondolván , hogy úrnője 
valóban szomjazik s vizet kér, meg akarja itat-
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ni rimaszombati korsóbul. — Felmosolyg, ka- 
czag és röhög a már könyezni indult publicum,
— a súgó kétfelé tekint, s a kárpit ismét leki- 
vánkozott.

Ki azt hinné, hogy illy mérges catastro- 
phok képesek valának tán meg is szöktetni a 
csótagi publicumot.... szerfölött csalatkoznék; 
nem az hogy valaki helyéből csak ki is indult 
volna, hanem feszült figyelmek és mélységes 
horkolások között végeslen végig kisértettek a 
magyar mértfoldnyi fölvonások.

A karzaton ülnöklő ingyenjegyes szárnya
sok már megéneklék a piros hajnalt, midőn 
rá kerüle a sor a nyolczadik fölvonásra, melly- 
ben Gingul kuvasszói vad herczeg nyárssal le- 
öletvén , a színpadon in natura kiteríttetik.

A négy tagból álló személyzet szerelmi 
hősének, Sumi Jónás exbarom orvosnak jutott 
ezúttal a szerencse Gingul princzczé avattatni, 
még pedig olly princzczé, ki egy díszes publi
cum’ szemeláttára, tisztelettel le is szuratik.

Művészileg halt meg Sumi uram, mert hal
doklási kínjaiban úgy fejbe találta rúgni a sú
gó’ palotáját, hogy tüdőgazdag einwohnere se
gélyért kényszerült a nagyérdemű nézőséghez 
folyamodni.

A szokott hat garasnyi diurnumért elvé
rezvén Sumi Jónás, mielőtt mint corpus inor- 
ganicum nyakon csipetnék , kimászott a színfa
lak közé, halottá kenetendő.

Meghiúsult azonban a festészek’ fáradal
ma , kik sárgafölddel, hamuval és mészszel tö* 
rekedtek hatásos sírvőlegénynyé mázolni Sumi 
Jónást, mert olly élénken tőrének elő a her
czeg’ arczain a szeszes italoknak bazsarózsái, 
hogy ő pünkösti fensége semmi áron sem volt 
bemeszelhető.

— Már ismét részeg az u r ? — szóla neki 
rohanva az igazgató — hát nem megparancsol
tam, hogy csak nappal igyék? szégvenlje ma
gát , hogy még egy nyomorult halottat sem tud 
eljátszani.

— Mit, én ne tudnék ?... feleié a halott
— majd meglátom én ki a legény a színpadon? 
s az igazgatóval irgalmatlanul hajba kapott, — 
szerencséje lévén az utóbbinak hogy csak paró
kája gyomroztatott agyon.

— Hát a halott ki leend már? kérdezé 
belerázkódván egyéniségébe Czingár — ha ön 
magát olly csúfosan elevenné ivá, ki e szerep
ben mindenütt köztetszésre remekelt!... igy buk
nia kell intézetemnek, mellvet pedig provinciái 
non plus ultrának keresztelt a méltányos köz
vélemény.

— Soh' se búsuljon kegyed a halotton — 
jegyzém meg egy trónomladékból — majd ját
szom én Gingul herczeget akár élve akár halva.

— Még csak az hiányzott — szóla mo
solygó művészi büszkén a director — hogy illy
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nagyszerű szerepekre alkalmazzam önt,... önt, (a 
ki népet, statuát, sötétséget s több efféle si- 
lányságokat szokott képviselni,... tartsa kiki ren
des határok között hivatását!

A közönség azonban zúgolódni, tombolni 
kezdett, ohajtá láthatni a dús ravatalt, pom
pás gyászmenetet, s az igazgató zavarában 
mindenfelé kapkodott, de a kérdéses talentum
nak hire hamva sem volt.

— Na hát hordja el az ördög az egész 
művészetet — adja ki akarja a halottat — mon- 
dá boszusan Czingár, — s öt perez alatt mint 
Gingul herczeg' véres teteme kiteríttetém egy 
recsegő mosóteknőben.

A halálomon kesergő színpadi sírók kö
zött olly iszonyúan ordított fölöttem egy spa
nyol grandnak öltözött magyar bakkancsos, 
hogy diskántja’ alább hangolására kénytelen va
lók őt felszólítni. Füle’botját sem hajtván reám 
a bánatos vitéz, mozdulatlanul kínlódtam a 
szűk hamvvederbén, és mielőbbi fültámadá-. 
somért sohajtozám. Hogy a koporsói hatás mi
nél csattogóbb legyen, négy darab kocsisgyer
tya szundikált fejem körül, mellyek nem per
zselének ugyan épen kopaszra , hanem lehető 
bőségben csepegőnek arezomra,... s mint ha
lottnak békén szenvednem kelle.

Bele unván végre a rémletes ordításba a 
tíz krajezáros királyi apostol, reám hajol, és 
zokoglában tühegyesre subiczkolt bajuszával 
orrom’ bálteremét szurkálgatá,.... de türém, mert 
halott valók, miglen kölcsönös feszengésink közt 
szememre billenvén rózsás kanóczával az illu- 
minatiót képezett egyik gyertya , kínomban ki- 
ugrám koporsómbul, földre zuhítva a bakkan- 
csost, ki is Antoniusáért térden könyörgő Cleo- 
pátrát üté le lábairól, e pedig vesztve a súly- 
egyent, a közönség közé zuhant.

Színpadi testület, közönség és a korcsma
állási menageria egyaránt zavarba jővén , a tra- 
goedia megfelelt, hivatásának, mert Czingár u- 
ram és társasága kegyetlenül botba futónak, 
árva magam is úgy kerülhetve ki e csárdasze- 
rü marasztást: hogy egy orchestrumi czigány 
brugónak firmája alatt vitézül megszaladtam.

— —

GÁCSVÁR.
Nem akarom én Gács’ történetéhez For

gács család tetteinek vázlatát csatolni, ehhez 
könyvek kellenének, s ha már csakugyan érin
tenem keilend nevezetesebb fiairól valamit, azt 
majd alább Ghymesvár' leírásánál, mint alkal-, 
masb helyen, közlendem, most kiválólag csak 
a várnak viszontagságait akarom megírni, hogy 
Remellay urnák az Életképek 17-dik számában
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közlött, sok alaptalanságokkal terhelt czikke meg- 
czáfoltassék.

Gács Nógrád megyének éjszaki részén, a 
losonczi járásban fekszik, tájéka szabad és gyö
nyörködtető, földje termékeny, levegője egés- 
séges.

Mikor épült Gács, s honnan eredt neve, 
kétséges, mindazáltal lehet gyanítani, hogy Kál
mán alatt Nógrádba vándorlóit gallicziai szál- 
lítványoKtul nyeré nevezetét azon hegy, melly 
alatt helység alapíttalott. Bonfin régi írónk em 
líti, hogy dicső Hunyadi Jánosunk Losoncználi 
elárultatásál s megverettetését megboszulandó, 
Giskra cseh rabló ellen sereget szedett, s vá
rait, mellyeket építtetett, t. i. Sághot, Rosnyót 
és Gácsot megvette s lerontatta. Bonfin szerint 
tehát Gácsot Giskra alapítá s az Hunyaditól 
lerontatván, sok ideig romban hevert, mig újra 
föl nem épült, mikor? ki által ? nem tudom; any- 
nyi azonban bizonyos, hogy 1548-ban erősen 
állotta v á r ,— mert ez évben tartatott ország
gyűlésen a rendek, mint a király’ tudta nélkül 
fölépültet lerontani parancsolák. (Bél Mátyás
4-dik köt. 54. lap.)

Hibázik tehát Remellay ur, midőn a vár’ 
széthányatását 1544-re teszi.

Elesvén 1552-ben Temesvár’ védelménél 
a hős Losonczy István , minden figyermek nél
kül , a dicső halált méltányoló király annak ja
vait a leányágra irta által, hálául a hős védele
mért. Igv jutott Gács Országinak' hatalmába, mig 
azt a 17-dik század’ elején 2-dik Forgács Zsig- 
mond részint házasság (első felesége volt Lo
sonczy Kata) részint pedig királyi jóváhagyás 
által családjának meg nem szerezné. Ő építtető 
föl a szomorún porladozó falakat újólag, az é- 
pületeknek azon idomot adván, melly mind máig 
szemlélhető ; ennek emlékéül pedig a kapu fö
lé egy emlékiratot vágatott, melly a késő 
nemzedéknek nyilván fönbagyta, hogy a nagy 
munkát ghymesi Forgács Zsigmond , országbí
ró , tanácsos , Nógrád, Zabolcs és Sáros vár
megyék' főispánja s felső Magyarországnak fő
kormányzója 1612-ben végezé , Ádám , Éva és 
Mária élő magzatainak s Pálffy Kata feleségé 
nek idejében.

Csalatkozik tehát Remellay ur, midőn az 
Életképek’ 17-dik számában állítja, hogy Gá
csot már Mátyás és Jagellók' korában birta a 
Forgács család, az nem való, nézze meg Bél 
Mátyásnak 4-dik kötetét, 4-dik lapon.

De igen hibázik akkor is, midőn írja, hogy 
Gácsot Forgács Zsigmond 1662 ben építtető 
föl, mert hiszen 2-dik Zsigmond a vár’ szerző
je meghalt 1621-ben Nagyszombatban mintná- 
dor, — a fia pedig 3-dik Zsigmond 1645-ben 
szűnt meg lenni, — hogyan építtethették volna

tehát ezek a várat 1662-ben ? Remellay ur csak 
50 évet toldott hozzá.

Hibázik továbbá R. ur, midőn megjegyzi, 
hogy a Forgács család 1592-től kezdve föis- 
pánkodott Nógrádban. Tudjuk ugyanis, hogy 
ezen családból az első volt 2-dik Zsigmond , ki 
azon megye' főispánságát viselé s ezen méltó
ság 2-dik Mátyás királynak kegyelméből hárult 
reá, mi tisztán kiviláglik 3-dik Ferdinándnak 
1640 iki május’ 12-kén költ azon okleveléből, 
mellyben Adámot és Zsigmondot, az érintett 
főispán’ fiait, grófi méltóságra emeli s a For
gács család' érdemeit elősorozza. 2-dik Zsig
mond— úgymond az oklevél— 1599-ben kir. 
tanácsossá, 1604-ben főpohárnokká, 1606-ban 
országbíróvá s későbben 2 dik Má t y á s ’ k e 
g y é b ő l  Sáros, Nógrád és Zabolcs megyék 
főispánjává, nem különben a felvidék’ főkor
mányzójává, — 1616-ban pedig nádorrá leve. 
— A milly igaz tehát, hogy 2-dik Mátyás 1608- 
tól kezdett uralkodni, olly való az is, hogy For
gács Zsigmondot korábban nógrádi főispánná 
nem tehette.

A tizenhetedik zavargós század elröpült 
Gács fölött és semmi nevezetessel meg nem 
jegyzé azt. A vár ezen században a megye’rab
jainak foghelyévé változtatott, kötelességül té
tetvén nekiek — mint mai napon Munkácson,—- 
a 60 Ölnyi mélységű kútból vizet meríteni.

Bocskaynak, Bethlennek s Tökölinek bi
zonyosan önkényt kelle hódolnia , különben a 
hatalmas pártfők az egész vidéket meghódítván, 
makacskodását boszulatlan nem hagyták volna.

Remellay ur azt mondja, hogy báró Reh- 
berg Mária , a gácsi vár' ura , Forgács Ádám 
s z é p  Öz v e g y e  nagy hatással birt volna 
Szobjeszki lengyel királynak azon ellökéletére, 
melly szerint 1683 ban 1-ső Leopolddal a Bé
cset fenyegető törökök ellen szövetkezett. Ezt 
R. ur nem mondaná , ha a lengyel történeteket 
figyelemmel olvasta volna. A lengyeleknek ér
dekében állott a török’ terjedését gátolni, mert 
hiszen az tőlük is már több tartományt elrab
ló n , úgymint Ukrainiát, Podoliát, Volhiniát és 
Kamenicket (Pőlicz 3-dik köt. 301 lap, — 3-ik 
kiadás). A szövetség e föltételek alatt köttetett: 
ha Bécset vagy Krakkói a török megtámadand- 
ja , egyik a másikát védje (Miliőt világtört. 8-ik 
kot. vége felé), Szobjeszki adjon 40,000 vitézt, 
miért hadi költség’ fejében 1,200,000 ftot nye- 
rend (Horváth 3 dik szak. 326 lap.). Szobjesz
ki még álmában sem indíthatott vala sereget az 
özvegy’ kedvéért a török ellen , midőn a cziva- 
kodó nemesség még az elvesztett tartományok’ 
visszanyerésére sem akart segélyt nyújtani (Pö- 
licz ugyanott). /

Remellay ur írja. hogy Rehberg Mária 
s z é p  Öz v e g y  vol t ,  Szobjeszkit a szépség
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f megható. Risum teneatisü Rehberg Mária szü
léiéit 1626 ki télhó' 5-kén, özvegységbe esett 
1681 ben tehát 55 éves korában; 1683-diki 
tavaszelő’ 31-kén köttetett a szövetség, s ő ek
kor 57 éves volt, a szép özvegy, alig hiszszük 
hogy Szobjeszki annyira fülig bele szerethetett1 
volna ! Hogy pedig a majd 60 éves király ren- 
dezvouz-t nyerhessen az epedö 57 éves szép
ségtől, útját seregével Krakkóbul Bécs felé Gács- 
nak iránvzá ! Azonban R. ur előtt egy 57 éves 
Öreg l e h e t  szépség, invére l e h e t ,  mert de 
gustibus non est disputandum.

Remellay urnák Gács’ történetét tárgyazó 
czikkéböl c s a k  e g y  ö t ö d r é s z  i gaz.

Ezer engedelmet e kis kitérésért, unal
mas lehet az az olvasónak, tudom, de sokat 
nyerünk általa, ha egy i r ó t  vigvázóbbá teen
dőnk.

Elárasztván a 18-dik század' elején Rákó- 
czy Ferencz kurucz népével a felvidéket, Gá- 
csot is ostrom alá fogatta s megvétette 1703- 
ban feladás által. Az őrség azonban a szentbe- 
nedeki apátság előtt mentegetődző iratot nyujta 
be, állítván , hogy a feladás nem hűtlenségből , 
de kénytelenségbül történt.—-A pártosak csil
lagának halványodásával Gácsot Bonefus nevű 
franczia tiszt a császáriaknak adá által, mond
ván,  hogy ő biz olly urat nem fog szolgálni, 
kitől annyit sem takaríthatott meg, a miért ma
gának falábat az ellőtt' helyébe csináltathatna. 
Erre a boszus Rákóczy visszoüzené neki, vi
gyázna — úgymond — nehogy hűtlenségéért má
sik lábával is lakoljon.

E veszteség Rákóczyra nézve csekély volt, 
mert az álgvukat s más védszereket jó eleve 
tovább vitette az erősségből.

Gács még mostanában is . födött pompájá
ban ragyog alá a széles síkságra.

Mai időben e várat a mellette létező posz
tógyár teszi nevezetessé, s a védegylet' alaku
lása óta sűrűn forog a magyar nyelvén, mint
ha ezer meg ezer török ostromot állott volna ki.

VÍZIVÁROS, Ó BUDA.

,Vándor, szent hová lépsz a hely,gondolám, 
midőn a vár alatt szélesen terjeszkedő Vízivá
roson keresztül robogott velem a bérkocsi. És 
valóban szent a hely, mert egy talpalatnyi föl
det sem jelölhetünk ki, mellyet az imádott sza
badságért elhullott hősek' vére nem öntözött 
volna. Gondolatokba mélyedtem. Zsigmond és 
Mátyás' fényes korára gondoltam, s az emlék
szülte érzés fájdalmas sóhajban tört k i; első 
Ferdinánd’ korszaka vonult el előttem s sze
meimbe könyük tolultak. A magyarokat gyűlölt 
Fels Lénárd' gyalázatos visszavonulta s a sze
rencsétlen , elbizott Roggendorf’ hasztalan os
troma s végképi megvettetése tanulságosan leb-

bent föl a távul korban, mellyben az érdemet 
erő határozó meg ! Föleszméltem, széllyelnézék 
és ajkaim akaratlanul susogók: Itt törtek ösz- 
sze rabigát Lothringi Károly’ karjai!

Nem Buda várának, (mirül könyveket le
hetne irni) csupán az alatta éjszak felé terülő 
Vízivárosnak múltjáról szándokom pár szót kö
zölni.— Minthogy a várba fölmenetel ezen ol
dalról legkönnyebb , legkényelmesebb vala , de 
mivel Ü Budához is, mint hajdan jelentős hely
séghez, legközelebb esett, — azon okokbul va
lamennyi külváros közöl leghamarább épült föl. 
Ehhez járult még a felséges , legtágasabb kilá
tás , — mellv végett Zsigmond s Mátyásnak ra
gyogó palotái is ez oldalon lündöklének le a 
várból.

Első Ferdinánd alatt, Fels német hadve
zérnek sükeretlen megrohanásai s emberséges 
visszaverettetése után, Martinuzzi György és Tö
rök Bálintnak szorgalma által erős sánczokkal 
s olly magas kőfalakkal vétetett körül, hogy a 
várat könnyű szerrel megvenni szándékozó Rog
gendorf meghökkenne a Vízivárosnak ez erős
ségein. Legnagyobb vesztesége e német vezér
nek Víziváros felől esett, mert Török Bálint in
nen rohanta meg a megrémült németeket, kik
nek kergetésében nagy segélyt nyújtottak a 
Martinuzzi által felgyujtatott szalma- és széna
boglyák. Ugyanis a várnak segedelmére jött 
Muhamed pasának százezerre haladó hada est
ve felé támadó meg Roggendorfot. (Istvánfry Or- 
tellius). Az öt nap múlva megérkezett Szolimán 
Ú Budán üté föl selyem sátorát, s katonasága 
ellepé az utat szélesre egész Vízivárosig. Itt 
nyakaztatá le újonczai által az elfogott némete
ket (Gebhardi Lajos Albert 3-dik köt.); innen 
ment a fényes küldöttség a kis Zápolya Zsig- 
monddal a nagy ur elé, és a nagy ur is ugyan
ezen utón lovagolt be a csel által elorzott Bu
dába.') Szolimán kiegészíttette a falakat s Arsz- 
lán pasának megparancsoló , hogy Vízivárost új 
várdákkal s árkolatokkal vétesse körül, mi meg 
is történt.

Budának visszavételekor Vízivárosban leg
több vér omlott, legtöbb bajnok hulla el, bizo
nyítják az évkönyvek, — kivált Wágner. Itt tá
borozott a hős Lothringiai Károly s a németbi
rodalmi had, vele számos távolhoniak, kiket a 
dicsvágy lelkesíte a világhíres csatára.

Ezek forrongtak elmémben, amidőn a bér
kocsi megállóit, s én Ó Budán valék.

1) Nem lesz érdektelen megjegyeznem!, hogy Szo
limán Alláhnak még azon nap hálát akart adni a 
nagy nyereségért; hamarjában tehát a Nagy La
jos által megkezdett s 1-sö Mátyástól végzett bol- 
dogságos szűz Mária’ templomát, mint legszeb- 
b ik e t, moscheává változtatták. És ennek köszön
hetjük főtemplomunknak fönmaradását, m int e- 
gyetlen egy budai ereklyét fényes korából.

— 394 —



— 395 —
Ó Buda érdemes tárgy a történetiró’ tol

lára , bár azt némellyek figyelműkre sem mél
tatják. Én a szerk. ur’ engedelmével pár sort 
közlendek hajdani koráról, új Budának felépül
téig.

Ó Budának eredetéről s nevéről sokat vi
táztak a tudósok. Némellyek Aquincumnak (Pes
tet pedig Trans Aquincumnak), mások Sicam- 
briának állították. Ismét mások hajdanta Aquin
cum , később Sicambria s legújabban Ó Buda 
nevezetével ruházzák föl. Én a legutóbbiakkal 
(Orteliiussal, Cellariussal, Simlerrel stb) sze
retnék tartani, ha senki sem czáfolna meg. Hon’ 
nan tehát a ,,Buda“ nevezet? Honi íróink sze
rint Attila’ öcsétől, Budától; Werner szerint 
Bád (régiesen Bada) német szótul (De admi- 
randis Hung, aquis); Galeotus Martius szerint 
Buda, Budha nevű keleti istentől, kit a régi 
hunnok imádtak s kinek tiszteletére azt épí
tették; de még a tótok is bele szólnak s azt 
Wuda , Woda (víz) szótul származtatják. Én ha
zai történetíróinkkal tartok, csak azért is, mert 
,honiak1. De hát ,Ofen‘ német neve honnan ke
rekedett elő? Oláh Miklós szerint a téglaégető 
kemenczéktöl, ') valami Schweiger Salamonfé- 
le német szerint pedig Aba királytól, — néme- 
tesen Ova, Oven.

Történetét illetőleg Ammiani Marcellinus sze
rint (Lib. 30) Valens római császár a quadok 
elleni háborújakor ide szállott seregével s azo
kat megvervén, ismét meglátogató , légióit, 
téli szállásokra osztván. Góthok, Jászok, Mar- 
comannok stb elűzésével a világhódító hunnok 
foglalók el s Attila (kinek romboló természetét 
dicsőségesen utánozó a minap két kéményü 
druszája a budapesti hídon) honi íróink szerint 
Ó Budán üté föl királyi lakát. Hajh aranyidők! 
Ó Budához akkor aranynyal telt zsákokkal u- 
tazgattak tapasztalás végett a keleti és déli ko
ronások’ követei! Bonfin és Turóczy meghagy
ták, hogy Attila Buda öcsét azért ölte volna 
meg, mert Sicambriát (Budának régi neve) At
tila’ megvetésével, tulajdon neve után nevezte 
el. Akármiért ölte meg, elég ha megölte, s a 
nevezetesség, mit közleni akarok, meg van.

BENCZÚR MIKLÓS.
(Folytatjuk.)

A VUKOVÁRFIUMEI VASÚT
és néhány emlékszó a tenger mellékről.

A pesti és fiumei vasúttársaságok közti 
egyesülés , azon egyesülés melly már lehetlen-

1) Régen Eczelburgnak (Etelevárnak) hivatott.

nek , agyrémnek állíttatott, megtörtént; meg 
minden rövidlátó cselszövény’ daczára , melly 
kancsal szemmel nézi a magyarnak magvaF által 
eszkozlött jobblétét. Megjelent S z é c h e n y i ,  
király és nemzettől egyaránt kedvelt fia a hazának 
és kimondó az áldás’ igéjét, a megkötött frigyre. 
A két társaság közti ólvetély, melly az egész válla
latot meghiúsítandó vala, megszűnt. Meglesz 
tehát a vaspálya, a tömérdek anyagi de még 
több erkölcsi áldást hozó, a Dráva megszűnik 
véghatára lenni Magyarhonnak. „Arany gyű
rű leend e pálya — mondó a lángelméjü frigy
kötő— mellyel az összekoczczant százados há
zasfelek újra de örökre elgyürüzendik egymást. 
Megviendi a Magyar Duna üdvezletét a magyar 
tengernek, meg keserű panaszát f e k e t e  mos
tohája' szeretetlensége ellen. A távol elenyészik, 
s a kárpátaljai kezet nyujtand a tengermeilé- 
kinek, mondván: nem szerettük mert nem is
mertük egymást, lám mi egy anyának szülött
jei, egy fejedelem, egy alkotmány’ jobbágyai va
gyunk ; érdekeink , örömeink , fájdalmaink kö
zösek , barátod az én barátom, ellenségeim a 
tiéid is , — legyünk hű testvérek , szeressük 
egymást, fogjunk kezet, és leszünk erősek és 
boldogok.“ Igen, de hogy egymást szeressük, 
szükséges hogy ismerjük egymást.

Lám ifjú voltál, és tudományt szomjuzál, 
kérdezéd bölcseidet s ők megnevezek a régi 
Göröghon’ minden patakját, a pogány istenek’ 
oltárhalmait, a rég elhunyt népek’ szokásait,— 
s rólunk, saját véreidről, hegyeink s völgyeink
ről, közös javainkról hallgattak.

Azért tehát ide magyar ifjak, ide nemze
temnek fölkent lantosi, énekteknek itt méltó 
tárgyat találtok. A tenger , eme véghetlen tük
re a mindenhatónak, nagyobbszerü eszméket, 
eget csókoló bástyái magasztosb képleteket, 
küpreszlombjai szelidebb zengeménveket köl- 
tendenek sziveitekben; szózattok lángleheletét a 
déli siroccotul,s erejét az éjszaki Borától veen- 
di; s ha méltánylatra nem találtok a közönség 
e férfiainál, akkor oh akkor vonuljatok meg e 
myrth- vagy borostyánerdők egyikében, ön
tsétek ki panaszsohajitokat az esti Tramontana’ 
fájdalmas suhogásiban, s e hűs árnyakban vég
re elszenderülve, a méltányosb szellő meg
viendi homloktokra azon lombokat, mellyeket 
az ember fukar keze megtagadott.

Ide ti régiség’ fáradhallan búvárai, kik 
őseinkről fönmaradt talányos hagyományinkat 
unokáinknak fejtegetitek, Grobnik, Tersat, Por
to Ré, Castel Muschio a Zrínyiek és Frange- 
panok’ őslakai dús anyagot nyujtandanak éles 
elméteknek. Higyétek el: e szent romok’ rep-

*
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kénylepte kövei többet mondanak , mint poros 
könyvhalmazaitok; avvagy kérdezzétek a S u fa
r o s a ’ rejtélyes viszhangját, kérdezzétek Veg- 
1 i a' pásztor népét, miért fedi mai napiglan fe
kete mez férfiait: kit sirat e gyász annyi évek' 
hosszú sora után ?

S ide jőjetek ti félistenek, nemzetemnek 
elöbajnokai, kiknek óriás szelleme nagyszerű 
terveket teremt fajunk’ boldogílására , nézzétek 
a Luizautat, e 18 mértföldnvi diadalívét a vál
lalkozó szellemnek az őstermészet fölött, s ta
nuljatok gondolni merészet és nagyot, tanulja
tok akarni, erősen akarni, soha nem csügged- | 
n i , s fáradhatlanul munkálódni: — s a siker | 
nem marad el. Látjátok ama bérczszornyeket, 
ama felleghasító sziklagigásokat, támaszoszlo- 
pail a véghetlen égboltozatnak, a sas is csak 
lihegve ér föl csúcsaikra , a zerge szörnyedve 
szöki át merőn ásítozó hasadékaikat, de az em
ber’ mindenható szelleme mondá : hegy hajolj 
meg, mélység domborodjál föl, s a hegyek 
meghajolának a teremtés' ura előtt, s a mere
dek fölegyenesedék, s a bérez’ sziklafalai szét- i 
oszlónak , s kaput nyitónak az erélynek , a fá- 
radhatlan kitörésnek !

V u k á s o v i c h !  nevednek nem emeltek , 
ne is emeljenek emlékoszlopot; építél te ma
gadnak egyet, mellyhez képest az egyiptomi 
gúlák csak hangyabogok. Talapzata 18 mért- 
földnyi és 3000 láb magassága. Elenyészik e 
nemzedék, más nép fogja lakni ez országot, s 
az utókor áhítattal zarándokland ide, bámula
tát , tiszteletét ezen óriásoltár’ romaira le
teendő.

Ide ti nemzetem’ művészei, kik a termé
szet’ nagy jeleneteit ellesve isteni ihlette! vará
zsoljátok színekbe, a Ku l p i c z a  vadregényes 
völgye, a R e c i n a ’ iszonyatos torkolata, Ter-  
s a t ,  Bu c c a r i  ama kedves fehér galamb, 
melly félénken rejtőzik az irigy szem elől ez o- 
lajfák’ árnyékában , Ma r t i  n s i c z a ,  P o r t o -  
Ré kikötői, mind megannyi regényes táj, te
remtő ecsettekre várakozó.

S jőjetek ide ti is nemzetemnek tehetősb- 
jei, ti kik a melegebb égalj alatt kerestek eny
hét a kemény telek és az elélt test’ kora fagya 
ellen , Fiume’ szelidebb levegője könnyebb lé- 
lekzetet enged roncsolt melleteknek, a tenger' 
sós habjai edzeni fogják elsatnyult tagjaitokat.

De el innen Fiúménak irigykedő ellenei, 
hátra a D o b r á t ó 1, mert a hegyek' derekán 
simán elnyúló Luiza nektek óriáskígyó leend , 
karcsú testét összevonja és megfojt gyűrűi’ szo- 
rongatása közt; az andalító T r a m o n t a n a  
nektek Bora dühe , s lesodor R a v n a  podol -  
j a’ fekete gyomrába; a P o r t a  U n g a r i c a ’ 
ernyőként kinyúló sziklaszárnyai összecsapód
nak fejeitek fölött, s eltemetnek, mielőtt Fiú
mét láttátok. Vagy jőjetek ide csak ti is, el

tévedt rabjai az érdeknek, kik látatlanul rágal
maztátok a tenger hableányát, ismerjétek meg 
bájait, hódoljatok, s ő megbocsátand !

DIÓSY MÁRTON.
(Vége jövőre.)

SZERELEM.
0... Etelkához.

7.
Te olly életgyöngy vagy nekem,
Mellynek fénye a szerelem,
A gyöngyöt nem bírom magát, ,
Csak tiszta fén yé t, sugarát.

E drága fény elég nekem 
Gazdaggá tenni életem ,
S derítn i a bús éjszakát 
Melly szívemet borítja át.

Hiszem gyöngyöm hogy hűn szeretsz....
De mert enyém sohsem lehetsz,
Én adok neked gyöngyöket:
— Miattad hulló könnyeket!

LISZNYAY KÁLMÁN-

H ETI 2ZE1ÄLE.
Rel. és Név. egyházi 
lapban olvassuk : ,.Jól

lehet főtiszt. Haulik 
György püspök ő excja 
akkép gyakorolja jóté
konyságát , miszerint 

balja nem tudja, hogy 
mit mivel jobbja : mint
hogy azonban ő excja’ 

kegyességének naponta új meg új bizonyságait 
tapasztaljuk, nem fojthatjuk el mellünkben az 
olthatlan háladatosság' kitűnő nyilatkozatát; s 
midőn számtalanok látják és érzik jótékonysága' 
áldásait, mind lelki mind testi jóllétük’ gyara- 
podtán , nem állhatjuk, hogy újabb jótétemé
nyeiből némi nyilvános elismerésül egykettőt 
köztudomásra ne juttassunk. Ugyanis nmélt. fő
pásztorunk, megyéje’ egy részében tartott egy
házi látogatása’ alkalmával, (nem említve azon 
bőkezű kegyességet, mellyel több templomokat 
egyházi díszöltönyök- és egyéb szükségesekkel 
ellátott; nem azon számos jutalmakat, mellye- 
ket több helyütt az iskolapróbatételeken a ma
gukat kitüntetett kis tanulók közt kiosztott ö 
excja), jelesül D v o r  helységben , a török szé
leken , a nemegyesült görögök közt vegyest élő
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kath. híveinek mondhatlan örömére, az újból 
fölépítendő kápolnára, egyúttal az utósó török 
háborúkor szerencsésen kivívott győzedelem 
emlékéül szolgálandóra : 500 pftot, hasonlag a 
romba düledező, s a Zrinvi és Frangepán csa
ládok dicső emlékeiről jelenleg is nevezetes 
Z r í n y i ,  góthszerü kápolnának újbóli helyre- 
állítására 500 pftot; továbbá Muraközben , je
lesen Vidovecz helységben , hol legközelebb öt
venegy házat emésztett föl a pusztító tűz siral
mas martalékul, a szerencsétienültek’ fölsegé- 
lésére 400 pftot; végre a nagyszerű kottaryi 
egyház' kövezetére , mellynek költségeit a hivő 
nép kegyes adományzásaival már nem győzte 
födözni, 500 pftot adományozott a kegyelmes 
főpásztor.“

— Thalbergnek a nemzeti Conservatorium’ 
javára a nemz. színházban adott utósó hang
versenye nem ütött ki olly derekasan, mint üt
hetett volna ki , ha az igazgatóság aszentczél- 
ra nem t ű z t e  voina ki oily mostohailag a dé
li órát— melly minálunk egyátalában népszerűt
len , kivált egy olly napon, midőn a mindenfe
lé tartott ülések és gyűlések a hivatalnokokat 
és ifjúságot, a vásári munkásság pedig a kal
márvilágot megjelenéstől annyival inkább hát- 
ráltaták, mert a ketlőztetett árak és örökös 
bérszünetek sem tartoznak a budapesti közön
ség’ kedvencz mulatságai közé. De nem is fér
het legkevesbbé is agyunkba , hogy midőn az 
igazgatóság azon czim alatt, hogy a színház 
napi jövedelmét különösen egy vásári estvén a 
legnemesb czélérl sem áldozhatja fel, a tiszta 
jövedelemnek felét maga részére követeli, u- 
gyanezt — t. i. a jövedelem’ hasonfelét előttünk 
meg nem fogható logikával a kegyelemből oda 
vetett déli óráért is aczél következetességgel be
zsebeli. Ha maga a nemzeti intézet a Conser 
vatoriumot — melly édesgyermekül kellene hogy 
színházunk mellett felvirágoztassák — illy mos
toha szemmel tekinti (notabene, mikor Liszt an
nak alapját megvetette, egy fillért sem tartóz
tatott l e — pedig estvéli előadásáért — az ak
kori igazgatás) nem kell-e remegnünk ez inté
zet’ jövőjén , melly — úgy a mint most áll — 
fosztassék meg mi véletlen által 3 vagy négy 
jelesb tagjától, és m e g s z ű n t  l enni .  Csu
pán Conservatorium az, mi e kétes helyzetből 
valahara kiemelhetné színházunkat, és mégis 
illy hidegség... illy idegenség... illy túlzott fukar
ság ! A nemes czélra adott előadás kettős árak 
mellett is csak 410 forintot jövedelmezett a 
Conservatoriumnak, mig úgynevezett zsúfolt 
ház egyszerű árak mellett is 700 forintot szo
kott behozni. Azonban mi minket illet, mi nem 
annyiban ezen anyagi rövidítésünk miatt jajve- 
széklünk, mint inkább azon eszmétől szédülünk 
vissza, hogy a jeles művész — minden nagy
lelkűsége és európai hírneve’ daczára is ki volt

téve annak, hogy annyi ellenséges körülmények 
és viszonyok miatt még üresb székek előtt is 
játszhatott volna , mit ő az igazgatástól azért, 
mert a színház’ pénztárát néhány száz forinttal 
gazdagítni szives volt, bizonyosan nem érdem
lett.

Mi Thalberg’ működését illeti, az olly szép, 
oily correct, olly aesthelicai, olly átalánosan 
elismert classicai, hogy fölötte szót szaporítni 
fölösleges volna. A közönség magasztos mél- 
tánynyal fogadta, és teménylelen tapsokkal hal
mozó remeklését a kedves művésznek, kinek 
köztünk mulatósát neje’ gyöngélkedése — fájda
lom olly rövidre szabta. Színház után ugyanaz 
nap’ estvéjén, fényes éjzenével lön megtisztel
ve a nemz. színház' zenekarától a nagy zene- 
hérosz , mit a tőle agynevezett kedves bajtár
saknak magyar nyelven köszönt meg az ünne
pelt, a más nap reggel induló gőzösön — mind
nyájunk’ benső fájdalmára — legőszintébb sze- 
renesekivánatink között— városunkat ide hagy
ván, Bécsen át Párisba menendő. Nem állhat
juk meg kiemelni ez alkalommal újra azon e- 
gész városunkra szégyent hozó ferde kezelését 
a német kritikának, miszerint ez a városunkban 
megforduló legünnepeltebb európai celebritáso- 
kat sárral dobálni magának mintegy föladatul 
tűzte ki. Valóban Pestre jőni már elég a l e g 
n a g y o b b  m ű v é s z n e k  is, hogy szeplőtlen 
fényű miivészkoszoruját a vastag tudatlanság, 
szemtelen magavetés, avvagy mindent, a legki
tűnőbb művészetet is személyérdekekké alja- 
sító pártos irigység’ dühös tajtéka befertőzzé , 
azt legfényesb leveleitől megfosztani vágyván. A 
Pesther Zeitung 132-d. számában jött egy illy 
— merő ellenkezések és képtelenségekből ősz- 
szeférczelt nevetlen és neveletlen bírálat Thal
berg ellen, melly — bátor legkevesebbet sem 
árthat a nagy művész’ nagy hírének — de igen 
is árt az egész müveit Europa előtt a pesti kö
zönségnek és journalistikának. Mert a magya
rul nem , de németül olvasó külhon csak Pestet 
kárhoztatja illyenkor , a nélkül hogy tudná, ini- 
kép a z , ki a német művészt a magyar fővá
rosban legyalázta épen a n é m e t  vala, avvagy 
csak messzünnen is gyaníthatná, hogy a min
den nyomon személyes érdeket eláruló gúnybi- 
rálat — miként történt ezúttal i s — csupán azon 
alacson indokbul merítteték, miért hogy Thal
berg ur a nemzeti, nem pedig a városi szín
házban lépe föl , nemzeti és nem egyéb szel
lemnek hódola ? Az illy eljárású kritikát az e- 
gyetemes journalistikának roszalni kötelessége 
lévén, teljes bizodalommal reméljük,hogy tisztelt 
bajtársaink ez ügyben velünk kezet fogni, s ré
szükről is szilárd véleményüket nyíltan kimon
dani nem késendenek.

Thalberg ur a hangászegylet’ azon válasz- 
tottságának , melly a jeles virtuóznak nemzeti
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Conservatoriumunkért tett nagylelkű áldozatát 
megköszönni kiküldeték, az említett hangver
senyből bejött 410 forintot átadván, arról egy
szersmind egy adománylevelet adott ki a kül
döttségnek, az egylet’ levéltárába helyezendőt. 
A jeles művész hihetőleg legközelebbi közgyű
lésünkben tiszteleti taggá lévén választandó, az 

| arrul szóló oklevél ünnepélyes köszönőlevél’kí
séretében utána fog küldetni.

— Ama hires Bösendorfer’ műhelyében 
' készült derék zongora, mellyből Thalberg’ uj-

jai oily elragadva bájoló hangokat tudának ki- 
i csalni, zongorakészítő és kereskedő Péter ur

nák ( vácziutczai mocsonyiházbani szállásán)
I  czélszerüen elrendezett salonjában föltalálható 

és tőle 600 forinton megvásárolható. Péter ur'
! termeiben átalában a legjelesb zongorák jutá

nyos áron találhatók, s azok közt egy Schweig- 
hofer, mellynek ára ezer pengő — s melly a 
múlt bécsi iparmükiállítás’ alkalmával arany ér- 
dempér.zzel lön kitüntetve.

— Péter urnák azonban nem csak jeles 
zongorái, hanem egy Gusztáv nevű jeles zon- 
gorász fiacskája is vagyon, kinek bámulandó 
technikai ügyessége, s idejéhez képest szellemi 
magas felfogása a legszebb reményekre jogosá
nak, benne egykor egy nagy zongorahőst szem
lélhetnünk. Thalberg ur — ki több budapesti mű
kedvelőt meghallgatni szives volt — ha kérdez
ték volna tőle, kiben lát legtöbb tehetséget, 
úgy látszott a kis Péterre lett volna hajlandó 
szavazni. Életet és kitartó egésséget kívánunk 
mi is a kis virtuózjelöltnek.

— Jeles vendégünk három rendbeli ver
senyén kívül az országúti és széputczai Körök
ben is hallaté gyönyörű játékát, mellyekben 
tiszteletére kis zeneünnepek és lakomácskák is 
valának elrendezve. A közhasznú Gyülde 1) fel
adatainak egyike, mint látszik, a honi művésze
tért működni s idegen művészeket megkülön
böztetni. Ez irányt — bármelly oldalról jőjön az 
— üdvözölve kell üdvözölnünk, mert alig van 
város a polgárosodott világon, hol művészet 
iránt kivált fensőbb körökben olly kevésnél ke- 
vésb tisztelet és méltány honolna a keblekben, 
mint épen Budapest. Ha a különböző Körök 
legalább e közös pontban egyesülnének, eddig- 
elő nélkülözött főkellékek’ egyikével lenne gaz
dagítva városunk.

— AB. H. harangozója hasonszenvi or
vos Bakody tr.’ halálát jelentvén , sajnálatát fe
jezi ki a fölött, hogy ezen gyógytan’ barátai
nak száma folyvást apndoz, s óhajtja, vajha 
több hasonszenvi orvos költözne fővárosunkba.

1) Örvendünk hogy szavaink legtöbbnyire életre 
kapnak. A Honderű nem sokat újítgat, de mikor 
teszi — még eddig siker koronázta kísérleteit.

Szerk.

Mi, ha épen szükséges volna, statisticailag be 
tudnék bizonyítani, miszerint a hasonszenv’ ba
rátinak száma nem hogy fogyna, de sőt foly
tonos növekedésben van , mit maga a harango
zó ur is elismer, midőn — kissé különös logi- 
cával — a hasonszenvi orvosak’ szaporodását 
óhajtja. — Egyébiránt, bármilly érzékeny vesz 
teség is e tan’ barátira nézve, annak olly ava
tott fölkentjét, mint B. tr. volt, elhunyni látni: 
szolgáljon vigaszul harangozó urnák , s a kö
zönségnek, mikép nem egy lelkes, tárgyava
tott apostola maradt még e tannak fővárosunk
ban , kik közt elég legyen például a dús ta
pasztalatokkal rakoitancsak imént hazaérkezett 
R o s e n b e r g  orvos urat említenünk , továbbá 
tr. S t e i n  urat, a hasonszenvi orvosak’ egyik 
legkeresettebbjét. (Lak. újvilágutcza 623. szám 
alatt.) stb.

— A Spiegel’ egyik száma következő meg
ható eseményt közöl: A szomorú esemény, melly 
néhány nap előtt történt, az érző embernek 
olly szemlélődésekre nyújt alkalmat, mellyek 
fájdalommal töltik el a kebelt. Egy gazdag csa
ládnál a vidéken , bizonyos idő óta egy régi 
nemes családbeli s legfinomabb nevelésű hölgy 
volt, mint társalkodóné. A lányka még félgyer
mek vala, tizenhat éves, szellemben és szívben 
ritka lény. Nem régen gyöngélkedni kezd , az 
orvos, ki híva lön, azt nyilvánítja, mikép a be 
tegség hosszas leend , s a házbóli eltávolítást 
javasolja. És — halljátok !!— a gyöngéd beteg 
teremtés egyedül fölrakatik egy parasztkocsira , 
kénytelen e nyitott kocsin három nap s két éj
jel utazni, egy éjt szabad ég alatt tölteni, mert 
a beteget a fogadóba befogadni nem akarják, 
s illy utazás után halálig erőtlenülve Pestre ér. 
Itt fizetésért a rochuskórházban külonszobát kí
ván , hol tudtára adják: hogy a róchuskórház- 
ban nincsenek női betegőrök, s hogy a beteg 
fogadjon előbb magának ápolónőt. A nyomo
rult tehát vissza viteti magát oda , hol kocsijá
ról leszállóit, s ott másnap — kiadja lelkét! 
Szomorú életkép valóban ! Vonjuk a szánat’ 
gyászfátylát reá , s térjünk vidámabb képeire a 
tarka változatú életnek.

—• Marastoni Jakab u r , kit a közönség, 
mint honunk’ elsöhirü festészeinek egyikét, igen 
dicséretesen ismer, engedélyt nyert a nmélt. 
helyt, tanácstól, hogy Pesten egy magán f e s 
t és  z a c a d e mi á t  állíthasson föl, a velenczei 
illynevü intézet’ mintájára. Nem sokára kime- 
rítőleg fejtendi ki tervét maga a művész, ki- 
bocsájtandó programmjában ; részünkről ez elő- 
jelentést ezúttal elégnek hiszszük, s ezen válla
lat’ czél* s korszerűségének, több oldalú hasz
nainak bővebb fejtegetését mellőzvén , egysze
rűen fölhívjuk rá az olvasóvilág figyelmét.

— Az újépület melletti sétatér körül élén
kebben kezdenek dolgozni. A tér körülkorlá-
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toltatott, alapja iszapfölddel töltetik meg, melly- 

'% be majd télen a fák ültetendök. Nem sokára 
kellemes sétánynyá válik tehát az eddigi fene
ketlen sár- és mocsártenger.

— A természettudományi társulat’ f. hó’ 
j  8-káni gyűlését ngos Kubinyi Ágoston ur’ ér

tekezése tévé különosb érdekűvé, meily a szek
szárdi megyeház mellett talált s a nemzeti mú
zeum’ számára beküldött sarcophag leírását tár- 
gyazá. A fehér márvány sarcophag száz mázsát 
nyom , de — valószínűleg becses tartalma el- 
oroztatván— üresen találtatott. Mellette — mint

i az U. írja — következő maradványok találtat- 
! tak : egy hamvveder (urna), egy ritka, s ma 

ritkán találtató üveg edény, de meily el van 
törve, egy hosszunyaku palaczk, meily tán a 
síró hölgyek könyeinek fölfogására szolgált, egy 
korsó, tán bortartóul az őrök’ számára, egy 
ébenfa tál, két vas szerszám, mellyeket az ál
dozatállatok’ belrészeiböli jóslások' alkalmával 
használtak, s mellyek , ,scal pella1 k nak nevez
tettek , s egy üveg edény, mellyben sűrű folya
dék találtatott, meily megvizsgálás végett a vegy
tani osztálynak lön általadva.

— Emmerling ur, — az Ungar szerint — 
már jövő ta\aszón készül megnyitni nagyszerű 
vendégfogadóját az újhíd előtti Nákóházban , 
meily . I s t v á n  f ő h e r c z e g 1 czimet viselend.

— Ugyanazon lap azt írja, hogy egyik 
, l e g j e l e s b  m a g y a r  k ö l t ő 1 a tollat szu- 
ronynval cserélte fel s katonává lön. Mondják , 
e köllőbajnok vagy bajnokköltő más nem mint 
Petőfi.

— Az iparegylet próbája a kőszénfütés- 
sel igen jól ütött ki. A kőszén igen jól ég s 
tarlós meleget ád. Pedig a fűtés csak közönsé
ges kályhákban, minden készületnélküliekben 
történik. Kívánatos hogy e melegítési pótszer’

; haszná'ata minél inkább elterjedjen, s egyik gá
tul szolgáljon még nagyobb emelkedése ellen a 
faárnak, mit szívtelen uzsorások hallatlan ma- 

i gasságra emeltek.
— Am. t. academia nagygyűlését számos 

vidéki tagok' jelenlétében őszutó’ 11-kén meg
kezdette, mellyben a pályakérdésekre bejött 
feleletek, és ezek fölötti bírálatok’ felolvasása s 
a névrejtő levelek’ megnyitása után kitűnt,hogy 
a 100 aranyos pályadíjakat, különösen a phi- 
losophiait B e n c z ú r  János; a nyelvtudományit 
S z v o r é n y i  József, cisterczi szerzetes áldo- 
zár és szónoklatta'nító Fejérvárott nyerte el, kit 
megközelített Szi l  á gy i István; a természet
tudományi díjt pedig D o r n e r József kir. hely
tartói gyakornok Budán., tiszteletjutalmat pedig 
T ö r ö k  József; végre a Vitézféle 100 vft ju
talmat S z l e m e n i c s  Pál pozsoni törvényta
nító , és m. academiai rendes tag nyerte. A 
második ülésben az eddigelő Pestmegye' vá
lasztmánya által nem legpontosabban kezelt

M a r c z i b á  nyi  jutalom , és V i t é z féle juta
lom rendeztelett, és határozattá Ion, bogy 
1828—29 és 30-dik évre az akkor kijött mun
kák közöl a legjobbak lesznek jutalmazandók. 
Ezentúl pedig a Marczibányi család’ megegye
zésével is minden évben 50 aranyat a 200 a- 
ranynyal jutalmazandó legjobb munkához legkö
zelebb álló mü nyerendi, jutalomkérdés pedig 
a Vitéz és Marczibányi alapítványból felváltva 
évről évre 30 arany díjjal fog hirdettetni. Az 
ünnepélyes közgyűlés a megye' teremében folyó 
hó’ 23-kán leszen tartandó. N. Ú.

— A sajtó’ legújabb terményei közt em
lítendők : A falu'  j e g y z ő j e  ez. regény’ 8-ik 
és utósó füzete, mellyel az egész regény az 
olvasóközönség’ kezébe jut. Lapunk részletesb 
s hosszasban szándékozik felőle szólani. — Bé
ké s i ’ k a l a n d j a i  nak második s utósó köte
te is megjelent Emich G. könyvárusnál. Az első 
kötet már is alig kapható. Ugyancsak Emich 
G.-nál jelent meg Jósika’ K ét  B a r c s a y  ez. 
ismert jelességü drámája, meily, mint Jósika' 
munkáinak kiegészítő része, a szerző' müvei
nek többi kiadásaihoz hasonlóan van kiállítva. 
Ára 40 pkr. — Gyurics Antal’ E m l é k e z e t 
t a n a  is elhagyta a sajtót, s igen ajánlható a 
mnemotechnicával közelebbről megismerkedni a- 
karóknak. E tan sokkal újabb még mind átalá- 
ban, mind különösen nyelvünkön, semhogy 
mindazon munkácskáknak , mellyek eddig meg
jelentek, fogyatkozásai ne volnának. De mindez 
kezdetnek igen jó s elég: e nyomon majd to
vább fejthetni e sűkeres buvárlat által tán meg
lepő eredményűvé válható tant. — Kecskeméti 
Csapó Dániel D a l f ü z é r k e  czím alatt váloga
tott népszerű dalokat adott ki. Ára a füzérkének 
10 pkr. — Még egy kis munkácskáról kell em
lítés tennünk, mellynek czime: S z u r o n y ,  
epigrammi költemények 3 könyvekben. Szerző 
T e r h e s  S á mu e l .  A három könyvben össze
sen 400 epigramm van , s ha tán nem mind
nyája ütné is meg a koltőiség’ rőfét, az illy tö
meg melleit nem csoda. Szerzőiül nem lehet 
megtagadni az epigrammi élt sok helyütt, azon
ban szuronyának hegyét nem kévéssé tompítja 
a n y e l v ;  szerző kissé elmaradt a legújabb, 
sőt csak az újabb éveknek is nyelvbeli s s t i 
li s t i c a i haladásától, s ez okozza, hogy ami 
jó van ittott a g o n d o l a t b a n ,  az is megszü- 
rődik az e l ő a d á s o n .  Orthographiája szerző
nek plane ócska. A könyvecske gr. Andrássy 
Károly ő mél.-nak van ajánlva.

— B e n k e r t C .  M. minden áron ki akar
ja adni L i t e r a r i s c h e s J a h r b u c h  de s  
d e u t s c h e n  E l e m e n t e s  in U n g a r n  cz. 
évkönyvét. A P. Z. egyik utóbbi számában elő
sorolja mindazon írók' neveit, kik vállalatához 
már ígérkeztek, s azokét kik nem Ígérkeztek, 
de — ígérkezhetnének. Egyébiránt B. ur, mint
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E r s t e  und  I e c z t e  E r w i d e r u n g  ez. fel
szólalásából látjuk, oily sokat a k a r ,  hogy a- 
karatlanul eszünkbe jut a költő’ sumite maté
riám viribus aequam intése. Koszoruzza siker 
törekvéset, hahogy az valóban a magyar iroda
lom' s nemzeti elem ismertetése’ érdekében tör
ténik.

— K a r a c s  T e r é z ,  Írónőink’ egyik 
legkedveltebbje , nemcsak számos sikerült be- 
szélyeiről, hanem komolyabb aestheticai s művé
szeti iratairól is dicsérve ismert, eddig megjelent 
beszélyeit összeszedni s kiadni szándékozik. 
Lapunk’ olvasói elölt azokat előlegesen is aján
lani fölöslegnek tartjuk, miután a szerző- s ki
adónőt nem egy érdekes beszélye megismerte
ié s kedvelteté már a Honderű’ közönségével.

— Mint mint bizonyost írhatjuk, mikép 
Dá v i d  F e l i c i á n ,  a rövid idő alatt európai 
hírűvé lett hangszerző már holnap Pestre érke
zik, itt hangversenyt rendezendő, mellvben több 
szívélyes dalain kívül a hires , S i v a t a g ‘ czi- 
mü nagyszerű symphoniáját is meghallandjuk , 
mellyen európai hire alapszik. E hangverseny 
f. hó' 30-kán délben fog adatni — a német szín
házban. Mint értesültünk, Dávid Felicián ur meg
kereste a nemz. színház’ igazgatóságát az iránt, 
hogy 3 hangversenyt fölemelt ár mellett ott ad
hasson , de az igazgatóság írásban eleve nem 
Ígérkezhetvén, a művészt akkorra utasítá , mi
dőn majd Pestre jő. Mi nem hiszszük, hogy 
európai hirü művész illy bizonytalan Ígéret
nek , más intézetek’ tán határzottabb ajánlatait 
föláldozhatná.

— Veszter Sándor ur mind előttünk mind
több más társaskörben eljáratá már T á r s a l 
góját , s örömmel mondhatjuk, mikép az mind
azon jóvéleményt, mit felőle előlegesen kijelen
tőnk, teljes mértékben igazoló. Először a mai 
iparvédleti tánczvigalomban fog eljáralni, melly 
alkalomra Rózsavölgyi készített új zenét. Tehát 
e farsang' jelszava lesz: Társalgó for ever!

— Tegnap előtt estve nagy fáklyás zené
vel tisztelteitek meg Batthyány Kázmér és Te- 
leky László grófok, mint iparvédegyleti elnö
kök. Tegnap volt a nagy gyűlés, és pompás la
koma a budai színkörben, s ma van ugyanott 
a tánczvigalom. Minderről a jövő alkalommal 
bővebben.

— Az időközi iparműkiállítás megnyitta
tott az iparegylet’ termeiben , s mint mondják , 
meglepő; megtekinthetni 10 pkrért.

— A magyar kereskedelmi társaság, 
mellynek részvényei legszebb kamatbiztosításo
kat nyújtanak, a jótékonyság’ mezejére is átvi
vőn gondosságát, megbizonyította , mikép ke

reskedelmi haszonvágyak mellett is lehet em
berszeretet sugallta szent czelokra is áldozni. 
Lelkes igazgatója ifj. Szabó Pál ur 2000 zsák
kal ama hires noszlopi burgonyából vétetett 
össze a győri piaczon, minden legk sebb díj 
nélkül azaz i n g y e n  a budapesti szegények kö
zött e télen kiosztandót. Ki ne kívánna teljes 
virágzást szive bensőjéből egyleteknek, mely- 
lyek illy gyönyörű mezőkön olly sikerdúsan fá
radoznak. Éljenek a részvényesek, éljen a de
rék igazgató !

— A fényesen és fényes sikerrel színpa
dunkra került B á n k  b á n ’ Írójának édesanyja 
nyomorult állapotban küzködvén ismeretlenül 
az élet’ terheivel (Kecskeméten), illő tisztelettel 
folyamodunk színházi igazgatóságunk’ nemesb 
érzéséhez, méltóztassék szívére venni e kegy- 
leti ügyet, s Bánkbán’ szerzője’ tiszteletremél
tó édesanyjára, újabb időkben nőtton növő pénz
tári ereje és nemzeti méltóságához képest atyás
kodó gondjait kiterjeszteni. Ha e czélhoz ma
gányosak is netán járulni szeretnének, szer
kesztőségünk minden adományt, minden leg
csekélyebb áldozatot is elfogadni s kitűzött czél- 
jához juttatni ígérkezik.

— A lőrinczpusztai szarvasvadászatok vál
tozatos nimrodi kellemmel és szerencsével foly
nak rónáinkon ; ellenben a ladányi hajhászatok 
ez idei nem kedvező időjárás miatt nem ütöt
tek ki olly fényesen mint az eddigiek. Említés
re méltó , hogy a legsebesb vadászló' számára 
kitűzve volt jeles versenydíj ezúttal gr. And- 
rássy Gyula’ birtokába esett, mint kinek leg
gyorsabb lovat sikerült kiállítni a gyepre.

— Figyelmeztetjük szép olvasónőinket, 
hogy a mai esti védegyleti tánczvigalom nem 
5 órakor — miként a bementi jegyek hibásan 
tartják — hanem estveli 8 órakor veendi kez
detét.

—  Holnapután tartandja elnökválasztási 
közgyűlését a budapesti hangászegylet, melly 
díszes hivatalra nézve, mint biztos kútfő után 
értesítteténk — a választók’ közös akarata gr. 
Zichy Ferraris Manó ur’ érdemes személyében 
központosult. A gyűlés délutáni 5 órakor tarta- 
tik, mellyre minden illetők tisztelettel megjelen
ni kéretnek.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.
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török' fényűzése u - !
gyanis háremének 

csínja- s hölgyeinek 
sokaságában áll; a tö
röknek tekintélye há

remének pompafényé
vel s hölgyeinek szá

ma é s |  szépsége’ közhírével emelkedik és 
csökken.

A török nők egyébiránt szépek, s ke
leten még a köznép között is alig látható 
olly hölgy, kinek arczfehérsége az alabas- 
trom, pírja a rózsáéval s bőrfinomsága és 
puhasága a bársonyéval ne versenyzenék. 
Ezt az ő gyakori fürodzködésök okozza. A 
kecstermi nyugalom (Serailruhe) és ez, még 
azt is szülemlik, hogy arczuk holdgömbölyü 
teljességet, s egész testűk átalában lomha 
kövérséget nyer, mi a töröknek igen tetszik, 
mivel ők a szépséget fontszámra mérik. A 
folytonos kéjvihar és testi élet azonban szel
leméletük’ fejlődését nem csak késleltetik 
és gátolják, de egészen is elnyomják; innen 
ők holtiglan éretlen gyermekek s tudatlanok ;

maradnak. Sőt ők c sajnos lelki állapotot ma
gok is készakarva nehezítik, — a testiség’ 
kelleme lévén országuk és boldogságuk’ e- 
gyetlen támasza, talpköve. Különös szépség
nek tartatik náluk még a szemöldtelenség 
s a köröm és ujj’ veresszínüsége. Arczaikat 
folyvást fátyol takarja, s akármelly részét 
inkább szabad föltétlenül hagyni testeiknek, 
mint arczaikat. Náluk tehát, mint S o l v y n  
ur is (Les Hindous. Tom. 4. p. 5. Paris 
1 8 2 5 ) megjegyzi, —  a homlok, ez az el
metolmács, az arcz, ez a benső élet, —  s a 
szem, ez a lélek’ hív tükre : vak, eltakart, 
elrejtett.

A szelíd civilisatio' és keresztény val
lásunk’észszerüsége’ befolyásánál fogva más 
nemzetbeli hölgyek már sokkal magasb fo
kon állnak a törököknél; és itt főhelyet az 
angolnők érdemelnek, nem azért, mintha a 
testi szépség Anglia’ ködborus földén virul
na legbájlóbban s dusabban, —  hanem mi
vel a nőiét’ érzéki s szellemi tökélye teljes 
öszhangzat s legaránylagosabb viszonosság
ban látszik párosulni. Csak természetrajzi
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tekintetben lévén czélom őket itt érinteni, 
elmellőzöm szokásaik s életmódjaikat, mint 
mik különben is a más európai nővilágéival 
majd mindenben egyazonok, s átalában is
meretesek. Természeti külsajátságaikra néz
ve tehát leginkább megjegyzendő, hogy An
gliában a szépnem’ bőre tündöklő fehér, ar- 
cza, lelket és életet lehelő; viselete fölötte 
vonzó s társalgási szerény modora kitünőleg 
hódító. Testalkata derékségére nézve a nor
mann hölgyekéhez hasonlít. Haja többnyire 
szőke vagy vöröses. Ez után méltán követ
keznek a csábhatalmas

Franczia nők. Ezek közöl legszebbek 
Avignon, Marseille s a hajdani Provenceban 
találtatnak, melly egykor phocioszi görög 
gyarmattal népesíttetett meg. Normandiá- 
ban, Picardiában és Belgiumban is szépvé- 
rü, tündöklő fehér bőrű, de testalkatukra 
nézve kevesbbé finom és kecseseket láthat
ni. Párisban is inkább mesterkélt, a járás, 
kelés és módos társalgási ügyesség által ér- 
dekesített, mint természetes szépségekkel 
jeleskedő nők találkoznak.

Az olasznők szépség' tekintetében már 
sokkal kitünőbbek, noha a társalgási finom
ságban a franczia nőkkel nem versenyezhet
nek, s jellemre nézve azokkal bizton egy ősz 
tályba soroztathatnak. C o r r e g g i o ,  Titi
an és Albán festészek’ remeklő ecseteik an- 
g^alszépségü példányokat mutatnak föl kö- 
zőlük. S mint V/inkelmann mondja, e mü- 
vészhírü példányokhoz hasonló hölgyek Ro
mában és környékén még most is, Siciliá- 
ban, Toscanában, Sienában és Velenczében 
pedig nagy számmal léteznek.

Spanyolországban legszebb nőket An
dalusia és Cadix teremnek, Portugalliában 
pedig Guimanarez város’ széles vidéke. A 
valenczia- és castiliabeliek igen köznapi al- 
katuak.

Rácz István tudós hazánkfia (A szép- 
nem’ egésséges és beteges állapotáról irt 
munkájában az 56-d. lapon) azt mondja, hogy 
egész Németországban mindenek között a 
saxoniai hölgyek legszebbek. H i 1 d e s h e i m 
tájékán talán egy rút arczot sem láthatni.

Mind a férfi-, mind a nőnek olly ingerteljes 
bőre van itt, hogy példabeszéddé válna, mi
szerint „a szép asszony úgy nőne e környé
ken, mint a fű.“ Bámulásra méltók még a 
rajnamelléki szépek is , s kivált a Mann
heim, Mainz és Strassburgban születtek kü
lönös említést érdemelnek. A legaránylagosb 
testalkat, fris szín, kék szemek, a haj’szőke 
vagy éjbarna hulláma, tisztaság, felvilágo
sult lélek s műveltség —  ezek kitűnő tu
lajdonai

A magyar —  valamint ur- úgy pór
nők is —  sem nem szőkék, sem nem tiszta 
barna, hanem e kettő’ vegyületéből szárma
zott színűek. Átalában bátrak, de mégis sze
rények, gazdasszonyságot s inkább család
életi bajoskodást, mint pillogó fényűzést s 
henye piperét szeretők. Kender s lenter
mesztés, főzelékek, zöldség s aprómarhate- 
nyésztés, fonás, szövés, varrás, sütés, fő
zés, mosás s a házi rend és csín legkedve
sebb foglalkozásuk. Külsejét igen jól festik 
Czuczor következő versei:

Mint a holló fényes barna 
Kontyra szedett hosszú haja ;
Sürii szemöldöke sugár,
Két nagy szeme mint a bogár.
Nyíló pipacs az orczája,

. Csókra hivó piczin szája stb.

Ezek, kikről imént szólottám, mind a 
kaukazi fajhoz tartoznak, s a kiket ezek kö
zöl Európán kívül még megemlíteni érdeke
seknek vélek, az arab, beduin s Ganges- 
melléki nők.

Az arab nők nem csak csín és kellem
mel díszelgő ifjabb éveik, de idősebb koruk
ban is híresek tüzes nagy szemeikről. Kár, 
hogy orrukat, mi a szabályos arczot külö
nösen szépíti, egy annak porczogó közfalán 
áthúzott nagy gyűrűvel elcsúfítják, s kár, 
hogy bőrük’ finomságát bizonyos, náluk di
vatozó, festékbe mártott tűhegyekkel csinált 
rajzolatok által eldurvítják.

A beduin hölgyek Ázsiában deli ter
met, szép arczvonalmak s kellemmel páro
sult viseletbeli fönséggel tüntetik ki mago
kat. Férjeiktől igen becsültetnek s némi lo- 
vagias tiszteletben tartatnak. Ellenkező sors
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jutott mind természeti, mind polgári tekin
tetben az afrikai beduin nőknek. Az afrikai 
beduinek nem szokván dolgozni, s csak a 
lovak, tehenek, öszvérek s szamarak’ ekénéli 
vezetése lévén egyedüli foglalkozásuk, —  
minden más életgondok és terhek a szegény 
nőt nyomják. Ha a ház- vagy sátorépítésre 
fa kell, azt beszerezni az asszony’ köteles
sége, Ha víz kell bármi messze forrásból, 
asszonyok mennek meríteni, s azt görbedve 
hozzák vissza. Ők szántanak, vetnek, őrle
nek, sütnek, főznek, sőt még a vándorsátort 
is ők építik s hordják egyéb élelemszerek
kel vállaikon, midőn férjeik ló, öszvér vagy 
szamárháton, teljes kényelemmel, könyörü-

letlen érzéketlenségben ügetnek előttük. E 
szegény nők valóban, mivel sem élvén jobb 
sorsot az igás bároménál, a nyomor, fárad
ságos élet, gond és silány táplálkozás’ terhe 
miatt testben, lélekben kénytelenek eltör
pülni, —  s épen nem csoda, ha ellenképei 
kelet’ rózsáinak.

A Gangestájékiak végre igen kedves 
s türhetőszép hölgyek ugyan, de igen ala
csonyak és szárazak, mit részint az éghaj
lat’ tulheve, részint a szerfölötti kora s tes- 
tök’ kifejtését megelőző férjhezmenés is —  
mi 1 0 — 12-d. éveikben többnyire megtör
ténik —  okozzák. Ennyi a kaukazi fajról. 
A többiekről máskor —  tán többet.

MÉSZÁROS KÁROLY.

— —

Dalvilágba szálltam én is, 
Leng előttem száz virág; 
Mellyikéhez nyúlhatok, hogy 
Meg ne szóljon a világ ?

Véresen vonul keresztül 
Lelkemen a múlt idő ; —
Fáj szivem ; de néma lantom, 
Csak szemem harmatja jő.

Mert bár ennek ködhonából 
Sok keservet ismerek :
Gyönge lanttal, gyönge ajkkal 
Róla szólni nem merek.

S a szív' ideálvilágát 
Attekintém hirtelen,

Hol csak ábrándkéj mosolygott 
A valóság képiben.

S visszaszálltam : —  képzeletben 
Érzelegni kábaság !
Mért epedjek semmiért, hogy 
Megnevessen a világ ? . .

S visszaszállván a jelenbe,
Álltam egy domb bársonyán,
S fölczikázó érzelemmel 
Széttekinték a hazán.

Láttam öt , . s mint bérczein túl 
A fénynap leáldoza,
Öntudatlan felsohajték :
„ L é g y  o ü d v e z  s z e n t  H a z a !

LEONTINE.

ZELIMA.
MÓR REGE A L L H A M B R Á R Ó L .

PÉTER KÁROLYIUL.

Ki ne hallott volna regét Allhambrá- 
ról, allah dicső földi paradicsomáról; ki ne 
olvasott volna e földi éden’ bájos odalisz- 
kairól , kiknek varázskelleme felejtető All-

hambra’ Kalifáival Mahomed' hetedik ege 
kecses huriait; kinek vérét ne hozta volna 
sebesebb mozgásba egy Zajda, Zarajda, Za- 
rahajda név, ki nem olvasott az arabokrul,

*

A LEGELSŐ DAL.
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t kik nem egészen egy század alatt Gangestó'l 
a Tájéig hatottak győzhetlen fegyverükkel, 
jóltevő világot s tudományt terjesztve min
denfelé, kik a művészet szelidebb gyöuyö- 

i rei mellett is vitézek s nagylelküek voltak,
I mint puszták’ oroszlánja, merészek mint Nu- 
i bia’ tigrise, s nyilgyorsak, mint sziklák’ sa

sa. Nőik bájdusak, mint csak nők lehetnek, 
kikre allah kegygyei mosolyg alá, anyákról 
a leányok magasb kell nmeket öröklének, 
mint rózsák oltás által növekedve, pompá
ban szép anyák’ sírján szebb leányok gyá
szoltak. S e dicső faj, Mahomed’ választott 
népe, nyolczszázados honából száműzetve, 
bujdosóként idegen nép ölén halt el — kö- 
nyezetlen. Allhambra, a romjaiban is nagy
szerű Allhambra, reményéből kifosztva, el
hagyatott sírkőként mered föl s fényéért a 
múltba sír vissza. Nyugodj meg szelíd nem
tője e földult nemzeti nagyságnak, könyed 
hasztalan, visszasohajtott fényed lakóiddal 
együtt sírba szállt, s nem derülend föl töb
bé, mert nemzetek’ síri álma mély és vég
telen.

I.
Az örökzöld pyrenaei félszigetet a nyol- 

czadik század’ elején foglalták el az arabok. 
Az Abbás’ véréből származott Kalifák, kik 
Bagdadban, az örök tavasz’ városában, tró 
noltak, Emirek által igazgatták ezt, későb
ben Omár’ egyik utódja Abdurramán önálló 
Kalifasággá emelte. Alatta Dschesiratal Chad- 
ra (zöld sziget) nevének megfelelve, mint 
éden virult föl, tudomány s művészet síri 
álma földerülve, egész világra jótékony fényt 
sugárzott. így állott a zöld sziget három 
századig a mórok alatt, ekkor elérve tető
pontját, puhaság s álfény utáni vágy lépett 
az előbbeni dicsőség’ helyére. S igy a fény 
polczárói le kellett szállniok, mert nemze
tek életében nincsen megállási pont. Vér
rel szerzett tartományaikat egymás után 
veszték el, úgy hogy a tizenkettedik szá
zadban már csak Granada maradt főn földi

t édenével, Allhambrával.
Régi jóslat élt a mórok közt —  szent 

hagyományként —  firól fira általadva, melly

szerint a szép félszigetet előbbutóbb el fog
ják veszteni. Ezen jóslatbani bizonyos vak
hit s a végzetbeni szelíd megnyugvás érzé
ketlenekké tette őket szép tartományaik’ el
vesztése iránt, mellyeket megfeszített aka
rat s egyesített erő által könnyen megtart
hattak volna. S igy a helyett hogy a mór 
fegyverek’ becsületét a gyönyörű félszige
ten helyreállítani ügvekezzenek : Afrikában 
terjesztők ki birtokuk’ határát.

Allhambra regéje ezen korszakából 
van véve a mór uralomnak.

Abdurr.iman egyik utódja Mahmud Ka
lif, Sálét ostromolta, melly az atlanti oce
an’ partján terült el a marokkói sultán’ bi
rodalmában. Két hó óta feküdt alatta vitéz 
seregével haszon nélkül, az ostromoltak’ o- 
roszláni bátorsága meghiusítá minden törek
vését, sőt egy tüzes megrohanás’ alkalmá
val vitéz nagyvezérét is tábora’ színével el
veszte.

Lehetlen a Kalif dühét leírni az érzé
keny veszteségen. Ünnepélyes esküt tön a 
nagy prophéta’ koporsójára, — melly az Iz- 
lam’ követői előtt szent és sérthetlen, — 
nem távozni Sálé alól, míg vérző boszúját 
a feldúlt város’ romjain ki nem hűti. Hogy 
ezt annyival könnyebben elérhesse, fölkiál- 
tók által táborában kihirdette : „hogy ki a 
megvívott vár romjain első tűzi fel a pro
phéta’ zászlaját, ha Mahomedig, Allah’ ked
velőéig —  kinek neve dicsőítessék —  vi
szi fel származását, nagyvezéri kaftánnal 
díszesíttetik föl, s ezenkívül turbánjára a 
legvitézebbnek készült smaragdkoszorút a 
Kalif Húri’ leánya, Allhambra’ nyíló rózsája, 
teendi föl; ha pedig közönséges törzsökü, 
az Emirek sorába emeltetik; s e mellett 
hős tettéta Kalif dúsan fogja megjutalmazni.

Az elhatározó ostrom következő nap
ra volt kitűzve. Mint ingerelt tigrisek, kik
nek vérengző kedélyük a vér’ látására fel 
van bőszítve, rohantak Mahmud’ sergei a 
zsákmányul vetett városra. Sálé’ sorsa nem 
sokáig volt függőben, a vivottak hátravonták 
magokat, hódolván a többé nem emberi, ha
nem vadon düh hatalmának.
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„Ki az, ki ott csatáz az ostromlók’ 

első során nubiai arszlánkint, övébe szúrt 
zászlóval, baljában fénylő paizs, jobbjában 
villámgyors buzogány? most a sikamló hág
csón robog fölfelé, —  senki nem állhat el
len sújtó csapásinak, —  férfias szép fejére 
sziklazápor hull alá , de pajzstartó baljában 
egy egész had’ ereje látszik szenderegni; — 
már főn van — a zászlót kitűzi, —  s há
tát a bástyának megvetve harczol százak
kal, —  tántoríthatlanul áll, mint bérez, —  
vasával holttestek’ halmába ássa magát, u- 
tána ezrek tolonganak. —  Allah! dicsőíttes- 
sék neved, Sálé a miénk !!! —  A megvívott 
város’ romjairól „Allah“kiáltás zúgott föl az 
égig, s a felrivalgó hangokat a háborgó ten
ger viszhangozá.

A Kalif egy halomrul nézte az ostro
mot, — személyét néhány idősb Emirek s 
testőrserege környezé véletlen veszély’ ese
tére; a mint láttuk, érzeményinek hangokat 
kölcsönöze.

Egy az Emirek közöl tisztelettel meg
hajolva, kezeit mellén keresztbe foná s igy 
felelt az előbbeni kérdésre : „A férfiú, ki
nek nevét fölséged tudni kívánja, idegen; 
dicső híred hozta őt táborodba. Neve ali 
Mirza, —  származását Abbástól hozza le, 
egyenes ágon a nagy prophétától, kinek ne
ve áldassék!

—  Dicső hajtása azon magas törzsnek — 
kiáltá fel a Kalif— hozzátok őt elém; nagy- 
vezéri díszöltözetben, buzogánynyal kezé
ben, érdemesb kar még nem viselte azt so
ha. — És evvel őrsereget hagyván hátra a 
feldúlt városban, megmaradott hadával Gra
nadába tért vissza.

II.

trumalaku tért körített be, mellynek egyik 
végén a Kalif’ számára trón állott, — két- 
felől mellette tibordivánok duzzadoztak, a 
nap’ égető sugarait fölfogó selyemsátor te
rülvén el fölöttük. Szemben a Kalif’ sátorá
val a félkör’ öblén, egy az előbb említettnél 
sokkal dusabb trón pompázott. —  Égszín
kék nehéz atlacz fődé el a müvészdolgozta 
ébenfa trónt, melly egy ezüst hattyú’ hátán 
nyugodott, ennek hosszú havas nyaka az e- 
melvényig nyúlt fel, szájában tartva a jutal
mul kitűzött smaragdkoszorut. —  A hul
lámzó azúrkék díszítményen a hold fénylék 
csillagudvarával, gyönyörű modorban bele
szőve. A díszülésig hét lépcsősor emelke
dett, mit csinos virágú teveszőr anyag folyt 
körül. A Kalif’ leánya, Allhambra’ rózsája’ 
számára készült e nagyszerű emelvényt fe
hér metszett bársony föllegzé el az égető 
nap’ sugári ellen, sugáralaku rudak fölött 
szétterülő. —  A mennyezet’ elején arany- 
hímzetü nap ragyogott; közepén egy gyé
mántrózsával átszurva, melly a szépség’ 
mindenhatóságát ábrázoló, dúsan lehulló re- 
dőin a korán’ legszebb mondati ragyogtak. 
—- Ez arabeszkmű’ körulete nyíló rózsákkal 
volt behintve, mik fönséges illatukkal kéjt 
árasztottak, felizgatva fűszerükkel a szunya
dó érzékiséget.

Délre hajlott Granada’tikkasztó napja, 
a mint az érezhangszerek' nagyszerű zaja 
jelenté a Kalif’ jövetelét. Trónján fogott he
lyet a nagyur, körűié főbb emirjei. Fejdel- 
mi termete, szabályos keleti arcza, egész lé
nyén elömlő méltóság’ érzete, a feltétel nél
küli engedelmességet igénylő, elárulták vol
na benne a Kalifát, ha fényes öltönye, melly 
csillogott a drágakövektől, nem mutatta vol
na is.

Néhány nappal a Kalif’ visszatérése u- 
tán, Granada egy rendkívüli jelenetnek volt 
tanúja.

Az Allhambra előtti tágas téren, úgy
nevezett Oroszlánok’ udvarán, egy négy- 
szögű tér közepeit, gazdagon festett és fel- 
czifrázott arabeszk-rácsozat, egy amphithea-

A trón’ zsámolyán jobbfelől egy férfi 
állott, férfi a szó’ legkövetelőbb értelmében ; 
minden jelenlevők’ szemei a szultánról felé 
fordultak.

Alig lehetett több harmincz évesnél, 
talán annyit sem adnánk neki, ha magas 
homlokán néhány redő nem honolna, melly
nek árnyain az ész’ uralma ülé ünnepét.
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f Élénk szemében kifogyhatlan tűzsugár ege, 
melly magát a barna szempárt napként ra
gyogó fénynyel vonta be, szép szabású orra 
néhanéha tágulóbb rést nyita a benső férfi
erő s szellemtűz’ szikráinak; ajkai kissé ki- 
duzzadvák, mellyeken, mint szinte arabalka- 
tu orrlyukain ollykor a sóvár kéjvágy' resz
ketegsége villanyzott keresztül; férfiasán 
szép barna bajusz s félmellig érő selyem- 
szakáll fejezék be a tiszta keleti a rczo t; 
gyönyörű alakja s minden mozdulata meg
kímélt himerőt tanúsított; —  széles válla- 
in, ideges karjain arszláni erő szunyadozott, 
egész lényén volt valami kihívó, melly ke
resni látszott a vészt, hogy azzal kedvére 
daczolhasson. Fején atlaczturbán büszkélke
dett kelet gyöngyeivel beszórva, testéhez 
lilaszínü bársonyöltöny simult drágaköves 
övvel átszorítva, mellyből kétélű tőr’ sma
ragd markolatja villogott elő; keletiesen bő 
fehér selyemszárak aranynyal átszőve s csi
nos sárga saru fejezte be a fiatal hős’ öltö
zetét. Szemeit mondhatlan felsőséggel jár- 
tatta körül s egész tartása fesztelenséget á- 
rult el. Hlyen volt a nagyvezér.

Most a hangszerek’ szelíden bájosb 
melódiája, a szemben eső trón felé fordítá 
a nézők’ figyelmét.

A mennyezet fölnyilt s az eunuchok’ 
feje lépe be ezüst bottal kezében, mellynek 
végén a szerelem’ jelképe : csókolódzó ga
lambpár kéjelgett.

És fölemelve díszbotját e szókat mon- 
dá : „Hívők boruljatok a rcz ra ! Allhambra’ 
rózsája közelget fénylő udvarával, borulja
tok le mondom, mert földi szem nem méltó 
látni a zöld sziget’ napját, Allah’ legbájlóbb 
huriát.“ — A jelenlevők a Kalifát s Ali 
Mirzát kivéve földre borultak.

A hangszerek újra megszólaltak.
A hárem’ rejtajtaját fedő mennyezet 

fölnyilván, húsz leányka lépe ki azon fátyo- 
latlan, szépek egyről egyig, mint föllegtelen 
hold, utánok egy hölgy lengett elő fátyolo-

t zottan; bő redőzetü kék atlaczszárai fölött 
egy derékig szűk s onnan elbővülő narancs- 
szin bársony tunika folyt le hattyuprémzettel,

csaknem elárasztva Szumátra’ gyöngyeivel, 
s bájlóan kitüntető a czéderkarcsu term etet; 
fejét tajtkönnyü fehér turbán ékíté, mellyről 
lehullámzó ezüstfátyol árnyékoló be némi
leg igéző bájait, mert egészen el nem rejt- 
heté. Lábait fehér topán fődé, de olly kicsi
nyek voltak ezek, hogy a kémlelő szem nem 
foghatta meg, miként emelhetik azok e ju- 
notermetet, illy szellőkönnyüséggel, kisértet- 
be jött a havas vállakra hullott drága fátyol’ 
redői alatt pézi szárnyakat keresni. Midőn 
trónra lépe, húsz hölgy jött még utána, kik 
az előbbiekkel együtt, félkörben arczra bo
rultak, homlokukkal érintve a lágy szőnyeget.

A Kalif’ intésére Ali Mirza elhagyta 
helyét ; képén vágy s remény’ vegyülete 
borongott. Urias fesztelenséggel lépdelt a 
dísztrónig; alsó zsámolyán féltérdre eresz
kedve, a mór udvariasság szerint Zelima’ öl
tönye’ alsó szegélyét megcsókolá, szemei a- 
zonban elfordítlanul a fátyolfedett arczon 
függöttek.

Allhambra’ rózsája felállott, s kivévén a 
hattyú’ szájából a koszorút, igéző kellemmel 
szótlan az előtte térdeplő’ turbánjára füg-
geszté.

Ali Mirza' keblében iszonyú vihar dü
höngött. Eltávozzék, — gondolá magában 
— a nélkül hogy lássa azon égi, kelleme- 
ket, —  a nélkül hogy megpillantaná azon 
arczot, mellyet a hír csillagokig em elt ; ez 
gyilkolóbb volt a föld’ képzelhető kínjainál. 
Alláhhoz sóhajtott föl vágya’tengeréből, ah! 
csak egy pillantást engedjen ez arcz’ éde- 
nébe, ha tekintete elsemmítené is.

Nem állíthatjuk egész határozottság
gal, imája tört-e föl Allahig, vagy csak egy 
jótékony szellőcske jött-e segédére, vagy i- 
májára egy közelebbi istennő indult könyör- 
r e : elég az, hogy a fátyol egy kevéssé föl- 
lebbent.

Ali Mirza azt hitte, az ég nyílt föl s 
a sphaerák’ trónján Mahomed’ választott hú
riát látja meg, —  képzete elsötétült ennyi 
fényre s élő szoborrá meredt, egy ollyan- 
hoz hasonlólag, ki vétkes vizsgaságból Al
lah’ elrejtett titkába hat be; mire újra fölte-
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kintett, az ég be volt zárva s körűié sötét
ség svégetlen éj terjesztéki gyászszőnyegét.

III.

Szép alkony után szebb éj vonult fel.
A mosolygó derült ég csillaggal aranyzott 
zaphir harangkint hajlott a félsziget’ örök 
smaragdjára, védve azt az éjszaki tenger’ 
fagylaló szelétől. A fogyó hold, a nyári eny
he lég’ harmatában fürödve, sugárait ra
gyogóbb fénynyel lövellé alá, irigy hölgy
ként kölcsönzött világa’ tengerébe burkolva 
a szendén visszavonuló csillagok’ ezreit. —  
A Sierra Nevada’ gránitcsucsáról lengede
ző szellőcske mérsékié az elszállt nap’ bá- 
gyasztó melegét, s felcsókolva Allhambra’ 
földi édene’ virági’ kelyheit, rózsaillattal á- 
rasztá el a regényes tájéku Granadát. A tér 
mészet büszkélkedni látszott fölülmulhatlan 
bájaival, melly itt egész nagyszerű szépsé
gében mutatkozott.

Allhambra' márványoszlopai, művész 
kezekre mutató szobrai s lapos aczélkúpja 
holdfényben ragyogtak. A palota alatt kert 
terült el, szép mint a hívőknek az élet után 
ígért Eldorádo ; —  buja virányait kígyózó 
csermelyek ezüstszalagként szelék keresz
tül, s rajtok néhol lehajtott élőfák’ zöld ko
ronája, majd festett hidacskák szolgáltak jár
dául. Utam juhar, ezüstlevelü olaj, sudár 
czedrus s koronás törpe pálmák, majd vált
va myrtus s tiszafák terjesztők ki lombdus 
ágaikat. Illatos virágú narancs s czitrom- 
erdőcskéken csalogányok hallatták dallama
ikat, belefáradva a nyári nap kéjeibe; —  
márványmedenczék fogák fel néhol a patak 
kristályvizét, s átlátszó tükrében élénk halacs
kák Udvözlék némán, de mégis vidoran az 
életet; a medenczék’ nedves martjain ró
zsák’ ezer nemei, virágzó áloék, sokszínű 
kaktuszok, estikék, lombardikák’ mámorba 
lengető illata lengett a fölébredt zephirek’ 
szárnyain; —  vörös márványalapu szökő
kutak fölé babyloni fűzek hajták szomjas á- 
gaikat, körületükön selyempázsit terült el,

ékül reá az esthajnal szórá csillogó gyön
gyeit; ezüst tajtékot lehelő oroszlánok s ara- 
beszk oszlopzatok körítők be a felszökellő 
források’ v iz é t , mellyek’ árnyain nyugalom
ra csábító kerevetek dagadoztak. Bujaszép 
volt e kert, mint egy másodparadicsom, —  
természet s művészet mindent megtettek 
fölékítésére.

A távozó nap felén lehetett tengerut- 
jának, a mint a háremet elzáró kőfalon egy 
magas férfialak mutatkozott, merész szemei
vel az előtte fekvő gyönyörű kertet futá 
keresztül; tekintete egy pontra meredt, fér
fias arcza remény s kéjvágygyal sugárzott.

Egy óranegyedig lehetett ezen hely
zetben ; —  ekkor női hangok ébresztők föl 
ábrándjából, azon táj felé tekintett, honnan 
a szavakat hallá, s ajkán a meglepetés’ gyö- 
nyörsohaja lebbent föl, kezeit imádó áhítat
tal mellén keresztültevé s elfordulásán az e- 
lötte kifejlett varázslátványra meredt.

Egy hölgy, virágzása’ első tavaszán, 
lengett szellőkönnyüséggel a kőfal közelé- 
beni szökőkuthoz; viruló karcsú termetén 
egyszerű éji pongyola habozott, melly száz
szorosán szépítve tünteté fel nyíló bájait. 
Márványhomlokán szőke hajfürtéi a legszebb 
renddel játszadoztak; barna szemeiben sze
líden parancsoló tűz égett; orra keletien 
szabályos volt; mosolygó szája a nyíló ta
vaszhoz, ajkai, ha mozdultak, két rózsaszi
romhoz hasonlítottak. Ifjú vonásain rózsák 
versenyeztek az elsőség fölött, fehér és pi
ros rózsák, s nevét innen vette Allhambra 
Rózsája, s e versenyzés még emelé Zelima 
arcza’ kellemét, mert mindenik megalapítván 
uralmát, lelkes vonalmain Ulé győzelmi ün
nepét; két rabnő lépdelt utána selyemván- 
kusokkal fejükön, mellyeket urnéjok’ paran
csára a zöld pázsitra terítettek. — Zelima 
helyet fogván, intésére a rabnők eltávoztak.

(Folytatás és vége következik.)



HIÚSÁG
Satyra.

,,Czukros vizet“ kiált a bő zekés,
Melly hátán s mindenütt repedni kész ;
És óra múlik, és új óra jő,
Mégis pihenni látja a menő.
Kérded talán, miért időzik ott,
Miért Szikár, a félig éhhalott?
Nem látod-é testén az új mézét,
Melly legvégső divattal fog kezet?
Mutatni jött, mutatni ő magát,
Vagy tán helyesben a csinos ruhát;
Pedig, ba titkon megsúgnom szabad,
Érette még adós maradt s . .  marad.

Ott lejt a nő piczinke lábakon,
Orczáján égő rózsapir vagyon.
Ha tőle majd hizelgve kérdezed :
,Ugyan, hölgyecske, hány éves lehet ?‘
Rögtön mosolygva adja válaszát:
„Huszadszor élem e lét tavaszát.“
S borzadva csak jelenleg látod öt,
Egy fölpiperkélt rút medúzáiét.
Barázdadús arczája puszta máz,
Melly reggelenkint halvány, síri láz.
Ö most is ép fogakkal tetszni vágy,
S csorbák helyett újat rakatni hágy.
Nyáron hurut s csúztól fél tán e nő,
Hogy mindig eltakartan áll a fő ?
Nem ez, barátom, itten más a baj . .
A fej kopasz, nincs rajta semmi haj.
S az ötvenévü nőcske férjre vágy,
Kinek sír a legjobb menyasszonyágy.

Hová, hová, te hetyke, szép huszár?
Csak most kezd pelvhesedni még az áll,
Nem is szagolt az orr még puskaport,
S kardján fűtvög már drága tiszti rojt. 
Csörtetve járja száz meg százszor át 
A város’ nagy terét, sikátorát;
S a merre csak halad s a merre lép,
Bámulva nézi őt a kandi nép.
.Szemében, ah, milly elszánt hősi tűz l‘

Sóhajt utána itt egy barna szűz ;
Titokban ott menyecskeszem tekint 
S kendője elválási búcsút i n t ;
Amott egy szőke lány epedve sír,
Hűtlennek mondja kedvesét a hír :
Ki volna más, e hütelen fiú,
Mint a huszár, a szép, ledér, hiú ?!
Mig békecsöndben áll az ősi lak,
Derék, egésséges, miként a makk;
Azonban hogyha a hon harczra kél,
Beteg, nyugonni a kórházba tér.

„Az volt csak ám a grófi jó ebéd, 
Piskóta, sült, pástétom szerteszét;
Pezsgő, Tokaj nedűje mint az . ár, 
Cselédsereg, melly szemparancsra vár.“
S mig igy dicsekszik nyalka Szélkelep, 
Éhtől ugatni kezd a sétaeb :
Korogva esdekel tápért a has,
Melly olly üres, miként méhhagyta kas.

Azt mondja a kisasszony : jól lakott, 
Ebédre honn sült fáczánhust kapott.
És íme a madárnak tolla még 
Kendője szélén, mint díszes nyakék.
Nem toll, csalódtok. No s tehát mi volt? 
Egy nem csekélynyi sárgakásafolt.

így volt s leend, mig létez a világ, 
Melly megy, halad naponkint, mint a r á k ; 
Hol ifjú, vén, nő, férfi, korcs, bitang. 
Önnön nevének hirdető harang ;
Mellyben hiuskodónak áll a fény,
A többi mind salak, korcsszülemény ;
Hol a babér ollyan fejére jut,
Ki a hiúnak tömjénezni tud.
Tehát ha nem vagy erre fürgekész,
Hiába minden szorgalom meg é sz ;
Nem fog mosolygni úgy szerencse rád, 
Barátom, úgy csöndes jó éjszakát.

LAKNER SÁNDOR.

JÓ EGÉSSÉG’ JELE.
Mondni divat : beteg e haza és uagyon. Én különösnek 

Látom ez állítást annyiak’ ajkairól:
Nem lehet ott nagy a baj, hol a fötetem a g y o m o r  annyi 

Rosszul sült eledelt képes emészteni meg.

PAJOR ISTVÁN.
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TÖREDÉK EGY KALANDOR NAPLÓJÁBÓL.
Frescofcép.

B E R N Á T  G Á S P Á R T Ó L .

MIM. A. leereszt.

A czifrán nyomom vándorélet kupak híva- 
tálát leköszönvén, még most sem tudom elég 
világosan, vájjon a művészet szökött-e meg tő
lem..., vagy pedig én a művészettől?

Szerencsém volt említeni, mikép a kilencz 
felvonásos drámán eléhezett csótagi Thalia' ve
gyes káplárja, a publicum által botba futtatván, 
a magyar jellem köztük is mint máshol megha
sonlásbán mutatkozék.

Czingár uram máig hátán hordozza a csó
tagi tragoedia’ kettős oklevelét, s bár száműz
ve lön a beduin művészet’ papircsarnokából, 
szerencséjét balsorsa okozá , mert nagy Deb- 
reczen’ kis Kandiájában mint jámbor és istenfé
lő csizmadiasegéd mai napiglan rangjához illő 
baromhüvelyre tékozolja hivatását.

Csaláné asszony annyiban most is prima
donna , hogy kofatársai közt legeslegelül árul- 
gatja Mezőtúron a zsendiczét; Sumi Jónás — 
az első szerelmes — báró C/.iczu konyhafiská
lisánál ispánkodik ; Kuczuk Tamást pedig Herin- 
gi tanácsnok ragasztá meg bonorum directorul 
másfél boldnyi uradalmához.

A kegyelmes és vitézlő színpadi dynasztia 
olly rendszeres pályakörökre oszlók meg: hogy 
alig birám az egyetlen súgót világpolgárul keb
lemhez szoríthatni, ki eleinte zúgolódott is irány- 
talan bandabandám ellen — mert vagy orvos 
azaz dorfbarbier, vagy kántor, azaz eleven 
csap szeretett volna lenni, hanem én a mun
kás élet’ rémeivel keservesen rá ijesztek , mitől 
negyednaposlázilag megborzadván, besétálánk 
szentheverdel országának magyar paradicso
mába.

Mentünk tehát és mendegéltünk a kijelen
tett vallás’ értelmében . . .  azaz gyalog, túl az 
óperenczián, terv és panasz nélkül, midőn lá
bainknak jámbusi magaviseleté admoneálni kez- 
de, hogy tán nem volna fölösleges ama trico
lor kereszt alá telepednünk, melly az illatos 
mezők’ bársonyszőnyegéről szent komolyan ég 
felé emelkedik.

Rekkenő nyári dél volt. Tűzsugárokat ló
véit felhőtlen honából a csillagok’ fejdelme, s 
lángoló szikrákká hevíté a puszták’ homokvöl
gyeit. Elhalni látszék a rónavidék’ élete, meg- 
némultak az andalító pásztori furulyák , s lomb

talan cserjék’ sovány árnyaiban ittolt szelíd bá
rány kák szunyadának.

Távolban hullámzó délibábok’ ezüst fátyo- 
lán át tornyok sötétlének , mellyeküek szagga
tott harangénekére a gémes gulyakutak szomj
oltó viszhangot nyikorgónak.

Az emberiség’ férfiasán nemes munkave- 
ritékét tükrözé a köz édesanya is, s fáradalmit 
a pusztai csendálom’ ünnepélyén enyhítgeté.

A láthatárba el elhaló rónatért egyike 
azon kegyetlen országutainknak kigyódzá á t , 
mellyek alkotványos fövénysírba temetik a ma
gyar alföldi ipart és kereskedést.

Ez ipargyilkos útvonal’ közelében, hal
vány pázsitos dombtetőn állott Megváltónk’ szen- 
vedésinek igénytelen jelképe, körűié fényfehér
ben ragyogó nyirfalombok hajlongának , napsu
gártól áttört árnyat rezegve a busongó árva- 
lyánvhaj’ sápadt szálaira.

Vannak pillanatok, mellyekben a tévedt 
sőt elfajult lélek is magába száll ; nemes haj
dana romkéjeit élvezi; dicsővé alakított jövőjé
ben mereng , s erélyesen daczol bűnös elme- 
rültsége’ ördögével.

Illy pillanat’ bájos hatalmát érzém beteg 
lelkemen és szunyadó akaratomon elvonulni, 
midőn az istenember’ síremlékéhez ülék, fára
dalmamat kipihenendő. Érzém hogy tiszta, hogy 
erényes szellemem’ igénye hatja át egész való
mat; érzém emberi méltóságomat alásűlyedve; 
hatálytalan múltam’ emlékét rettegve szégyen
lém; s tévedt de romlatlan szivem keserédes 
könyekben olvadozott.

— Adj erőt nekem Örök Isten — igy so- 
hajték— hogy balszellememtől menekvendő ... 
a szorgalom’ áldásteljes nemtőjét karolhassam ; 
hogy szerény hivatásomat betöltve, hit és tör
vények’ igaz oltalmában válthassam be polgári 
és magán kötelességimet.

Hallgasd meg oh kegyelem’ Istene az el
hagyatott árva’ jobb szellemétől sugalt imáját! 
— oltsd keblébe az önismeret’ mindenható ha
talmát; sugald előérzete elé pályaösvényét , s 
szenvedelmi között oltalmazd a vallásos biza
lom’ nyugalmával!

Konyörgjetek hatékony áldást árva gyer
mekiek’ buzgó fohászihoz ismeretlen szülőim’ 
árnyai! s te bölcsőm fölött kiszenvedett édes
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anya, kinek gyöngéd szerelmét, hatályos ápo
lását soha nem élvezhetém. Könyorgjetek ál
dást borús éltem fölé !... im esküszöm szent ham
vaitokra , hogy sorsom’ rózsaligetén mint tövi
ses utain egyedül az erény’ Istenének hódo- 
landok.

Magasztos kegyelettel ölelve át az Idvezí- 
tő’ földi emlékét, keservesen sírtam, s remé
nyem konyharmatával áztatám az öngyőzelem’ 
hervadatlan koszorúját.

*

Mig én átlelkesülten harczolék a szellemi 
szörnyek óriásával, addig úti társam Rekedi 
Tóbiás olly iszonyú hymnussal horkolá meg na
punk’ fáradalmát, hogy torokszélveszét ha rá- 
kosi porseprőnek nem is , de végiléleti trombi
taszusznak mindenesetre ajánlhatom.

— Hát mit álmodál édes Tóbim? — kér- 
dezém a súgók' fölébredett súgóját,— nem hor- 
tyogál kézzel foghatóvá valamelly ideális rántott 
csirkét?

— Hohó barátocskám — feleié Tóbiás — 
nálam az élet nem mosolygja a logicát, s ha 
sorsom hamis pénzzel fizeti is napjaimat, zsar
noka vagyok éjeimnek; uralkodom a halál’ élő
beszédén, s álmaim isteniek. Annyi igaz, hogy 
álmomban gönczöl’ szekerébe fogott öt szilaj 
csillag által, az égiek’ tejutját hozatám meg für
dőmül; ozsonnára kolibrifüleket evém; egy 
mennyei bálban angyalszívek’ dobogási zenéje 
mellett magával Fortuna istennővel in natura 
tánczolám a körmagyart; Józsue’ napjánál ta- 
postatám hordókba az ezres bankjegyeket; s 
boldogságom’ érzetében egésséget és nyugalmat 
osztogaték földi hitelezőimnek interesben.

— Csak egy bankó forintnyi birtokra ál
modtad volna legalább sovány erszényünket — 
mondám a pajtásnak , ki büszkén kérődzék gaz
dag álomképein — furcsán jő ki, ha például 
az ember gyémántfolyóban úszkál,...és levegőt 
ebédel!

— Majd el is feledéin kedves pajtikám , 
hiszen meg is házasodtam ! s ez volt déli ál
mám’ csillagkoronája.— Ne véld azonban hogy 
tündérek mosolyán repültem a női szépség’ 
elyzionába ; hogy grácziák' honát fosztám 
meg angyalától; vagy tán ezer éves ősökre 
csókolám â  vágyak’ legnemesbikét... oh nem!.... 
még álmaim is véd szárnyakkal ölelek igényte
len szerelmemet, családi élveim az egyenlőség’ 
biztos alapján nyugovónak, s Marim’ karjan ö- 
roklém a szende házi élet’ könnyüded örömeit...

Hah ! de mit ér , mikor álom,
S reggel hült helyét találom 

Imádott kedvesemnek:
Eszembe jut, milly jó volna 
Ezen gyönyörű Magdolna 

Örök hu hívesemnek!

— Istenem — szclék szelíd búsan — ha a 
valótlan álom is lehet illy boldogító : engedd a- 
zon ártatlan örömet élveznem, hogy bánatos 
éltem’ megváltó angyalául álmaimban legalább 
viszont láthassam szivem’ imádott szerelmesét!

Kedveseink'bájos emlékével, s egy szebb 
jövő’ derűs reményében hagyok el a keresztet, 
szentül fogadva egymásnak s keblünk' véd szel
lemének, hogy életutainkon lépteinket férfias 
önérzet és kitartás vezérlendik.

— *$*>®+4*—

Ó B U D A .

(Folytatás.)

Khágán és Aladár királyi testvérfiak kö
zött, mondja Oláh Miklós, a maga Attilájában, 
— olly véres és roppant ütközet történt Sicam- 
bria’ táján , hogy a megáradott vértől a Duna 
messzire megfestetnék.

Az avarokrul Bonfin mondja, hogy Nagy 
Károlytul megverettetvén , Ó Budába szoríttat- 
tak , mellyel a győző ostrom alá fogott, meg
vett s kincsétől megfosztott. E győzelemnek em
lékére aztán nem messze a váróstul egy egyhá
zat építtetett Mária’ tiszteletére, azon avarok’ 
számára, kik szabadságukat keresztény hitre 
téréssel nyerék vissza. Ó Buda hajdan közelebb 
feküdt Szent Endre' tájához, tehát az egyház
hoz i s , melly Schönleben’ bizonyítása szerint 
egészen 1526-ig állott fon , mig t. i. a törökök 
szét nem rombolók. Annyi való , hogy Bonfin’ 
idejében még fönállott, mint bucsújáró hely,— 
igaz megújíttatva már a magyar királyok ál
tal. ') És ezen egyház azon romok, mellyek- 
ről Remellay ur egy népmondát közöl, mintha 
éjnek idején egy apáczafejedelemasszonv kul
csokkal bolyongana közöttük. A rege’ valósá
gát kétségbe hozni nem akarom; annyi azonban 
igaz, hogy azon egyházban apáczák sohsem 
laktak, — először, mert a tort. iró papokat ne
vez benne, — másodszor, mert Bonfin szerint 
bucsújáró hely volt, s apáczazórdába búcsúra 
járni nem igen szoktak.

Ezután Ó Budát semmi sem teszi neve
zetessé (némellyek szerint Árpád országgyűlést 
tartott benne) Szent Istvánig , ki azt lakává 
változtatta s benne Péter Pál’ tiszteletére pom
pás templomot építtetni kezdett 1022-ben gö
rög építészek által, melly müvet azonban csak 
Szent László végezhetett el (Inchoffer, annales 
ecclesiastici. Simon, nova Synopseos Chron. 
Pag. 1.)

1-ső Geyza és László szinte építtettek 
szűz Mária' tiszteletére egy egyházat, hálául a

i)  Bonfin lipcsei kiadás. Decas 1. Lib. 9. pag. 144.
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Salamonon nyert győzedelemért. — (Bonfin. Dec.
2. Lib. 4. pag. 225.)

2-dik Geyza és 4-dik B£Ja itt tartották 
széküket s kivált az utósó annyira szerette, 
hogy benne és az általelleni szigeten több la
kokat építtetne , a hol meg is halt.

Talár járáskor sokat szenvedett Ó Buda s 
lerontatott; Béla tehát helyébe új Budát épít- 
teté, Pest’ hatósága alá tartozó Csepel hegyen,
— melly aztán Ó Budának fényét elhomályo- 
sítá.

1686-ban Buda’ visszavételekor Ó Buda 
lerontatott s a romokat 1-ső Leopold Zichy csa
ládnak adományozá , .Margit szigettel együtt.

MARGIT SZIGETE.

Ez Ó Budának általellenében zöldell, gyö
nyörűen, mint egy kis éden. Hajdanta Istvánffy- 
nak és lső Mátyás királya pápához 2-dik Pius- 
hoz irt levelének bizonysága szerint Nyulak’ szi
getének hivatott s csak 4-dik Béla király' leá
nyának, Margitnak itten történt halála után 
nyeré ezen új nevezetet, 4-dik Béla ide 1252- 
ben egy apáczazárdát építtetett sz. Domokos 
szüzek' számára , mellybe tulajdon leánya Mar
git is lépett, megvetvén az arragon király' ke
zét. Az áhitatos lány’ kegyessége s erényei 
annyira elhirhedtek, annyira tisztelteitek, hogy 
halála után a nép búcsuképen járna imádott te
temeihez. A király maga is legörömestebb leá
nya mellett szeretett mulatni, a miért is a szi
getet alkalmas, kényelmes épületekkel diszíté 
föl s az imaházat gazdagon megajándékozá. Ma
gyarországnak ezen új teremtője itt halt meg.
— Mennyire tiszteltetett legyen e boldogságos 
szűz a romai széktől is, kitetszik abból, hogy 
János raguzai bibornok 1409-ben 42-dik Ger
gely pápától Zsigmondhoz követül küldetvén, 
a hideg tetemeket áhítattal meglátogatná s a 
búcsúra jövő számtalan népnek 140 napi bün- 
bocsánatot hirdetne. Nagy Mátyás királynak a 
romai pápához, 2-dik Piushoz egy érdekes le
velet irt, a tőle forrón tisztelt Margitnak szen
tek közé számíttatása iránt; de fáradozását hasz
talanná tévé a pápa’halála. Irt a római bibor- 
nokokhoz i s , kérvén őket, szavaznának ügye 
mellett.

A mohácsi ütközet után ezen margitszigeti 
apáczák Nagyváradra futának, innen Nagyszom
batba , a hol a dominicanus barátokkal egy fe
dél alá szorulván, Miksától Nagy Kolozs, Kis 
Kolozs és Láczkó falvakat nyerték tartásul. 
1604-ben Pozsonba vitettek a pápának és Ru
dolfnak parancsára, — Szent Klára’ zárdája ren 
deltetvén számukra , ahol 1637-ben végkép ki
haltak. Nemzetünknek reájok hálásan kell em
lékeznie a mindig magokkal hordott Margit te
temeinek megtartásáért s a török pusztítástóli

megmentéséért. — Eszterházy Miklós nádornak 
neje gyöngyökbül e drága folirást rakatá Mar
git’ feje körül : CAPUT BEATAE MARGARI- 
TAE VIRG1NIS, FILIAE BELAE QUARTI J) 
REGIS HUNGÁRIÁÉ. Lásd Bővebben: Ferra- 
rius Zsigmond, de rebus Hung, provinciáé ord. 
praedicatorum , partis 2-dae.

A török járom alatt Margit szigete gyász 
alakot ölte föl, mert a szent építmények ro
mokká porladoztak s a szép kertek sürü csa- 
littal s tüskékkel elfödettek. — Budának vissza
vételekor rajta a lovasság’ egy része tanyázott, 
mint zsíros legelőn, a kórház is ide tétetett ál
tal a sebhedtek’ számára. (Horváth 3-dik szak.)

SZENT ENDRE.

Remellay ur iszonyú hibát követ el ezen 
helység’ leírásánál, állítván, hogy azt azon 
szerbek alapították, kik Csernovics Arsen 
b e l g r á d i  p a t r i a r c h  a’ vezérlete alatt ván
doroltak be 1-ső Leopold’ korában. Ez nem áll, 
mert

1) Csernovics Arsen, az ippeki érsek Tót- 
országba és a Szerémségbe telepedett le népé
vel , nem pedig Buda' tájékára,—- mit megnéz
het R. ur Horváthnál 3 dik szakaszban 351. és 
352-dik lapon. —-  Ezen beköltözködés történt 
1690-iki nyár’ elején, — már pedig

2) A történetírók (Istvánffy’ folytatója 
590-dik lapon, editio Bononensis; Bél Mátyás
3-dik köt, 373. és 374-dik lap) mondják, hogy 
lotharingiai Károly hat évvel előbb, 1684-ben 
Szent Endrénél valami huszonkét ezer törököt 
vert meg, tehát Csernovics’beköltözködése előtt 
hat évvel Szent Endrének már állnia kellett.

3) A derék Bél Mátyás világosan említi, 
hogy Szent Endrének h a j d a n t  a 4 bírái vol
tak,  egy magyar és három rácz , — tehát ha j 
d a n t a ,  Leopold előtt ki^tudja mikor , mert hi
szen Bél Mátyás maga is 1-ső Leopold alatt 
már élt. De

4) Hiszen tudjuk a történetekből, hogy a 
szentendrei, buda-ráczvárosi, ráczkevi stb. szer- 
bek azon György Despotával jöttek hazánkba, a 
ki Zsigmond királynak Nándorfejérvárt s egyéb 
birtokát általadván , ettől Budán pompás lakot 
s nagy jószágokat, úgymint: Szalankemént, Be
csét , Kelpent, Világosvárt, Tokajt, Munkácsot, 
Tályát , Regéczet, Szathmárt, Böszörményt, 
Debreczent, Thúrl, Varsányt és sok más falu
kat, pusztákat stb. nyert cserébe. Lásd Bon- 
finnak lipcsei kiadását, Decas 3-tia liber 3-tius 
pag. 410.

Szent Endre’ történetéről keveset tudunk. 
Bonfin azt mondja, hogy 2-dik Károly meg
gyilkoltatván, a visegrádi várban (az első csa

lj Istvánffy hibásan mondja őt 1-ső Béla leányának.
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pás Budáp történt Forgács Balázs által, — va
lódi megfojtatása, avvagy megmérgeztetése pe
dig valami 18 nap múlva Visegrádon), a szent 
endrei zárdában eltemettetett, — de kevéssel 
ezelőtt a pápától átokkal sujtatván (a pápának 
adót fizetni nem akart) kivétetett és évekig ta- 
karítatlanul hevert a nézők' undorodására. Ez 
történt 1385-ben , mi szintén Szent Endrének 
régisége mellett szól, s már akkor lehettek ben
ne kevés magyarok, kikhez aztán a ráczok 
Zsigmond alatt járultak.

A fönérintett ütközet Szent Endre mel- 
, lett esett.
!Í Átellenben fekszik a hajdanta Ros-nak ne

vezett szent endrei sziget, mellyre Kálmán 
oroszokat hozott Gallicziából, Istvánffynak bi
zonysága szerint, — a kik aztán e szigeten Kis 
Oroszit, Nógrádban pedig Nagy Oroszit alapí
tották. (Istv. 16. könyv.)

1519-ben Rudolf és a török porta között e 
szigeten történtek a békealkudozások (Lib. 31. 
pag. 456 ), minden eredmény nélkül. — 1-ső 
Leopold a Zichy családnak adományozó Szent 
Endrét.

V Á c z.

A Pesti Divatlap’26rdik számában egy tör
ténet közöltetik , melly kézzelfoghatólag érté
sére adja a jámbor olvasónak, hogy a váczi 
püspökséget szent László , magát Váezot pedig 
a váczi püspök építteté , alap/tá.— Remeliay ur 
azt hiszi, hogy a történeti igazságot el lehet l 
változtatni, el szabad ferdíteni alaptalan , ro- 
szul szerkezeit mesékkel ex licentia poetica. Szép 
történeti beszélyeket írni, de aztán egyezzenek 
is ám a történettel! ,Váczrul sokat lehetne Ír
nom , de én nem fogok szólni jelenéről, hanem 
csak múltjáról1 mondja Remeliay ur , s ugyan 
mit ír múltjáról ? hogyha a roszul kiszámolt me
sét kifogjuk — semmit. Huszonkilenczszer föl- 
dult Vácz , bizony megénekeltek téged !! R. ur 
valami régi könyvre hivatkozik, mellyből érin
tettem meséjét olvasó; kiváncsi vagyok azon 
könyvet látni, vájjon nem báró de Manx-e az! 
Szavamra, én R. urat személyesen nem isme
rem , — de ellene ke l l  kikelnem , mert ő a hi- 
resztelt nagyfontosságu művészeti és irodalmi 
vállalat’ tagjául ajánlkozott, és aztán történeti 
mutatványul igy ír: Vizivárosrul hogy unalmas, 
Ó Budáról semmit, Margitszigetéről majd sem
mit, Szent Endréről valótlanságot, Váczról a- 
laptalanságot, Nógrádról már megmutattam mit, 
Balassárol szintén. Bizony megjárta a P. Di- 

! vatlap e mutatványokkal! — Ha a hireszlelt vál- 
lalat is illy czikkeket fog közölni, akkor bizony 

jPp  kedve múlik az embernek zsákban macskát ven- 
V 'L ni. Azonban el ne ijedjenek nyájas olvasóim, 

de fizessenek elő a hasznos munkára , a többi

két vállalkozó kezeskedik jóságáról; én bizo
nyára magam is előfizetnék, ha a magyar nem
zetet eléggé ijgm ismerném! — R. ur Írja vi
gyázva czikkeit , mert higye el, nehezebb a 
történeti igazságot kinyomozni, mint mindenna
pi meséket költeni. — Most pedig a dologra.

Hogy Yáczot s püspökségét László alapí
totta legyen, az nem áll, azon egyszerű ok 
miatt, mert azt 1-ső Géza tévé. Ugyanis:

Megvervén Géza és László Salamont , há
lául ugyanazon évben a csata’ táján Péter és 
szűz Mária’ tiszteletére egyházakat építtettek s 
a következő 1075-dik évben Vácznak már püs
pöke volt, — mert ezen évben ugyanazon Géza 
a Garam melletti szent Benedek apátságát ala
pítván, az oklevélben világosan említi a v á 
czi p ü s p ö k s é g e t .

Bonfin azt mondja, hogy a Salamont párt
fogoló Henrik Géza ellen kelvén , egész Vácz- 
ba  jött, nem sokára dicstelenül visszatérendő. 
Tehát Vácznak már akkor fon kellett állnia. De 
ha R. ur mégis kételkednék benne , tekintse 
meg Schwandtnernél Thúróczyt 156-dik lapon 
és Ranzánus Pétert, Epitomen rerum Hung. In
dex 10 pag. 54. és meggyőződik felőle, hogy 
Váezot is és a püspökséget is Géza és nem 
László alapítá.

Menjünk tovább a beszélvnektaglalatában.
R. ur azt mondja, hogy László herczeg a 

leányt rablott kunt utolérte és fejét ketté hasí- 
tá. — Muglen Henrik krónikája beszéli, hogy a 
kunt a leány maga agyon vágta, más év
könyvek pedig; meghagyták, hogy László a 
sebeslovu kunt utói nem érhetvén, a leányt 
szólítá meg, rántaná le őt magával együtt a 
földre, mi meg is lett. De hiszen Lászlónak e 
tettét dicsőn éneklé meg koszorús Vörösmar- 
lynk ,Cserhalom' czimü eposzában.

,,Az ocsmány bűn’ (Géza és László’ meg
gyilkoltatásának) színhelyéül a szekszárdi zárda 
lón kijelölve; itt mulatott a király s i t t  bá t y-  
j a i  i s,  k i k  m i t s e m  g y a n í t v a  a gaz 
terv felől, keltek föl az eslebédről, lemenen- 
dők, mint mindig szoktak, a szentegyházba, 
hogy hálaimát mondjanak“ stb. Ezeket mondja 
Remeliay ur s aztán gondolja , hogy mi azt el- 
hiszszük, jól tudván, hogy Salamon Viddel 
Szekszárdon főzte ugyan cselt, de u g y a n a k 
kor  László Ottónál a morva fejedelemnél, 
Lambert pedig Lengyelországban a segítségért 
fáradozott; és Géza az ingoványi erdőségben 
vadászott! (Horváth 1. szak. 69. lap.) Dehogy 
Horváthnak és nekem jobban higyen R. ur, néz
ze meg Bonfinnak szavait. (Decas Il-da Li
ber III.) B—r. M.

(Folytatjuk.)
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A VUK0VARF1UMEI VASÜT ')
es néhány emlékszó a tengermell ékró l.

(Folytatás.)

Igen honom’ lelkes fiai s leányai ide jője- 
I tek , a vidék páratlan, a nép ki lakja, bár ide- 
i gén nyelven szól, tárt karokkal fogad s testvéri 

kebléhez szorít. A Dráva és Száva partoskodas 
és testvérviszály zavarta hullámai szokott med
reikbe visszaléptek immár , kietlen , biiszhodt 
ugyan még az iszap, mellyet hátra hagyának 
partjaikon, de azért e földön sem idegen ván
dor a magyar. lm a magyar Légrád hajdan a 
Dráván innen fekvék, ámde nehogy a Dráva el- 
különző határfolyónak tartassák , kikanyarult, 
más medret ása magának, s most a magyar Za- 
lamegyéhez tartozó Légrád a Dráván túl fek
szik.

Sőt....is, ama tűzokádó , mellynek méhé* 
ben vak cyclopsok koholának mérges fegyvert 
az elidegenülés, az elszakadásnak , . . . .  is lecsi- 
lapult már, s a magyar casinoban anyanyelved 
édes hangjai illetik füledet, együtt találandod 
itt ama hőssereget, melly élte és vagyona' fel
áldozásával küzdött és küzd folyvást az anya
hon’ érdekei mellett. Igaz, hallhatsz itt dolgo
kat, mik szivedet iszonynyal s fájdalommal töl- 
tendik e l , de vigasztalni fognak az épen e kö
rülményekből kifejlett erények, mellyeknek ma
gasztos példáját hiúban keresed a Duna s Tisza 
közt: a testvéri Összetartás és hősi kitürés , 
mellyeket.... mező’ sík virányain még százszor
ta nagyobb mértékben találsz. Harczias zene
kara Rákócziindulóval üdvezlend, és elkísér a 
hajdan’ hőseiként s é r t h e t l e n n e k  hitt urához, 
kit a 26 helységet lakó népség félistenként i- 
mád, s Roma' hősleányira emlékeztető asszonyá
hoz , kit édesanyjának nevez.

Második állomásod Károlyvár leend; itt a 
magyar katonaságon kívül magyar tisztviselő
ket is találandsz; többek közt egy fiatalt, ki a 
mindnyájunknak édeshangu K....th’ nevét vise
li. A Kulpa’ partján egy nagyszerű vöröses 
építmény ötlik szemedbe: palotának vélnéd, ha 
ablakai olly parányiak és vasrostélyosak nem 
volnának. A m a g y a r  kereskedelmi társaság’ 
raktárai ezek.

Itt kezdődik a minden dicséretet túlha
ladó Luizaut. A Dobra' hidjánál megállítandják

kocsidat, és nemes szived boszankodva tapasz
talja , hogy egy kutyabőr’ birtokában szabadon 
ronthatod e 20 évi fáradság és több millióba 
került utat, mig a szegény dongafuvaros drága 
vámot fizet nyikorgó taligájáért.

Szeverinben, honnan a hajdani Szörény 
megye nevét kölcsönző, találkozol azelsőFran- 
gepan kastélylyal, melly sasfészekként fekszik 
egy a Kulpa fölött iv alakban merészen kihaj
ló sziklafalon.

Innen túl a vidék nagyobbszerü alakot ölt, 
a szeszélyes idomú hegyek hirtelenebben tor
nyosulnak ég felé, mig a völgyek mindig sző
kébbre vonulnak; amazok a nádegyenességü és 
árbocznak termett fenyvesek’ örökzöldjében 
díszlenek, ezeken a legkövérebb fü' puha bár
sonya zöld szalagként nyúlik el.

Magyar vándor , lassítsd lépteidet! kettős 
kéjjel legelhetnek szemeid e tájakon, mert a 
föld mellyet lábaid tápodnak, a nép mellyet ez 
táplál , fajodnak legdicsőbb sarjadékát, nem
zetednek egyik legnemesb fiát uralja.

Nézd végig nagyaink’ hosszú sorát, ki volt 
az, ki először toré szét, nevelés és csábító pél
da koholta rablánczait a külföldet honunk' ro
vására gazdagító rendszernek, ki volt az, ki elő
ször határzá el nemes és a tulfinomhoz szokott 
tagjait bár durvább de honunk' határában ké
szült kelmével födni; ki az nagyaink közöl, ki 
most is, midőn nemegy szegi meg az adott 
szót, nemes határzatához szilárdan hü ; ki élén 
áll majd minden nagyobbszerü vállalatnak, melly 
honunk’ jobblétét czélozza ? Ha elhallgatnám is, 
tudnád e nevet. Batthyány Kázmér gróf e z , 
Magyarhon' legdelibb, leglovagiasb , legnemesb, 
legdúsabb fiainak egyike ! E vidéki három rop
pant uradalmában 33 ezer lélek áldja őt, mint 
jótevő atyját, imádja látatlanul, mint nem lá
tott csak sejdített örök gondviselését; jobbágy
sága’ szegényei közt több ezer forintot osztat 
ki évenkint, börtönei csak ritkán fogadnak bús 
lakót, ámbár a b o t o t  végképen száműzette 
uradalmiból. Isten áldd meg érte s tartsd meg 
soká a honnak !

Lokwiczánál a Luizauttól Brod felé kissé 
eltérve, utadban egy kis kápolnára találsz, melly 
előtt gyakran férfiak, asszonyok és gyerme
kekből álló csoportot láthatsz térdelni. E he
gyek’ Sa v o y a r d j a i  ezek, kik csak e vidék
ből is 800-an hagyák el nyaranta mostohább 
szülőföldüket, Magyarhon' áldott lapályain mun
kát és szerencsét keresni, verejték és nélkü- 
lezés közt megtakarított kis vagyonkával télire 
nejök és gyermekeikhez visszatérendők. E ká
polnáig szokták férjeiket és apjukat elkísérni; 
itt küldik föl még egyszer közös imájokata sze
gények és árvák’ atyjához, imádkozás után

3

E czím alatt múlt számunkban megkezdett czikk’ 
bevezetésének magyarázatául szükségessé vált 
megj gyeznünk 1-ször : hogy az egyesülés, melly- 
röl ott szó van, már gróf Széchenyi ő exc.’ 
Fiúméba érkezte előtt megtörtént, s 2-szor. hogy 
a frigykötő alatt, kinek, szavai idéztetnek, nem 
ö excja értendő. Szerk.
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egyegy pénzdarabot tesznek le a szent kép’ lá
baihoz, és érzékeny bucsúzás után válnak el.

Innen láthatsz le a Kulpa és Kulpicza kép
zelte kies völgyszigetre, s Brod , a két folyó’ 
nyájas leánya mosolyog eléd, kicsinyke még, 
de jövendője nagy. Végheilen fenyvesei most 
is hajóinknak legdrágább árboczfáit termők, 
széndús hegyei, de kivált a Kulpicza folyamá
nak lejtős és nagy gőzerőt pótló esése, népé
nek példátlan szorgalma és mértékletessége a- 
zon kincsek, mellyekkel a reménydús ara vir- 
goncz vőlegényét a vasutat keblére várja.

A kastélyban magyar szó üdvezli jöttödet, 
és magyar szívesség fogad. Képzelheted, hogy 
illyen urnák csak jók, csak nemesek lehetnek 
emberei. K...os urban, ez uradalmak’ igazgató
jában, a legszivesb , legvendégszeretőbb gaz
dát, legbuzgóbb hazafit ismered meg. Nem cse
kély hálával tartozik e derék férfiúnak a haza , 
hogy azon tartományban , hol még nem rég a 
magyar szó üldözött, utált vala , az uradalmi 
ügyeket átalánosan magyar nyelven folytatja , 
magyar ifjakat alkalmaz az uradalmi hivatalok
ra , és átalában hol csak lehet, magyar érde
ket mozdít elő; elannyira , hogy e hegylakos
ság' Magyarhonban jártkelteinek nagy számát 
gyakran egész csoportokban urok’ kedvelt nyel
vén hallod beszélgetni. Éljen a derék honfi!

DIÓSY MÁRTON.

(Vége jövőre.)

S Z £  ß  £  L £  M.
O... Etelkához.

8.

Zongorádhoz ültél,
És én közel hozzád 
Merengő ihlettel 
Hosszan néztem reád.

S sok búban elhaló 
Vágy és remény után 
Remegve kérdezém:
Szeretsz-e jó leány ?

S válaszul lesütve 
Szép szemed’ pilláját:
Játszottad Rómeót 
S dicső'Júliáját.

USZNYAY KÁLMÁN-

—' —

H ETI SZEMLE.

% %
römmel közöljük, — még 

pedig, hogy a tárgy' 
tiszteletét annál inkább 
kitüntessük, heti szem
lénk’ gazdálkodni kény
telen hasábjain—a szín
házi igazgatóságnak f. 
hó' 2()-dik napjáról a 

színházi titoknok ur’ aláírása alatt költ s hoz
zánk beküldött hivatalos nyilatkozatát, miszerint: 
,,Azon szózatokra, mellyekkel néhány hírlap az 
olly lelkesen fogadott „ Bá n k  bá n"  szomorú- 
játék' korán elhunyt szerzőjének élő atyjára fi- 
gyelmeztete , hivatalosan jelentetik a t. ez. kö
zönségnek , hogy az igazgatóság jóval előbb, 
mint e tárgyban bármelly hírlap felszólalt vol
na , t. Nyáry Pál, pestmegyei másodalispán ur’ 
figyelmeztetése’ következtében , őszutó 9-kén 
tartott ülésében olly határzatot hozott: hogy 
, , B á n k b á n ‘‘ legközelebbi bérszüneles és sze
repváltoztatással is érdekesíle tt előadásának 
tiszta féljövedelme nem ugyan K a t o n a  J ó 
z s e f  é l ő  a t y j a  — ki már jó ideje dicsőült 
fiához az örök béke’ honába költözött — hanem 
még é lő  gyámoltalan ö z v e g y  a n y j a  s 
n ő v é r e ’ s z á m á r a  küldessék meg.

Ezen határzatáról az igazgatóság kellőleg 
csak most értesítheti a t ez. közönséget, miu 
tán a közbenjáró nemes keblű alispán ur maga 
sem tudta eddig a személyeket névszerint meg
nevezni, kik e jövedelemben részesítendőkien
nének E z e n  e l ő a d á s  ő s z u t ó '  29-re tű
z e t e t t  ki ,  s az igazgatóság felszólítja egész 
tisztelettel a t. ez. közönséget, hogy azt minél 
nagyobb részvétével pártolni szíveskedjék ; még 
csak azt kényteleníltetvén megjegyezni az igaz
ság’ érdekében, hogy „ Bá n k  b á n “ a folyó 
évi télutó' 17-ről kihirdetett díjazási rendszer’ 
közzététele előtt már több évvel Pesten, Budán, 
a vidéken többször, sőt már a jelen nemzeti 
színpadon is azelőtt adatván, teljességgel nem 
tartozik azon színmüvek’ sorába, mellyek közé 
a b u d a p e s t i  h í r h a r a n g  helyezi; és mi
dőn az igazgatóság Katona’ rokonait a fönérin- 
tett jövedelemben részelteti, méltányosságot 
igen, de nem kötelezést hisz teljesítni.“

A legnagyobb készséggel közöljük , mon
dom , ez erdekes nyilatkozatot, melly az Igaz
gatóságnak e kegyleti ügy körül mutatkozó ne
mes eljárását bizonyítva , egyszersmind azt is 
mutatja, mennyire szükséges, hogy minden 
közintézetnek meg legyen a maga bizonyos 
lapja , mellynek hasábjain az Intézet illyes ter
vei, szándokai és kinézései felől, mintegy hi
vatalosan, hiteles kutfőbül meríthetné tudomását
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a közönség. Minden pénzből élő, s tehát men
nél több pénzt csinálni kénytelen közintézmény
nek saját érdekében állván a közönség’ mennél 
nagyobb — minél átalánosb rokonszenvét min
den kitelhető becsületes utón módon maga iránt 
folebreszteni s azt tartósan lelánczolni tudni. 
Hogy Bánkbán' írójának elszegényült édesanyja 
iránti e nemesszivü kegyletérzete színházi igaz
gatóságunknak becsületére szolgál, s az bizo
nyosan az illy rokonszenvet gerjesztő eszközök 
közé tartozik, azt tagadni senki nem fogja, s 
azért méltán eshetik neki roszul, hogy a hírla
pok őt vágyaiban a közönség' jótékony figyel
mét illy nemes tárgyra ébreszteni szózatilag 
megelőzék épen akkor, midőn az igazgatás már 
tettleg intézkedett iránta. Hiában , a nyilvános
ság’ alkalmatlan korszakában élünk, mindenki 
mindent mindenha elmondhatni vél, csakhogy 
ollykor első legyen az olvasót mulatni vagy un
tatni. Bizonyítja állításunkat a körülmény, mi
szerint azon lapok — mellyek az egész tárgyat 
hihetőleg szőnyegre sem hozták volna , ha tán 
épen az igazgatás’ légkörében nem szedegették 
volna föl lapjaik számára ez érdekes czikk- 
tárgyat — azon lapok mondom nem is tudák, 
hogy Bánkbán’ szerzőjének atyja nem él, ha
nem igen özvegyül nyomorgó édesanyja és nő
vére, kik mindenesetre — akár lett legyen az 
igazgatásé, akár az érdemes alispán űré, akár 
pedig a hírlapoké e kegyeletdús gyöngéd esz
me — hálás köszönettel veendik a közönség’ 
e tárgyban irántuk mutatkozandó meleg rokon- 
szenvének üdves eredményeit. Azért engedjék 
meg önök hogy e hivatalos felszólításhoz cse
kély magunkét is, szivünk’ legbensőbbjéből fa- 
kadtat, hozzá csatolni szabadjon.

—Színházi igazgalóságrul szólván, egyikét 
azon minapi conservatoriumi hangversenyféle 
czikkünkbe csúszott kitételeinknek akarjuk jóvá 
tenni, mellynek értelmét némellyek talán oda 
csavarni szerették volna , hova az czélozva so
ha nem volt, s egyátalában nem is lehetett. 
Kérvén egyszersmind — kölcsönös viszonyosság’ 
fejében — az illetőket, miszerint ők is a loyalis 
szándokot, valóságos meggyőződést s meleg ügy
szeretetét rósz akaratnak, mellék érdeknek vagy 
épen személyeskedésnek venni ne méltóztassa- 
nak. Végül a színházi dolgokra vonatkozólag 
helyén lesz tán megjegyeznünk épen ez alka
lommal, hogy midőn mi az igazgatásról, szín
házi kormányrul szólunk, soha és semmi eset
ben sem értjük az országos főigazgatónak álta
lunk is mélyen tisztelt személyét. Le roi régne, 
mais ne gouverne pás. íme nagyobbrul kisebb 
térre vitt statuspolitikai szabad elvet kérjük 
szem elől nem feledni soha. S hogy az uralko
dásnak — mert minden Intézet’ főnöksége az 
uralkodásnak egy neme — (sőt minden magyar

nemes hoc ipso egy kis király) hogy mondom 
a kormányzási eszmék terén keressem befeje
ző idézetemet is , e tekintetben a nagy Crom- 
wellcl tartok, mondván: ,Reginam Veritatem 
Regi Carolo anteponendam arbitrates.4

— De menjünk át más színházra is, a 
krisztinavárosi szép arányú színkörre, melly ez 
alkalommal (múlt kedden) pompásan és megle
pő jó ízléssel földiszítve valóságos diadalhomok
jául szolgált a magyarországi iparhaladásnak. 
Ennek számos barátai ugyanis (s vájjon ki ne 
lenne elvben az , kiben becsületes honfivér bu
zog ?) múlt hétfőn egy fényes lakomára sereg
lettek össze a mondott színkörben , melly nem
zeti szinü függönyzet és számtalan tricolor zász
lókkal kiékítve valóban szép látmányt nyújtott 
a belépőnek. A lakoma közt ürített áldomások’ 
hosszú sorát legkegyelmesbben uralkodó kirá
lyunk— és fenséges házáért emelt harsány kö
szöntés nyitotta meg. Másnap estve pedig 
tánczvigalom tartaték, mellyben gr. Károlyi 
Györgyné ő méltósága, gróf Batthyány Kázmér, 
Kossuth Lajos és gr. Teleky László urak ma
gasztos éljenzéssel fogadtattak, sőt a két elnök 
ur az iparbarátok harsány öromrivalgásai kö
zött ősi szokás szerint körül is hordoztatott. 
Ez alkalommal Vesztei- ur minden eddig nélkü
lözött társasági tánczigényeknek megfelelő új 
tánczával a T á r s a l g ó v a l  lepte meg a néző
ket, kik az egyszerűen nemes szerkezetű nem
zeti tánczot átalánosan tetszésben részesíték , s 
ekkép a felőlei előleges véleményeket teljesen 
igazolták. A vigalom hajnalig húzódott, több 
honi kelméből készült magyar szabású csinos 
női öltözéket mutatott fel, és kivált magasb höl
gyeknél igen kedvesen meglepő sergét az arany 
és ezüst díszítette magyar forma fejékeknek, 
mellyek azonban e perczben történetesen á 1 a 
Ma r i e  S t u a r t  nevezetű franczia divattal tö
kéletesen Összehangzanak. A páholyok (kivált) 
telve voltak szép kisasszonyokkal — élő virá
gok’ legszebbjeivel, kik között hogy többeket 
ne említsek, a csupa honi kelmékben és egé
szen magyarosan öltözött Beckers Ivánka (Ste
phanie) grófné’ deli termete, lelkes tekintete , 
és gyönyörű kiejtésű magyarsága minden sze
met magára vont, minden szivet elbájolt. Fiatal 
nők közöl V. I. urnák a Pesti Divatlap szer
kesztőjének szép neje volt régi szabású fényes 
magyar costümje által legkitűnőbb. íróink kö
zöl a derék Tóth Lőrinczet, karjára fűzött ifjú 
szépségű hitvesével, Kuthy Lajost, Garayt, az 
ezen ünnepre bejött s a Honderű' olvasói előtt 
is igen dicséretes irodalmi tehetségéről ismert 
derék novellistánk Péter Károly urat (Hevesből) 
s több másokat szemléltünk. A zenekar e te- 

! remhez igen gyönge, hibásan helyhezett és alig 
! hallható vala. Jobban tetszettek a földszint mű-
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T ;  ködött derék győri czigányok/E táncvizgalmat 
\  Huber haszonbérlő maga számára még egyszer 

ismételni szándékozik. Addig is
— Hagyjuk oda a fényes színkört s te

kintsük az indokot, melly azt eredményezte — 
az egy évtől óta keletkezett magyarországi gyár
ipart. Valóban örvend az ember’ szive, midőn 
meggondolva e tekintetben eddigi rettentő el
maradásunkat , illy rövid idő alatt mindazt lét
rehozva lenni látja, mit az újvilágutczai Ilkey 
ház’ első emeletében a honi ipar’ lelkes előmoz- 

: dítói néhány nap óta közszemlére kilőnek. Va
lóban mi szerettük volna ott látni mindazon hi
tetlen Tamásokat, kik — mint azok, kik néhány 
évvel ezelőtt még azt erősíték, hogy lehetlen 
Budapeslet állandó híddal testvéresítni — min
dig azt vitatták, s tán máig is vitatják, misze
rint a magyarnak gyáripara soha sem lehet és 
soha sem lesz. Mit eddig láttok, igaz csak egy 
évi működés , tehát csupa kezdet, de ám olly 
működés, s olly kezdet, melly elbámítja szeme- 

| det, elnémítja kétségedet. Avvagy hol kellenek 
szebb selyemkelmék, mint Valero’ gyárának 

i gyönyörű , mind kelmeszilárdság , mind rajziz- 
lésben, a külföld’ készítményeivel versenyző 
mutatványai; mellyekkel becsben s jóságban 
vetélkednek Koch P: Antal’ kiállított selyemszö
vetei, s Bruder Rudolf’ (pozsoni) selyemgyárá
nak terményei; vagy ugyancsak pozsoni gyár- 
nok Weinlich Ferenczéi. Hol kellenek jelesb 
félselyem és gyapjúszövetek, mint a Michna 
Flórián által kiállítottak. A szakolczai s kősze
gi gyártókban hatalmas versenyzőkre akadt a 
gácsi gyár, mellvnek terményei, mint tudjuk , 
elismert becsüek. Vagy kivánbatsz-e pompásb 
müvet mint G ö n c z y ’ 300 pftot érő asztala? 
szebb porczellánokat, mint a herendtek? De 
mindent elősorolni itt nincs helyünk, s legyen 
elég az olvasót a kiállítás’ megtekintésére újra

II

is fÖlhíni.
— Örömmel jelentjük a hangászegylet’ 

legközelebb tartott elnökválasztói nagygyűlésé
nek azon örvendetes eredményét, miszerint az 
eddigi érdemdús elnök gr. Festetics Arszlánnak 
távoztával ürességbe jött elnöki székre — miként 
azt eleve megjósoltuk — m. gr. Zichy Ferraris 
Manó ur lön közakarattal megválasztva, melly 
— sokkal jelentékenyebb és hatásdúsabb hiva
talt semmint némellyek tán első tekintetre hin
nék— a megválasztott gróf ur mindnyájunk’ köz 
örömére elfogadni méltóztatván , az által mint
egy újabb s kétségtelenebb tanúságát adta, 
mikép ö mlga — ki csak ez idén költözködék 
Pest városába — városunk’állandó lakója, nem
zeti közérdekeink’ egyik képviselője , különösen 
pedig a szépmüvészetek egyik legnemesbiké- 
nek a zenészeinek lelkesen hő pártolója kíván 
lenni. A zenészeiért olly kevés történik i t t , ki
vált a főfö körökben, hogy ax i#«6t>er ollykor

bámulva kérdi önmagától, hát ,müveit világ‘ban 
élünk-e? Hát a kevély Magyarország’ fővárosá- 
bau vagyunk-e? Mi bizton reméljük, mikép de
rék elnökünk ő mlga azon szerencsés helyzetét, 
mellyet épen azon tónadók' ellenében foglal el 
ama társaskörökben, mellyek és a kik nem any- 
nyira lelkesíthetlen — mint hozzáférhetnek , s 
azon hatalmas befolyást, mellyet ő mga s lel
kes grófnéja az ugvmondott nagyvilágban gya
korolni képesülend, teljes erejéből oda irányo- 
zandja, hogy kivirágozzék valahára nálunk is a 
művészet ama térebély fája, mellynek édes 
gyümölcseitől szelídül az erkölcs , nemesbül az 
érzelem, emelkedik a lélek és kitisztul az Ízlés.
Ő migát az újonnan választott elnököt számos 
tagokbul álló küldöttség fogja közelebbi Pestre 
érkeztével üdvezelni, addig is — hogy mint ú- 
jonnan választott főnök elnöki jogaiba igtattas- 
sék , a közelebbi nagygyűlésben köz értelemmel 
kikiáltott két tiszteletbeli tagnak, volt elnö
künk m. gróf Festetics Leo urnák, és a nem
zeti Conservatorium iránt csak minapában olly 
meleg részvétet tanúsító nagy művésznek, a 
nemesszivü derék Thalberg urnák megküldetni 
rendelt oklevelek — mindkettő magyar nyelven 
kiadott — aláírás végeit utána küldettek. Vi
gyék meg e sorok — addig i s , mig szemleiró 
személyesen tehetné— szives üdvezletét a Hon
derűnek e szerencsés vála.-ztás fölött. Éljen 
gróf Zichy Manó 1 Éljen az új Hangászati El
nök 1

— B e ö t h y  Z s i g mo n d  ur ,E 1 e m i
m a g y a r  k ö z j o g 1 ez. munkájára előfizetést 
nyitott. Nem e lapok' körébe tartozik ugyan az 
említett tárgy, azonban szerzőt szépirodalmi 
iratairól a Honderű' olvasói is közelebbről is- \
mervén, szívesen vállaltunk el egy előfizetési j
ivet, mellyen szerkesztőségünknél a nevezett 
munkára aláírhatni. Előfizetési ár 1 ft. 20 kr. 
pp. s megjelenési határideje a munkának 1846-d. 
télutó vége.

—  A tegnapelőtt reggel a serviták’ egy
házában tartott Czecziliaünnepet igen érdekes
sé tette Langer ur’ szép szerzeményű új zenés 
miséje, melly lehető legnagyobb szabatossággal 
lön adatva. Az egyház tömve volt áhitatos hí
vekkel.

—  Zenészeti élveink egyébiránt nőttön nő
nek ; mire a nemz. színház’ derék énekmesteré
nek maestro Gulielminek saját csinos szállásán 
időnkint adandóit élvdús zeneestélyei nem ke
veset folynak be. Gulielmi ur néhány jelesb ta
nítványát mutatta be tegnap a kicsiny de műér
tő hallgatóság előtt, kik között különösen Hesz, 
Lovasy és Tély kisasszonyok, nagy remények
re jogosítnak. Valamint a fiatal Bossier ur’ szép’ 
hangja , és midőn nem fél — mint volt az eset 
ezúttal is — tiszta szabatossága kezeskednek 
hangjának egykori nyereséges használhatóságá
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ról. Különösen tetszettek: egy kettős dal a Ma r 
ti  rokbul ,  Rössler ur s Lovassy kisasszony ál
tal énekelve; s egy másik A b r a v o  ez. ope
rából , éneklék Lovassy és Tély kisasszonyok; 
továbbá egy regedal, Tély k. a. által, egy má
sik Rössler ur által énekelve, s egy ballada 
Lucrezia Borgiából, mellvet Hess k, a. csinosan 
énekle. Gulielmi ur jeles tanmodora mindenek 
fölött ajánlatos. Magas zenemüveltségii neje— 
ki maga is énekórákat adni kész — egy gyö
nyörű Potpourrit, bires atyjához méltólag ját
szók el a guitarron és zajos tapsokkal üdvö- 
zöltelék. A journalistikának több jeles bajnokai 
megelégedve hagyák oda a kis zeneestélyt. G. 
ur a tél folytában nagyobbszerü zeneestélyeket 
is készül szerkeszteni.

— Örömmel tudatjuk, hogy derék barito
nunk Füredi, Parish Alvars’ hangversenyében 
Bécsben rendkívüli tetszést aratott nemzeti da
laival és több Ízben zajosan megtapsoltaték. 
Magyar honosink lelkesbjei Széchenyi Lajos, 
Eszterházy és Zichy grófok hazafiságos rokon- 
szenvvel fogadták a derék művészt, s több 
rendbeli meghívásaikban részesíték.

— Valami Magarkák ') czimü sületlen 
pamphlet árultatik újra, zsebtolvajkint az olva
só közönség rovására, mellynek nevetlen szer
zőjében valamelly szerencsétlen magar flótást 
gvauítnak.

— Minkus L. ur’ legutóbbi hangversenye 
igen csinosan sikerült s a fiatal művész kedve
zően fogadtaték. Mint értesültünk, a nemzeti 
casino igazgatósága megkérésé Minkus urat az 
iránt, hogy magát a casinoi hangversenyekben 
hallatni szíveskednék — mit a megtalált, remél
jük teljesítene! is.

— A tudós társaság múlt vasárnap d. e. 
10 órakor tartá idei nagygyűlését, mellyel nagy
számú hallgatóság jelenlétében elnök ő excja 
maga nyitott meg lelkes szavakkal. A megnyitó 
szavak után a tiloknok olvasá föl hivatalos je
lentését, s ezt Sztrokay Antal s Vásárhelyi Pál 
urak szorosan tudományos értekezéseik köve
ték. A jutalomosztásokrul már minap szólánk. 
Levelező tag választatott idén hat, u. m. Fran
kenburg Adolf, Gondol Dániel, Nagyajtai Ko
vács István , Nendtwich Károlv, Pauler Tódor 
urak, rendes tag egy, u. m. Fest Vilmos ur a 
mathematicai osztályba.

— Az első magyar színi előadás Budán —  
annyi év után — múlt pénteken estve igen szé
pen megtölté a kis Thaliacsarnokot, ámbár meg
látszott némi kis befolyása az épen előadás előtt 
beállott kellemetlen esőnek. Maltitz’ Zol kv jó
nak csinos adatása után az ottani tagok által, l)

l) Vájjon nem m a g y a r la k a t akart írni szemleiró 
ur ? hiszen ma g a rk á k oláhul tán f ii 1 e s k é- 
két jelentenek. Betűszedő.

miéink az Ö z v e g y '  f é r j e  ez. mulattató 1 Qr 
flvsos vígjátékot adók, igen kereken. A mükö- 
dők mindnyája (Laborfalvi, Komlóssy s Éder 
kisasszonyok, Fáncsy s Lendvay urak) mind 
fölléptükkor tartós tapssal üdvezeltetének, mind 
játék közben, jelenetről jelenetre , élénken meg- I 
tapsoltatának, végül pedig többször kihívatá- 
nak. Innentova tíz éve lesz , hogy ugyanazon 
színészek (Komlóssy Idát kivéve) o t t h o n n  
valónak azon deszkákon, mikre m o s t  v e n 
dé g e k ü 1 léptének. A k k o r  a szegény anya 
szárnyaira bocsátó a magyar Thaliát, mellyet 
nem birt többé tartani — s a szárnyra kelt mű
vészet egy édesb anya' keblén felnőve, gyara- | 
podva , kifejlődve, m o s t  ünnepi látogatást tön 
egykori háziasszonyánál. A viszonlátás mindkét 
félre nézve érdekes és örvendetes vala, azon 
óhajtást megerősítő, vajha a rég elváltak ezen
túl minél többször lássák egymást, s ennek, 
viszonos akarat és kivált kölcsönös diseretio 
mellett, nem hiszszük hogy valami útjában ál
lana.

— E lapok’ szerkesztője a hg. Hohe n-  , 
l o h e  lelkes nagyprépost által nemzeti museu- 
munknak szánt, s e lapokban már említett fest
ményeket már elküldé a nevezett intézet Igaz- i  
gatójának, következő sorok' kíséretében:

N üos k. tan. u r ! Van szerencsém ezen, i 
pókhálóra festett, par bibliai képet, mint a 
nváradi lelkes nagyprépost H o h e n l o h e  her- 
czeg urnák nemzeti museumunk’ számára én j 
általam küldött ajándokát ngodnak olly meg- j 
jegyzéssel átküldeni, hogy e felől ő hgségét 
hivatalosan tudósítani méltóztassék.

Ez alkalommal bátor vagyok kérdezni egy
szersmind azt is, megköszönte-e hivatalosan a j  
nemz. museum ő felségének a francziák' kirá
lyának abbeli keg\ét, miszerint ő felsége a 
Hollós Mátyás’ pajzsának remek másolatát u- 
gyancsak én általam museumunk számára meg
küldeni méltóztatott ? mert ha ezt nagyságtok 
még nem tették, és netán innentul is tenni nem 
szándékozandanak (mit egyébiránt semmi eset
re föl nem tehetek): kénytelen leszek annak 
átadása felöl magamat s illetőleg hü eljáráso
mat az illető helyen nyugtatványaim által iga
zolni. Ki különben'4 stb.

— Ajánljuk az iparmükiállítás’ megtekin
tését mindenkinek , mig az nyitva marad. Lát
ható az újvilágutezai Dkeyház’ 1-ső emeletében, 
d. e. 9— 1-ig. d. u. 2—4-ig. Belépti díj 10 pkr.

— A nemzeti színházban ma adatik újra, 
a már rég nem hallott L i n d a ,  Donizetti mes
termüve, Joob ur javára. A bérnök szerepét 
Ko v á c s  ur fogja énekelni, ki felöl a Pécsről 
Emíliához írt levél dicsérőleg emlékezett.

— Az Obernyik és Vahot urak által szer
kesztett N e- l l^e t i  s z í n mű  t á r ’ 2-d. füzete 
Vahot ur '^árünfi kis vígjátékát tartalmazza



—  4 1 8  —

czimük : É l j e n  a h o n i  (quondam V é d e g y- 1 
l e t ) ,  S o r s j á t é k ,  és T a l á l k o z á s  az 
O r c z y k e r t b e n ,  mindenik egyegy fölvonás
ban. Ha rá érünk , tán szólanrlunk felőlük egy- 
pár szót. Egy füzet' ára 40 pkr.

— Ugyancsak Vahot úrtól megjelent 1-ső 
füzete a szerelmi és házaséleti Conversations- 
Lexiconnak, melly A-tól E-ig terjed. Ára ennek is 
két huszas. Mindkét kiadás igen csinos.

— De mi kiállítási különös csínja által 
föltűnően kielégíti a vevőt, az Czakó’ Vé g 
r e n d e l e t e ,  melly Trattner-Károlyi' nyomdá
jából került ki. Belső tartalma úgyis ismere
tes, nem szükség felőle itt bővebben szólanunk, 
s elégnek hiszszük a könyvet az olvasóvilág
nak ezúttal egyszerűen ismételve ajánlani. Ára 
1 pft.

— * * * @ * « * —

IUME, őszutó’ 16. Feszült 
várakozással párosult öröm 
tölté el keblünket, ama hon- 

szerte bizalommal feltűnt 
tettek' férfiát mármár szem
lélhetni. kinek illő fogadtatá
sára lelkes gr. Forgács Antal 
kormányszéki ülnök'elnöklete 

alatt f. hó’ 3-kán, mint utósó levelemben érin- 
tém, számos érdemes egyénekből álló küldöttség 
Scarpa Iginio nagykereskedő és nápolyi Con
sul’ házánál, mellybe a nemes gróf szállandó 
vala, megjelent. Estve 9 óra mint a megérke
zésre kitűzött határidő bekövetkezék a nélkül, 
hogy a nagy férfi itt lett volna; egy negyed a 
másik után folyt le, sőt már éjfél felé közeledett 
az idő, de ő még nem volt itt, s aggodalom 
kezdé sziveinket epeszteni azon gondolatnál: 
hogy talán a dühöngő bora szél — mellynek 
vészthozó erejéről csak annak lehet fogalma, 
ki azt öntapasztalásból ismeré — kényszerítő 
az elmaradásra; de jó reményektől kecsegtet
ve bevártuk a következő napot u. m. őszutó’ 
4-ikét, mellynek viradtával taraczkok’ durrogásai 
tudaták velünk : hogy ő mlga szerencsésen meg- 
érkezék. Ez nap történt tehát a tisztelgés, — 
később pedig hires papírgyárunk, s amerikai 
malom' megszemlélése.— 4 órakor pompás ebéd 
kormányzó ő mltgánál , estve pedig tiindérileg 
kivilágított színháznál előadás ; — beléptekor a 
nagy grófot üdvözlő olasz költemények hullot
tak a karzatról.

3-kán ő kegvelmessége a naszádi tanoda, 
egyszer már említésbe hozott kisdedóvó intézet, 
s városunk’ egyéb nevezetességeit tekintő meg; 
estve pedig a szeretett főkormányzónknáli fényes

tánczvigalmat, mellyet Triestből érkezett gróf 
Waldstein János szeretett nejével is diszíte, s 
mellyben Fiume' szépei és választoltai vevének 
részt. — 10 órakor ugyanis a vendégszerető 
magyar szivességü házi ur , szeretett nyájas ne
jével fogadván a vendégeket, — a táncz meg
kezdetett.

E melegebb éghajlat’ virányai egy olly 
dicső koszorút képezének ez estve: hogy az 
arany alma’ kiosztása legnagyobb föladat lett 
volna. Benső örömmel írhatom , mikép a kör- 
táncz’ bájoló hangjait is zengedezni hallók a 
termen át, és ime a szép körmagyar ') föl nem 
múlható lelkesedéssel tánczoltatotl Fiúméban elő
ször, mit annál nevezetesebb vala szemlélni, 
minthogy nem magyar, hanem négy olasz, s 
két angol hölgy lejtette azt magyar ifjaink’ kar
jain.— A táncz köztetszést aratott, s olly za
jos tapsokat, mikent remélhető : hogy a közelgő 
farsangig e hat párhoz többen is fognak csatla
kozni.— S ha most már kérdik önök, ki volt 
ennek létrehozója ? akkor hálás köszönettel kell 
kormánvzóné ő méltóságát, honunk’ egyik leg- 
lelkesb hölgyét megneveznem; ki ezért a nem
zetiség’ hódoló köszönetét tőlünk elfogadni mél- 
lóztassék. Látni lehete a nagy Széchenyi meg
lepetését is, ki magyar tánczot e vidéken nehe
zen remélt láthatni. — Ő éjfél után 2 óráig mu- 
lata körünkben, s távozása után kevéssel a tár
saság is eloszlott.

Másnap u. m. őszutó 6-kán 11 órakor ő 
kegyelmessége kormányzónk’ ő mélt. társaságá
ban a Buccari és Porto Rei kikötőt tekinté meg, 
honnét esti 6 órakor tengeren tért vissza. — 
Ekkor nagy ebédkezés vala ő méltóságánál, 
melly alatt a kereskedői testület fáklyás zené
vel vonult a kormányzói palota elé, ő ke- 
gyelmességét mint pártfogójukat éltetve. — A 
nagy gróf az egész asztali társaságtól kisérve 
az erkélyen megjelent és harsogó éljenzéssel 
fogadtaték , mit rövid szavakban megköszönve 
az étterembe visszatért. Hasonló örömkifaka- 
dással üdvezeltetett színházba léptekor is, melly 
után főkorm. ő mélt.-nál fényes estély tartatott, 
mialatt, — hogy ő kegyelmessége az éjenkint 
történni szokott érdekes scombri halászatot is 
szemlélhesse,—számos tűzzel ellátott halászcsol- 
nakok vonultak ki a sötét tenger’ síkjára , és 
hálót veiének. — E szép látványt ő kegyelmes
sége az erkélyről nézegetve, éjfél felé — mi
dőn a nemes gróf búcsút véve a társaságtól 
távozni akart — egy gyönyörű bájalak, kinek 
angyali szépsége ő kegyelmességének figyelmét 
ez ünnepélyes vigalmak' alkalmával különösen 
megragadta, az egész társaság' közhelyeslésére 
utána szökve, fölkérő, vele egy fordulót tánczol-

1) Szebb ennél és ajánlhatóbb a Veszter Sándor 
legújabban szerzetté T á r s a l g ó .  Szerk.
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ni, mit a lovagias vendég ’) földerült mosoly
gó arczczal teljesíte is, sőt szándoka' ellenére 
a társaságot becses jelenlétével még egész egy 
óráig szerencsésíté. 2)

7-kén ő kegy. számos kocsitól kisérve, és 
felejthetlen emlékét kebleinkbe ültetve, elha
gyó városunkat, Bécs felé irányzott útjátTries
ten át véve. — Mennyire szolgáland e magyar 
tergerpart' üdvére a nagy Széchenyinek e dia
dalutazása, azt a jövendő fogja tanúsítani.

Végezetül megemlítendőnek tartom. hogy 
városunkat vagyis tengerpartunkat meglátogató 
nevezetesebb vendégeink között méltó helyet 
foglal a tegnap Párisból ide érkezett Soudzo 
herczeg és fia, kik rövid tartózkodás után Triest- 
be visszatérendnek. Tegnap estve újra társal
gás vala kormányzó ő mltgánál, mellyben ő 
herczegségük is részt vettek. — A vigalom éjfél 
után 2 óráig tartott, a tánezok’ sorából ez est
ve már a pajkos csárdás sem hiányzott. Isten 
velünk. 3) . . .  y.

— KOLOZSVÁR, őszhó' 28. Szüretünk 
megkezdődött. Ki nem hallá a kolozsvári hires 
és nevezetes szüretnek hírét? Hideg, sár van, 
ujjaink majd megfagynak, a szőlő savanyúbb 
a méregnél, de mindez semmi, egy kis bajt 
szívesen elszenved az ember sok örömért, pél
dául 40 , 50 veder eczetért! — A színészek 
megérkeztek , vasárnap először adták Szigligeti' 
Rabját. E darab akkora enthusiasmussa! fogad
tatott hogy.... A színészekről előre mondhatunk 
annyit, hogy a mint látszik tettek előmenetelt. 
Lichtenstein is itt van. Bedeus Erdély' alkotmá
nyát M. S. magyarra fordító. Nem hiszszükhogy 
e munka, szász szelleméért, tetszést arasson.

Nem tudom haragudjak vagy nevessek a- 
zon visszaéléseken , mellyeket e szó' értelmé
vel ,.hom“ elkövetnek naponkint; igy nálunk 
már van úgy czimezett h on i  k á v é h á z ,  ho
ni bo r ,  s több ehhez hasonló, honban ter
mett honi dolog, mellyről eddig is meg voltunk 
győződve, hogy nem külföldi. Alkalmasint az 
ezek’ czímezői n e m honi  e mb e r e k .  Lich
tenstein ur városunkban mulat, s leczkéket ad 
a mnemonicából, vagyis az emlékezőtehetség’ 
tökéletesbítése' módjából. Méltánylatra érde
mes tanát a tanodák’ számos növendékei, ta
nárai és más érdemes városi urak sietnek sa 
játokká tenni. Naponkint élénkül városunk' ed
dig egyhangú csöndé a vidékről érkező mág
nások által. Z.

1) Könnyű Katót tánezba vinni.
2) Magunk is vágynánk ismerni e kis adriai Syre-

nát. Szerk.
3) Köszönjük e tudósítást, s hasonló rövid leve

leket örömmel veszünk. Szerk.

T H A L I A .

őszutó' 1. Bá n k  b á n ,  szj 5 flvb. Irta 
K a t o n a  J ó z s e f .  Lendvay ur jutalmára ; má
sodszor. Ezúttal csak annyit, hogy a színház 
felét alig fogadható be ez estve a bekivánkozot- 
taknak, s ez rendszerint úgy van, ha csak va
lamennyire érdekes estve Ígérkezik , melly kö
rülmény sürgetve int új tágasabb színcsarnok- 
ruli gondoskodásra.

— 2. S z ö k ö t t  s z í n é s z  és  k a t o 
n a ,  népszínmű 3 szakb. Haraytól.

—  3. Szünnap.
— 4. B á n k b á n ,  ered. tört. dr, 5 flvb. 

Katonától. Harmadszor.
— 5. Báj i t a l ,  víg opera 2 flvb.
— 6. G r i t t i ,  szj. 4 flvb. Szigligetitől.
— 7. T i h a n y ’ o s t r o m a ,  nagy ope

ra 3 szakb. T h e m  Károlytul. Gyenge elő
adás , melly alkalommal nem nyomhatja el ref. 
azon észrevételét, miszerint operai elóadásink’ 
utóbbjaiban azon szomorú meggyőződésre ju
tott, hogy a praecisio a színpad deszkáiról 
mindinkább tünedezni kezd. (Nem az orche- 
strumról szólok). A férfikarok még csak meg
járják , de a nőkarok már ki nem elégítők , di- 
stonálók, nem egybevágók. Legszomorubb pe
dig ez észrevételem’ igazsága a terzettek, quar- 
tetteknél stb. Az ember’ fiának mindig félnie 
kell, ha vájjon nem sülnek-e bele minden per
czen. Ma estve nem egyszer jövénk illy féle
lembe. Az egy derék Schodelnétól nem kíván
hatni hogy az e g é s z előadást kirántsa. E hát
ramenet’ oka nem más mint — elegendő próbák’ 
hiánya, s hamvadozása azon erélynek, melly 
eddig operánkat kitünteté. Ezúttal ennyit.

— 8. B á n k b á n ,  negyedszer.
— 9. H u n y a d y  L á s z l ó ,  nagy ope

ra 4 flvb. E r k e l t ő l .  Bérszünetben adatott ti- 
zenkilenczedszer, zsúfolva tömött színházban. 
Előadására nézve fönebb mondottinkat nincs o- 
kunk visszavonni.

— 10. Bá n k b á n , bérszünetben ötöd
ször. Szándékosan hallgatónk eddig az előadás
ról , s pedig azért hogy Összehasonlítást tevén 
a czimszerep’ két személyesítője Egressy s Lend
vay urak közt, kik Bánkot eddig felváltva adók, 
mondókánkat egyszerre elmondhassuk , mi igen 
kevésből áll. Bennünket egyik sem elégít ki, ha
nem a két művész együtt már inkább. Egressy 
ur olly jellem’ festésében, mellynek alapszine- 
zete n y u g o d t s á g ,  kétségkívül erősb mint 
Lendvay ur, de ha egyszer az indulat föl van 
zaklatva, ha a (élek viharzik, ha a szív föllá
zadott, e stádiumban már E. u r — sit venia — 
l á t h a t a t l a n .  Itt ismét Lendvay ur szeren- 
csésb. És ez Bánkbánnál is igazolva lön. Az 
első felvonásokban Egressy ur kétségkívül jobb
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L. urnái, annyival inkább, mivel játékát a he- 
lyesb, figyelmesb szavalás’előnye is támogatja. 
Ellenben a darab’ második felében, kivált a 
4-dik s 5-dik felvonásban Lendvay ur jóval 
túlhaladja bajtársát, s valóban, ki e szerep’ 
mindkét részének egyenlő erővel megfelelni ké
pes lenne, az tán az egy B á r t  ha ur volna, 
— ha t. i. szerepét jól betanuló. A kísérlet nem 
ártana. Egyébiránt, hogy visszatérjünk E. s L. 
urakra , mindkettő különös gonddal, stúdium
mal adja e szerepet, s ha akár egyik, akár 
másik szerepvivő egymás’ előnyeit önmagában 
egyesíthetné , Bánkot tőlük látni valódi müélv 
leendne. Utánuk La b o r fal v i k. a.-t kell ki
emelnünk , ki a királynét olly jellemhün tükrö
zi, mint csak kívánhatni, ő minden szóban, 
minden mozdulatban a büszke, gőgös lelkű ki
rályné. A többi szerepek is mind igen jól adat
nak; — S z e n t p é t e r y  ur mint Petur bán, 
U d v a r h e l y i  M. ur mint Michal bán, F á n- 
c s y  ur mint Biberach , Ba r t  ha ur mint Ti- 
borcz , S z i g e t i ur mint Otto igen helyükön 
vannak. Nőszerepek közöl L e n d v a y n é  asz- 
szonyét nem szabad még felednünk, ki a Bánk' 
nejét szokott művészi bensőséggel adja. Bánk- 
bán’ színpadi kiállítása minden kivánatot kielé
gít, habár ittott egy kis anachronismuskára buk
kanunk is, minők péld. a nem legcsinosb csi- 
lárokban világló pannoniagvertyák.

Őszutó' 11. V é g r e n d e l e t ,  dr. 5 flvb. 
Czakótul.

— 12. Né g y  H a y m o n f i ,  víg opera
3 flvb. Balfétól. Hetedszer. A kedvelt dalmű 
újra igen szépen megtölté a házat. Az előadás
nak új érdeket adott Paksyné assz.’ föllépte , 
ki a még mindig betegeskedő Lászlóné assz. he
lyett ma Herminát éneklé. Mindenek előtt meg 
kell jegyeznünk, hogy P. assz.nak első fölvonás
ban vadászöltözékben kell vala megjelennie, s 
mi meg nem foghatjuk , ha már ő maga elfe
ledte, mikép nem figyelmeztető erre a rende
zőség. Éneke P. asszonynak csinos vala és ke- 
rekded. A többi előadás ismeretes , csupán Hu- 
benayné assz. nem birá pótolni a Szigligetiné 
assz.’ helyét, s e hiányt is meg lehete érezni. 
Hogy Gertrudnak olly madárijesztő alakban kell
jen szükségkép megjelennie, nem gondoljuk.

13. Egy p o h á r  v í z ,  vj, 5 flvb. 
Scribetől. Nem lehet nyíltan ki nem monda
nunk, mikép Bolinbrocke gróf személyesítőjé- 
vel (Egressy G. ur) nem lehet megelégedve tá
vúiról sem az, kinek társalgási simaság, ne 
veltség, finomságról némi eszméje van. E. ur’ 
Bolinbrockeja teljesen nélkülözi mindazon kellé
keket , minőket igényel egyén . ki hasonló kör
ben forog, minélfogva azt kell hinnünk, hogy 
E. ur vagy nem fogja föl kellő oldalról e szere
pet, vagy pedig az egyéniségéhez egyátalában 
nem illik. Kár hogy Devrient vagy Kornt(Bécs-

ben) nem veszi E. ur saját Bolinbrockejának min
tájául. Ellenben Laborfalvi kisasszony ismét 
szokott jelességü volt, sokkal méltóbb ama tap
sokra , mellyeknek csak egy kis része volt ne
ki szánva.

— 14. H a m l e t ,  szj. 5 flvb. Shaks- 
peare ut. Vajda Péter. Lanyha előadás , ked
vetlenség mindenütt, színpadon és nézőhelyen. 
Hamletet E. ur igen siránkozva adá , elejétől 
végig, melly siránkozás pedig Hamlet’ jellemé
ben távúiról sem fekszik. Az előadás, főleg e 
miatt, egyhangúvá, untatóvá lön jó korán. E- 
gyóbiránt több estvén át egymásután olly nagy 
szerepekben föllépni, s mégis m e g f e l e l n i  a 
f e 1 a d a t n a k : ez valóban alig is lehetséges. 
Hogy E. ur a színi mutatvány’ alkalmával, a ki
rályi párt szemléltében a színpadra hever, ren
dén van, de úgy hiszszük, p l a s t i c a i b b  
idomban tehetné azt.

—  15. K a l m á r  és T e n g e r é s z ,
dr. 4 flvb. Czakótul. Ez estvén Komlóssy Ida 
kisasszonyt kell említnünk legelőször, ki Margi- 
tot várakozáson fölül jól adá, bensőség, hév 
és gyöngédség párultak játékában, meliyetemelt 
tiszta kerek szóejtése. Illy gonddal játszani sze- 
retnők őt látni mindig. A többi szerepek a szo
kott kezekben valának. FeldnerLuizt Priell kis
asszonynak kellene adni. Szathmáryné asszony 
ismét igen szabatosan játszott és szavalt. Leg- 
kevesbbé leheténk megelégedve Egressy G. úr
ral, mert azon szemsértő játékmodor, mellyet 
E. ur minden áron szépnek s művészinek akar 
keresztelni, elfordít a színpadtól minden izlé- 
sesb szemet; vajha már egyszer meggyőződnék 
E. ur maga is e vélemény felől, mit bírálói any- 
nyiszor elmondának , s látná be, mikép a ter
mészet’ művészi utánzása nem pórias hány- 
vetiségben , egyfelől, sem ízficzamító s szem
bántó tagferdületekben, másfelől, keresen
dő; hinné el, mikép a két kéznek fülekre csa
pása ’) kifeszített könyökkel, minden szó előtt 
fölnyitott szájjali légbeszivás, a két lábnak lőcs- 
szerű elhelyzése, miket E. ur mindenha mint
egy stereotypszerün használ távúiról sem művé
szet. Reméljük: ez igaz szókért nem fog ránk 
megharagudni E. ur, sem üldözőivé bennünket 
nem bérmáland, mivel hibáira figyelmeztetni 
elég szilárdak vagyunk. —ÜY.

1) E mimica ellen nem a m a i előadásra vonatko
zólag szólunk , mert itt az s z ü k sé  g e s ;  ha
nem E. ur azt úgy szólván kivétel nélkül hasz
nálja. —üy.

Budán, a kir. egyetem' nyomdájában.
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S Z Ó Z A T O K  H Ö L G Y E I N K H E Z .
III. A fcrjhezmenésröl. L)

évjhezmenni v. nem men- 
i ? egyik legfontosb élet

kérdés nőre nézve. Egy é- 
letboldogság van koczkára 
téve jobbra vagy balra el
döntésében.

A nők közöl sokan azt 
állítják, hogy a házasság boldogságukra lé
nyegesen szükséges. E hitök azonban nem 
csak szerén túl gyöngédtelen, hanem egé
szen hamis is ; mikép ezt sokan, e hiedelem’ 
legtüzesb védelmezői, későbbi tapasztalat u- 
tán bevallani kényszerültek. Ha szív szerint 
köttetett a házasság, a törékenyebb alkatú 
nőnek sokszori gyöngélkedése, nem gyéren 
halála, mind a férjhezmenés’ következményei, 
szakasztgatják meg vagy szelik egyszerre 
ketté az álmodott üdvösséget; ha szülői ön
kény, rang vagy pénzkórnak esik áldozatá-

J) Bocsánat, hogy » f é r jh e z é s *  szavát Önnek, 
mellyet ajánl, nem fogadók el. E g y  s z á -  
t a g g a 1 i rüvidebb- vagy hosszabbság nem 
elég ok, hogy jó régi szót kevcsbbé jóért el
vessünk. F é r j h e z é s  alatt inkább férjhez- 
menési vágyat, —  férjre éhezést hajlandó fü
lünk érteni. S z e r k.

ul a nő, az erőltetett vagy elhibázott szent 
viszony szünetlen küzdések’, lemondások’ 
vagy nyomorok szakadatlan lánczolata. Le- 
hetlen-e továbbá, hogy a női szív bárki fér
fiúnak legkiválóbb jótulajdonai', legmelegebb 
ostromlása’ ellenében tartósan s megvíhatla- 
nul hideg ne maradjon és közönyös ? lehet- 
len-e, hogy a szerető nő’ legingerlőbb ka- 
czérkodásai, legcsábítóbb hódításai érzéket
lenül ne hagyják épen azt a szeretett fér
fiút, ki nélkül nem remél boldogságot ? S 
történjék bár meg mindkét esetben az eről
tetés’ vagy szánalom’ házassága : hol itt az 
alap, melly nélkül az épületnek ingadoznia 
kell? —

De mindebből koránse gyanítsák azt, 
édes szépeim! hogy tán a hajadonság véd- 
apostolauí akarok föltolakodni. Isten men
tsen. Sőt ellenkező hiszemben vagyok én is; 
— de mindenesetre nem föltétlenül.

Ismerem az elaggott szüzek elját
szott, védtelen helyzetét, s mellybe esni olly 
hajlandók, a komoly, mogorva kedély’ zeger- 
nyés kitöréseit; ismerem a küzdelmeket, a 
lemondás’ nehézségét —  az ifjúság’, szép
ség’ s bámultatás’ káprázatos dicsköréből, 

1
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a hanyatló évek’ csupasz, észrevétlen ma
gányába visszavonulni. Látok az agghajado- 
nok’ sorában tevékeny, élénk szellemüeket, 
kedélyeseket, kik néha annyira lealacsonyít
ják magokat, hogy vagy éveikhez nem illő 
szórakozásokba rohannak : mi által a világ 
s nők előtt, kiknek tán nagyanyjuk lehetné
nek, nevetség’ tárgyául vetik ki magokat; 
vagy elég szerénytelenül rokonaik’, ísmerő- 
ik’ házi viszonyaikba avatkozván, zsémbes
kedéseik s hírszócsárlásaikkal családi nyu
galomnak lesznek feldúlóivá. S ez mind fer
de kinövése tevékeny szellemnek, melly egy 
jóltalált házasság által eresztékeiből ki nem 
forgatva, saját jó irányában tisztulva és edz- 
ve, őket a társaság’ hasznos tagjaivá alakí- 
tandotta.

Látom más szálait a hervadásnak in
dult hölgykoszorúnak az Ízlés’, szerénység’ 
s műveltség' legszebb szinvegyuletében ho
mály között föl- és elvirulni; mert igényte
len, csöndes, félénk jellemök a közös meleg
ház’ rejtettebb zugolyaiba temeté őket, hol 
a jelentékenytelen helyzet’ sötété árnyalá 
be és fásítá el fényoldalaikat, mellyek a fér
fiú által a maga idején észrevéve s méltá
nyolva, a barátság, szerelem, házasság’ ve
rőfényétől ápolva és érlelve, a női erények’ 
legdusabb áldásait gyümölcsözendék.

Hogy a koros hajadonok’ sorsa nem 
irigylendő, részint azon aggályos szorgos
kodás, melylyel helyzetüket változtatni ke
resik, részint a szépnem között divatozó a- 
zon vélemény is mutatja, melly szerint ál
lítólag a nő csak azért marad olly sokáig 
hájadonan, mert férjhezmenni mindeddig nem 
nyílt alkalma. És mennyire fájók sokszor az 
agg szűzre nézve a férjes nőknek többnyire 
hízelgésből eredő azon szemrehányásaik, 
mikkel a hősnét, ki pártája’ megőrzésével 
neme’ természeti méltóságát akarja megő
rizni, becsmérelik; mintha terméketlen si
vatagként csak azért kiméltetnék, mivel a 
meghódítás’ fáradságát nem érdemlené ! igen, 
elannyira fájók illy ócsárlások, hogy sokszor 
a hajadon, tőlük menekülendő, hosszú bel

tett, akkor ölti fel, mikor az már legkevesb- 
bé ékesíti.

• Röviden, az én véleményem az, hogy 
férjesülniök, a becsülés’ s szerelem’ alapos 
okaiból férjesülniök mind önmagok’, mind a 
haza’ boldogsága’ tekintetében kivánatosb. 
Őszinteségem itt nem engedi elhallgatnom 
azon megjegyzést, miszerint a házasságban 
mindig csupán önmagok’ boldogítására, s ne 
a közjóra ügyeljenek. De félre ne értsenek 
édes szépeim ! Nem akarom ezzel azt mon
dani, hogy a férfiúban, kivel éltüket meg
osztják, honszeretetet ne keressenek, nem 
is azt, hogy a nőerényeket, mellyek legin
kább a házas életben hatnak jótékonyan a 
közre, a hazára, gyakorolni megszűnjenek. 
Átlátják-e édeseim ! hogy épen a szeretett 
haza’ érdekében kívánom ezt? Saját magok’ 
boldogságábul fognak adni s adjanak is a 
hazának; és a jó Isten mentsen, hogy a ha- 
jadonság’ szabad, független helyzetét vala
ha egy önfejű bolond vagy zsarnok férj a- 
latti rabszolgasággal cseréljék föl, hol az ö- 
nök’ boldogsága, s mellyre ennek kiáradnia 
kellene, a hazáé —  elharácsoltatik.

Mielőtt szorosan a férjválasztási sza
bályok’ elősorolásába ereszkedném, egy ta
nácscsal lépek föl, melly szép kegyetek’ fi
gyelmét kiválólag igényli. Mihelyt érzelmei
ket csak kissé is egy férfiú felé hajolni ész
reveszik, a legszigorúbban vizsgálják meg 
kedélyök, izlésök és szívókét, s leghiggad
tabban gondolják föl a tulajdonokat, mik a 
házasságbani boldogságra kívánatosak; sm i
vel mindazt, mit óhajtanának, úgyis lehet- 
len elérniök, szilárdul határozzák meg, mit 
kelljen lényeges kellékeknek tekinteniök, s 
mit lehet abból nélkülözniük.

Lehet hogy a nő, kit a természet vagy 
műveltség a fogalmak’, nézetek’ tulemelke- 
dettségével s az érzetek’ tulfinomkodásával 
áldott vagy vert meg, e megfontolás’ követ
keztében azon boldogtalan eredményre ju- 
tand, mikép alig van férfiú, ki föllengő lel
kének tulcsigázott igényeit betölteni képes 
volna. Szerencsétlenség ez magára a nőre

küzdés után a nászruhát, mit eddig megve- |nézve; (bár átalában neme’ természeti mél-
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tóságának megőrzése’ tekintetében nyere
ségnek mondhatni) ha kivált e subtilis né
zetek és érzelmek mélyebben gyökereztek 
szivében, hogysem azokat kiirthatni remé
nye lehetne. Illy nőnek, ha elég erővel bir 
a férfiú ingereinek, ki őt érdekelni kezdé, s 
önhiusága’ csábjainak ellenállani, ha elég lel
ke van az aggszüzességhez kötött kellemet
lenségeket elviselni, örök hajadonságot ta
nácsolok , és ollyszerü olvasmányokat s tár
salgásokat, mik ízlése s érzeteivel leginkább 
összehangzanak.

Ha pedig a nő az említettem megfon
tolásnál arról győződik meg, hogy boldogságá
ra a férjhezmenés elkerülhetlenülszükséges: 
e titkát legszentebbül rejtse el szivében, s 
mint legveszélyesb méregtől óvakodjék olly
szerü olvasmány vagy társalgástól, melly 
képzelőerejét fölgvujtva s szivét elpuhítva, 
ízlését a mindennapi látkörnél fölebb emel
hetné.

Nem akartam e tanácsimban izlésök’ 
mesteréül föltolni magam’, a szívismeret’ 
szükségéről ohajtám csupán meggyőzni édes 
kegyeteket; mi látszólag könnyű ugyan, a 
szépnemtől azonban a legéletbevágóbb kö
rülményekben is, kiválólag abban, mellyről 
jelennen szólok, elhanyagoltaik. Nincs tö
kély, mellyet kevesbbé nélkülözhetne a nő, 
mint azon belátó, határozott elme, melly 
csupán önmagára támaszkodva őt mind bol
dogsága’ föltéteinek átlátására, mind ezek’ 
betölthetésére illőleg fölkészíti és vezeti. A 
külboldogságra vonatkozó üzérletekben a 
jártasb s tapasztaltabbaktól kérjenek taná
csot; de az ízlés’ dolgában, hol saját érzel
meik jőnek kérdésbe, soha senkitől, — csak 
saját sziveiktől.

S ezen talán édes kegyeteket már is 
fárasztó előzmények után csak keveset még, 
mielőtt belépjünk a kerékvágásba.

A nő’ férjhezmenésében hozzá legközelebb 
a szülék érdekelteinek. Lássuk tehát, van-e 
s mennyire befolyása a nő’ férjhezmenésébe 
a szülei hatalomnak ?

Rousseau azt mondja : „boldog házas

ságokat akartok? előzzétek meg a visszaé
léseket, rázzátok le a balhiedelmeket. A ter
mészetet, a kedély, ízlés, szeszély s érzel
mek’ viszonyos hangulatát kérdezzétek m eg; 
a z  e mb e r i  t e k i n t é l y  é s  r e n d e l k e 
z é s e k r e  ne  h a l l g a s s a t o k . u Igen, 
ennek igy kell lenni, mert beállásával azon 
kornak, melly a gyermeket önmaga’ számá
ra ítélni elég éretté teszi, a szülei hatalom 
megszűnik.

A szülő és gyermek között a kölcsö
nös bizalom és szeretet’ legszentebb viszo
nyának kell fönállania —  a leggyöngédebb 
barátságnak. Ez jogosítja föl, s a mennyire 
ez jogosítja föl, vehet a szülő magának sza
badságot ebbeli nézeteit, tanácsait gyerme
ke előtt feltárni, s a szerencsétlenség’ vádja 
éri az apát vagy anyát, ki egyéni hiusága- 
vagy izlési előítéleteiből ki nem vetkőzve, 
erkölcsi erőszakhoz nyul. E tekintetben csak 
a szülő és gyermek közt létezni kellő egyik 
neme a leggyöngédebb barátságnak ad jo
got, a barátság méri ki a határvonalt; mi 
ezen túl van, az az önkény’ tilosába vág.

Itt azonban be kell vallanunk, mikép 
a nők e tárgyban néha olly balságokba té
vedtek, mik a szülőket tágasb befolyásra lát
szottak fölhatalmazni; mert fájdalom! elég
szer van alkalmunk tapasztalni, hogy a nők, 
kiket szülői gyöngédség megkímél az erő
szakolt házasságtól, az élet’ csábörvényle- 
tei között szomorún élnek vissza szabadsá
gukkal. A függetlenség’ ürügye alatt sűrű, 
folytonos kedvtöltésekben játszák el rózsa
napjaikat, s komolyabb, érettebb megfonto
lásra nem marad idejök. Élték az életet, de 
csak nyomor sem marad ennek, mert könny
elm űig elfecsérlék azt a nélkül, hogy jövő- 
jükre kiható csak egy tapasztalatnak is ju
tottak volna birtokába; mig végre házasság
ra határozzák el magokat, mellyben indokaik 
szintolly gyermekesek vagy önzők, mint ne
vetségesek egy bárgyú gyermeklánynál vagy 
számítók a zsugorinál. Innen a szülői ellen
szegülések, rábeszélések, az önkény, a zsar
nokság.

*
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f Mindemellett a szülőknek erőszakhoz
nyulniok nem szabad. Ez a természet’ tör
vénye. Vagy szabad-e valaha valakit örökre 
bebörtönöznünk azért, hogy szabadságával 
vissza ne élhessen? —  A szülők mint sze
rető barátok lépjenek föl, tanácsoljanak; de 
e téve nincs mit tenniök. Lássák aztán a kö
vetkezményeket, kik azokat okozták, s mi
attuk csak saját magokat okozhatják.

És most halljuk a szabályokat.
Ha a nő szerencsésen akar választa

ni : e l ő s z ö r  k é r d e z z e  m e g  s z i 
v é t .  Ennek beleegyezése nélkül szerelme, 
hogy úgy mondjam természetietlen; és csak 
amúgy vaktában férjhezmenni mindenkor ve- 

i szélyes.
Ha a szív helybenhagyja a választást, 

m á s o d s z o r  az é s z t ő l  k é r j e n  t a 
n á c s o t .  Ez nem hibázhat, hacsak szenve
dély nem gyöngíti erélyességét. Azért azt a 
szenvedély’ befolyásától szűzen megóvni tö
rekedjenek.

H a r m a d s z o r  s z ü l é i -  s b a r á 
t a i r a  h a l l g a s s o n .  Ezek a férfiú’ esze, 
szíve, viselete, jelleme s vagyona felől leg- 
kimerítőbb s legőszintébben tudósítandják 
kegyeteket. De csak ezt és csak ennyit vár
janak tőlük s többre sohase jogosítsák föl. 
Ki közölök tovább m egy, az a jog s bizo- 
dalom’ kellő határait áthágta.

N e g y e d s z e r  c s a k  k o m o l y  
m e g f o n t o l á s  u t á n  h a t á r o z z o n .  Ki 
első szemre határoz, az a szenvedélynek en
gedett esze fölött tulnyomóságot, annak hi- 
bít ízlése, annak a bábot adjátok megint ke
zébe , még gyermek ő. Ugyan mi lesz illy 
házasságból? Valószínű az, hogy a való nem 
adandja meg azt, mit fölgyujtott képzelő
ereje Ígért. És a férj ásítni fog a nő jelen
létében, és a nőt görcsök vagy tudja Isten 
mi divatbajak bántandják, mellyek elég ud
variasak azonnal a nő szolgálatára lenni, 
mihelyt férje’ oldala mellett unatkozik. Csak 
aztán még ennél roszabb is ne következzék.

De úgy veszem észre, hogy, ha a föl
hoztam szabályokhoz kissé részletesbeket 
akarok csatolni, tanácsosb a némleges téren

mozognom; azaz : könnyebb megmondanom 
azt, kit ne válaszszanak férjül, mintsem hogy 
kihez menjenek férjhez. Tehát:

Vallástalant ne válaszszanak. Ha a férj 
csak kissé is méltányos, vallásos buzgalma
ikban nem gátolandja kegyeteket saját ma
ga s gyermekei’ érdeke miatt; de becsülés’ 
tekintetében veszteni fognak előtte. Ha pe
dig elég rövidlátó s gyöngédtelen önök’ leg
szentebb elveiket s érzelmeiket epés guny- 
szavak’ fulánkjaival bemérgezni: csak titok
ban fognak könyüzni tudni önmagok s gyer
mekeik fölött.

Fussák a szívtelent, ki hazájáért nem 
tud érezni. Kinek honszerelme nincs, annak 
szíve minden szebb érzésre fogékonytalan. 
Fussanak az érzéktelen hustömegtől!

Eszelőshöz ne menjenek : ő rögzesz- 
méitől, szenvedélyeitől űzetik, s nem bir e- 
sze’ ellenőrködő szavára figyelni. Önök’ hiú
ságának csak fájón kell érdekeltetni, ha olly 
férjet bírnak, kinek nevére pirulniok, kiért 
remegniük kell, ha társaságban megjelenik. 
De mi illyesekben legveszélyesebb, az, mi
szerint folytonosan azon gyanúban élnek, 
hogy mások őket papucskormány alatt lenni 
gondolják. S ez az, mi őket elannyira elko- 
nokítja, hogy minden perczben valami bo- 
szantó sületlenséget követnek el, csakhogy 
megmutassák, mikép ezt szabad tenniök.

Kéjencztől óvakodjanak. Ő a leggya- 
nakodóbb férj, mert nemöknek csak alját, 
csak söprejét ismeri. Saját egésségüket, él
tüket teszik koczkára, s tőle élő nyomoro
kat szülendenek.

Koldussal ne szövetkezzenek, vala
mint az igen vagyonost se fölötte hajhász- 
szák; kivált ha ez csak ezen egy előnynyel 
bir. Nem csak kenyérrel él az ember, s a 
lélek is megkívánja a magáét. Ha mindket
tőjüknek annyijok van, mennyit körülménye
ik szükségeinek, elég.

Nem tartózkodhatom itt az eddig mon
dottak’ megszentesítéseül fölhozni Faludynk’ 
aranybetükre méltó szabályait:

„1. A kisasszony ne csak szeme, ha
nem esze után is menjen férjhez; mertgya-
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korta a legszebb arczák legroszabb termé
szetet borítanak.

2. A szép nem mindvégig szép, de a 
jó maradandó, és a jónak jó mellett jó le
szen dolga.

3. Egymást megérdemelje a bokor
pár, hogy szemrevetéseik ne legyenek, s a- 
zokbul támadó szörnyű villongások.

4. Csak pénzért ne add, mert úgy 
tartják, mint a vásáron vettet.

5 Helyes inclinatióját a leánynak nem 
helyes minden aprólékért meggátolni; mert 
ő esküszik az együttlakásra, nem más.

6. Erővel senkihez se kapcsoljad, mert 
a ki nem szíve szerint való, azt utóbb szí
ve szerint fogja gyűlölni.

7. Házasság’ dolgában Istennek re
ménykedjél, az atyafiakkal tanácskozzál, a 
meghitt jámbor szomszédokkal kémeskedjél. 
Véget érvén : bocsásd gyermekedet anyai 
áldással, isteni félelemmel, téged, ó'tet, pár
ját illető', értékedhez szabott, eltelő' becsüle
tes készülettel.“

4 . I

íme a szabályok, miket a nőnek, ha
csak jövó'jét könnyelműn eljátszani nem a- 
karja, a férjválasztásnál nem szabad szeme- 
elől eresztenie.

Miután e szabályok szerint határoztak, 
az eredményt kérőjükkel mi hamarább tu
datni el ne mulaszszák, akár kedvező reá 
nézve, akár nem. Nem bánhatik lovagéval 
méltánytalanabbul a nő, mint mikor őt hosz- 
szu bizonytalansággal kínozván, habár ke
zét neki határozta is, ennek elnyerését még
is keresett nehézségekkel bonyolítja be. Ő 
azt gondolja : a madár nem szabadulhat 
már kalitkámból, hadd érezze mi drága, mi 
becsülendő kincs egy nő. Aljas balfogás! 
Így rugtatja föl kelméje’ órát a szatócs, mi
kor azt kapósnak látja, s tudja, hogy a ve
vő nem nélkülözheti. Ez hát a kölcsönös bi
zalom, barátság, mik nélkül csak hiú agy
rém a házasságban remélt boldogság? és 
nincsenek kegyetek azon magasbszerü tu
lajdonok’ birtokában, mellyek a férfiút ön
kénytelen is önök’ becsülésére vezetik és 
kényszerítik ? és e halasztással nem szaba

dítják-e föl a férfiút azon gyanúra : hogy 
mással is állnak viszonyban, kitől nehéz s i- 
dőbe kerül elszakadniok, mi könnyen félté
kenységre vezetheti ? vagy ha átlátja a szá
mító balfogást, csoda lesz-e, ha esküjök u- 
tán megfordítván a köpenyt, ő fog fölülke
rülni, s kegyeteket az önkény’, rabszolgaság’ 
igája alá kényszerítendi ?

De épen illy szívtelenségre hagy kö
vetkeztetni e halasztgatás akkor is, ha ke
zűket a kérőtől megtagadni kényszerülnek. 
A visszautasítandóta váratás nagyobb remé
nyek-, igényekre jogosítandja föl, s igy an
nál keserűbb leend csalódása. Ha batárzatu- 
kat vele a szeretet’ gyöngédségével jól ele
ve tudatják, a csalódás nyomni fogja a sze
retőt, de tudni fogja azt elnyomni a férfiú, 
s mit szenvedend, titokban szenvedendi, 
nem szűnvén önök iránt barátilag s gyön
géden érezni; de ha későn s megvetőleg ér
tesítik, fájdalmához boszu szövetkezendik, 
mi kegyetek’ számára még fanyar gyümöl
csöket teremhet.

Ha a nő választott, többé el ne álljon. 
Az Ígéret, mit néhány tanú előtt nyilvání
tott, a világ elölt örökre jegyeséhez füzendi 
egy kapocscsal, mellyet a vallás’ szolgája a 
lelkismeret’ birószéke előtt feloldhatlanul 
megszentesítend.

Sokan azt állítják, hogy a nőnek min
dig legszeretetreméltóbb alakban kell ügye- 
keznie föltűnni s tökélyeit legmeghatóbban 
kinyomni jegyese előtt. Én a „leg“et elha- 
gyandónak vélem, s azon elvet, melly sze
rint „szerelemről“ szóltamban azt állítám, 
hogy a nő kedvesével s o h a s e éreztesse 
szerelme’ egész erejét, elvét a v i s s z a t a r 
tó snak, melly a férfiú előtt mindig valami 
kívánnivalót hagy maga után, idézem vissza 
emlékezetükbe. —

És most kedves látvány felé fordítsuk 
szemeinket:

íme a bokorpár, ime a nő az oltár 
zsámolyánál! A szerelem’ költészeti idősza
kában ihletett képzelőereje a remények leg
merészebb színeivel mennyet ecsetel magá
nak, —  ott térdel e mennynek kapuja előtt
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Udvessége’ előélvezetében. Égre emeli sze
meit, a mosolygó ég’ napfénye törik meg 
szemei’ örömnedüjén, miből a remélt bol
dogság’ szivárványa boltozik fölötte, melly 
szeme’ lelkén kezdődik s a mennyben vég
ződik. Az ,igen‘ lehangzott ajkairól, s lelke 
a szivárványhidon égbe költözik.

Önkénytelen ajkaimra, vagy tulajdon
képen toliam’ hegyére tolulnak a költő’ ime 
szavai:

Éljen a nő, ki szivét 

Rózsaéviben 

Tisztán, feddhetetlenlil 

Tartogatta fen ;

Ki osztatlan lángival 

Ott áll ünnepin,
Mint egy Isten’ angyala 

Híve’ karjain !

•  •

Kiszellőztettem a társalgási csarnokot 
édes szépeim ! hogy kegyeteket a mérgező 
elemektől tiszta légben vezethessem az igaz 
barátság s valódi szerelem’ lelke által a férj’ 
karjaiba olly utón, mellyen habár egyes ka
vicsok figyelmemet elkerülék, a göröngyö
ket mégis lesimítám, a kiálló tüskéknek, mely- 
lyek gyöngéd karjaikat fölkarczolhaták, élü
ket megtompítottam. Boldogságuk’ forrására 
akartam figyelmeztetni önöket, mellyet meg 
szoktak énjökön kívül keresni, pedig saját 
magokban rejlik ez —  a szerénység. Czé- 
lom volt ennek szűz megőrzése által kegye
teket egy férj’ karjaiban, s kegyetek által a 
hazát, hova irányulnia, hol végződnie kell 
minden törekvésünknek, boldognak tudnom. 
Ha e nagyszerű czél’ irányában erőm ki
csiny volt, a szándék’ tisztasága, a vágy’ 
melegsége álljanak mentségemül. —  Isten 
velünk! JODOK.

ÉLETEMBŐL.
Hová borultál múltamnak ködében 
Szívem barátja, drága jó remény.
És magzatié, mik olly tündéri szépen 
S szelídeden mosolygtanak felém ?
Te gyermekálom, játszi csörgeteg,
Hüs gyöngyeid hová peregtenek?

Sudarrá nőtt az élet’ zsenge fája, 
Eltűnt mosolygó gyermekéletem;
S a földi lét legkedvesebb arája,
Az ifjúság karolt föl édesen.
Milly elragadtan üdvözöltelek 
Te újdon élet, újdon istenek !

Szép két őrangyal lebegett körültem, 
Szivem remélt, lelkem buzogva hitt; 
Életsajkámba jó kedvvel fölültem 
Ezekkel, s mint kit semmi sem fényit, 
Szólék ; evezz csak csolnak a habon, 
Míg partot érsz, majd egyet álmodom.

Azt hittem, sorsom bizton jóra fordul,
S az élet engem meg nem csalhatand! 
Ah mért riasztál föl szép álmaimból 
Te mondhatatlan báju édes hang! 
Susogló voltál s mégis olly kemény, 
Hogy szív-, lélekben megrendültem én.

Felém mosolygott mintegy bűvös hajnal 
Szűz fény között az első szerelem ; 
Megláttam és imádtam, de sóhajjal 
Tekinte rám reményem és hitem. 
Egyszerre ennyit ah nem bírsz te m eg! 
Szólották, s mint egy hang eltűntének.

Kínos szerelmem szemfödéle rám hullt, 
Világ ! irántad lelkem elhala ;
Maradj magadnak, koczkám balra fordult, 
Mit nem hivék, az élet megcsala.
Menj erre, arra életcsolnakom!
Míg elbukol, utósót álmodom.

FEKETE RIGÓ.



------------------------------------------------------
—  4 2 7  —

Z E H M A .
(Folytatás.)

özelebbről kell látnom őt 
—  gondoló magában Ali 
Mirza, mert ő volt a kém 
kalandor — látnom kell 
őt, s ha életembe kerülne 
is; —  s egy vakmerő 
ugrással hajlékony hárs

faágra, innen tigrisi szökéssel a pázsitra Ze
lima’ lábaihoz rogyni, egy pillanat’ müve volt.

A felriadt hölgy’ hangját iszony s fé
lelem föjtá el, s nem volt ereje ülő helyze
téből fölállani.

—  Ne rémülj el reményem’ élete! tő
lem nincs mit félned, —  előbb illetem vak
merő kezekkel a prophéta’ koporsóját, mint 
téged Allhambra’ rózsája; — mond ali Mirza, 
tisztelettel csókolva meg ruhája’ szegélyét.
—  Oh hallgass meg engem; fölriadó szavad 
életembe kerülne; ha merészségem halált 
érdemel, gyilkolj meg tenkezeiddel, tőröm 
itt van —  mond tőrét átnyújtva az elször- 
nyedő lyánkának —  életem kezedben van, 
gyilkolj meg, ha vakmerőségemért vérem’ 
szomjazod; csak egy pillantást engedj előbb 
arczod’ tavaszába, s kezedből a halál éde
sebb lesz egy élet’ üdvénél. Te nem ismersz 
engem —  szemeit esdőleg emelve Zelimára
— te nem ismered azt, kinek turbánjára 

* ezen koszorút tetted, nekem végtelenül ked
vest, mert bársonykezeid illették smaragd
jait, s mert veled prophéta’ választott huria 
megismertetett. Ha tudnád, mit szenvedtem 
egy hó óta, megszánnál engem, kiről most 
haraggal fordítod el szemcsillagaid’. —  Egy 
hó gyönyörben éldelve át, egy rövid pilla
nat, de illy pokoli kín s nyugtalanságban egy 
Qröklét’ fájdalmait múlja fölül, —  szemem’ 
könyével, szivem’ vérével áztatám e koszo
rú’ reményvirágait, vágyam, mint haldoklóé 
az életre vissza, csak feléd csapohgott, shar- 
mincz végtelen nap, hasztalan; —  mostre-

1 ményem betelt, veled azon léget szívom, 
3 Allah! mi égi kéj ez, —  oh, napja nemed

nek, ölj meg engem, kezeidtől halni meg 
végtelen gyönyör.

Zelima ezalatt magához jött meglepe
téséből, vonalmain azonban folyvást belső 
vihar’ jelei révedeztek.

—  Ali Mirza ! te a hárem’ szentségét 
sértetted meg, vakmerőén; tetted halált ér
demel, de most egyszer, kitűnő szolgálatod
ra tekintve, engedékeny akarok lenni, me
részeld még egyszer átlépni e falakat, halá
lod elkerülhetlen, —  mond reszketeg han
gon. Az irigy fátyolt arczára voná s távozni 
akart.

—  Ne távozz igy, —  mond Mirza 
gyöngéden visszatartva —  adj jelt, bármi 
csekély legyen is az, talizmánként fogom 
azt keblemen hordozni;adj jelt rózsák’ szul- 
tánnéja, hogy vakmerő szolgádra nem ha
ragszol.

Zelima szótlan lengett el, ezüstfátyola 
azonban —  nem akarjuk meghatározni, mi 
véletlen által —  égi vonásairól a pázsitra 
hullott; mint sas ragadmányát, ragadta föl 
Mirza a fátyolt, s ajkához értetve, keblébe 
rejté; még egyszer visszatekintett az aethe- 
ri lényre, s veszélyes utján eltávozott.

IV.

Tizenhatodik tavaszán virult Allhamb
ra’ rózsája, midőn Ali Mirza először meg- 
pillantá, azon ünnepély’ alkalmával, melly- 
nek egyik főszemélye ő volt. A hír előre ég
ig emelvén a sáléi ifjú hőst, Zelima vágyott 
meglátni a dicsőített bajnokot, s czélját —  
mint fönebb láttuk —  fátyola’ észrevétlen 
föllebbentésével sikerült elérnie ; ekkor vi- 
hartalan keble’ nyugalmán váltotta meg e- 
zen tapasztalást, hogy a nagyító hír most 
az egyszer igen keveset mondott. Kedélyére 
eddig nem ismert nyugtalanság fészkelt, 
melly földulá csöndes éje’ álmait.

Másodízben a hárem’ kertében látta,
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melly Zelimának az év’ szebb estéin rendes 
mulatóhelyül szolgált. — Ekkor győződött 
meg, hogy szerettetik, s ezen tudat őt vég
telen boldoggá te t te ; bár más részről iszony
nyal gondolt vissza Ali’ azon merényére, 
mellynek legkevesebb büntetése szörnyű ha
lál leend, ha,közeli rabnői észreveszik.

így telt el néhány nap, mellyek részé
ről évekké nyúltak; —  képzete esténkint 
a felejthetlen szökőkút’ smaragd pázsitjára 
csapongóit, de mindenkor visszatartó az e- 
rény’ parancsoló szava. Allabra esküdött 
meg kerülni azt, kinek kétszeri rövid meg
pillantása is vérerében olly lángzó vihart 
támasztott.

De ki állhat ellen a szerelem’ esdve 
parancsoló hatalmának ? Két rövid n a p ! s 
felejtve esküje, felejtve szigorú elhatározása.
—  Esküje’ föltétele a szív’ lángjain égett 
hamuvá s szerelme’ dúló viharja szélnek e- 
reszté azt.

Egy fölleges estve —  kiséret nélkül
—  vágyai’ helye felé lépdelt;—  vonásaira 
felrajlott nyugtalanság véste látható nyoma
it, —  gyakran megállva félelmesen tekinte 
körül, minden fűszálban egyegy kémet s á- 
rulót képzelt, léptei ingadozni kezdettek s 
a fölébredt kötelességérzet hangos szavain 
csaknem eszméletlen rogyott a remény s 
ígéret’ földére. —  Itt ismét forró szerelme 
dúló harczot csatázott az erénynyel, már 
szinte az utóbbi’ részére hajlott a győzelem, 
gondolatában föltisztult az eskü’ szent sza
va ; de már későn, mert fele siető szíve if- 
ja’ tűzpillanatán, kötelesség s erény’ érzete’ 
roppant munkával emelt jégvára páraként 
oszla szét.

—  Te ismét távozni akarsz — mond 
Ali Mirza lábait átölelve —  ismét távozni 
akarsz, te! kit méltólag nevezni nem tudlak, 
prophéta’ ragyogó gyöngye! szenvedéseim 
nem indítanak könyörre, mellyek reményte
len dulongnak lényemen; hát Allah, belefá
radva bájaid alkotásába, bevégzetlen hagy

ta volna remekművét? — te olly igézőén 
szép vagy, hát könyörülő, érző szív helyett 
hideg gyémántot zárnál-e kéjre magasuló 
kebledben? Nem! Allah nem tehette ezt, 
nem akarhatta ezt tenni, s te tennéd ezt Ze- 
lirha, szűm’ napja ! te taszítnál el magadtól 
hidegen kéjt, gyönyört, mellyek’ élvezete e- 
lötted zárt édeni titkok, te taszítnád el 
mindezeket, midőn elfogadásukra annyira 
alkotva vagy ? — szerelmem lesz hű vezetőd 
e titok’ tömkelegében, rózsákon vezetlek a 
gyönyörök’ édenébe, nem ismert boldogság
forrást fogok számodra fölfedni, úgy hogy 
megsokalva ennyi gyönyört, szűd hálával 
fog visszatekinteni az új élet’ alkotójára; 
Zehma ! szeretned kell engem, s nekem bír
nom kell téged, ha a Kalif’ melléről rabollak 
is le. — Hangja vad és szenvedélyessé ma
gasodott.

Zelima fölállott.
—  Bocsáss Ali Mirza, Allahra kény- 

szerítlek, —  mond esdő hangon — szánj 
meg engem s ne élj vissza gyöngeségemmel; 
—  hangja reszketett, szemei elsötétültek, 
vonásain m a g ^  pir s halványság váltva de
rengett.

—  Ne távozz még virágok’ tavasza,
ne távozz m é g ! felzajlott, szavaim rémítet
tek e l ! oh bocsáss meg reményem’ világa, 
feszült ereimben Abbás’ forró vére habzik, 
arezod’ délnapja hozá azt forrásba ; —  na
pokig küzdött bennem a kötelesség s hála’ 
szava a zugó szenvedéllyel, tovább nem áll- 
haték ellen. —  Légy enyém Zelima, s én 
legtitkosb vágyad' lesem el, rabszolgakint 
hódolok pillanatidnak, parancsodra csillagot 
őrzők le szőke fürteidre. Én soha sem sze
rettem, mielőtt téged' láttalak. Hárememben 
kelet’ legszebb hölgyei —  miket Georgia s 
Circassia előmutathat —- hódolnak szemin
tésemnek, tekintetem hidegen fordul el tő
lük, mint vakon hódoló eszközöktül, pusz
ták’ fia előtt küzdés emeli a pályabért. (Vé
ge következik.) PÉTER KÁROLY.
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z itteni hajdan neve
zetes vártól nevezett 
megyénk’ „kékkői“ já
rásának délnyugati ré
szén fekszik „Nógrád“ 
mezőváros ; fekvese s 
vidéke igen kedvező 
gyümölcstermesztésre , 
miszerint ha a lakosok 

ezen iparágra nagyobb szorgalmat fordítnának , 
jövedelmük' nagyobb részét innen eszközölhet
nék, mert nem csak a váczi, hanem a bogdá- 
nyi és szentendrei gyümölcsárusoktul is eszten- 
dőnkint fölkerestetnek.

Múlt évi Összeírás szerint Nógrádot 1255 
lélek lakja, vallásra nézve R. Cath. és Evangé
likusok, közönséges nyelvük lót, ámbár közü
lük sokan már magyarul is jól beszélnek, mit 
leginkább velük határos Diós Jenőbeli magyar 
ajkú szomszédjaiknak köszönhetnek. Ruházatjok 
igen egyszerű; férfiak csupán ünnepnapokon 
viselnek kék posztó nadrágot, és mellényt, de 
akkor is ujjas posztó kabát helyett többnyire 
rövid szürkankót öltenek, korosabbak nyárban 
is fekete bőr sapkával fedik fejőket, fiatalok 
azonban inkább perge kalapot tesznek föl. Ném- 
berek karton szoknyát, széles kék kötőt, kis 
mellényt — pruszlikot,— karton reklit, idősbek 
e helyett kék posztóbul prémes mentét visel
nek; fiatal menyecskék piros vagy kék szala
gokkal fölékesített magyar főkötőket hordanak, 
asszonyok nagy fehér kendővel kötik be fejő
ket , hajadonok széles szalagokkal gazdagon be 
fonva, lelógva hordják hajukat; lábbelinek 
leginkább szeretik a fekete kordovány stiklis 
csizmát.

Mi a munkásságot illeti, erről mindkét 
nembelieket dicsérni kell, mert daczára azon 
kedvetlen körülménynek, miszerint az ország
úitól távulabb esvén lakásuk, csupán fafuvaro
zással kereshetnek valamit, s különben is a ha
tár’ silánysága miatt kevés gazdának terem ele
gendő gabonája— mégis átalában véve, m eg-1 
lehetősen bírják magukat, s ritka eset, hogy 
közőlük valamellyik adóval vagy párbérrel adós 
maradna — ha mint mondani szokják— maga 
megkoplalja is.

Nógrád a váczi püspökséghez tartozik, 
36% lelkű állománya 146 jobbágy közt van fel
osztva; nem ritka ház mellyben 2—3 sőt 4 kü
lön kenyeres család is ne laknék egy födél 
alatt. Nevezetesebb épületei: Cath. temploma,

melly az 1754. évi őszhó’22-kén dühöngött tűz
vész után jelen helyére gr. Migazzi Kristóf ál
tal egészen újonnan építtetett. 1755. évben 
téteték a papiak mostani helyére, s 1758-ban 
a templom s iskolaházzal tökéletesen fölépült; 
a plébánia díszes és kényelmes lakás, belszer- 
kezete is jól rendezett, udvara tágas , kertje 
elég nagy. Szomszédságában áll az iskolaház , 
melly a nép' szaporodásához képest igen kis 
iskolaszobát foglal magában; az iskolamester — 
ki már 30 év óta szolgál, nem nagy hasznára 
ugyan a községnek, mert a mellett hogy a ré
gi iskolamesterek’ tulajdonával bir, igen rósz 
magyar, — két év előtt tartotta arany me- 
nyekzőjét! ha csak lehet, még most sem 
engedi által az orgonabillentyüket praecepto- 
rának. — A templom’ bal oldala’ felén van 
a jegyzőlak, igen ószerü hosszas összevissza 
épített szalmafodelü tűzfészek. Mostani lakója 
már 41 év óta dicséretesen viszi hivatalát, ma
gyar lelke s jelleme ismeretes körvidékén. Egé
szen más utczában van az evang. templom, 
mintegy húsz év előtt készült kisded alkotvány; 
elkészülte utáni első évben tornyába ütött a 
villám, s múlt évben ismét. — Tőszomszédsá
gában lakik a rektor, ügyességére nézve — 
úgy nevezett — ezermester, különös hajlammal 
bír a mechanikához, kisded szobáit különféle 
gép és műszerek foglalják e l , mellyeket talá
lós esze után egészben maga szerkesztett és 
állított össze; különféle lőszerek, órák, villany
gépek, vas és réz eszközök, s fafaragványok, 
csodálkozásra bírják a vizsgálódót; — kár hogy 
ezen ember hivatását eltéveszté. Az ispánlak 
elég rendetlen belszerkezetü nagy épület, végig 
szalmafedél alatt, a vadász’ lakása detto szal- 
mafödelü; a korcsma azonban, nem tudom az- 
ért-e mivel a város’ végén van, egészen cse
réppel van befödve. Pórlakok mind szalmával 
fedvék.

Nógrád’ régiségéről bizonyosat nem írhat
ni, de hogy ez több század előtt létezett, sőt 
azon időben, midőn még nagyszerű vára ép
ségben volt, kiterjedtebb s virágzóbb állapot
ban állhatott, következtetni lehet. A fönebb 
érintett 1754-diki nagy tűzvész előtt a város 
alább — úgynevezett „stari város“ telken, hol 
jelenben kertek s rétek vannak — állott, de 
miután zápor esőkbül eredeti árvizek által több
ször kiöntettek, a tűz után a hegyoldalba — 
hol most áll— kezdettek építeni, s lakásukat 
ide tevék által.

2
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Ámbár magában a mezőváros csekély ér- 

^  dekkel bir, mégis úgy hiszem nem lesz egé
szen érdektelen e becses lapok olvasóival kis
sé megismertetni, s bemutatni azon helyet, hol 
hajdanában annyi nevezetes esetek jöttek sző
nyegre , és jelenben békés polgárok lakják az 
akkori nyugtalan élet’tanyáját. Befejezésül pe
dig a romaiban is annyira érdekes és neveze
tes vár jelen állapotát veszem föl. ’) E vár, 
1685-ben legerősebb bástyájábani lőpor’ lob- 
banása által tetemesen megrongáltatván, a ben
ne lakott törökök és tatárok annyira megret
tentek, hogy az épségben maradt épületeket is 
önkényt felgyújtva — belőle kiköltöztek , s ek- 
kép az 160 év óta az idő’ viszontagságinak ki
téve egészen elhagyatott. — Éjkeleti erős kő
kapujának párkánya , hol a bejuthatás — mint 
még tisztán kivehető — felvonó vaskapu által 
eszközolteték — még most is épségben van , 
ehhez közel az őrök’ kandallója látszik, s a fa
lakban itlott fölfelé nyíló üregek találtatnak. A 
bemenettől balfelé keletnek, a hajdan magas 
toronybul még mai napig , mintegy 7— 8 Öles 
magasságú egyes faltömeg áll fon; ' néhány 
évek előtt egy pórfiu hegyébe fölmászott, és 
szerencsésen — mi alig hihető — ismét lejött.

A vár’belső területe körülbelül tehet 3000 
□  ölet, bástyafalai némelly helyeken 2—3 öl 
vastagságúak, mellyeken ittott az ide röpített 
álgyugolyók’ nyomai még most is kivehetők. A 
falkerítésnek nyűgöt felőli része egészen élre 
van építve, s itt még 4—5 ölnyire teljes ép
ségben áll, innen néhány lépésre dél felé ahe
gyek közt Visegrád’ vára szabad szemmel is 
tisztán kivehető /  s látni lehet mennyivel maga
sabb hegyen épült emennél. A vár’ belsejébeni 
romokbul még most is lehet képzelni annak 

I egykori felosztását , hol állott legyen a kastély, 
egyéb épületek, s hol az udvar. Múlt 1833-ik 
évben bizonyos Fehér Ferencz nevű , szomszéd 
Berkenye helységbeli molnár, egy öreg nő’ re
gélése után indulva, hevéreket fogadott, s-ná- 
dori engedelem mellett egész erővel hozzá fo
gott a kincsásáshoz, de miután kevés költsé- 

j géből kifogyva, holmi rozsdás vasaknál egye
bet nem talált, fölhagyott az ásással; fogadott 
emberei mai napig is várják kielégítésüket. — 
Legközelebbi őszön a vároldalbani pinczék’ e- 
gyike beomolván , a föld’ kihordása’ alkalmá
val, tulajdonosa egy koporsóra akadt, melly- 
nek oldalai vas kapcsokkal voltak lezárva ; a 
koporsóban csontvázat, s oldala’ táján egy bőr
erszény formát talált a találó , melly azonban 
érintés alatt szétfoszlott, s belőle több pénzda- 
rab hullott ki, kutatás után — hirszerint — 2d. 

J?  arany , és 12 ezüst pénz foglaltatott benne, 1

1) Múltjáról alaposan értekezett Benczúr M. ur la- 
O  punk’ jelen félévi 15-d. számában. Szerk.

mellyek még 1-ső Zsigmond idejebelieknek mon
datnak ; ki lehetett eme pénzzel ellátott váz, az 
talán örökös rejtély marad. ÁRVAY.

y Á g z.
(Vége.)

Hasonló értelemben ir Thúróczy László is 
Schwandtnernál 149-dik lapon , 52-dik fejezet 
ben: ,,Cumque rex Salomon venisset ad Ze-
xard.....post vesperas verő in monasterio Vid
et alii consulunt Regi, dicenles: Domine nove- 
ris, q u o d  L a d i s l a u s  in R u s c i a m  i v i t  
e t  L a m p e r t u s  in P o l o n i a m ,  ezután 
nem sokára ,,et nunc veniamus super d u c e m  
qu i  v e n a t u r  a d  I n g w a m . “ Mindezekből 
tehát világos , hogy R. nem igazat regél; de az 
is kitetszik, hogy a herczegek nagyon is gya
nították a tervet, mert jó eleve láttak segítség 
után. — Aztán az estebéd, egy királyi, késő 
éjig tartani szokott e s te b é d  u t á n az imaházba 
menni!

Menjünk alább.
R. uraHédervári család’ névjegyzékét tag

lalván állítja:
1) Hogy Újlaki a váczi püspök, Újlakiak’ 

utó ivadéka Miksa alatt halt meg. Ez nem áll, 
— mert Újlaki János a váczi püspök s egykor- 
a pozsoni kamara’ elnöke , Szentiványinak bi
zonysága szerint, 1579-ben még élt, — tehát 
Miksa alatt, ki 1576-iki oct.’ 12-kén szűnt 
meglenni, meg nem halhatott, — mi annál hi- 
telesb, mert az őt követő Mosóczy Zachariás 
püspökrül csupán 1582-ben tétetik említés.

2. R. ur írja, hogy az utósó Hédervári 
leányát Viczaynak a 16-dik században adá fe
leségül. Én erre azt mondom, hogy az utósó 
Hédervárinak , Lörincznek, mint ifjú korában 
meghaltnak, gyermeke nem is volt; de nővére 
is Hédervári Kata , lósi Yiczay Jánosné nem a 
16-dik hanem a 17-dik században ment férjhez 
s meghalt Pozsonban 1680-ban. (Vagner, ge- 
nealog. familiarum , quae jam interciderunt.)

3. R. ur erősiti, hogy Hédervári Pál, kitől 
Pálffyak származnak, a 17-dik században élt. 
R. ur csak kétszáz évet hibázott ! Lássuk — 
ide illesztem a nemzedéki jegyzéket, diák ere
detiségében :

Paulus I. de Konth. uxor Elisabetha Illyés.
Paulus II. de Konth. dictus Pálffy, hoc est 

Pauli filius.
Nicolaus I. Pálffy de Dercsika et Ráró, Lau

rentius Pálffy de Cselesztő, nobilium comitatus 
Posoniensis in pugna Mohacsiana anno 1526 
Capitaneus stb.

Tehát az első Pálffynak u n o k á j a  már
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Mohácsnál harczoU, 1526-ban, hogyan élhetett 
tehát ennek az unokának a nagyapja a 17-dik 
században ?

De hiszen világosan említi Wágner, hogy 
ez a Paulus Il-dus 1471-ben valami Eszterge- 
ta nevű falut elidegenített.

Es most Vácz’ történetére.

Honnan a Vácz nevezet ? Bonfin szerint 
Vácz remetétől, ki itt tartózkodott s Gézának 
a győzedelmet eleve megjövendőlé. De én eb
ben Bonfinnak nem hiszek, azért, mert ő állí
tását maga is kétségbe vonja, mondván: Vátia 
a Vato eremita, in Danubii eremo degente no- 
minata, vela Vacia, quondam juxta Burotum 
(valaha phoeniciai város volt ez a Burotum, 
vagy Ortellius szerint Borytus) sita: ego  a 
V a c i a n i s  pu t o ,  s u p e r i o r i s  P a n n ó 
n i á é  p o p u l i s .  Valószinü tehát, hogy a vá
ros a remete' alakjától, váztól  nyeré nevét.

Alig volt Vácz egy éves, s már is Henrik 
császár’ hatalmába esett; igaz akkor a város 
jó formán kész sem lehetett. (Bonfin Dec. II. 
Lib. IV. pag. 227.) Elhagyván Henrik honunkat 
dicstelenül, Imre királyig békén fejlődöttVácz- 
nak jóléte. Ekkor itt Boleslaus nevű püspök 
székelt, ki harmadik Béla királynak végrende
letét Imre’ kérésére ki nem adá , állítván, hogy 
az elveszett. Imre Boleslaust magához paran
csoló, — ez a német egyháziak’ példájára da- 
czolni akart s meg nem jelent. A heves király 
haragra gyulád az engedetlenségért; a püspök 
kanonokjaival az egyházba zárkózik. Imre az 
elrekesztett ajtókat befeszítteti s haragosan ro
han az imádkozókra. A gyülekezet megrémül és 
e szent dalt: ,,Aspice Domine de sede sancta 
tua et cogita de nobis“ kezdi énekelni. A je
lenet nagyszerű volt. Imre a püspököt végig 
hurczolá az oltár' lépcsőin, az edényeket s a 
kincseket elszedeté, kiraboltató, melly tettéért 
aztán 3-dik Inczétől a világ’ akkori főurától 
kérdőre vonatott, s elitéltetése Saulra (Wágner 
szerint ez a Hédervári családbul volt) bízatott. 
Bővebben Katona' kritikájában, 4-dtk kötetben.

Tatár járáskor Vácz porrá porzseltetett s 
az egyházakba vonult sokaság mindegyig ha
muvá égettetett. Soká sínylette e csapást vá
rosunk , s csak a fáradhatlan püspököknek kö
szönheti újolagi felvirultát.

Zsigmond és Mátyás alatt Vácz a tudomá
nyok' gyülhelye volt, melly érdemét Pannon 
Janus is megéneklé (Lib. 1. Elégia 3). Báthori 
Miklós püspök különös gonddal fölékesíté, mit 
már Nógrádnál említettem.

Vácznak újabbi, valódi története azonban 
1526-tól kezdődik, mert azon időtül fogva sok 
és érdekes változásokon ment keresztül.

A mohácsi ütközet után megvévén Soli-

man Budát, egy csapatot Visegrád' ostromára 
külde, melly innen elveretvén, boszujában 
Vácznak esett s azt kirabolta 1526-ban.

A török’ elvonulta után Broderik István 
püspök Zápolyához hajolt s ennek pártfogása 
mellett Váczot újra fölépíté. Csak ekkor kezdett 
Vácz kőfalakkal körülrakatni.— Elvesztvén Zá
polya Tokajnál s később a Hernádnál seregeit 
Salm ellen , Hatvan, Nógrád, Vácz stb. Ferdi- 
nándnak hódolt, 1527-ben, hanem már két év 
múlva Solimannak újolagi bejöttével Jánost kény- 
teleníttetett uralni 1529-ben.

1530-ban Esztergám és Visegrád' megvé
telével Roggendorf foglalta el Ferdinánd’ részé
re, de belőle Jánosnak segedelmére jött Mehe- 
med bosnyai pasa által csakhamar kiűzetett s 
János’ hatalmában maradt az 1535-diki Váczon 
kötött béke’ pontjai szerint egészen 1540-kig, 
a midőn Fels Lenárd által elfoglaltatott, — de 
már a következő év’ tavaszán Török Bálint vív
ta ki Izabella’ részére s 1stvánffy szerint a né
met őrséget levágatá. Izabella egy évig sem ma
radt Vácznak birtokában , katonái azt Önkényt 
elhagyák Roggendorf’ jöttének hírére.

Illy gyakori rablások s pusztító változások 
között Vácz szinte pusztává lett s maga az ér
telmetlen és Pest’ ostromától gyalázatosán futó 
brandenburgi Joachim herczeg is üresen ha
gyó. Olvassák uraim Istvánffynál és Ioviusnál 
ezen embernek szégyentele hadjáratát s meg 
látják, vájjon nem fog-e boszuságuk haragban 
kitörni!

Soliman 1543-ban Siklóst, Valpót s Pé
cset megvevén, Váczot üresen találta, őrséggel 
megrakta és megerősítleté, melly aztán az 1545- 
dikben kötött fegyverszünet’ erejénél fogva is 
hatalmában maradt.

Évek múltak e l , s Vácznak a nyomasztó 
iga alatt kelle sorvadnia egész 1595-ig. Ekkor 
megvétetvén Esztergám és Pálffy által Viseg
rád , Vácz Mehmed parancsnokiul fölgyujtatott 
s üresen hagyatott, s míg Miksa herczeg és 
Basta György irigykedve húzakodtak , czivakod- 
tak (érdekes olvasni Illésházi István’ krónikáját) 
Pálffytól őrséggel rakatott meg, Oroszi András 
tétetvén parancsnokul. — Ortellius említi, hogy 
január’ közepe táján a keresztyének Váczra ro
hanván , azt elfoglalták s az őrséget lecsépel
ték. Üresen kellett a várost hagyniok s a tö
rököknek azt ismét elfoglalniok , különben Ist- 
vánffynak fönebbi elbeszélése értelem nélkül 
maradna.

Eger’ eleste és a keresztesi nevetséges üt
közet felbátoríták a budai pasát Hasszánt, ki 
Váczot megrohanta, erősen vítta ,— de keresz
tény had’ jöttének hirére, visszavezette az út
közben fellázadt pusztítóklul megnyirbált sere
gét Budára.

A következő 159 7dik évben a magyarok-

I
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túl felgyujtatott s oda hagyatott, mert egy 
nagy török sereg közeledvén, magokat veszé
lyeztetni nem akarák. Erre az ellen a várost 
elfoglalta, de pár napra megveretvén, abból 
kitakarodott s Pálffy Miklós’ szorgalma által 
megerősíttetett s a parancsnokság Dobosczi 
Györgyre bízatott.

1598-ban Vácz egy mulattató ostromot ál
lott ki. Ugyanis a budai boszus törökök a mi
napi sérvért elégtételt szerzendők , a városhoz 
valami harmadfél ezeren, éjszakának idején e- 
gész csendességgel közeledének, az őrséget ál
mában meglepni akarván. Azonban a tervről 
eleve tudósíttatolt Dobosczi az őrséget ébren 
tartotta s az álgyukat az érkezők felé irányoz- 
tatta. ,Az éj sötét volt, a törökök megjelentek 
s némán mereszték szemeiket a kőfalakra, azo
kat már megrohanni akarván, — a midőn 18 
ólgyunak villámtüze vakítja meg szemeiket s a 
kilövott vasdarabok iszonyú mészárlást tesznek 
a sűrű rendekben. Volt akkor hadd el hadd! 
mint eszevesztettek rohantak a megrémültek 
nyakrafőre vissza Buda felé , a magyar őrség’ 
nagy hahotájának kíséretében.

E szerencsés esetet egy más , nevetsége
sebb váltá föl 1602-ben. Ugyanis Orsy András 
kapitány a várból messzire bátorkodván , a ka
landozó törököktől elfogatott s csak alig men
tethetett meg vitéz övéitől, mire olly félelem 
szállá meg a váczi őrséget, hogy ez Székesfe
hérvár’ elestének hírére a várost felgyújtaná 
és szökve tova iramodnék. Azonban Hasszán 
megelégedett Fehérvárral, s Vácz felé nem is 
fordult, mire az őrség nagy szégyennel Váczba 
tért a német vezér' parancsára.

1605-ben Bocskay’ hatalmába esett, ki 
Érsekújvár megvétele után a nagyvezérnek Rá
koson tisztelkedendő, ide és Korponára gyüjté 
fényes övéit; visszamenet közben pedig Váczon 
találkozott Ulésházy Istvánnal, ki ezer meg e- 
zer engedelmet kért tőle, hogy Rákoson meg 
nem jelenhetett.

A bécsi béke szerint a császár birá Vá- 
czot 1619-ig. Ekkor Bethlennek önkényt hódolt, 
ki azt a töröknek ajándékozásért — úgymond 
— ezt a császár is akará tenni. Bethlennek e- 
zen nyilatkozatára Il-ik Ferdinánd egy czáfola- 
tot bocsátott közre, vádolván a fejedelmet, 
hogy Lippát, Sólymost, Tótváradot, Margitát, 
Monostort, Facsádot stb is a hitetleneknek en- 
gedé.

1624-ben hasztalan ostromoltatott, 1626 
Vallenstein friedlandi herczeg vévé meg , rövid 
idő múlva ismét a török’ kezébe jutottat. 1661- 
ben Forgács Ádám a külvárost fölégeté, de a 
várat, mellynek főerőssége az egyház vala, be 
nem vévé.

Az ég úgy akarta, hogy Vácznak vissza
vételét egy fényes győzedelem előzze meg, mi

meg is lett. — Megvevén Lotharingi Károly 
1684-ben Visegrádot, Vácz alá ment vitézeivel 
s a törökök’ nagy seregét szélyelveré, épen szent 
László' napján. Az ütközet' részletes leírását 
érdekes olvasni Wágnernál, Hist. Leopoldi 1-mi. 
Az őrség kegyelemre adá meg magát, s vak
merőségéért majdmajd leesépeltetett.

Azonban Budának sikereden ostromával 
ősz’ vége felé Vácz ismét a török kézre jutott, 
a keresztény őrség, adott szó’ ellenére, felkon- 
czoltatván , — mit Heister nem sokára Nógrád- 
nál megboszult.

Végre Érsekújvár’ megvételével 1685-ben 
a törökök Váczot fölégették s üresen hagyák , 
soha többé török seregtől nem látandót.

Buda’ visszavétele után Vácz ismét emel
kedni, népesedni kezdett, előbbi fényét visz- 
szanyerte, mit leginkább a fáradhatatlan püs
pököknek köszönhet, kik az azelőtt várrá vál
toztatott egyházat is újra fölékesítették.

Vácz huszonkilenczszer foglaltatott el s 
vétetett vissza!!

(Kútfők: Bonfin, Thurócz, Ortellius Re- 
divivus , Kazy, Istvánffy, Katona, Bél Mátyás, 
Wágner, Horváth Mihály.)

B—r. M.

KÖNYVISMERTETÉS.
ŐRANGYAL, vallási almanach, honunk’ gyöngéd h ö l
gyeinek szentelve. 1S46. Szerk szti Svjánszly Antal., 

Pesten , kiadja EmicJi Gusztáv.
„A vallási érzelem, mellyet lelki nyuga

lom föltételez, vonzó erejét vesztette e l : s a 
legkevesebb embernek van azon jámborságról, 
azon kegyeletről eszméje, melly a teremtményt 
teremtőjéhez vonzza; melly a viszonyt ébren 
tartja Isten és ember közt, s annak ama pa- 
triarchai, ama családi színezetet adja , melly 
az Isten által tanított ,,M i a t y á n k ! “ szavak
ban van kifejezve.“ E szavakat mondja Jósika 
Miklós, a szó alatti könyvet megnyitó beszédé
nek kezdetén. E szavakkal nyitjuk meg mi is 
jelen sorainkat. Bennük ki van jelölve becse, 
fontossága , érdeme e vallási almanachnak s ál
tala Sujánszky ur’ törekvésinek.

Hogy a vallási érzelem' hiánya kétségbe- 
ejtőleg rágódik a humanismus’ sorvadozó élet
fáján , hogy lehervaszszon róla minden kegye
letvirágot , mi a társalmi élet’ melegénél rajta 
nyílt vala eddigelő, nem első panaszlom én. Az 
élet maga egy nagy kiáltó panasz ez iránt. 
Ószerü rom lön e nemzedéknek a vallás, melly
nek megrendült oszlopai ingatag alapul szolgál
nak a kegyeletek’ ívboltozatának, összeomlan- 
dók tán nem sokára, hogy rómaikkal együtt el
temessék a népet i s , melly a szent egyházba

i
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bálványt — hiúsága’ bálványát imádni gyűl. 
Okát e hanyatlásnak fürkészni nem szándokom. 
De azt tapasztalám , mikép ha összedől elöltünk 
egyegy müve az óriás ókornak, oka nem min
dig csupán az idő , hanem gyakran törpesége 
amaz építészeknek , kik kisebbek , semhogy tá
mogatni bírnák az omló oszlopzatot.

És e valláshiány aggasztóbb nálunk , hol 
a félmüveltség’ ködvilágánál botorkál a halan
dók’ legtöbbje, mellynek kétes fénye csak a 
sötétséget engedi látnunk- de nem világít a 
mélységekre , mik utunk’ szélén tátonganak. 
Sehol sem alkalmazhatók tán inkább, mint épen 
nálunk, a nevezett báró’ említettük beszédé
nek azon szavai, miszerint ,,olly sok az elpuhult, 
elselejtesedett, elferdült ember , mikép a fehér 
holló nem ritkább, mint azon kihalt faja az ép, 
egésséges, erélyes természeteknek, mellyek 
állásukat e rövid éleiben, valami higgadt, ki
ábrándult szempontbul tudják felfogni.“

És nővilágunkban nincs-e okunk panaszra; 
nem naponkint kevesedik-e száma nőknek , kik 
asszonyi hivatásukat teljesen fölfogni, s annak 
megfelelni tudnak. A felelet e kérdésre nem leg
kedvezőbb , de a tény nem meglepő. Az indif- 
ferentismus, áltan a vallást/illetőleg , miket 
olly mohón nyel vala el a — mint mondám — 
félmüveit ifjúság, ennek udvarló szavain átszi
várog a gyönge nőkelbe , hogy e méregharmat 
megölje abban a kegyeletek’ fejlő bimbaját. 
Mert e mételynek nővilágunkra hatása sokkal 
nagyobb, befolyása erösb, s másfelől a nőneve
lés sokkal tökéletlenebb, semhogy pánczélul 
szolgálhatna nőszívnek szépszavu incselkedők 
el'en.

A k o r ’ r o m l o t t s á g á n a k  n ő v i l á 
g u n k  r a i e h a t á s á t  p a r a l y s á l n i ,  meg-  
ő r i z n i  ő k e t  a k e g y e l e t e k n e k ,  a val
lásérzelmet, mellyből buzog föl egy hivatott nő’ 
minden erénye, tökélye, ez érzelmet mondom, 
tiszta fénynyel lobogtatni, hogy szent világa e- 
lött fényt veszítsen az áltanok’ hamis bolygó- 
tüze:e magas hivatása van egy vallási alma
nachnak korunkban, és ez kivált a szóalatti 
Ő r a n g y a l n a k  hazánkban.

Csak rövid eszmékben engedi a helygaz
dálkodás kijelölnöm a szempontot, mellyből ha
sonló vallási vállalatok most és hálunk tekin
tendők. Elegendőknek hiszem azonban a mon
dottakat arra, hogy az Ő r a n g y a l ’ becsét 
szerintük megítélhessük. Ez Ítélet alig ülhete 
kedvezőbben ki ez almanach’ létezése óta, mint 
idén, akár a benne foglalt tárgyak’ benső be
csét, akár a szerkesztő ur’ dicséretes tapintatát 
tekintsük, mellyel dolgában eljárt. E tapinta
tot pedig nem csak a technicai Összeállításra 
akarom értetni, hanem inkább azon jótékony 
irány' eltalálására , s kis kivétellel, szerencsés

^eresztülvifelére, miszerint szerkesztő ura  val
lási Separatismus’ vészes szikláit lehetőleg ke
rülni , s könyvébe az átalános keresztyénség’ 
közelvét s szellemét ügyekvék belélehelni. És 
ezt igen helyesen, miután czime a könyvnek, 
á t á l á b a n ,  g y ö n g é d  hölgyeket említ.

S most térjünk a béltartalom’ rövid ismer
tetésére.

Megnyitja a becses könyvet J ó s i k a  
Mi k ló s’ beszélye: ,,A h o g y  I s t e n  a k a r 
ja .“ Czime mutatja, mikép az aiapelv, mellyet 
költő olly mézédesen csöpegtet a hölgykebel
be: az i s t e n i  g o n d v i s e l é s ’ u t j a i  b á n i  
m e g n y u g v á s .  Aligha szebb, kellemesben 
lehete ez elvhez szivet juttatni, mint azt aköz- 
kedvességü író jelen beszélyében teszi. Nem 
mondjuk el tartalmát, olvassa azt el mindenki. 
Hogy költő tárgyát mesteri tapintattal tudá sző
ni, s azt olly kebelnyugtatólag , s ezáltal a fel
állított tétel üdves voltáról teljesen meggyőző- 
lég végezi be, mint nála találni megszokott ér
demet, említnem sem kell. — A második kö
tetlen műben — mert előbb ezeken megyünk 
végig — a szenttörténelekből ismeretes históriá
ját J ó z s e f n e k ,  kit testvérei eladának, be- 
szélyalakban kidolgozva nyújtja Má r k ,  novel
listáink’ legjobbjainak egyike. Tárgyhoz illő ko
moly stil , s mégis kellemes előadás kedves ol- 
vasmánynyá teszik azt. K e l m e n f y ’ Szűz  
C a e c i l i a  ez. beszélye az első kereszténység’ 
korában játszik, s igen jó dolgozatán kívül kü
lönös becset ad neki ügyes festése azon üldöz
tetéseknek , mellyeket az első keresztényeknek 
türniök kelle. Ha hibát akarunk benne kimutat
ni, ugv az ittott gondatlan stílt kell megrónunk, 
minők péld. 135. 1. ,,Egy perez múlva nyílse
bességgel repült hármas terhével a kisded la
dik alá a Tiber csöndes hullámain. Minő szó
rakat ez ? s — közbevetőleg mondva — milly 
értelemhomály a hiányjel’ divatos elhagyása 
miatt. A 139-d. lapon : „atyjával folytatott va
gyon fölötti hasznos pörlekedés“ is rósz szóra
kat, s az illyeket K e l m e n f y  urnái különö
sen megrovandónak vélem.

A könyv’ többi tartalmáról csak jövőre 
szólhatunk. N.

SZERELEM.
O... Etelkához.

9.
Kis dalaim! mátkám’ ölébe 
Röpüljetek mint égi madarak,
Meleg fészek a szív , egyenesen 
E szent fészekbe útasítalak.



Zengjétek e l : merengő perczeken, 
Szabad lelkem’ lángjából lettetek, 
Zöld szárnyatok a biztató r e m é n y ,  
S piros toll az ö r ö m  fölöttetek.

S ha e fészek el van foglalva már, 
Nem kívánom hogy visszatérjetek, 
Örökre ott, keblén lebegve, a 
Hűség’ f e h é r  h o l l ó  i-legyetek !

LISZNYAY KÁLMÁN-

HETI 3ZS3ÄLE.

időn jelen szemlénk- 
hez tollat veszünk, 

első gondunknak 
tartjuk kegyes olva
sóinkat a budapesti 
jótékony nőegyletek’ 
emitt következő fel

szólítására figyelmessé tenni. Tárgyát az újévi 
tisztelgések' megváltása teszi. A szegénynép 
alig nézett aggasztóbb télnek eléje évek óta , 
mint idén, s könnyen lehető, mikép a jótékony
ság' irgalmát e havak’ folytában inkább igény- 
lendi mint valaha azon néposztály, mellynek 
Örökségül csak ínség jutott. Azon óhajtással kö
zöljük tehát a felhívó sorokat, vajha azoknak 
eredménye sokszorosan fölülmúlná a múlt év
belieket, és ekkép tenné áldásosb, üdvárasz- 
tóbbá a jótékony nőegyletek’ emberszerető mű
ködését.

,,F e l s z ó l í t á s  a b u d a p e s t i  k ö z ö n 
s é g h e z !  Ismét beköszönt a tél, ismét meg- 
jajdul a nyomor’ panaszos szózata. Mert több 
keresetmód megszűnvén, a szegénynek több 
élelemforrása apad k i , s igy Ínsége a zordon 
évszakkal mindig magasabb fokra hág. Ezért a 
budapesti jótékony nőegyletek, mint a lefolyt 
években, a szükölködők’ némi fölsegélésére, ön- 
kénytes adakozásokat gyüjtendnek, kiválta szo
kott újévi tisztelgések’ megváltása által. Egy 
különös e czélra nyomtatott felhívásban ki lesz
nek jelelve az adakozást elfogadó helyek. Bu
dapestnek lakosai jótékony érzelmeikről eléggé 
ismeretesek ; bizton remélhető , most sem lesz 
szükség serkentő szavakkal ébresztgetni rész
vétüket, s elég lesz tudniok, hogy ismét szép 
alkalmuk nyílt a felebaráti szeretet’ erényeit 
tettel is kitüntetniök. Költ 1845-ki őszutó’7-én 
tartott ülésből.“

— E helyt kell hogy följegyeztessék azon 
jótékony tett, mellyről a pesti nőegylet’ követ
kező hivatalos jelentése értesít; „ Há l á s  e l 
i s m e r é s  a p e s t i  j ó t é k o n y  n ő e g y l e t ’ 
r é s z é r ő l ,  Mlgos gr. Eszterházy-Bátthyány
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asszony ő nagysága a pesti jótékony nőegylet’ 
alaptőkéjét 500 fttal gyarapítani kegyeskedett.
E nagylelkű telt meg nem fogja lepni azt , ki 
ezen nemes lelkű hölgynek a szükölködők irán
ti rokonérzését s jótékonyságát ismeri. — Hála 
neki a pesti szegények nevében !“

— Közlöttük minapi számunkban a nem
zeti muzeum’ érdemes igazgatójához intézett 
azon sorainkat, mellyek a párisi múzeumok’ e- 
gyikében függő, Hollós Mátyásféle pajzsnak 
remek másolata, és Hohenlohe herczeg' pókhá
lóra festett képei’ tárgyában valának ő ngához 
intézve, ürömmel mutatjuk be mai számunkkal 
az ezen sorainkra kapott becses választ, melly 
igy szól; „Folyó hó' 22-kén hozzám bocsátott 
becses levele’ következtében van szerencsém 
az általvett két pókhálóra festett képekről nyug- 
tatványomat oily megjegyzéssel ezennel ide 
csatolni, hogy az átalvételrül köszönő levelet 
az ajándékozó herczegnek'is fogok írni.

Mi a Hollós Mátyás’ becses pajzsa’ mümá- 
s á t , s illetőleg által vételét illeti, erről szeren
csém volt, a mint levelezőkönyvem mutatja, 
folyó évi tavaszhó’ 23-ról tartozó nyugtatvá- 
nyomat a tek. urnák elküldeni, s ezt, mivel az 
ajándékozó a tekintetes ur volt, ') elégségesnek 
tartottam , azonban megnyugtatására , óhajtása 
szerint irhatok egy köszönőt Fülöp Lajos ő fel
ségének is.

Nemzeti múzeumunk iránti tapasztalt szi
ves részvétéért bálás köszönetemet nyilvánít
ván , magamat nagyszerű szives indulatiba a- 
jánlván , különös tisztelettel maradtam stb.

— Még van egy levelünk, melly a nemze
ti múzeumot illeti , s mint ollyant szemlénk’ha
sábjain helyet foglalni annyival inkább érdemes
nek lenni véltük, mivel nézeteit — a zsenge mú
zeumunk' hő ápolását tárgyazókat — saját vé
leményünkkel is teljes kiterjedtségében istápolni 
kívánjuk. A levél igy hangzik: „T. ez. szerk. 
u r ! Több esztendőkkel ezelőtt — hajói emlé
kezem— ns Bereg vmegye megpendítette volt 
azon nevezetes arczképeknek sorsát, mellyek 
a munkácsi várnak termeiben— az előidőbül — 
jelenleg találtatnak.— Ezen képek az idő és szen- 
vedőlegi állásuknál fogva már avulni kezdvén , 
félő hogy a nemzet’ érdeke alól kikopnak. — 
Talán most az idő — miután törvény által mu- I 
zeuma , s ebben képcsarnoka vagyon —  kedve- j

1) Ezer bocsánatot kérek, de én ajándékozó nem, 
csupán az ajándokot kieszközlö voltam, mikint 
azt az annak idejében ndhoz beküldött soraim
ban nyilvánítni szerencsém vala; s miként ak
ko r, úgy most is ismétlem, hogy országgyűlés’ 
utján a franczia kamráktól magát az eredetit is 
meg lehetne nyernünk. Van tisztelt barátom Ku- 
binyi Ferencz urnái egy F r a n c o i s  I. féle 
kard. — Az evveli kicserélést is megkísérteni ja- 
valtam vala. P. H. L.

-------------------------------------------
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zőbb arra, hogy az említett eldődi nemzeti arcz- 
képek onnan a hol jelenleg vannak, a múzeumi 
csarnok' számára folkérettessenek. Jó lenne 
tehát, ha kegyed újságában, mellynek szel
lemdús irányába azon képek' dolga belevág — 
a közkívánatot mozgásba hozná.

Meglehet hogy a törvényhatóságok, or- 
szágnagyok s kivált lelkes főherczeg nádorunk , 
ki valamint a nemzeti múzeumnak, úgy a kép
csarnoknak is pártfogója sőt gazdagítója, az 
érdeklett dolgot méltányolni fogják , s pártfo
golni is. Azon holt képek már az életbe nem 
vágnak , hanem csak a történteket világosítják. 
Soroksár, őszutó’ 20.1845. Kiváncsi Boldog.“

Mi szives örömest fogunk kezet Kiváncsi 
Boldog urnák ezen méltány- és korszerű kívá
natéval, és szivünkből kívánjuk, hogy Kiváncsi 
Boldog' ebbeli kivánata a boldog kívánások’ so
rába tartozzék.

— S minthogy benne vagyunk már a pri
vat leveleket közönség elé táró indiscretio’ leg- 
korszerüebb bűnében, egy illyet kívánunk még 
elkövetni ez alkalommal, midőn kedves Füre
dieknek minapában hozzá intézett sorainkra irt 
igenigen érdekes válaszát, a nélkül hogy a de
rék művész erre fölhatalmazott volna , csupán 
azon kinézéssel és saját felelőségünk’ terhe alatt 
bocsátjuk a szép szemek' vizsgálatának a 1 áj a . 
Telvék a bécsi és pesti hírlapok Fiiredink’ mű
vészi diadalaival, nem tartottuk érdektelennek 
őt magát kikérdezni felőlük. A válasz igy hang
zik. „Midőn hálás köszönettel fogadnám kegyed’ 
meleg részvétét s azon hizelékeny figyelmet, 
mellyel Ön saját működéseimet s illetőleg művé
szeti pályámat kisérni szives, van szerencsém 
kegyedet jelen állapotom és müködéseimrül kö
vetkező rövid sorokban tudósítani. E hó’16-kán 
énekeltem egy nagy hangversenyben Torquato 
Tasso Romanzját és magány dalát olaszul, a 
halász és fóti dalt pedig édes hazám’ gyönyö
rű hangjain, tapsok, éljenkiállások és három
szori kihívás közt. 18-kán ő excellencziája gróf- 
Széchenyi Lajos úrhoz ebédre voltam híva, hol 
több magyar dalokat énekelve, legyőztem azon 
előítéletet, mellyel némelly, kivált idegen ajkú 
főranguak a magyar nyelv iránt eddig viseltet
tek: maga a lelkes grófnő nem tartotta képes
nek a magyar nyelvet annyi hajlékonyságra , 
mint azt dalaimból megérté s megszereté ; mert 
a mint a halászdalból egy verset eléneklék, ma
gasztosan fölugrott a divánról, kért hogy foly
tassam tovább, s a legnagyobb örömmel hallga
tó; 19-kén gróf Eszterházy Lajos urnái voltam 
szinte ebédre híva, hol hasonló szives fogadta
tás s öröm között hangzottak föl kedves alföl
dünk’ dalai a kényesen bútorozott pompás te- 
retnben, irántuk a grófnő legnagyobb tetszését 

, nyilvánítván, s énekemnek saját kedves zongo-

rakiséretével nagyobb becset szerezvén. Estve 
10 órakor ugyané napon gróf Zichyné ő nagy
ságánál estvélyeztem, hol ollyan urhölgyek , 
kik soha nem hallottak magyar dalt, elhatárzák 
e nyelvet megtanulni, legnagyobb sajnálkozá
sukat nyilvánítván— midőn dalaim elhangzot
tak— hogy akoknak szavait nem értették. 20 án 
ismét ő nmgánál gr. Széchenyi Lajos urnái vol
tam estvélyben, hol a legelőkelőbb urak és höl
gyek közöl elég legyen említenem hg. Metter 
nichnét, hg. Eszterházynét, nmlgu gr. Majláth , 
gr. Apponyi, b. Jósika, mind hárman cancella- 
rius urakat, gr. Sándort nejével, gr. Hunyady- 
né t, ifjú Metternich herczeget, gr. Eszterházyt 
nejével, gr. Széchenyi Istvánt, Pototzka kis
asszonyt, Lichtenstein herczegnét, gr. Széche
nyi Pálékat stb. Soha dalaim olly tetszéssel fo
gadva nem valónak, mint ez igen fényes és ma
gas körben, hol pedig szép hazánk’ édes nyel
vét fájdalom ! nem igen értették. Dalaimat több
nyire mind újráztatlák, többi között a szép 
Metternich herczegnét — kinek a Rabból'énekell 
dalom nagyon megtetszett— (K áka  t ö v é n  
k ö l t  a r u c z a )  kért közbevetve, hogy éne
keljem még egyszer, mert ez neki nagyon tet
szik. Azonban a halászdal tette meg mindenkor 
az első hatást, valamint a Zsidóbuli dalomat is 
( Ni n c s e n  k e d v e m  m e r t  a f e c s k e  e l 
v i t t e )  nagy zajjal (midőn már mást énekel
tem) újra kívánták. Őszintén mondhatom , hogy 

'életemnek egyik legszebb napja ez volt, s so
ha nem feledem azon fesztelen nyájasságot és 
leereszkedést, melly e körben uralkodott, s 
egészen elfelejtette mindenkivel rangját, viszo
nyait és gondjait, mellyeket otthonn hagyva ki
ki, kedvlöltve’ vigadott, földerülve mulatott. Ő 
nmgának Széchenyi grófnénak meg kelle Ígér
nem , hogy e dalokat átadandom , hogy azokat 
megtanulja, állítni kegyeskedvén egyszersmind , 
hogy én egy fölötte érdekes és mulatságos est
vét szerzék házánál. 22-kén gr. Eszterházy Fe- 
rencznél leszek, 24-kén pedig ismét gr. Szé
chenyi Lajoséknál; ső t , mint hallom s minek 
igen örvendenék, Metternich hgné is igénybe 
veendi igénytelen tehetségemet.

Félnek nagyságtok — írja ön— hogy úgy 
elbeczéznek itt Bécsben , mikép vissza nem vá
gyom többé Pestre.— Pestre ne vágynám én? 
az én kedves, hőn imádott, rég sóvárgott iste
ni Pestemre!? Ej dehogy nem vágyom én édes 
hazámba vissza, sőt jövő hó’ elején már honn 
leszek, hogy nagyságtoknak csekély személyem
mel tisztelkedve, élő szóval mondhassam el, mi- 
kint kedveltetém meg nem annyira saját cse
kély érdemem, mint nemzeti dallamaink’ vará
zsa állal ez idegen ajkú nemzettel kedves ha
zánk édes nyelvét, mellyen ön és minden igaz 
magyar, tudom hogyszívbül örvend. Mi engem



illet, én ügyekszem és ügyekvendem, hogy ben
nem vetett bizalmukat soha el ne veszítsék 
nagylelkű pártfogóim, én teljes erőmből ipar
kodni fogok mind a nagyérdemű közönség bol
dogító kegyéit mind pedig kegyednek nagyra 
becsült pártfogását s részvétét különösen meg
érdemelni, ki egyébiránt maradtam slb.

— Füredy ur’ óhajtott hazaérkeztével Don 
Pasquale s Don Sebastian dalművek is gyor
sabban kerülendenek — azt hiszszük—színpad
ra. Addig is több újdonságok között

— Igenigen érdekes újdonság lesz az 
europaszerte köztetszést aratott ,A f é r j  f a -  
1 u n‘, czimü franczia vígjáték (Le mari á la 
Campagne), mellyet közönségünk' kegyencznője 
derék és fáradhatlan Lendvaynénk hoz fel juta
lomjátékul jövő szombaton azaz f. hó 6-kán 
nemzeti színpadunkra. E kedves művésznő any- 
nyira azonos jelenkorunk' színmüvészetével, 
mikép egyiket a másik nélkül képzelhetnünk 
sem lehet. Fölösleg volna tehát Lendvaynét a 
nagy közönség' kegyébe ajánlani, csak figyel
meztetni kívántuk olvasóinkat e ritka becsű és 
mulatságos víg darabra , mellynek párja nem 
egyhamar kerülend színpadunkra. A jelszó te
hát szép nagysádkáink’ s kedves urak: ,A 
f é r j  f a l u n . 4

— Scribe’ ,,La e a rn e r  a d é r i é 44 czimü 
csinos darabja is másodszor került színpadunk
ra , és tetszésben részesült. Kár volt czimét is 
nem. híven visszaadni, mivelhogy Cameraderie 
(czinkoskodás , pajtáskodás) és Protection vagy 
Patronage (pártfogolás) épen nem egyek. A fül
sértőén parasztos a s s z o n y o m  czimezéssel 
is hagynának már egyszer föl az írók. Bizony 
hiában erőlködnek Önök. Soha A. gróf B. gróf- 
nénak, sem C. báró D. bárónénak stb nem 
fogja mondani : a s s z o n y o m !

— Dávid Felicián' nagyszerű symphoniája 
megtette azon hatást, mellyet illy jeles műnek 
meg nem tennie lehetlen. A hangmüszerekkeli 
ilyféle bánnitudás, a compositiónak roppant jel- 
lemhüsége, és különösen azon füleink előtt ed
dig ismeretlen szende dallamok, miket szerző 
idegen égövek' tájiról ültetett át mihozzánk, 
méltán megragadják figyelmünk, kiidézik bámu
lásunk'. A muezzin’ dala, a sivatagoni indulás, 
a pihenés, de különösen a nap’ feljötte olly 
fenséges hangfestmények, mellyek a nagy mes
ter' fiatal halantékira hírkoszorút méltán tüzhe- 
tének. A városi színház tele volt, és akaratla
nul is eszünkbe juttatta, mikép jó lesz vala , 
hahogy a nemzeti színház igazgatósága ügye- 
kezett volna e classicai élvben részesítni kö
zönségét. Dávid urnák 7-kén már Bécsben kell 
lenni.

— Kovács Pál ur’ O b s i t o s  czimü új víg
játéka szerencse nélkül viharzott keresztül a 
nemz. színpadon. Ha emlékünk nem csal, az

Obsitos’ első fvsa több év előtt valamelly Al
manachban jelent meg, és egy csinos flvonásu 
darabkát képezett, minők K. P. urnák inár több
ször sikerültek. Szerencsétlen eszme volt to
vább fonni a már fölhasznált tárgyat, s új bu
kásnak tenni ki a jólhangzó név’ hitelét. Mi az 
előadás’ estéjéni botrányos demonstratiókat il
leti , e részben — minthogy azok nem annyira 
a darab’ minősége , semmint a szerző’ irányá
nak félreértése miatt keletkeztek — Szerzőt tel
jesen mentenünk szükséges: mert iró épen olly 
egyénei’ szájára bízta a . h o n i 4 lenézését, kik
nek ajkain a gyalázás dicséretté magasul. E 
részben igen hajlandók vagyunk az elhibázott 
színészet' rovására tudni nagy. részét a botrány
nak, mert m á s k é p e n  játszva és szavalva e 
jelenést, illy vastag félreértés alig lesz vala le
hető. Azért mondja helyesen a német, hogy a 
h a n g  teszi a zenét.

— Holnapután délben adja minden oldal- 
rul óhajtott hangversenyét a veszprémi kis zon
goraművész Theindl János. A 9 éves fiú olly 
kitűnő tehetségű zenész, hogy a legnehezebb 
müveket is legnagyobb könnyűséggel és szaba
tossággal játsza, miért is a legmagasb körök
ben sikerüli olly pártfogást kivívnia, melly e- 
gész jövő művészeti szerencséjét megalapíthat
ja. A hangverseny — ítélve azon átalános ér
dekről , mellyben a kis művész részesült — bi
zonyosan telve lesz.

— A Caecilia’napján tartott dalárda, zon
goraárus Péter ur (vácziutczai mocsonyiházbani) 
szállásán igen számos tagokat egvesíte. ,Több 
magyar és német dalok közöl különösen kiemel
jük egy sajátságos karénekét Liszt Ferencznek, 
mellyet a nagy művész a dalárda’ számára kül
dött Dolezalek ur által, ki őt múlt nyáron Ba* 
den-Badenben fölkereste. — Múlt pénteken est
vére volt az elnökök választása is kitűzve. 
— Ugyanekkor közélvet nyujta a jeienvoltaknak 
Barabás ur’ gyönyörű rajzokkal telt albuma.

— A hangászati és müegylet’ derék volt 
pénztárnoka néhai Klausz András ur meghalá- 
lozván, az ő helyébe is nem sokára más hiva
talnok fog választatni. A. derék férfi’ temetése 
teménytelen népet csődített össze múlt csütör
tökön, s végtisztességében minden rangú em
berek részt vőnek. Béke hamvainak !

— Az éhség nem csak hazánkban mutat
kozik, a külföldön is sok helyeket elrémít. Fő
városunkban a rendőri szabályok sem igen vet
nek gátot a drágaságnak, és sok jó akarat 
szenved hajótörést a végrehajtás’ kikötője előtt. 
Annál nagyobb Örömmel látunk városi tiszvise- 
lőket, kiknek nemes szivüket a nyomor’ látá
sának folytonos megszokása sem fásíthatá el 
annyira, hogy az melegen ne dobogjon föl a 
nyomorsujtott felebarát’ szenvedése iránt. Így 
valánk tanúi a napokban, miként osztatott ki
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egy 8 nyomomból álló tót család közölt váro
sunk’ erélyes alkapitánya Hummel ur néhány 
egésséges siitetü piac'zi kenyeret, őket efölött 
néhány saját erszényéből merített huszaskával 
boldogítva. Követésreméltó. példája az ember
szeretet’ nemes föllobbanásának! Éljen a nemes 
emberbarát!

— Az egyletek’ e korszakábart a posta
hivatalnokok is egyesülni kívánnak, saját és a 
közönség' érdekében intézkedendők. Fő czélja 
ez egyletnek — mint halljuk, s mellynek igen 
örvendünk — a hírlapok’ szétküldésében untig 
mutatkozó postai zsarnokságok és égbekiáltó 
pontatlanságoknak olly általános panaszok’ kö
vetkeztében valahára véget vetni ! Az ég ve
zérelje és adjon teljes sikert illynemü intézke
déseiknek—-szivéből kívánja miként az egye
temes journalistika— úgy a hírlapolvasó kö
zönség is.

—- A müegylet szakadásról álmadozik ; 
.vagyis jobban mondva, a honi művészek nem 
tűrhetvén tovább a választmánynak nézetük 
szerint nemzetietlen szellemét, Összebeszéllek 
— mint tudatik— hogy kozőlük senki több fest
ményt a műkiállításra beküldeni nem fog. Ha ez 
igaz — mert a legtiszteltebb művészek' nevei 
említvék e mozgalom’ élén — úgy vagy kény
telen lesz a választmány ezentúl más népsze- 
rüebb irányban működni, vagy kitenni az egy
letet azon czélellenes szomorú állapotnak, mi
szerint kiállításaiban a honi művészet reprae- 
sentálva épen nem lesz. Mi minket illet — kik 
az illetőktől e méltányos czéluk’ kivívására bi- 
zocjalomteljesen fölszólítva valánk— semmine
mű megszakadásoknak elvileg barátjai nem le
hetvén , a műegylet’ feloszlásához vezető illy 
szakadásra is kezet teljességgel nem nyújtha
tunk, hanem inkább azon leszünk, mikép a ho
ni művészet’ méltányos panaszainak érdekében 
azon egykét választmányi tag' túlnyomó befo
lyása , kiknek véleményzsarnoksága, autocra- 
tiája egykissé talán nemzetietlen, tehát népsze- 
rüetlenekké teszi a jelen kezelés' eredményeit, 
annyira lecsökkenjen , hogy az a magában olly 
nemes czélu intézetnek ártani többé ne tudjon.

— A nemzeti Kör elhatározta a Bihary- 
bandát minden szerdán és szombaton termeiben 
működtetni. Bene ! Nincs lényeges kifogásunk 
ellene; de nem helyeselhetjük a zenére szánt ó- 
rák kiszabását, mert azáltal a nemzeti szín
háznak ártva lesz. Szerintünk vagy délutáni 4 
órától 7-ig, vagy mi sokkal czélszerüebb len
ne , estveli 9 órától éjfélig kellene húzniok a 
jóizü magyar nótákat, — a körtagok’vacsoráját. 
is kedvesen füszerzendőket.—A czigányzenét tel
jesen honosítandó városunk’ hatósága , több ke
leti fajú muzsikusnak pesti lakói jogot oszto
gatott.

— Mondják némellyek, hogy a magyar

academia népszerüetlen. Ezt mi nem állítjuk, 
hanem hogy általános a panasz a múlt közgyű
lés’ unalmassága ellen, ezt őszintén kivonhat
juk. Az elején,«mondják , tömve volt a karzatok 
ülés’ folytában apadni kezdének, mig a gyűlés 
végén alig maradt hírmondó hölgyeinkből.

— E lapok’ szerkesztője tegnap köszön
tött be a magyar academia teremében, s szék
foglaló beszédül Milton' Vesztett Paradicsomá
ról értekezett. Megeshetik, közleni fogjuk azt a 
Honderű’ olvasónőível.

— Gr. Széchenyi István ő nmga fiumei 
diadalteljes utjából szerencsésen visszaérkezett, 
nem kis reményt hagyva maga után , magyar 
tengerpartunk' fölvirágzását ápolót.

— Hazafiui örömmel közöljük ez alkalom
mal mi is a B. H.’ szerkesztőjének a dunati- 
szai csatornavonalt tárgyazo azon sorait, mely- 
lyekben jelenti, hogy Feyne hollandi főmérnök 
ur utazását é csatornái vonal, úgy az aradi 
malomcsatorna’ megtekintésére' Beszédes úrral 
bevégezte, és most a Sárvíz-csatornát- fogja 
még megtekinteni, — mindezek által magának 
a gyakorlat és tények’ mezején akarván Beszé
des ur’ munkálatairól és képességéről tudományt 
szerezni. Szerencsénk volt — mond az érdemes 
szerk. ur—ezen nagy tekintélyű vízmérnökkel (ki 
legújabban kizáró szabadalmat nyert Holland
ban egy mocsár-lecsapolási általa föltalált víz
építményre) találkozni, s legnagyobb örömmel 
értettük tőle, hogy ő Beszédes ur’ tervének 
nagyszerűségét, valamint magának a tervező
nek jeles tulajdonait egész mértékben méltá
nyolja , és meg van győződve , miként túlzott 
aggodalmak miatt ezen mondhatlan fontos ü- 
gyet megbuktatni szörnyű kár volna. Nem te
vén meg még számításait, a terv’ financiális 
és technical kivihetőségére nézve határozott 
véleményét még nem mondta ki, de az már 
soká késni nem fog, és több hollandi vízmér
nöki tekintélyeknek fog a számításokkal együtt, 
eléje terjesztetni, és a társasággal ezen collectiv 
vélemény közöltetni. Nincs már távol a kenyér
törés’ pillanata, ne csüggedjünk tehát, és igy 
remélhetjük, hogy siker koronázandja fáradal
mainkat.

— Az Ungar lapnak volt elmés szerkesz
tősegéde Seidlicz ur — kinek köszönheti, mint 
tudjuk , az Ungar lap mostani sikeresb állását 
— a Humorista’ lelkes szerkesztőjéhez Saphir 
úrhoz szegődvén, Bécsbe költözött.

— Több hírlapok emlékezének, mikép a 
jeles herendi porczellángyár’ derék tulajdono
sa F i s c h e r  urnák —-jeles honi készítményei 
pártolására a nemes tetteiről ismeretes Rotschild 
Salamon bárót felszólítva, tőle — derék gvár- 
jának nagyobbra terjesztése végeit — 23,000 
pftot 4 procentre és minden legkisebb provisio 
nélkül nyerni szerencsés volt. Fogadja el kö-
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szünetünket a nemesszivü báró ur a honi ipar' 
illy erélyesen kétségtelen pártolásáért.

— A kedden és szombatonkint tartatni 
szokott pest-lőrinczi szarvasvadászatokat ittott 
beleszőtt agarászatok váltják föl. Egyike a leg- 
érdekesbeknek volt a múlt csütörtöki, mellyben 
egy pár óra alatt 5 nyulat fogtak. A gyep is 
javult az esők alatt, s a hajhászat is mindig 
kellemesb. Hajbászak’ száma nem igen szapora. 
A legtöbb sportsman urak elegendő vadászló
ban szűkölködnek.

— Jósika Miklós' legújabb regénye, melly 
a B. H.’ napitárczájában adagonkint jelent meg, 
most már csinos kiadásban minden könyvke
reskedésben kapható. Kedves olvasmányul ajánl
juk azt szépeinknek.

— Ugyanazon koszorús Írónk J ó s i k a  
I s t v á n  czimü magasb szellemű regényén dol
gozik , mellynek első kötete már bevégezve. Va
lamint mutatványokat e sokatigérő műből, úgy 
mondva a Honderű’ számára irt beszélyeket is 
lesz szerencsénk ez ünnepelt irónktul közleni.

— Kevés embernek adatott olly rövid időn 
annyi népszerűséget vívni ki, mint Batthyány 
Kázmér grófnak. E fiatal mágnás' csinosan si
került arczképe a napokban került ki Szerel
mei’ kőnyomdájából, és köztetszésben részesül.

— Egyik bajtársunk, Péter urnák (zongo
raárus) idegen nyelvű czímtábláját illőleg lefa- 
lángolván, szükségesnek találjuk méltányosság’ 
tekintetéből megjegyezni, hogy ezt P. ur csak 
ideiglenesen és addig tette, mig rég megren
delt magyar és franczia czjmirata elkészülend.

— A közelgő karácson s újévre legalkal- 
masb ajándokul szolgálhat kicsinyek’ számára a 
N e y  F e r e n c z  ur által készített s E mi c h  
G. ur által igen csinos kiállítással kiadott köny
vecske, mellynek czime: G y e r m e k e  k’ 
k ö n y v e  k é p e k k e l .  A képeket Perlaszka 
úr gonddal metszé s szinezé.

— Kalendáriomul pedig a Szalkay és Né
meth urak által kiadott, igen teljes tartalmú 
I p a r c z í m t á r  szolgálhat, mellynél jobb év
kalauzt törvényhatóságok, tisztviselők, ügyvé
dek , gyárosok , kereskedők, sem bármi ran- 
guak nem kaphatnak. A könyvet gr. Almásy 
Móricz' ő mélt. igen sikerült, s jeles aczélmet- 
szetü arczképe becsesíti. Ara 1 ft. 20 kr e. p.

— P e t ő f i '  verseinek II-dik füzete is 
megjelent.

— E n d r e '  napja tegnapelőtt, őszutó’ 
30-kán szerény estélylyel lön ünnepelve t. 
S z e k r é n y e s y  E n d r e  városkapitány ur' 
csinos lakásán. A fiatal kellemü házinő, két 
testvérével, R u mb a  e h  Kiti és Ida kisasszo
nyokkal, bájosan egészíték ki a szép női virág- 
koszorút, melly az ott mulató fiatalokkal késő 
éjfélen túl lejté a társastánezokat; s a névün

nepelt háziúr igazi magyar barátságával köte
lezte le kedélyes vendégeit.

—- Végezetre helyén s idején lesz talán 
már azon képtelen sületlenségü elmefuttatások
nak is véget vetni, mellyek egy idő óta teljes 
együgyüségükben circulálnak,sot jámbor hívőkre 
is akadni látszanak. Mintha t. i. a Honderű ha
sábjainak fele inneniül német textusnak leend- 
ne szentelve. Illyés Arlekinád eszünkbe nem 
jutott soha, s csak azért nem nyilatkoztunk 
iránta eddig, mert privat mulatságunkra szolgál 
vala látni, mit nem lehet mindent elhitetni vén
asszonyok- és hírlapi újdonságirókkal. Dixi.

T O S H
GER, őszutó’ 18. Váro
sunk jelenleg nagy moz
galmak és gyüldék’ helye 
lelt. Nem is gondolná a 
nyájas olvasó: mi szel
lem szállotta meg egri 
hölgyeinket! Ugyanis fo- 

1 ' f\lyó év’ kezdetével maguk’
körében casinót terveztek; mi azonban még ak
kor, aláírók' hiánya miatt, nem létesülhetett. 
Most egyszerre azon hírrel lepeténk meg: mi
szerint ők már csakugyan alakulandók lesznek 
— számos, löbb rendbeli urak és uracsokkal 
egyesülve. Tegnap tehát az ige testié lön: 
azaz megnyittaték a Gyülde— nagyszerű ün
nepélyesseggel, olly módon, hogy hetenkint 
kétszer, t. i. hétfőn és csütörtökön, zene, táncz 
és egyéb társalgási mulatságok folvtattatni fog
nak. S most, ha szabadna, azaz, ha szép nagy
ságtok megengedni méllóztatnának , bátorkodom 
kérdezni: mi közhasznú czélt tűztek ki társasá
guknak ? erre alkalmasint azt fogják felelni: 
,,Semmit‘‘ s ez bizony nem sok! Továbbá, azt 
is bátorkodnám tudakozni: milly nyelvet fognak 
használni e társaságban ? annyit előlegesen van 
szerencsém tudhatni, nagyságtoktul, hogy „fran- 
cziául“ nem értenek : (értem a szorosabb érte
lemben vett egrieket); hanem csak azt szeret
ném tudni: vájjon csakugyan németül-e, vagy 
magyarul fog a társalgás folyni? mert tövéről 
volt szerencsénk hallhatni azon szomorú újsá
got: miszerint a megnyitás’ alkalmával (tiszte
lettel legyen mondva) jó egri bor mellett német 
nyelv vitte a főszerepet;— erről mondom — 
egyenes és vigasztaló feleletet szeretnénk hal
lani, mert igenigen kételkedünk — hogyan fog
ják egymást megérthetni egri magyar hölgy — 
és német ajkú dáma? Képzelem milly mulatsá
gos lesz, egymás közt e kél rendbeli, tiszte
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hölgyek’ nyelvtört) beszédét hallani. Egyébiránt 
attól tarthatni leginkább (értsük meg gyöngéd 
anyák , kik családostul fogtok oda járni) hogy 
szende szépeink — már csak rokonszenvböl is 
igenigen megértik a velők egyesült fiatal urakat, 
kik közt a csinosabb jogászok mérni vonzerővel 
bírnak, miáltal aztán könnyen szó és baj érhe
ti a házat. Az imént említett jogász urak 
nálunk női privát körök és házi mulatságokban 
azon kedves tárgyak, mellyekre legtöbb figye
lem s részvét fordíttatik; minélfogva is ezúttal 
elhatároztatott, hogy a társaság’ összejövetelei
kor hét nyolcz jogász hivattassék meg. — Kü
lönben— családanyáknak is, házi köröktül el
vonulva, illy élvezetekben, mellvek természe
tesen nappal nem fognak történni, gyakrabban 
megjelenni nem igen hasznos, — mert a gyer
mekek, kiket igen óhajtanok, hogy jobban ne
veltessenek, az egri cselédségtől, mint szomo
rúan tapasztalnunk kell , — nem a legszebb ki- 

' fejezésekre oktattatnak. E szerint tehát csak 
kötelességükbeni hanyagságról vádolhatni aztán 
a szüléket, kik illy, nem nekik való időveszte
getésre vállalkoznak. Vagy azt tartják, mit né- 
mellyek, hogy az alkalmat használni kell,— 
vagy a koszorús költőre hivatkoznak, némi 
változtatással: ,,búfellegek s házi gondok félre 
most“ a szerelmet maguknak meghagyván.

LÉPES PALA.
— EPERJES , télelő’ végén. ígéretemet 

teljesítendő, hogy t. i. önt városunk’ szelleme 
s érdekességei felől tudósítsam, tollat ragadok. 
Miért nem tevém ezt ekkoráig, annak valódi 
okát magam sem tudnám megmondani. Egy 
különös e s e t ,— egy óhajtott találkozás, — egy 
bájos szemnek nem vélt pillantata,— annyi
ra megzavarják az ember, az ifjú ember’ fejét, 
hogy minden előbb történteket, sőt ígéreteit is 
feledni képes. — De térjünk a dologra.

Eperjes’ szelleme élénk, vidor, nem pedig 
komor tespedő ; újításokat, reformokat nem el
lenző , s a nemzetiségben előre törekvő. A rég
óta nyomó kártyadüh’ vádja alól föl kezdi ma
gát oldani, s ezt leginkább a városi hatóság’ 
erélyes föllépésének köszönhetni, ki azon vé
szes kártya’ csábító barlangjainak hőseit pél
dásan kezdi büntetni. Köszönetét érdemel éret
te a tisztelt hatóság, hogy erélyes föllépése ál
tal annyi még ártatlan ifjú kebelt mente meg 
az iszonyú kétség s veszteség’ marczongoló s 
dúló kínaitól, annyi sápadozó s jövője fölött 
kétségbeeső nőt lepő s kinos érzelmitől, annyi 
nagy és erős családot a végromlástól, pusztu
lástól. — Bár folytatná továbbra is ezen szenve
délyes , s boldogságot dúló veszélyes emberek 
elleni szigorát, úgy nem hallanánk aztán olly 
kedélyt s szivet rázkodtató borzalmas esemé
nyeket, mell\eket az iszonyú veszteséget szen

vedők s kétségbeesettek szoktak véghez vinni 
s elkövetni.

Hogy városunk élénk s vállalkozó, mutat
ják több egyletek s intézetek , miilyenek a jó
tékony czélu t. i. szegények’ fölsegélésére mű
ködő női egylet, zenétpártoló egylet, lövész
egylet, védegylet, újólag rendezett olvasókör, 
testgyakorló, vívó iskola, takarékpénztár stb. 
Szóval városunkat jelenleg egy szabadelvű de 
józan szellem lengi át, s ha ez tartós leend, 
tekintvén városunknak kereskedelmi szempont- 
bul is vett kedvező állását, Eperjes egy szép 
jövő’ reményére jogosít.

Hölgyeink nagyobb részint magya
rul beszélnek, s mi édesen ömlik ajkaikról 
a bájoló magyar hang! Számukra a tanuló if
júság egy ,,I b o 1 y á k“ czimü szépirodalmi la
pot szerkeszt. — Vannak benne sok érdekes, if
jú lángoló kebelből ömlő gondolatok, csak az 
kár hogy csupa szerelmet énekelnek. De hiszen 
mi is az ifjú kebel más mint egy tiszta szere
lem ! Nem hiányzanak mind a mellett is elmés 
és csípős czikkek is.

Minap a fonemlített nőiegylet’ javára egy 
műkedvelők által eljátszott korszerű színdarab 
adaték.—A színház telve volt, a mint azt né
hány oldallökésekből kivehetőm. A darab jól, 
sikerültén adaték, a mint azt másoktul hallám , 
mert é n , bár jelen voltam az előadáson , sze
meim egy kedves, bájoló s honi érzelmű lány
kán függvén, csupán a darab’' végén jövék 
eszmélet s öntudatomhoz.

S ez óta naponkint bizonyos ablak alatt 
sétálok. ') NYERGESI KÁROLY.

— M. VÁSÁRHELY, őszutó’ 19. Váro
sunk’ egyhangú csendét zaj és lárma váltá fel. 
Mindenütt mozgás , élénkség uralkodik. Az ut- 
czákon reggeltől estig kardcsörgetés’ zaja hall
ható. Az ifjú táblai írnokok magyarkában, kard
dal oldalukon, a táblai terembe sietnek. Vá
sárhely csinos kis város, csak kár hogy fölötte 
sáros. Midőn máshelyt az ut poros, itt a sár
tenger nyakig ellepi az embert. Vásárhelyt so
kan pletykavárosnak tartják, azt mondják né- 
mellyek, hogy az ember az Elbában prüszköl 
s jóegésséget rá a szentgyörgyutczában kíván
nak. Továbbá azt is megjegyeztem , hogy itt 
minden f e h é r - f e k e t e .  Például fehér galamb, 
ló, borág s a legundokabb, feketébb büntanyák. 
Horváth M. vendéglői táncztermét színháznak 
használja. Jelenleg Komáromy’ társasága műkö
dik benne. Kántorné is velük van. E társaság’ 
egyes tagjairól mint emlékszem volt e lapok’ 
hasábjain említés. T o l n a y  J á n o s  a jó atya,

1) Isten* azaz Amor’ nevében Lcsak sétálta közben
tudósítói ígéretét ne feledje. Szerk.
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honfi, emberbarát elhunyt. Sírját az erény dí
szes füzére ékíti. Z.

— * ► » * * « * —

Őszutó' 16. A Ra b ,  ered. színmű 3 sza
kaszban. Szigligetitől.

— 17. M o n t e c c h i  és  C a p u l e t t i  
p á r t ,  nagy opera 4 fi vb. Bellimtől; Pecz ur’ 
javára bérszünetben. Csinosan adatott. Scho- 
delné és Paksyné asszonyságok' énekei adák a 
föbecset az előadásnak. Megrovandó botrány a 
rendezőség’ ellenében , hogy az a halotti menet
kor mindenféle kiáltó színekben engedi a kart 
a koporsó után lépdelni, s ha már egészen fe
ketébe nem Öltözteti is őket, mint a szöveg' 
parancsolja, legalább fekete palástot nem öltet 
vállaikra. Sajnos, hogy Lorenzo szerepét Eg- 
ressy B. ur kénytelen énekelni. Ellenben azt 
igen ildomos eljárásnak kell mondanunk , hogy 
Kőszeghi ur U. ur’ szerepeiben alkalmaztatik. 
K. ur ma is jól megállóit helyén. Julia’ tereme 
már nagyon viseltes.

Őszutó’ 18. M ű v e l t s é g  és  t e r m é 
s z e t ,  vj. 4 fi vb. Albinilól, ford. Balogh I. Igen 
jól mulattató a csinos közönséget. Főkép Szent- 
pétery ur humorteljes, s Komlóssy Ida’ igen 
igen kedves naivságu játéka kiemelendök.

— 19. Ve l e nc z . e i  K a l m á r ,  dr. 4 
flvb Shakspearetől. K o s z t a  u r , műkedvelő, 
első színi próbáját tévé. ,

— 20. A f i a t a l  f é r f ,  vj. 3 flvb.
szerzé Mazéres, ford. J a k a b .  Karacs Róza
k. a., Teréz' nővére, első színi próbáját tévé, 
Delbyné' szerepében. Érthető beszéd, kellemes 
orgánum, színpadi termet ajánlják e szerény 
kivánatu nőt az igazgatóság' figyelmébe. Fel
vonások közt Mi n k  us hegedüvirtuóz játszott, 
első ízben K a t o n a i  v e r s e n y t ,  aztán Ma
g y a r  e m l é k  ez. ábrányi. Mindkettő tetszett, 
ámbár az utóbbiban csak a cadencziák voltak 
magyarok. —ÜY.

(Felelet az Életképek' 19. számábani S o m- 
l ó r u l  szóló czikkre.) Óhajtás és kukuk ; ku- 
kuk és óhajtás; merő tréfa—de nem képtelen : 
mert ha Aesop idejében szólhatlak a vadak és 
élőfák ; a tizenkilenczedik században miért ne 
szólanának a matlarak s kivált az elmés kukuk, 
melly életidőt jósol, tojásait más’ fészkébe lak- 
ja , s kicsinyeit mással költ é ti , mással nevelteti 
kukuk örököseivé. D e— szóljon a kukuk! s 
kértemre feleljen meg e még eddig meg nem 
fejthettem két kérdésre: ki és mikor építtette 
Somló várát? ki és mikor üliettette be először 
a somlai hegyet? Mert ezeket kivéve, a mit 
1125-diktől óta róla , és hozzátartozóiról kéz
re lehetett kerítnem, részint magam fürkészése, 
részint egykét érdemteljes — majd megnevezen
dő — régiségbuvár' szívességéből— rövid időn 
kozrebocsátandót — több ívekben bírom, s á r 
ról én kukukkolok. — Ugyanis, mintegy hat 
kukukszólamlás elolt, történetesen rájővén én, 
hogy a somlai borban leülepedett barna, finom 
salak nem kénsav’, nem tölgy hordó’ festvé*- 
nye — mint azt azelőtt hitték, és előttem ma
gyarázták , — hanem bőséges vas legyen ; meg
írtam Somló’ hegyét és borát egy pár ivén; új
ságot akarván mondani a közönségnek. Azon
ban közölvén e csekélységet némelly jó bará
timmal, olly alapnak találák azt, mellyen sok
kal terjedelmesebb tudósítás is fölépülhetne. 
Azóta mellesleges óráimban , — három kórház’ 
igazgatója , száz és néhány ezer ember’ egés- 
ségbeli őre lévén — gyűjtögetem az adatokat, 
mellyek szerint Írtam Somlórul h e l y z e t i ,  
t ö r t é n e t i ,  t e r m é s z e t i  és g a z d a s á -  
g i tekintetben. Ha a szerencsés kukukkok' fön- 
említett tulajdonait bírhatnám, ez iratot azóta 
valaki könyvvé tápította volua: de hivatalhoz 
kötve, könyv és levéltárak után járni, helyben 
semmit sem nyerni — nehéz dolog! Noha ku- 
kukkolni könyv nélkül is lehetne ; de igazat, jót, 
jól és kielégítőleg nagy föladat; mert a szó el
röpül, az irás marad. Pápán, őszutó' 3 9.1845.

CSERESNYÉS SÁNDOR, 
megyei főorvos és táblabiró.

NEMZETI SZÍNHÁZ.

Kedden, telelő’ 2 -kán, T e l e p i  javára, 
bérletszünettel. A jutalmazandó köd  f á t y o l 
k é p e i ;  és AZ UNATKOZOTT. Vígjáték 2 
flvb. írták Duvert és Läuzanne. Francziából 
fordította Egressy Benjamin.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.



A SZEPNEM,
természetrajzi tekintetben.

II.

véges emberésznek 
a természet’ öröktör- 
vényü munkálkodásá- 
bani vizsga kandisá- 
gát mi sem ragadhatja 
meghatóbb bámulat

ára, mint részint az 
(kv / ' embertest’ alkrészei’

vegytani tüneményeinek egymásra ható vi
szonya, s a világéletnek gyarló természe
tünk’ mind földi mind szellemi oldalát ille
tő befolyásának szemlélete. Valóban el kell 
bámulnunk a nagyszerű hatáson, mit az ég
hajlat’ különfélesége nem csak erkölcsi jel
lemünk, de a külső viselet, életmód vagy 
lelkünk’ életére, hanem főkép e halandósá
gunk’ mulékony jelképére —  testünkre gya
korol. Legszembetűnőbb ez, az egymástól 
messze elütő emberfajok’ különbözőségének 
oknyomozásában. A meleg éghajlat például, 
melly a bőr és idegrendszer’ munkásságát 
igen fölemeli s a kedély’ állapotját folytonos 
ingerben tartja, —  s a hideg égöv, melly a 
tapintat’ finomságát s kifejlését nem csak a

kadályozza, de amazt el is durvítja, s melly- 
nek befolyása a bőrmirigy’ hatalmának ked
vezése által bizonyos tompa érzéketlensé
get hord magával testünk’ létegének fejlő
désében —— lehetlen valóban, hogy a test’ 
külidomára s színezetére is igen hatályos 
befolyással ne legyen. S tán ezért is haj
landó számos nagyhírű természetbúvár hin
ni, hogy az emberi nemnek eredetileg csak 
egyetlen faja van, hogy az észrevehető kü
lönbség nem annyira természet eredeti tör
vénye, mint inkább a különféle légöv, táj
fekvés, életmód s több illy rokonkörülmé
nyek’ befolyása által történnék. És e hiede
lem annál valószínűbbnek látszik, mennél 
gyakrabban tapasztaljuk az egyazon légöv 
alatti időváltozásnak egésségünk, kedélyhan
gulatunk vagy bőrszínünkön okozott szám- 
talanszori igen érezhető hatását. Az ember
faj e szóban levő különbségének második 
okát nem alaptalanul gyanítják természetünk’ 
növényi életének átplántálódásában. Mert ha 
igaz azon lélektani közhiedelem, miszerint 
szellemiségünk’ tüneményei, mint a nagy
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ész, szívnemesség, irigység vagy elmetéboly, 
a természet’ önmagát tenyésztő ereje s az 
életnek egyik látható mozzanatából előbbi 
sajátságaiban —  tovább •— a másikba hat
hat : annál igazabbnak kell lenni Hippocra
tes és követői’ hitének, hogy az embertest’ 
akármi körülmények által okozott idoma, a- 
lakja s színe a maradékra is átszállható. Hei- 
singer, jeles természettudós, több példák 
által iparkodik ezt bebizonyítani (Grundriss 
der Anthropologie, Eisenach 1 8 3 9 ). Gyak
ran látható, úgymond, hogy mind a törté
netes, mind a szándékos czélbul okozott test- 
létegi módosítások ivadékról ivadékra száll
nak. Blumenbach egy katonatiszt’ példáját 
hozza föl, kinek, habár fiatal korában vágták 
is el kis ujját, gyermekeire annyira átszál
lóit e kisujjcsonkaság, hogy későbbi unokái 
valamennyien úgy születnének. De számös 
más példákat hozhatnék föl, hogy az olva
sót nem csak a lelki, de az állati természet 
átplántálhatódása s az emberfaj’ különféle- 
ségének lehetősége felőli állítás’ igazságáról 
meggyőzzem. Szükségtelennek látom azon
ban ezt tovább mutogatni, annál is inkább, 
mivel nem csak a természet’ avatottabb ké
mei, hanem még magok a vad népek is —  
mint például az indusok —  megvallják : 
hogy a nők nem lehetnek mindenütt deli 
termetüek, vagy kellemes, szép arczuak, mi
vel ennek bájait az éghajlat, melly nekünk 
sok helyen zordon és kietlen, — a nyomo
rúságos életmód, rósz s ártalmas táp, éhes 
hernyókkint idő előtt elenyésztik.

Mindezeknél fogva világos, hogy a má
sodik úgynevezett m o n g o l  e m b e r f a j  
igen eltérő különbsége is lényegileg nem ter
mészetünknek alap-, hanem inkább testünk 
külső alakzatának járulékos vonalmaiban rej
lik. Mert ezen faj szinte egyazon ideg-, izom 
s életrendszer- vagy létegi alkattal s lelki 
sajátságokkal bir, mellyekkel mi, —  és fel
tűnőbb különbsége csak abban áll, hogy az 

i e fajhoz tartozó chinai, siami, pegui, japani, 
thibeti s indusnők igen széles termetű, fe
kete hajú, nagy domború mellüek s korán 
elvénülők. Legnevezetesbek ezek közt az in

dusnők , s megérdemlik, hogy bővebb emlí
tést tegyünk róluk. Ezen nők átalában sár
gásbarna színűek, igen síma bőrrel s fölötte 
szép fekete fogakkal bírnak, hosszú, lyuka
csos fülszárnyukat virágok vagy egyéb éksze
rekkel czifrázgatják. Igen érdekes polgári 
sorsuk. Ők fölötte alacsony szerepre s örö
kös baromi függésre kárhoztatvák. A nősze
mély, mond Me n u  az indusok’ törvényho
zója , gyermekkorában szüleitől, ha pedig 
férjhezmegy, férjétől tartozik függeni; ha 
férje meghal, fiai’ hatalma alatt áll; ha fiai 
nincsenek, férje’ legközelebbi atyafiainak tar
tozik engedelmeskedni; ha ezek sincsenek, 
atyjai’ távolabb rokonaitól függ; s ha még 
illyenek sem volnának, az ország’fejedelmé
től. Figyelmezteti ugyan ezen bölcsnek hirde
tett törvényhozó a férjet is némi kímélet s 
gyöngédségre; azonban mihelyt ennek élet
napja lehunyt, a szegény nőnek nem csak 
parányi kényelme, de még azon reményvi
lága is megszűnt, melly a férj’ zsarnokha
talmának kemény igáján túl, némi önállóság- 
rai juthatás’ hitével is biztathatná. Kisebb 
nagyobb mértékben a többi ugyané fajhoz 
tartozó s átalában Ázsia’ dús országaiban 
tartózkodó népek' némbereinek is ez közös 
sorsuk. A mongoltatár, kasani kalmük, lapp, 
samojed, jakugar s korják hölgyek valameny- 
nyien e rovat alá esnek, igen kevés különb
ség lévén mind testidomaik-, mind sorsukra 
nézve.

A m a 1 a y faji szépek Malakka félszi
gettől kezdve a nagy világ- és csöndes ten
ger’ minden szigeteiben találtatnak. Több
nyire hirtelen barnák, karcsuak s átalában 
ép termetüek. Az érzéki gyönyörvágy, mond
hatni minden más fajbeli nőknél bennük dü- 
hösb, viharosabb. Innét van, hogy fölötte 
változékonyak, hirtelenek, féltékenyek és 
szemérmet még tulajdon atyjuk’ ellenében 
sem ismerők. Az otaheiti, formozai s újhol
landi nők rokonok ezekkel testben és lélek
ben. E fajnak ismertető bélyegei: nagy szé
les orr s egymástól távol eső orrlyukak, öb
lös száj s lapos arczcsontok. Tekintetük vad 
és komoly. Igen divatozó szokás náluk a t á-
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t o v i r o z á s ,  melly szerint bőrükén, né- 
melly testrészeiken, sőt néha egész testükön 
is bizonyos ábrákat karczolnak. Végre

A z a m e r i k a i  f aj ,  mellyhez a chi
li, peruvi, patagoni s irokesi nők tartoz
nak. Ezek’ színe éjszakon sárga, mint a ta
tároké és chinaiaké, a déli részeken pedig 
átalában rézszinüek vagy fahéjbarnák. Haj- 
fürteik feketék, símák; szemeik mélyek; 
homlokuk alacsony s orruk tompa. Egész 
ábrázatuk széles, kiszoruló arczcsontokkal s 
erős vonalmakkal. Jellemök’ typusát az iro- 
keseknél találjuk fel, kiket átalában nem a 
lelki, hanem hitök, erkölcseik s minden cse
lekedeteikben — az érzéki ösztönök’ örökké 
zajló árja kormányoz. S e tekintetben náluk

sem a szülei, sem a rokonsági kötelék nem 
szent. Ennyi átalában s röviden a nőtermé
szet’ külsőleges jellemzetéről. Látható ezek
ből, mikép az emberfaj’ tekintetében a női 
testléteg’ külidoma, —  ide nem értvén azt, 
hogy az asszonyok közönségesen alacsonyab
bak, nyíltabb arczuak, kar- és kézcsontaik 
kisebb s kerekdedebbek, izmaik gyöngébbek, 
lágyabbak s hajlékonyabbak — a férfi’ test
szerkezetéhez minden fajban nem csak ha
sonlít, —  hanem avval egyazon is. Azon
ban a szépnem’ természetének másik neme
sebb, úgymint lelki oldaláról vagyis szelle
mi életéről még igen keveset szólván, —  
úgy vélem, hogy egyet mást erről is elmon
dani nem lesz érdektelen. (Vége követk.)

MÉSZÁROS KÁROLY.

EGY ANYÁHOZ.

Öled’ dús édenéröl 
Egy új virág feselt,
Eltöltve mondhatatlan 
Gyönyörrel a kebelt«

S hogy egykor föncsodáljuk 
Erénye’ illatát,
A z é g  k e g y h a r m a t á v a l  
Megöntők bimbaját.

S mig arczod’ gyöngykönyében 
Örömfény csillogott,
Szivünk forró imája 
Istenhez fölhatott.

A fáknak ágiról 
Lefoszlott a levél,
S rajtok a víg madár 
Többé nem énekel.

Sikamló jégtükör 
A néma csörgeteg, 
Melly annyi bájoló 
Virányi frisíte meg.

Ki tudja, hogy ha majd 
Meleg lesz a sugár,
S új színbe öltözik 
Tavaszkor a határ:

Fog-A dühöngni még 
Keblemben a vihar ? 
Vagy addig engem is 
A néma sír takar.

NYERGESY KÁROLY.
*

ŐSZI KÉP.

Hogy öntse magzatodra 
Áldása’ tengerét,
Szerencse koszorúzza 
Mindenha életét.

S ki önszived’ tüzén fog 
Lángolni a honért,
Ő benne nyerj jutalmat 
Hív honszerelmedért.

S ki most mosolygva alszik 
Szülői kebleden,
Ne tartsd a bú könyével 
Másod k e r e s z t v í z e n .

SUJÁNSZKY.
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Z E L I M A.
(.VÉGE.)

e h o z z á d , m ió t a  m e g p i l 

la n tanak  s ó v á r  s z e m e i m ,  

é l e t e m ’ r e m é n y e ! ki o l ly  

c s i l l a g m a g a s n y ir a  á l isz  

fö lö t t e m ,  tör  fel e s z í v ’ 

l á n g é r z e m é n y e ; t e h o z z á d  

k ü z d  fel k é p z e t e m  m in 

d e n  s z á r n y a lá s a .  K alifák’ l e á n y a  ! te  v i t é z 

s é g e m é r t  s m a r a g d f ü z é r r e l  ju ta lm a z á l .  O h,  

h a d d  ü l t e s s e m  én  v i s z o n z á s u l  k r i s t á ly k e b 

l e d b e  a s z e r e l e m ’ ö r ö k z ö ld  b o r o s ty á n á t .  —  

Ali M ir za ’ e s e n g ő  s z a v a  a s z e r e l e m ’ r e s z k e -  

t e g  l á g y  s z ív h a n g j á b a  o l v a d o t t  át,  s  a b ár 

s o n y  k is  k e z e k ’ e g y i k é t  é g ő  a r c z á h o z  sz o -  

r ítá .  —

Z e lim a ’ h a v a s  lába i  a la t t  a föld é g e t t ,  

s z í v e ’ m i n d e n  v é r e r e  v á g y t ó l  lá n g o l t  : v e l e  

é g  föld m in d e n  s p h a e r á iv a l  k e r in g e t t .  K ö r ű 

l e  hu r ik  l e b e g t e k ,  fü le ib e  e s z a v a k a t  s u s o g 

v a  „ s z e r e l e m ,  s z e r e l e m ! “  L á n g o ló  s z e m e i t  

a z  e lő t t e  e s d ő  ifjúra f ü g g e s z t é ,  a la b á s tr o m -  

m e l l e  r e s z k e t e t t  a k é jv á g y tó l .  —  B o c s á s s ,  

oh  b o c s á s s  M irza ! —  f e l e j t v e ,  h o g y  k e z é t  

A li m á r  e l e r e s z t é .

—  É l e t e m ’ m i n d e n e  ! m e g  a k a r s z -e  

ölni h i d e g s é g e d d e l ;  m e g  a k a r o d -e  gy i lko ln i  

a z t ,  ki t é g e d  v é g t e l e n ü l  im á d .  Oh n e  h a g y j  

el  v i g a s z  n é l k ü l ;  e  k e m é n y s é g  h a lá lo m  s z e r 

z ő je  l e n n e ,  s  oka  te  l e n n é l ,  ki k ü lö n b e n  o l ly  

a n g y a l ia n  jó é s  s z e l i d  v a g y .  Mit n e m  s z e n 

v e d t e m  é n  ? m é g i s  e  k ínt kéjjel  s z o r í t o m  

s z i v e m h e z ,  m in t  v á g y ó  s z e r e l m e s  b á jo s  

m e n y a s s z o n y á t .  —  S z i v e m ’ s z e r e l m e ,  ér-  

z e m - e  r e m é n y t e l e n  s ó v á r g á s  m e g ö l ,  s  m é g 

i s  föl n e m  c s e r é l n é m  A l la h ’ m i n d e n h a t ó s á 

g á é r t ,  m e r t  é r t e d  s z e n v e d n i  is  g y ö n y ö r .  O h,  

m o n d d ,  h o g y  s z e r e t s z  Z e lim a ,  n e  k ín o z z  t o 

v á b b .  C sak  e  s z ó t  „ s z e r e t l e k “ . —  E n g e d d  

i i l l e t n e m  a jk a d ’ r ó z s á i t ,  s  A l la h v a l  n e m  fo- 

J? g o k  c s e r é ln i .  O h  m o n d d  c sa k  e  s z ó t  „ s z e -  

<$!& r e t l e k .“

Zelima nem állhatott tovább ellent: 
gömbölyeg karjaival lázas szenvedélylyel ö- 
lelé át az epedő ifjú’ ideges nyakát s dobo
gó mellére rogyott : szeretlek szűm’ arszlá- 
na ! — susogá dalhangon —  szeretlek mint 
nő még soha —  az utósó szót csók’ özöne 
fojtá el.

V.

Napok, hónapok röpültek el végetlen 
kéjben, — ki számolja a szerelem’ percze- 
it ? rövidek s mulók azok, mint boldog á- 
lom. Egy rövid mosoly az első szerelem any- 
nyi küzdés, harcz s fájdalom közepett; buján 
virító oáz az élet’ virító sivatagán, melly su
garával —  mint nap az éji borút —  osz
latja el a bú’ föllegeit, mellyre visszaemlé
kezve, évtizedek’ redői simulnak el. — Fe
lejtve itt minden;—  múlt, jövő, bú, öröm, 
aggály és remény a jelen’ mennyébe sülye- 
deznek el.

Hüves őszi est vonult fel Granada’ a- 
zur egére; az eloszlott fölleg gyémánttal 
szórá be az ég’ pázsitét. —  Ali és Zelima 
gondtalanul éldelék a lét’ legszebb örömeit, 
felejtének esőt, hideget; — boldog kor! 
tedd a szerelmet Szibéria’ zordon égaljára, 
reá ott is Bagdad' örök tavasza fog virulni ; 
—  boldogságuk szótlan csöndes volt; mikor 
szorult czélját ért szerelem szavakra? Sze
rencsétlenek ! ébrüljetek föl, kémszemek le
gelnek magánytok’ égi titkain.

A háremkert’ezen eltávolított szentek-
szentjébe egy rabnő lépett be. — Meglátva
Mirzát sikoltva vonta magát vissza, mire el-j _  t 3 ’
fojtott kínos hörgés felelt Zelima’ részéről.

—  Mirzám I életem’ napja, elvesz
t ünk!— sikolta fel tompán, s rémülettel ro
gyott vissza.

— Ne félj Zelimám, én védni foglak 
százak s ezrek’ ellenében—  felelt elhatár-
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zottan, mialatt jobbjával tőrt rántott, s baljá
val felöleié kedvesét.

Zelima őrült gyorsasággal szabadítá ki 
magát s a kétség’ kínjával öleié át térdét.

—- Ali! mind hasztalan ! velem együtt 
magad is bizonyosan elvesztenéd ; mentsd 
meg életedet, Allahra kényszerítők , még 
nem késő.

—  Én hagyjalak el gyáván, miközben 
élted’ veszélyben tudom; én téged életem’ 
reményét védetlenül; előbb becsteleníttessék 
meg atyám’ sírköve; előbb . . .

—  Ne esküdj Mirza! hallj meg en
gem, mielőtt nem késő. —  Ezen jelenetre 
rég el valék készülve; nézd e gyűrűben, 
mellyet ujjamon látsz, méreg van ; menj, si
ess, csak hagyj el engem élve s téged áld
va. Nem távozol ? úgy láss’ lábaidnál meg
halni : mint gondolhatod, hogy halálodat túl
élhessem?

— így nem hagyhatlak el —  mond 
Ali elhatárzottan.

Zelima egy haldokló’ kínjával kulcsolta 
át lábait, halvány képén szenvedélyek czi- 
káztak.

—  Hallod a zajt Mirza? az őrök’ kiál
tását —  sikolta fel —  oh menj, siess, ke
vés idő múlva minden késő leend ..  te nem 
akarsz ? —  mond, kisérteti halványsággal 
tekintve föl a szilárd férfira — még egy
szer kényszerítők mindenre, a mi kedves 
előtted, neved’, fegyvered becsületére. Oh, 
menj! — Nem? azt akarod, hogy átkozzam 
azon perczet, mellyben először megpillan
tottalak.

— Szűnj meg, szűnj meg, szerelmem’ 
világa, szólj mit tegyek ?

—  Mentsd meg életedet —■ rebege 
Zelima rémes szorongással.

—  S téged védtelent bizonyos ve
szélyben hagyjalak? nem tehetem.

—  Allah nagy és hatalmas! Atyám 
leányát nem fogja meggyilkolni. Ha nem tá
vozol, úgy nem leend szükség büntető ke
zére. —  A gyűrűt ajkaihoz vivé.

Mirza vadul ragadá ki kezéből.
—  Te meggyőztél Zelima, én távo-

--------------------------------------------

zom, de remélem nem sokára látjuk egy
mást, a viszonlátás’ örömével vagy fájdalmá
val ; az utóbbi esetben védőül fogsz látni ; 
ha ezt nem tehetném, veled együtt halok.

—  M ég  e g y  p i l la n a tra  M irzá m . E s 

küdj m e g ,  h o g y  n e m  fo g o d  m a g a d ’ e láru ln i ,  

o h  e s k ü d j  m e g ,  t e d d  a z t  n y u g a lm a m é r t .

—  E s k ü s z ö m  k eb led '  s z e r e l m é r e ,  h o g y  

é l e t e m ’ s z ü k s é g  n é lk ü l  n e m  v e s z é l y e z t e t e m .

—  M o st  A lla h  l e g y e n  v e l e d  —  m o n d  

Zelim a,  s  forrón  á t ö l e lv e  e l t a s z í t á  m a g á tó l .

Mirza a k ö t é l h á g c s ó ’ k ö z e p é n  l e h e t e t t ,  

a m in t  az  őrök m e g é r k e z t e k ;  v a d u l  r o h a n 

tak u tá n a ,  s  m i n t h o g y  a Kalif  é lv e  p aran-  

c s o lá  a v a k m e r ő ’ e l fo g a tá s á t ,  az  ő r v e z é r  a 

t í z ö l e s  m a g a sr a  k e z d e t t  f ö l m á s z n i ; m á r  s z i n 

te  fö lér t ,  u tá n a  a tö b b ie k .  —  Z e l im a ’ e r e i 

b e n  a v é r  fa g y o t t  m e g ,  —  ek k or  M irzának  

s ik e r ü l t  a fa lhoz  e r ő s í t e t t  k ö te l e t  k é t é lű  t ő 

r é v e l  e lm e t s z e n i .  A  köté l  a z  őrökkel  e g y ü t t  

l e z u h a n t .  M irza  m é g  e g y s z e r  v i s s z a t e k i n t v e  

k e d v e s é r e ,  a fa lon tú l  e l t ű n t ;  az  ő r ö k  e g y  

k ö z e l i  r e j t e t t  a jtón r o h a n ta k  u tá n a ,  d e  m á r  

ek k or  a s á l é i  h ő s  m in t  v i l lám  v a g y  m in t  fu 

tó  c s i l la g  tű n t  el f e h é r  lo v á n  a t á v o l ’ h o m á 

lyába .

—  A llah  d i c s ő í t e s s é k ! ő m e g  v a n  

m e n t v e .
A z  ü ld ö z ő k ’ s ü k e r t e ő n  e l já r á s á n  a K a

lif’ h aragja  l e ir h a t la n  vo lt .  —  H u r cz o l já to k  

e lő  a b ű n t á r s a t  —  k iá lta  a h á r e m ’ ő r e ir e .  

E z e k  k e v é s  id ő  m ú lv a  Z e l im á v a l  té r te k  v i s s z a .

A l lh a m b r a  r ó zs á ja ,  a c s a k  n é h á n y  p i l 

lan atok  e lő t t  é g i e n  b o ld o g  Z e lim a  h a lv á n y a n  

á l lo t t  h ó h é r a i  k ö z t .  V o n á sa i  f ö l d u l v á k , s z e 

m e i  h a lv á n y a k  v a lá n a k ,  lába i  r e s z k e t t e k ,  

ajkai v o n a g lo t ta k ,  s  f ö lö t t e  k iv o n t  karddal,  

e n y é s z e t ’ v i l l á m a k é n t  á l lo t t  a f ö lm é r g e s ü l t  

Kalif.

—  Hol b ű n t á r s a d ?  m o n d d  n e v é t  é l e 

t e m ’ m o c s k a ,  m ie lő t t  b o s z ú m ’ m e n n y k ö v e  

s e m m i v é  t e n n e .

—  A t y á m ,  n e m  i s m e r e m  ő t  —  f e le le  

a lán yk a ,  r e s z k e t é s  m ia t t  a l ig  á l lh a tva  lábain .

—  M ég  e g y s z e r  k é r d e l e k ,  —  c s a t t a 

na föl a Kalif  a n e m  v á r t  t a g a d á s o n  —  m a-
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kacsságod kétszerezi bűnödet, mondd nevét 
csábítódnak.

—  Nevét nem mondhatom, atyám! 
— mond kétségnevelte szilárdsággal.

— Gyalázatos kéjhölgy! háremfertőz- 
tető ! daczolni akarsz velem, veszsz hát bű
nödben. — Zelimára rohant, de körűié levő 
őrei esdve fogák térdeit keresztül. „Kegye
lem, Prophéta’ helytartója, kegyelem!“

Zelima mellén keresztülfont karokkal 
rogyott le; vonásain a megtestesült fájda
lom borongott; olly esdő volt e kép, hogy 
puszták’ rengetegén tigrist szelídített volna.

A Kalif leányára tekintett s fölemelt 
karja visszahanyatlott e bájos arcz’ hallga
tag esdése előtt. — Zelima! tudhatod, meny
nyire szerettelek, sőt még most sem halt 
ki irántadi érzésem; különben mi tartóztat
ná karom’, hogy rajtad százszoros elégtételt 
vegyek háremem’ meggyalázásaért. Ne inge
relj ; mondd nevét csábítódnak. Gondold 
meg jól, hogy egy Kalif’ elfojtott haragja al
vó oroszlán’ ingerlése. Add ki őt boszúmnak.

— Nem tehetem atyám — mond Ze
lima gyönyörű fejét esdőleg rázva — nem 
tehetem atyám; ha boszúd áldozatra vár: 
öless meg engem. — Szemei elhomályosul
tak, ájultan rogyott össze.

Több napi sükertelen kikérdeztetés 
után kínpadra vonatott; de mindannyiszor 
rendületlen maradt; úgy te tsze tne  gyöngéd 
alakba egy edzett gladiator’ szelleme költö
zött. —  Szerelem ! a te müved e z !

Szerelem s hűség elhasznált két szó ; 
csak a súlyos kísérlet’ mérlege tünteti föl: 
megtarták-e égi származásukat.

Több haszontalan kísérlet után a Ka
lif tartományaiban kihirdettette, hogy a vét
kes, ha önkényt előáll, nem csak életéről 
biztosíttatik, hanem e mellett dús jutalmat 
is nyerend; mellynek teljesítésére szeghet- 
len fejdelmi szavát köté le : de ezen hir
detménynek sem lön várt sikere.

A Kalif’ haragja legfőbb lépcsőre há
gott. Ali Mirzát hivatá. Halványan feldúlt kép
pel jelent ez meg, noha nem tudoti bizo

nyost Zelima’ szenvedéseiről, mert a szul
tán jónak látta azt titokban tartani.

—  Mirza -r- szóla az aggály s nyug
talanságtépett nagyvezérhez — családom 
régi fénye el van borulva, törzsökön), melly 
a Prophétától jő le, meggyalázva; a főbü- 
nös megszökött boszúm elől; sulyosodjék 
rá Allah’ legkeményebb átka; de a másik 
kezeim közt van, hogy kettős halállal lakol- 
jon vétkéért. Holnap köznézőhelyen hiéna ál
tal tépettessék szét. Vedd a bűnöst kezeid 
közé; rád bizom az ítélet’ végrehajtását. S 
eltávozott.—  Ali Mirza előtt sötét s puszta 
lön a világ.

VI.

Zelima a hárem’ egy elkülönözött ré
szébe tétetett ki, s durva daróczruhába öl
töztetve fátyolétól megúsztatott.

Mirza tántorogva lépett be s nemével 
az őrültség’szórakozottságának nézett az ér
te annyit szenvedi imádottra; térdei lassan- 
kint megtörtek.

—  Zelimám! életem’ élete , megbo
csáthatsz-e gyilkosodnak ?

—  Mirzám ! te bocsánatról beszélsz; 
mit bocsássák meg szívem’ ifja. Sőt inkább 
köszönettel s hálával tartozom szerelmedért. 
Öröm nélkül, szomorú egyhangúságban foly
tak napjaim, mielőtt láttalak; te tanítál élni, 
te tanítál szeretni, mert mi az élet szerelem 
nélkül? Néhány napok alatt annyi gyönyört 
találtam társaságodban, mint más nem évek 
alatt : s ezt neked köszönöm. Forró ajkaidról 
lehelém be a szerelem’ első csókját, melly 
képes lenne viszemlékével egy hosszú élet’ 
fájdalmát megédesíteni : s ezt neked kö
szönöm, s most meghalok szerelem s kéj 
közepeit, édes és könnyű halállal; mert kö
zeledben halványodó arczom résztvevő sze
meidből bátorságot fog meríteni. Mondd, szi
vem’ arszlánja, mit bocsássák meg? Tehet-e 
arról a nap, ha enyhe sugárain kifejlett vi
rágait sirokkó égeti el. Életem aloe virág
zása volt; halálom könnyű s fájdalmatlan 
elhervadás lesz; felejtve nem halok el, mert 
te néha megemlékezel rólam.



—  Életem’ rem énye! hiszed, hogy 
túléljem halálod’? úgy félreismertél. Esküm
mel behálóztál, hogy egy arab’ lekötelezett 
szava is e sk ü ! de emlékezz meg, h§gy az 
eskü életedről szólott; haláloddal föl vagyok 
mentve fogadásom alól, s igy nem leszek 
gátolva, hogy téged kövesselek. — Zelima 
szólni akart. —  Hallgass meg szivem’ leá
nya ! szavad s kérésed e tekintetben siker
telen lenne, mert föltételemtől Allah sem 
tántoríthat el; kívánhatnád, hogy éljek én, 
miután fölötted az enyészet zengte el sír
d a lá t?—  Nem, nem, te ezt nem kívánha
tod, vagy tanítsd meg az ég’ madarait re
pülni levegő, tenger’ halait úszni víz nél
kül ; zavard föl ég föld’ rendszereit; ha ezt 
teheted, úgy nem szegülök ellen akaratod
nak. De mi is volna számomra nélküled az 
élet? Egy végetlen haldoklás. Foszd meg az 
eget napjától; tépd kié világból a reményt; 
rabold meg a kebelt szerelmétől : gondo
lod, lesz halandó, ki ragaszkodjék az élet
hez ? ha találkoznék, elég gyáva ezek’ rom
jain is élni vágyó : úgy esküszöm, én nem 
tartozom azok közé. Életem fölött egy világ
talanul született’ egykedvű kínja virasztott, 
mielőtt láttalak: —  arczod lett derülő na
pom, kebledben virult föl reményem’ örök
zöldje, mit szerelmed futó rózsaként övedze 
körül. Arczod’ hunytéval napom örök éjbe 
borul, szerelmem’ lehervadt rózsái alatt re
ményem’ fája sorvad el. Te a nap s én ár
nyékod vagyok, kisérve keltedben, hunytod- 
ban. Igen Zelimám, együtt halunk meg. Lát
tad-e, hogy az elvirágzott aloéval támasza 
is kidől. —  Allah dicsértessék, halvány ké
peden mosoly kél, mint korány felhő’ réte
gén ; karjaid forróbban Ölelnek ; ajkaid újra 
szerelmet susognak. Bulbul hangod’ ismét 
hallom, -— te megbocsátasz! — Szenve
dé l ly e l  öleié magához a végszavaknál, aj
kaik összeforrtak, felejtve volt élet és halál, 
mert egy illy pillanat mennybe'ragad fel.

A Kalif egy rejtett ajtón épen akkor 
lépett be.

— Nyomorult —  kiálta Mirzára — 
mi vitt e tettre, mi halálod’ várja maga u-

tán .  —  A l i  Mirza lá b a ih o z  r o g y o t t .

•—  P r o p h é t a ’ h e ly ta r tó ja  ! m e n t s é g e m  

n i n c s  m a g a m ’ s z á m á r a ,  a h a lá lt  k é t s z e r e s e n  

m e g é r d e m l e m .  E s k ü m  k ö tö t t  le  e d d ig ,  m o s t  

föl v a g y o k  o l d v a , m i v e l  Z e l im a  a v i lá g r a  

n é z v e  m e g h a l t .  F e n s é g e s  u r ! t u d d  m e g ,  

h o g y  a h á r e m ’ s z e n t s é g é t  ta p o d ó  é n  v a g y o k .

A  K a li f ’ c s o d á l k o z á s a  a le g fő b b  fokra  

h á g o t t .

—  A  k é t s z e r e s  b ű n ö s  i t t  v a n  lá b a id 

nál,  ö l e s s  m e g ,  é n  ö r ö m m e l  h a lo k  m e g  —  

fo ly ta tá  e s d ő l e g  —  c s a k  Z e l im á n a k  k e g y e l 

m e z z .  E s k ü s z ö m  f ö l s é g e d ’ sz a k á l lá ra ,  ő ár

ta tlan  v é t k e m b e n .  —  E r ő s z a k  n é m í tá  el e s -  

d é s e i t .

—  B o ld o g ta la n  m it  t e t t é l !  h i s z e n  e l e 

á n y  a s á lé i  o s t r o m ’ a lk a lm á v a l  a  g y ő z ő ’ j u 

ta lm á u l  v o l t  k i tű z v e ,  a r e m é n y k o s z o r u  e z t  j e 

l e n té  ; m ik é n t  g o n d o lh a t á d ,  h o g y  a v a t la n n a k  

i l le tn i  e n g e d j e m  a h á r e m ’ r ó z s á j a ’ ö l t ö n y e ’ 

s z e g é l y é t ?  A z  ö r ö m m e g l e p e t é s t  m in d e z  i d e 

ig  h a la s z t o t t a m ,  s  m o s t  e l v e s z t e d  ő t  é l e t e d 

d e l  e g y ü t t .

A l i ’ f é n y t e l e n  s z e m e i  k é r d ő l e g  m e r e d 

tek  k i ;  b e l s e j é b e n  s z ö r n y ű  v ih a r  dú lt .  I s z o 

n y ú v á  t e s z i  a v á d ló  l e l k i s m e r e t  a v e s z t é s ’ 

fá j d a lm á t ,  ha m in m a g u n k  v o l tu n k  s z e r z ő i  

v e s z t e s é g ü n k n e k .  E l já t s z a n i  b o ld o g s á g u n k a t  

akkor, m id ő n  m e g n y e r n i  v é l t ü k  a z t ,  k ínzó  

ö n tu d a t .

A  Kalifa m o s t  Z e l im á h o z  fordu lt .

—  Ig a z lo d -e ,  m it  e  férfiú m o n d  ?

—  N e m  t e h e t e m  a ty á m ,  n e m  akarok  

h a z u d n i ;  én  n e m  lá t ta m  e  férfit s o h a ,  aka

r o d  , h o g y  m e g e s k ü d j e m  ? é n  k é s z  v a g y o k .

—  B iz o n y o s a n  k ö n y ö r ü lő  k e b le  ö s z t ö n ö z t e  

e  v a l lo m á s r a  „ é n  n e m  lá t tam  ő t  s o h a . “

—  Ha n e m  lá t ta d  őt,  ha id e g e n  e lő t 

t e d  : i t t  tő r ö m ,  s z ú r d  k e r e s z t ü l  ő t ,  s  é l e t e d 

n e k  l e g y e n  m e g k e g y e l m e z v e ; e z  i g e n  c s e 

k é ly  á ld o z a t  ^ g y  v i r á g z ó  ifjú é le té r t .

—  É n  ? é n  ö ljem  m e g  M ir z á m a t — e z  

id e g e n t  ? —  ig a z í tó  ki m a g á t  •—  ki n e k e m  

s e m m i t  s e m  v é t e t t ;  in k á b b  ö l e s s  m e g  a t y á m

—  fo g a i  Ö s s z e v a c z o g t a k  e  b o r z a d á ly  m ia t t .

—  Öld m e g  h á t  te  őt,  s  s z a b a d  v a g y .

—  É n  Öljem m e g  é l e t e m ’ m i n d e n é t ,
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kinek élte’ váltságáórt százszor halnék m e g ; 
nem, nem, soha; Prophéta’ átka sulyosodjék 
még a gondolatra is.

A Kalifa megindultnak látszott; egy 
kevés ideig gondolkozott.

—  Zelima te szabad vagy, én hiszek 
e férfinak, hogy ártatlan v ag y ; s te Mirza 
készülj a halálra. Vessétek oroszlánok elé — 
mond őreihez.

—  Allah nagy és hatalmas! végzetét 
senki sem kerülheti ki. Áldás reád hatalmas 
Kalifa bölcs Ítéletedért. Én kész vagyok.

Zelima’ fásult hidegsége fölolvadt a Ka
lifa’ szigorú Ítéletére. —  Lázas szenvedé l
lyel Öleié át Mirzát bársonykarjaival. — Te 
nem hallhatsz meg szívem’ ifja, —  nem ná
lam nélkül. —  Majd ugyanazon pillanatban 
a Kalifa’ lábaihoz rogyott ezen kiáltással: 
Prophéta’ helytartója! e férfi enyém ; sze
relmem, életem, reményem e férfival forrt

össze; kegyelmezz neki, vagy öless meg en
gem is.

A Kalifát e jelenet mélyen hatá meg. 
Tőrét kivoná. — Mirza lépj e lő ! — ■ A fel
szólított szilárdan lépett a trónhoz s itt térd
re ereszkedék —  Zelima te is —  ez mellé 
rogyott, várva a fölöttük villogó halált. —  
Kérésiek teljesül; ti egymáséi haltok meg. 
Ennyi hűség, illy forró szerelem jutalmat 
érdemel. Én megkegyelmezek, legyetek bol
dogok! Egymást bírva s boldogítva, nem 
szorultok jutalomra.

Zelima örömsikoltással rohant az üdvét 
egész nagyságában fölfogni tudó Mirza’ kar
jaiba ; —  ők a földre nézve megszűntek él
ni; — arczukon a megdicsőültek' öröme 
sugárzott.

Szerelem hűséggel egyesülve olly éke 
a nőnek, melly mellett Golkonda’ gyémánt
jait könnyen nélkülözheti.

PÉTER KÁROLY.

REGEDAL
Munkában izzad a pór,
S a fürge kis gyerek 
Ott áll rongyos mezében — 
Kenyérszelet kezében 
S alakja olly remek.

Száraz szegény falatja 
De mit gondol vele ?
Szűk vágyinak világa,
Főkincse ifjúsága,
S elégült kebele.

A munkáló szülőhez 
Közelbre sompolyog,
S a puszták kis növénye 
Eszének gyönge fénye 
Nagy tárgy körül forog.

És szörnyű faggatása!
Meg nem foghatja azt:
M é r t  h o g y  e g y  a v i l á g o n

U r ,  m i n t  m a d á r  a z  á g o n ,  
És  a m á s i k  p a r a s z t ?

A gyermek vár sokáig . . .
De apja nem felel :
Fiát hőn átkarolta,
O, mélyen megszorult a 
Daróczfedett kebel !

S szemének tört sugárin 
Könyük csillámlanak :
Gyöngyök a sors’ kezéből,
Végeden tengeréből 
A szív’ borúinak.

S szólott : „ n e  k é r d  fiacskám ! 
Élvezd a szép tavaszt:
Teremts rózsát magadnak,
Mellyek csak úgy fakadnak,
Ha n e m  v i z s g á l o d  a z t !

SZELESTEY LÁSZLÓ.

— — -—   ..............................................................................r'& Q
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K É T  S Z O M S Z É D H Á Z .
TÖRTÉNETI KÉP.

Ismertek-e a Kárpátok’ tövében
Két sziklaházat sziklabércz alatt ?

Az ősi sasfészkek szomszédok épen , 
Kárpát von csak közöttük válfalat; 

Tudjátok-e miként s ki lakta régen 
AZ istenáldott völgyet, halmokat',

Ki lakta rég , ki lakja mostanában,
Az él-e még , ki itt élt hajdanában ?

Habzó kebelt habzó pohár magasztal;
Csókkéj szerelmest üdvek éjjelén ; 

Őrültet, Önzőt sanda kártyaasztal;
Ábrándozót silány agyképzemény;

De honfiszívet más dicsőbb vigasztal,
Más a mért föllobog, nem testi'kény : 

Mit ősapák vérükből alkotónak,
Egy élet az, szent élte a hazának.

Véres betűin nagy történetidnek
Engedd meg átpillantni leik met, 

Engedd meg oh hon! nyugvó hőseidnek 
Hálát könyeznem hamvaik fölött,

S mig elborong kínszenvedéseidnek 
Lángtengerén az anda képzelet, 

Mellyet kajánság szégyensírba zára 
Engedd borongjon a szomszéd hazára t

Két sziklaház állt egymás’ ellenében, 
Közölük a nagyobb most is fönáll,

Áll bár leégve harczoknak tüzében,
De büszkén a nagyság’ sugárinál ;

A másikat mát életezredében 
Elbuktatá igaztalan halál,

Elbuktatá; meft e kor’ szégyenére 
Ki sem ment a hanyatló’ védletére.

Évezred óta e két ház s határa 
Királysasoknak volt véres hona ;

Véres, mert a merészek’ szirtlakára
Százszor csapott veszélyek’ ostroma; 

De a dicsőség’ mennydörgő szavára
Százszor nyeretvék repkény s]korona, 

Bár véren is kiküzdve volt a béke 
S megáldva két ház' ifjú nemzedéke.

De romba dőlt egyiknek boldogsága:
Reá az áldás átokul esett,

Árpád’ fajának pártos ifjúsága
Nem tűre nyugton csöndes é le tet: 

Nem volt egyéb, saját szivébe vága,
S szive gyógyítlanul elvérezett;

S koronkint a viszály’ bősz angyalának 
Ki tudja , föl hányán áldoztatának

S eljött a k o r: sínylődő nemzedéke 
Az ősi háznak lánczra füzeteit ,

A ház, az oltár s minden tönkre ég é ,
. Hogy sírt a föld e közromlás felett; 

Segélyt sóhajtott a ház’ döledéke,
De e sóhaj kitől sem értetett,

S a romba dőlt ház, a hősek’ hazája 
így lön ,vadaknak ordító tanyája.1

Majd jött a kor : veszélyek’ éjjelére 
Föltűnt az irgalom’ szép hajnala ; 

Fölkelt a szomszéd társa’ védletére,
S Bécsnek Budának mentve lön fala : 

Megtért remegve puszta lakhelyére 
A béke’ rég száműzött angyala,

És visszaszólít és vissza bár sokára,
De hajh! többé nem a dicső Budára.

Azóta csöndes Kárpát’ dús vidéke ,
Mint sziklasír lezajlott vész után, 

Szenderg az ősök’ fáradt nemzedéke, 
Gyávult leánykint kéjes éjszakán ; 

lm a szomszéd ház ihár hozzáig égé
S mind egyre alszik bűnös pamlagán , 

Az ősi sasiak lángok’ martaléka,
S nem kel segélyre Árpád’ ivadéka'.

Hazám , hazám ! te hösfiak’ hazája,
Mért nem riasztod alvó gyermekid’? 

Meddig borítja tespedés’ homálya 
Korcs magzatidnak árva lelkeit? 

Vagya szabadság’ fölhangzó csatája 
Kölcsön segélyre többé nem hevít r 

S a néphalál, a szomszéd’ elbukása 
Csak álmos agynak dőre látomása ?!

Nem hallod a jajt örült sóhajában,
A fölsiró kint vérkönyüivcl,

Nem látod, a szétszaggatott hazában 
Miként vonaglik el minden kebel ? 

Tudom, tudom, látod; de mind hiában, 
Nem értik a kiket szived növel,

Vagy értik'értik ; ám a gyáva lelkek 
Habzó kehelynél még tort ünnepelnek.

Vándor! ha lépsz a megszentelt halomra. 
Hol Kosciusko s társi nyugszanak , 

Emlékezzél a szomszéd szirtlakokra, 
Mellyekben rég sasok tanyáztanak; 

Egyik ledőlt öröklő nyugalomra,
Másiknak még bástyái állanak;

De sasfiak helytt kéjek’ tengerében 
Most csak ,galambok1 fészkelnek körében !

BANGÓ PÉTER.

2
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PAEDAGOGIAI ÜTI VÁZLATOK.
Engedendő a sokoldalruli kívánatnak , rö 

vid sorokban közlöm indokát s eredményét leg- 
közelbi utamnak, mellyben — használva a le
folyt iskolai szünidőt — a külhoni tanító s ne
velőintézeteket látogatám meg, megjegyezvén 
azonban, mikép későbben a látott intézetek’bel- 
alkotása s rendezetének körülményes leírását 
egy külön munkában szándékom közrebocsátani.

Új tervem , a vakokat képző s nevelőin
tézetek’ czélszerü javítását czélzó , meilynek 
valósítása által, a felnőtt vakok’ számára létező 
olly költséges gyámintézetek nem csak elkerül
hetők , de sőt czélellenesek lennének, melly 
tervet a nyelvészek s paedagogok' darmstadti 
gyűlésében szóba hozni, végette a vakintéze
tek’ illető elöljáróival szóbeli összeköttetésbe 
jőni, s őket rábeszélni szándékozám, egy a jö
vő évben , a vakintézetek' ügyébeni tanácsko
zás’ tartására; továbbá a vakokra nézve olly 
jótékony testgyakorlatbani oktatás, meilynek 
minden intézetekbe minélelőbbi behozatását 
eszközölni törekszem , s végre fölállított elvem : 
,,a vakokat, mennyire csak lehet, a látókkal 

* egyenlő fokra állítni, velők mint ollyanokkal 
bánni“ : — ezek valónak az indokok, mik arra 
bírónak, hogy a külhoni vak- és siketnémane- 
velő intézeteket, árvaházakat, néptanító képez- 
déket, nőneveldéket s kisdedódákat s a j á t  
k ö l t s é g e m e n  meglátogassam, közelebbről 
ismerni tanuljam, hogy aztán az ezekben talá- 
landott előnyöket az én kormányom alá bízott 
intézetben is életbe léptethessem. A magam elé 
tűzött érdekes nevezetességeket megtekintendő, 
következő városokat járám meg: Bécs, Linz, 
Salzburg, München, Freysingen, Augsburg, Ulm, 
Stuttgart, Fortheim , Carlsruhe, Ettlingen, Ba
den-Baden, Freyburg, Zürich, Basel, Strass
burg , Heidelberg, Mannheim, Bonn, Emß, 
Mainz, Wiesbaden , Majnái Frankfurt, Hamburg, 

j Darmstadt, Hanau, Fulda, Gotha, Weimar, 
Lipcse, Dresda , Meissen, Halle, Magdeburg, 
Braunschweig, Hannover, Dessau, Berlin, Pots
dam, oderai Frankfurt, Bunzlau , Boroszló és 
Brünn városokat.

Azon 15 vaknoveldében, mellyekkel töké
letesen megismerkedém, úgy találám, mikép 
csaknem mindenütt a vakokkal mint ollyanok
kal bánnak, s kevés ügyességet helyeznek ben- 
nök; mert majd valamennyi intézeti épület olly 
belszerkezetü, mintha a vakok örökre az inté
zetben maradnának , vagy kiléptük után , saját 
lakok készíttetnének számukra. Ez okozza azt is ,

t hogy a növendékeknek nincs biztos járásuk , 
többnyire ügyetlenek maradnak , s más házban 
igen nehezen tudnak eligazodni. Ebből igenis 
világosan meggyőződém, miszerint a vak mint

a látó egyformán kedvet veszt, ha benne ke
vés bizalmat helyeznek, s csak akkor nyer sok 
ügyességet, ha ö n b i z a l m a t  csepegtetünk 
belé, s őt úgy szólván minden tehetségeire néz
ve a látóval egy rendbe helyezzük. Valóban mi 
újat sem fedezék föl a vakok’ nevelése s kikép
zésében , sőt azt tapasztalám , hogy a legtöbb 
intézetek az én nyomtatásban megjelent iratai
mat veszik zsinórmértékül, mellyek nekik az il
lető nevelésügyi ministeriumok által maguk ah
hoz alkalmazása végett megküldetlek, minek 
következtében nem egy helytt kitüntetésben is ré
szesülés meilynek közelebbi érintésébe bocsát
koznom azonban tiltja szerénységem.

A kézmunkák közöl, a freyburgi , breis- 
gaui és dresdai intézetekben a kötélverést talá
lám magas fokra művelve. Ez egyébiránt olly 
kézmü, meilynek megtanulása által a mi nö
vendékeink is elélhetnének, de a melly intéze-* 
tünkbe mindez ideig tanító’ hiánya miatt nincs 
behozva , mert a mesterek még mind azon tév
hitben élnek, hogy ez által keresetükben csök
kenést szenvedhetnének. Ezen s a kötés, ko
sár- szalma - nádfonás s posztóvégszövésen kí
vül más munkát taníttatni nem tapasztalék, mi
nélfogva a mi intézetünk ebben is előbb áll, 
mert nálunk a fonemlített munkákon kívül ok- 
tattatnak még a növendékek varrás, fonás, czi- 
pővarrásra s asztalosságra. A kézmüvek’ gya
korlását mindenütt a helyviszonyok határozzák 
meg, igy például, olly tartományban, hol a 
szalmafonatnak van nagy kelete, legczélszerübb 
a növendékeket e kézműágra szorítani.

A tudománybeli oktatásra nézve felötlő 
különbségre akadék ; mert egyik iniézetben ki- 
válólag földirat, másikban magasb számtan s 
mértan , másikban ismét alaktan taníttatik. De 
mindenütt azon nézet uralkodik, hogy a tudo
mányos kiképzés, lényeges alapja a vakok’ er
kölcsiségének, mindenütt az tapasztaltatott, 
hogy a legműveltebb vakok egyszersmind a leg
jobb erkölcsüek, kivált ha a vallásban is ala
pos oktatást nyertek.

A zenébeni oktatás most minden intézet
ben inkább müveltetik, mint valaha , mert a ta
pasztalás megtanító , hogy a zenészkedés, mel
lőzve azt, miszerint az a vaknak, mi a rajzo
lás s festés a siketnémának, hogy annyi Örö
met , miket a látó élvezhet, kelt kárpótolnia : a 
legjobb eszköz őt a testet és lelket megölő u- 
nalom ellen óvni, s mindig bizonyos élelemfor
rás marad számára ; mert közmüvekben soha 
sem versenyezhet a vak a látókkal, tehát be
lőlük nem is kereshet annyit, hogy abból egye
dül elélhetne. Ha a zenét az intézetben alapo
san megtanuló , zenészeti mutatványok , táncz- 
mulatságoknál, ünnep- s vasárnapokon vagy 
farsangon át jól jövedelmezhet neki. S ki le
hetne olly kegyetlen, hogy ezt tőle megtagad-



ná, miután annyi ezer látó él becsületesen csu
pán egyedül a zenéből, a nélkül hogy azt ne
kik valaki rósz néven vehetné. A zenegyakor
latnak, összekötve a kézműtanulással, hasznos 
voltáról a mi intézetünk is világos tanúságot ad, 
péld. a kilépett növendék Mo r n e l a ,  Siklón, 
az intézetben tanult asztalossága s.zenéje által 
magát is s szegény szüleit is táplálja.

Mindenütt elfogadtatva találám azon elvet, 
miszerint vak lehet ugyan segédtanító egy látó’ 
oldala mellett a vakoknál, de önálló oktató nem; 
mert a vaknövelőnek l á t n i a  kell, hogy kipó
tolja növendékeinél azt, minek azok, ennek 
hiányában, híjával vannak; nevezetesen kis 
vakgyermekek könnyen vesznek föl egy vagy 
más rósz szokást, állás, járás és más effélék
ben, mi által magukat mások előtt nevetségesek
ké, s ennek következtében u t á l t a k k á  te
szik ; tehát olly tanítóra van szükségük, ki őket 
rendre igazítni tudja. Egy vak tanító nem ké
pes növendékei közt e szükséges fölügyeletet 
föntartani, s nem ritkán követnek el bűnt a nö
vendékek vaksága' rovására. A breslaui vak- 
novelde' hires főtanítója Kn i e  ur is vak ugyan; 
de ő mint az intézet’ alapítója, tekintélyénél 
fogva, mellyet magának szerezni tud, kivételt 
tesz; azonban ő is igen meg van győződve e ki
mondott elv igaz voltáról, miután fölolvasóját 
tanításainál a növendékek fölötti szükséges fel
ügyeletre használja; s mind e mellett igen sok 
nehézségekkel kénytelen küzdeni.

Azon meggyőződés is mindenütt gyökeret 
vert, miszerint a vakok s siketnémák’ intéze
tének egyesítése, mint az Gmünd, Weimar s 
Zürchben van , czéliránytalan, mert ez egye
sülésnél vagy a vakok, vagy a siketnémák’ ki
képzése elhanyagoltatik , a szerint a mint az 
elöljáróság a szerencsétlenek'ez vagy amaz osz
tálya iránt bír több hajlammal, mi miatt a ne
vezett helyeken is elválasztandók az egyesült 
intézetek.

Felnőtt vakokat, kik az intézeti növendé
kekkel folytonos érintkezésben élnek s egész 
éltükben ugyanazon épületben maradnak, ta
láltam Münchenben , Dresdában és Braun- 
sclnveigban. Illy gyámintézetek’ czélellenessége 
mindinkább szembetűnő lesz, s pedig keserű 
tapasztalások' következtében. így a müncheni 
vaknövelde' érdemteljes igen tevékeny s pra- 
cticus igazgatója H ü b e r  ur megszünteté azt, 
mert a visszaéléseknek, mellyek a felnőtt va
kok’ gyámolása által az intézetben mind inkább 
elharapóztak, daczára minden erélynek, nem 
vala képes gátot vetni. Ennélfogva az én ter
vem, a vaknöveldék’ organisálására nézve, 
miáltal e felnőtt vakok’ gyámintézetei nem csak 
mellőzhetők de sőt czélelleneseknek mutatkoz
nak, mindenütt nagy tetszéssel lön fogadtatva, 
s valósítása remélem minden statusokban be-

következendik. Különösen megkedvelék azt 
Ko s é i  ur majnai Frankfurtban, G e o r g i  ur 
Dresdában, F l e m m i n g  ur Hannoverban, Zeu-  
n e ur Berlinben , — mind intézeti igazgatók; 
s főtanító K n i e  ur Breslauban. Egyedül a 
braunschweigi intézet’ igazgatója L a c h m a n n  
tanár urban akadtam ellenzőre, de minek azon 
egyszerű oka van , mert ő csupán becsületből 
viszi hivatalát, tehát a vakokért él ugyan, de 
nem köztük, pedig ki ez emberosztály fölött 
helyes ítéletet hozni akar, szükség, hogy ne 
csak értük, hanem köztük is éljen, őket lélek
tani tanulmány’ tárgyául vegye. Ezenfölül Lach- 
majin tr. ur minden elágzó foglalkozástól irtó
zik; ha már a vakok a növeldéből mindjárt az 
ápoldába lépnek át, itt a dolog igen egyszerű, 
ellenben egészen más alakot ölt, ha azok ki
képzési idejök’ elteltével, a szükséges kereset
mód’ vagy a megkívántaié talentom’ hiánya 
miatt, czélellenesen az intézet’ segélyére szo
rulnak. DOLEZSALEK ANTAL.

(Folytattatik.)

—«fr*»®*«*-—

N É H Á N Y  E M I É K S Z Ó
A TENGERMELLÉKRŐL.

(Folytatás.)
Brodtul egész a tengerpartig majdnem ki 

zárólag Batthyány gróf’ jószágain keresztül visz 
utad ; falut azonban már itt gyéren találsz, mind
össze egykét apró házcsoportot; de maga a 
Luizaút egy hosszú élénk utczát képez Károly- 
vártól Fiúméig; majd minden puskalövetnyire 
egyegy ház. Ezeknek egyikén— Skrádon túl— 
illy vöröskrétás és rőfös betüjü fölirást olvas
tam : ,,K e r e k e s m e s t e r “ alatta pedig hibá
san németül „ V o g n e r 11. Időm nem engedé, 
hogy e derék kerekesmestert meglátogassam , 
ki a vadonban is jobban látszik kötelességét 
érteni, mint sok pesti sógor.

A vidék terméketlen, s a nép meg sem 
kisérti a meddő föld’ mivelését; erdőszet, épü
let- hajó- s dongafa készítés , fuvarozás és út- 
csinálással keresi kenyerét, vagy helyesben é- 
letét; mert h a — a szentirás szerint — nem él
het az ember csupán kenyérrel, itt bebizonyul, 
mikép a földnek ura e mindennapi szükség nél
kül is elélhet. A kereskedés, ollvkor csempé
szet meggazdagíthat egyeseket, de a nép szo- 
rosb értelemben, csak hyperbolaképen imád- 
kozza a „mindennapi kenyerünket“ , mert ke
nyeret még pünkösd’ napján sem lát, sőt a fiu
mei piaczon sem igen láthatni becsületes czipót, 
annál kevesbbé .debreczeni fajta kenyereket.— 
Zsemlét,s vastag pereczforma valamit árulnak 
csak. A szegény köznép egyetlen tápláléka, ka
lácsa , pecsenyéje a classicus Polenta — oláh
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puliszka. De a borivá?’ mesterségét azért jól 
érti. Otthonn főtt és szárazon megborsolt bab 
vagy borsót rak vörös czafrangos tarisznyája’ 
fenekére, evvel a korcsmába megy, s mohón 
mint Esau a lencsét, marokkal tömi torkába a 
szomjaztatót, mire akárhány iccze bort korcso
lyáztat le felcsiklandott gégéjén.

A házak, mint Horváthországban többnyi
re, fából építvék, de még a kőházaknak is rit
kán van kéménye, a füst az ajtón bocsáttatik 
ki, mi a házaknak füstös, kormos és visszata
szító külsőt ad

A lángok' karcsú szülöttje ős anyahonába 
az égbe kívánkozik, a butaság akadályozza ma
gas szállongásaiban , alacson tekervényes utak
ra és szolgai hajlongásokra akarja szorítani az 
ős elemek’ szabad fiát. És ő elnyomóját vak
sággal, fogházát gyászszínnel bélyegzi, a ha
ladást akadályozók’ rettentő példájára.

Egyébiránt emeletesek többnyire még a 
faházak is, elrendezésűkben pedig a b á r k a ’ 
rendszerét követik; az emeletben az ember, 
alrészben a háziállat tanyázik. Takarmány' hiá
nya miatt— egész horváthországi utunkban egy 
becsületes kazalt sem láttunk, a széna hitvány 
szunyogboglyácskákba rakatik — szarvasmar
hát csak igen keveset tenyésztenek , és ez is 
silány, vöröses és rövidszarvu; juhot pedig 
csak annyit, mennyi a család’ ruházatára szük
séges gyapjúval elláthatja a házat, mit aztán a 
szorgalmas gazdasszony maga készít el.

A gyönge nőnemnek általában sanyarú 
sorsa lehet e hegylakosoknál. A férfi egész 
éven át az erdőben, Luizaúton vagy tengerpar
ton dolgozik , a gyermek pedig mihelyest csak 
bírja, a Luizaútra megy követ tördelni, vagy 
a városba szolgálni; a kis gazdaság’ terhei te
hát mind a szegény nő’ vállaira nehezülnek. Ö 
bajlódik a hálátlan földbe elvetett liliputi ko
lompár s káposztával; a kis gyermek, a kony
ha, az ól ő reá vár, s ha fölmenté a gabnahiány 
a kenyérsütéstől, ő készíti maga, gyermekesőt 
férje' számára is még a felsőruhát is. (A mo
sásban azon magyar példaszó szerint: ,,akár az 
ebet a falhoz akár a falat az ebhez“ sulykot 
nem használ, hanem megcsípi az inget galléré
nál , neki áll egy lapos kőnek s úgy oda csap
ja hogy szinte foszlik bele. A mi ugyan nem a 
legjobb gazdálkodásra mutat, de bizonyítja leg
alább , hogy atvánkfiai ugyancsak nagyon is 
e l v e t e t t é k  a s ul ykot ) .  De a házon kívü
li, és asszonyerőt túlhaladó terhes munka is nő 
által végeztetik; valóban szomorítón hat érzé
keny szívedre fajod’ törékenyebb felét a leg
nehezebb terhek alatt görnyedezve s alig liheg
ve a magas bérczeken fölvánszorogni látni, ki 
kezeit teherhordás közben sem heverteti, ha
nem a feje körül mint guzsalyra tekert gyap
jút fonogatja. Távúiról mondanád, vén görbe

anyóka, ki öszhaját fonja tekercsekbe, köze
lebbről azonban fiatal, érdekes, de nyomor és 
nehéz munkától sápadt arczot látsz.

Merzlavadicza völgyben egy szeszélyes a- 
laku , inkább üveghutához mint lakházhoz ha* 
sonló magányos építmény áll kis távulságban 
az úttól. A ház különös külseje és néhány föld
hasáb' mészszeli kövérítése s müértői mivelleté- 
se — mig egész Horváthországban hanyag bo- 
gárhálu szántást láttunk csak divatozni — tanult 
de különcz gazdát gyaníttat. Ki is pazarol
hatja értelmiségét, fáradságát illy hálátlan föld
re v melly alma nagyságú káposztát is alig te
rem, e borafagyasztolta légben, melly a gyü
mölcsöt is ritkán érleli! Százat egy ellen, e kü
löncz is azon nagy nemzetnek egyik fia, melly- 
nek tengert fékező szelleme a szokottat, a köny- 
nyüt vállalkozására méltatlannak tartván , be
kalandoz tengert és szárazföldet, a nehezet a 
lehetlent fölkereső, s vele megbirkózandó. Mr. 
S c o t t  mintegy 17 éve lakja e kis Szibériát, 
földjét saját kezével miveli, a miben, úgy mint 
házában is, old England'szokásaihoz ragaszko
dik. Egyébiránt igen jól bírja magát, s noha 
családjával tökéletes elszigeteltségben é l , mind- 
azáltal a vidék' lakosainál nagy tiszteletben áll. 
Egyik gyönyörű, ritka műveltségű leánya — 
quite a litterary character — ki maga is enye- 
leg atyja' különködésein, hazánkfiát B....y urat 
— a fiumei főkormányszék’ első titoknokát — 
boldogítja női kellem és lelki báj koszoruzta há
zasságban.

E völgyön túl kezdődik a tengermellék' 
vészszellemének a Borának iszonyköre.

Mondják hogy egy századdal ezelőtt e vi
dék is termékenyebb volt, de a nyerészkedő 
ember megfosztá a hegyormokat zöld koszorúi
tól, s kaput nyitott a romboló elemnek, melly 
fájdalom az erdők' folytonos pusztításával not
ion nő, az egész környéket lakhatlan sivataggá 
teszi, s nem ritkán az utasoknak is veszedel
mes, miután 70—80 mázsás fuvart is felfordít; 
elannyira hogy a Luizaút' gondos társasága az 
ölnvi' magasságú támfalakban sem látván elég 
biztosságot, embereket tart az állomásokon, 
kik a Bora' dühöngésekor (leginkább őszutó s 
tavaszhó közti hónapokban) a szekeret két ol
dalról tartva kisérik el e helyeken (Visszatér
tünkben szinte ez emberek' segélyét vettük 
igénybe. —-.A vaspálya födött galleriákkal fog 
elláttatni). Pusztításának nyomai mind irtóza
tosbak, mennél inkább közelítesz a tengerhez. 
Ravnánál a fasudarak fönállanak ugyan még, 
de már lombtalanok , sárgák; tovább már a föl
det is elsöpri a szikláról, és a szegény pór kő
fallal kénytelen védeni a távul vÖlgybül kosár
ban összehordott parányi foldecskéjét. De leg- 

I iszonyúbb dühöngését a Porta Croaticánál űzi.
I Itt már nem csak egy porszemnvi földet nem
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fi látni, de magát az érczsziklál is szétrepeszti , | 
és apró darabokra vagdalja. Magok a hegyek I 
is inkább óriások által felhordott kőhalmazak- 
hoz hasonlítnak; mondanád mind megannyi Ni
nive' ledöntött falainak romhalmai, vagy hitelt 
adnál a népmondának, miszerint a Bélától meg
veretett tatárok kővé vált koponyáinak halmazai. 
Szemed hiába keres egy nyugvó pontocskát, 
mindenfelől egyforma kietlen romladék, élet
nélküliség , a semmisülés' képe, az enyészet’ 
nagyszerű temploma, a természet’ halála ! Iszony 
fogja el kebledet, szived szorul, semmiséged’ 

i érzetében elnémulsz, és megismered az alkotó’ 
mindenhatóságát, a még pusztításban is határ
talant, véghetlent.

De mi ez! amott egy zöldes pontocska, 
most nagyobb, szélesebb , mindig szélesebb, — 
nagyszerű, véghetlen! — ez a tenger!

A tenger! s e silány holt betűk adják hü 
képét e véghetlen fogalomnak ! s gyönge avat- 
lan toll fesse pár szóban , mit a tenger’ első 
megpillantásánál érzék ? A vak, ki e perczben 
szabadult meg szemhályogától, s megpillantja e- 
lőszor a véghetlen égivet, mit eddig csak szó- 
bul ismert, — mit hét nyelv’ első költőitől e le- 
irhatlan látványról olvasók , a szent Hárfástól 
Child Harold vándorló éneklőjéig, csak hideg 
álomkép, színpadi holdvilág, a valóhoz képest. 
Aztán ne beszéljetek nekem Velencze , Genua, 
Nápoly s más tengeri tájképekről, azok na- 
gyobbszerü hirdetői lehetnek az alkotó' fönsé- 
gének , de — vádoljatok bár particularismussal 
— szivemnek nem mondhatnak annyit, mint 
Quarnero’ öble, mert ez a magyar tenger, és 
azon parányi fehér pontocskák , mellyek a tá
vol láthatár’ szélén daruként szárnyalnak , ma
gyar földön épült hajók , magyar fold’ áldásait- 
röpítik a távol égövek' népeihez.

DIÓSY MÁRTON. 
(Vége jövőré.)

SZERELEM.
O... Etelkához.

10 .

Alig volt egy rövidke perez 
Viszontlátásunk, kedvesein !
S e perez, mint végtelen aranyszál 
Húzódik végig éltemen.

Pillantásod’ forró sugáritól 
Szemed’ egébe olvadt lelkem á t ,
S úgy néztelek miként'.....miként 
Szivem’ Arkangyalát!!

LISZNYAY KÁLMÁN.

— —

E S T I SZEMLE.
ielött átmennénk a 
napi események' e 
lősorolására , sza

badjon minmagunk- 
ra, illetőleg lapjaink
ra vonni tisztelt ol 
vasóink’ becses fi

gyelmét. Negyedik év’ küszöbén áll folyóira
tunk. Szándékunk azt e beálló negyedik évben 
is folytatni, s e sorok’ czélja a tisztelt közön
ség’ pártfogását felhíni s új előfizetésre fölszó- 
lítni, mert hiszen e pártfogás, melly lapjainkat 
3 éven át föntartá, az, mi egy lap’ léteiének 
életfoltéte, mi nélkül minden szándok eredmény
telen. Kitűzött czélunk ismertebb már, sem
hogy újra említnünk kellene, — szilárdul törek- 
vendünk e czél felé ezentúl is, küzdve ál s bal
tanok ellen irodalom, művészet s társaséletben. 
Azon tisztelt irók' koszorúja, kiknek eddigi szel
lemi kincseit köszöni a Honderű, lesz munkás 
jövőre is, becses olvasmánvnyá emelni azt. 
Külalakján sem változtatunk lapunknak semmit, 
s harmadfél ives füzetekben adandjuk ki, min
den kedden, mint eddig. A háböltőzékek ked
veltebbek, semhogy velők felhagyni eszünkbe 
juthatna , de lehetőleg minden igényt kielégíte
ni kívánván , jövőre ollykor, amazokkal felvált
va, rendes divatképeket is adandunk, — s ezek 
mellett más érdekes mümellékletekről is gon
doskodónk. Csupán egy, de ugyancsak lénye
gesváltozáson megy át lapunk. Á r á t  t u d n i 
i l l i k — mint már előlegesen is jelentők — 
t e t e m e s e n  l e s z á l l í t o t t u k .  Ugyanis 
f é l é v i  á r a  helyben 5 vidéken 6 pft lesz 
ezentúl. E példátlan olcsóság által eddiginél 
még kiterjedtebb kört vélünk alapítani lapunk
nak az olvasóvilágban, s igy még nagyobb párt
fogást tapasztalandni. Szabadjon tehát remél
nünk, mikép a tisztelt közönség, méltányolva 
eddigi törekvésinket. s nem csak szellemi, de 
tetemes pénzbeli áldozatiakat is, tovább isápo- 
landja szépirodalmi intézetünket, s annak óhaj
tott szilárd megalapulását eszközlendi. — S most 
menjünk a szokott szemlerendre.

— Az anyaszentegyházat és iskolákat bol
dogító, jótékony főpásztor, érd. k. püspök Ko
vács Miklós ő nmlga a gyergyó-szent-miklósi 
tanoda’ pénzalapjának öregbítésére újra egy 
ezer ezüst ft tőkét méltóztatott kegyesen aján
dékozni.

— Váczról írják a Rel. és Név. lapnak : 
Ámbátor a jótékonyság’ erénye, mint havasi ibo
lya , csak a titok’ árnyában szeret díszleni; s 
ámbátor a jótevő nyilvános magasztalásra nem 
szorul, mert boldogító Öntudatában találja leg-

3
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f dicsőbb jutalmát; mégis, mivel a valódi érdem
nek nem az rendeltetése , hogy véka alá rejtes- 
sék, hanem hogy világítson, s ragyogó sugá- 
raival másokat is jeles tettekre hevítsen — sie
tek napfényre hozni, s jelen sorokban a t. ol
vasó közönségnek bemutatni megyénk’ kegyes 
főpásztorának, s k. kinevezett kalocsai érsek
nek, nmlt. gr. Nádasdy Paulai Ferencz ur ő 
excjának legújabban a közjó’ érdekében gya
korlott ajándékoskodását, a tudományok és ne
velés’ oltárán nagylelküleg bemutatott megbe
csülhetetlen áldozatát. — Tudva levő dolog, 
hogy ő excja, számos éveken keresztül nagy 
szorgalom- és még nagyobb költséggel gyűjtött, 
terjedelmes, és válogatott müvekben gazdag 
könyvtárral bir; és ime, múlt napokban, e 
nagybecsű, s méltán ,tudománytenger‘nek ne
vezhető gyűjtemény’ tetemes, közel kétezer kö
tetre terjedő részét, a váczi püspöki széknek 
díszére és utódainak javára, nagylelküleg a 
püspökség’ könyvtárához csatoló; egyszersmind 
pedig a helybeli p. lyceum’ tanitókara iránti 
szives vonzalmának emlékéül, a bibliai régisé
gek- és a szent könyvekbei bevezetés- és ezek’ 
magyarázatának tanszékét egy, a szakbeli tu
dományok’ minden ágaira kiterjedő, becses 
müvekből álló k é z i k ö n y v t á r r a l  ellátni, 
s illetőleg megajándékozni méltóztatott.— To
vábbá , jól tudván ő excja, miként napjainkban 
a lelkipásztornak, hacsak hivatalos működése’ 
hatását minden lépésnél semlegesítve látni nem 
akarja , a tudományok’ izzasztó pályáján, a kor’ 
kivánataival párvonalban kell haladnia, különö
sen pedig a biltudományok’ magasb régiójában 
járatlannak, idegennek lennie nem szabad ; és 
igy tisztán állván előtte az is, miszerint az egy
házi nevelésnek korunk’ szükségeiből folyó e- 
gyik főfeladata: a t u d o m á n y o k ’ s z e r e -  
t e t é t  c s ö p ö g t e t n i  a nö v e n d é k e k ’ke- 
b e l é b e ,  — mit a már több növeldében siker
rel működő o l v a s ó - e g y l e t e k  által (min
denesetre kellő felügyelés és irányadás mellett) 
legczélszerübben , s eredménydúsabban eszkö
zölhetni, — magas figyelmét kiterjeszté a nö
vendékpapság’ „magyar olvasó-egyletére1 i s , 
és nehogy e zsenge intézet, melly különben is 
az ő bőkezűségének köszöni léteiét, szellemi 
táp’ hiánya miatt keletkezése’ hajnalán sírba 
dőljön, hanem inkább virágozzék, és kitűzött 
szép czélja felé a dicséretesen megkezdett pá
lyán gyorsan haladjon: könyvtárát, a már ko
rábban ajándékozott munkákon kívül, újólag 
mintegy száz kötetre terjedő, s jobbadán a leg
jelesebb külföldi egyházi folyóiratokbul álló 
gyüjteménynyel gyarapítani kegyeskedett. Vég-

t r e , ő excja, a helybeli katonai növeldére is 
kiterjeszté ezúttal kegyességének ápoló szár
nyait, s több jeles tartalmú könyveken s föld
abroszokon kívül 50 pflot méltóztatott az ille-
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tő igazgatónak átszolgáltatni, azon világos ki- r í  
jelentéssel, miszerint ez összeg a növendékek’ /(. 
tökéletesülését elősegítő eszközök’ megszerzé
sére fordíttassék.

— Még egy jótékony tettet kell lapjaink’ j 
mai számába följegyeznünk, — a nemes sáfár
kodásnak egy ritka példáját. Gróf Bethlen Ádám
t. i. — ki fiörökös nélkül lévén , nagy birtokait, 
kedvezőleg legközelbi véreinek adá át — birto
kaiban jobbágyainak minden adóssági tartozá
sukat nagylelkűen örökre elengodé. Milly tete
mes legyen az öszveg, mellyel a nemes gróf 
ekkép saját szegény jobbágyainak ajándékozott, j 
megítélheti olvasó, miután legkisebb birtokában 
(Keresden) is 12,000 ftot hoza kamatul a job- j 
bágynép’ adóssága. Ritka, s követést érdemlő 
példa.

— Valamint óhajtanék azt is, vajha mi
nél több utánzókra találna dús nagyaink közt a 
lelkes gróf B a t t h y á n y  K á z m é r  ő múltnak 
legújabb tette, mellyel a magyar irodalom irán
ti érdemeit újabbal tetézte, s honfiérdemeinek 
fénylő dicskoszorúját egy új lombbal gazdagí
tó. Azon tettét értjük, miszerint koszorús köl
tőnket V ö r ö s m a r t y t ,  a Szózat s Fóti dal’ 
költőjét, bicskei jószágában két majorságtelek
kel ajándékozó meg, a költő’ irodalmi érdemei
nek elismerő méltánylatául. Sokáig éljenek köl
tő és maecenas!

— De nem csak honunk’ határin belül, ha
nem távul, a Hradsin’ ó palotáiban is, miknek 
lábainál a Morva’ vize hempelyeg, létezik hatal
mas pártfogója , lombosuló magyar irodalmunk
nak. I s t v á n ,  cs. kir. főherczeg s Csehország’ 
főkormányzója ez, ki, legközelebb megjelent illy 
czimü jogtani munka: „ A l a p e l v e k  a ma 
g y a r h o n i  p o l g á r j o g b a n “ ő fenségének 
ajánltatván az iró által, az elfogadó kegyes vá
laszt következő, sajátkezüleg irt nagyon becses 
sorokban nyilvánítni méltóztatott: „T. Kallós 
Lajos urnák k. t. h. ügyvédnek. Múlt évi ősz
utó hava’ 30-kán hozzám intézett kérelmében 
megegyezvén, örömmel és azon kívánsággal fo
gadom kegyed’ munkája’ ajánlatát, hogy ezen 
határozásom szives részvétem’ bizonyságául 
szolgáljon , mellyel a honunkban föléledő tudo
mánybeli ipar iránt viseltetem, mit tehetségem
ből előmozdítni mindenkor kész leszek. Költ 
Bécsben 1845. tavaszutó’ 6-án. I s t v á n  m.k.“

—- Maga a fönemlített munka’ bővebb is
mertetése, tárgyánál fogva, lapunk’ körén kívül 
esvén , legyen elég az t , mint arra igen érde
mest^ jog és törvénynyel foglalkodó közönség
nek ajánlani.

— Dávi d  F e l i c i a n  ur,  miután hang
versenyét múlt kedden estve , hasonlókép a né
met színházban, ismételé, Bécsbe utazott, nagy
szerű szerzeményeit az ottani közönség’ elé is 
hozni szándékozván.
-------------------------------------------
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—  Onnan pedig hozzánk a hires zenehős 
Be r l i o z  H e k t o r  ur váratik , ki minden órán 
megérkezendő. Hol adandja hangversenyeit? 
még nem tudjuk.

— Nemzeti színházunk nem sok újat ho
zott e napokban. Egyetlen újdonság a Telepi ur' 
jutalmára adott 2 flvsos vígjáték volt, mellynek 
czime:Az u n a t k o z o t t ,  s mellyet a nem
zeti színpad’ deszkáira föl sem kellett volna bo
csátani. Azon bohózati elménczkedések—-hála 
Istennek — nálunk igen szépen kipiszszegtet- 
nek, s csak igen kevés karzathöst kaczagtat- 
nak meg. Telepi ur’ ködfátyolképei csinosak vol
nának, ha üvegfestményei jobban sikerültek 
volna, — de ezeket alig nevezhetni többnek má
zolásoknál. Egyébiránt szorgalmas és sok Ügyes
ségű Telepink jobb jutalmat érdemlett volna.

— De térjünk vissza az előadásra , s mond
juk meg, mikép újra szigorúan meg kell ró
nunk azon pórtempót, miszerint színész u- 
raknak különös szenvedélyük van a színpadon 
dohányozgatni. Már szót emelénk e miatt. Kí
vánjuk hogy ez újbóli felszólalás figyelemre mél
tassák. Örökösen dohányozni színen, nőket pi
pázva fogadni, a színpadot ekkép korcsmává 
tenni nincs rendén, se visszaélést szigorúan el- 
tiltatni kérjük igazgatóságilag, ha ez urak ma
guk annyi izlési belátással bírni nem akarnak , 
hogy az élet’ illynemü hű utánzása korcsmái 
állásba, s nem nemzeti színpadra való.

— Meg kell továbbá újra és ismételve 
rónunk a légszeszvilágítás’ kezelőit. A légszesz 
annyira kiállhatlan bűzü untalan , hogy innetto- 
va kikergetend bennünket a színházból. Nem 
szólanánk, ha meg nem volnánk győződve, mi
kép e türhetlen bűzt egyesek’ hanyagsága miatt 
kénytelen szenvedni a közönség, — közönség , 
melly igen megérdemli, hogy minden tekintet
ben figyelem bizonyíttassék iránta.

— Derék S z e n t p é t e r y n k  ma estve 
adja a K ét  p i s z t o l y  t jutalomjátékául. Aju- 
talmazandót a közönség’ kegyébe ajánlani való
ban fölösleges dolog volna.

— Színháznál lévén épen, bátorkodunk fi
gyelmeztetni az illetőket, mikép a hölgysereg, 
melly színházunkat olly szép számban látogat
ja , fölöttébb le leendne kötelezve, ha némi fi
gyelmet fordítnának az illetők a hatvaniutcza’ 
s színház’ sarkai közti országúti átjárás’ tisz
tán tartására. Egész városbul ki lehet sár nél
kül jutni a színházig, csupán e kis közön van 
az ember kitéve az örökös sár és piszoknak. 
Szabadjon e figyelmeztetésünknek sikert re
mélnünk.

— A Tunnell' tárgyában e napokban tar
tatott gyűlés ő excja gróf Széchenyi István ur’ 
elnöklete alatt, melly alkalommal a társaság tel
jesen megalakult. A költségterv 300,000 pft,

--------------------------------------------

melly öszveg 3000 darab 100 pftos részvé
nyek' kibocsátása által fog beszereztetni. Mint
hogy azonban a tőkét karnatozatlanul hevertetni 
a társaság nem akarja, jövedelmezni pedig a 
tunnel csak a híd’ megnyitása után foghat, en
nek s a tunnellnek megnyitását egyszerre szán
dékozik eszközölni a társaság, s igy az építés
nek — az egész tunnell’ elkészülte egy évi idő
közt igényelvén csak— megkezdését még pár 
évig halasztani fogja.

— A szarvashajhászalok igen szép sikerrel, 
s sok mulatságot nyújtva folytattatnak. Különö
sen kitűnt a hajhászlovak közt gr. Bethlen Jó
zsefnek egy kis T o p i k a  nevű erdélyi lova, 
melly a legjobb angol ivadék lovakon túltesz. 
A nimrodi mulatozásokat barátságos lakoma kö
veti a casinoteremben, hol derülten mulatoz
nak a vadász urak.

— Egy újdon nyitott divatáruteremre kí
vánjuk figyelmeztetni a hölgyvilágot. Co f f i n  
asszonyság’ salonjaiban a legizlemesb, legvá- 
lasztékosb divatkészítményekben válogathat 
nagyságtok’ kényes ízlése, még pedig akár ho
ni , akár külföldi készítményeket kívánnak vá
sárolni. De különösen honi pipereczikkekkel dús 
válogathatásban van ellátva Coffin asszony, s 
minden készítményei e legutósó Ízlésű bécsi s 
franczia divat szerint szabvák.

— A kártékony hazárdjátékok ellen, mely- 
lyek’ vészes mételye már a gőzhajókra is elha
rapózott, erélyes rendelet érkezett felsőbb hely
ről a gőzhajóigazgatósághoz, minek következ
tében alaposan remélhetni e gonosznak a gőzha- 
jókróli teljes kiirtatását.

— A vasút Dunakesziig múlt napokban 
nyittatott meg. Jövő tavasz’ elején már minden
esetre Váczig gőzkocsizandunk. Köz elismerést 
talál minden hazai hírlapban a nemzeti elem
nek e vállalatnál túlnyomóvá tétele az idegen 
fölött, s ez elismerésben mi is szívesen oszto
zunk.

—  V a h o t  S á n d o r ,  legszivélyesb fia
tal költőink' egyike, összeszedve költeményeit, 
azokat kiadni szándékozik. Előre figyelmeztet
jük rá a költészet' barátit— s kivált barátnőit.

— V á r a y  ur, városunk’ egyik jeles te
hetségű , s alapos énekismeretekkel biró éne
kese , tanítási órákat adni kész az éneklésben. 
Ajánljuk őt az énekelni vágyóknak. Lakik a hal- 
piaczi festőházban.

— A n e m z e t i n e k  a pes t i  Körhöz in
tézett, s a két társaság’ egyesülését indítványo
zó felszólítása alkalmasint nem fog sikeretlenül 
elhangzani, s az egyesülés hihetőleg megtörté- 
nendik. Ez magunknak is őszinte ohajtatunk. Ez 
esetre már is a horváthházi szállás’ nagyobbí- 
tásárul gondolkozik a nemzeti kör , még egy- 
pár szomszéd szobát akarván — ha lehetséges

*
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f  lesz— a mostani tizennégyhez csatolni. Ha a 
két Kor egyesül, tagjainak száma mogüti az 
ezeret.

— Az Ungar lap, mellynek a magyar hazafi- 
ság, mint látszik, igen jól kamatoz, nagyon rósz 
néven veszi, hogy meg találók mondani, mikép 
Thalberget, a német művészt, német hírlap gya- 
lázta , s a helyett hogy mint ,nagy magyar ha
zafi1 velünk kezet fogva megszapulná a sógort, 
ellenünk bezderkedik nevetségesen sajátságos 
praepotentziával a jámbor, és még kérdőjel
lel kér számot egyik derék collegánk' azon ki
tételéért , miszerint az ,vendégeknek1 meri ne
vezni honunkban a német journalistákat. Ugyan 
édes kedves, bennünket szegény fejünket gőgö
sen fitymáló nagy hazafi Ungar u r— risum te- 
neatis ! — hát mik Önök’ íróik, kik többnyire 
külföldrül vergődnek be a magyarnémet journa- 
listicához, s még magyarul sem tudnak, egye
bek mint vendégek? Még pedig — miként az 
ezen sorainkra rést adó czikkről ítéjhetni—oly- 
lyan vendégek, kik az Aesopus' meséjébenibi
zonyos , a házigazdát saját lakásából kihergelő, 
vendégcsoporthoz mód nélkül basonlítnak. E- 
gyébiránt— hogy ön’ felhívására specialis a- 
dattal is szolgáljunk — a sok kegyetek által is 
sárral dobott külhoni művészek kozol, elég le
gyen a jeles Morianit, Devrient s legközelebb 
David Felicient említenünk.

— **»&«*■—

KÜLFÖLDI LEVELEZÉS.

TISZTELT HONFITÁRSAM!

LONDON , őszutó’ 18. 1845. Ön, ki na
ponkint tanúja a világ' folyamának, ki mint iró, 
következőleg emberismerő. ismerni fogja a ke
bel’ szerkezetét s az ifjú kor’veszedelmes hely 
zetét, ön pártatlan bíráló lesz jelen szomorú 
állapotom okai fölött is, s mint illyen, nem fog 
neheztelni alkalmatlankodásomért.

Tudni fogja Ön , hogy a legjobb kebel is 
áldozata ollykor a roszul választott társaságnak, 
s hogy ifjúság' könnyelmeit csak érettebb évek
kel váltják föl az érettebb elvek. Sajnos ! hogy 
többnyire vagyon’ és köztisztelet' áldozatával , 
gyakran pedig Önbecs’ és lélek’ vesztével. Sze
rencsés az, ki csak földi értéke' árán vásárlott 
tapasztalást s keble’ jobb részét önnyugalmául 
menthette meg.

Miért hozom ezeket bevezetésül ön elé ? 
ön, ki előtt némileg az élet’ színpadán egykor 
viselt szerepem nem egészen ismeretlen—köny- 
nyen megitélendheti; valamint azt is, vájjon 
ollykor a viszony , ollykor pedig kaján barátok 
nem fő alapjai-e némelly egyén' estének.

De ha igaz, hogy az arany mennél több

------------------------------------------------------------------------------------------------—

fokán megy keresztül a tisztulásnak, annál be- 
csesb , úgy az ember is a sorsiul bírván bizony
ságlevelet, (mint ki annak különféle kísérletein 
szerzett tapasztalást) ítéletem szerint alkalma
tosé , biztosb, érettebb , meggondolóbb, követ
kezőleg becsesé is. Ritka az , ki az élet’ ama 
nagy iskoláján gázolván által, nem tudná a szé
dítő örvényt a biztos ösvénytől különböztetni. 
Csak az illyen tudja voltakép becsülni az élet’ 
nyugalmas óráit, s használni drága s visszahív- 
hatlan perczeit. ’)

Éltem' könnyelműen átélt napjaiban a sors 
volt az , melly minden földi vagyonomtum meg
fosztott, s azon szomorú csapás után ismét a 
sors volt az , melly bizonyossá tön , hogy keb
lem még romlatlan s tiszta maradt, (my morals 
were relaxed but not abandoned) s melly magya
rázni tanított egy halandó’ hivatását s köte
lességeit.

Azon hirtelen változás , független s gond 
nélküli helyzetemből az ellenkezőbe sujtatni, ha
zámat elhagyni s idegen éghajlat alatt menedé
ket keresni kény teteti. Rég táplált szándékom 
volt különben is külföldön tapasztalást szerezni, 
visszatérni s honomnak szentelni erőmet.

így tervem’ következésében 1842. év ősz
utó' 9-kén Bécsből útnak indultam, s Cseh, 
Szász, Porosz, Dán, Svéd, Orosz, Lengyel és 
Morvaországokat látogattam meg. 18 13. évi ta
vaszelő' 22-kén Pestre visszaérkeztem , s on
nan haza utaztam. Azonban otthonn néhány he
teknél tovább nem maradhattam , s zavart vi- 
szonyim miatt tavaszhó' 26-kán ismét Pestre 
utaztam, melly alkalommal szerencsém volt ke
gyednél józsefpiaczi lakásán tiszteikedni. kérve 
önt, valamelly illő elfoglaltatási módhoz juttat
ni aláz. tisztelőjét. Néhány nappd ezután is
mét Bécsbe mentem, s tavaszutó’ 1-jén 1843-ban 
második utazásomra indultam. Azon alkalommal 
beutaztam Münich, Schweicz (20 napig gyalog) 
Lyon, Marseille, Barcellona, Madrid, S. Se
bastian , Bordeaux , Páris , Brüssel, Rotterdám. 
Amsterdám , Hannover, Brunszvik , Némethon’ 
egyéb fővárosait (gyalog), a rajnai utat,Mann- 
heimtól Rotterdámig, úgy London és környékét, 
Dublin, Glasgow, Edinburgh. Southampton, 
Brighton , Dover, Ostende, ismét Cölln, Stutt- 
gárt, Nürnberg, Regensburg, Lincz , Bécs, és 
igy Pozsont, hová 1844. év’ télhó’ 14 kén ér
keztem, onnan párnapi pihenés után a kellemes 
magyar postával Győrön keresztül haza utaz
tam ; mindazáltal ott télutó’ 10-nél tovább nem

1) ügy van. De a világ ollykor a legloyalisabb szán
déknak sem hisz , s leélt életünk’ gomolyájából 
szövögeti jövönk’ átlátszó fátyolét — Ám de ez 
kegyedet el ne rettentse, tapossa ön tovább is 
az ösvényt, melly a tántorithatlan becsületé, 
s kell hogy áldás kövesse szándokát. P. H.L.



maradhattam. Zsarnoki bánásmódja egy olly 
egyénnek, kihez a legszorosb kötelesség fűzte 
lánczok kell vala hogy csatoljanak, éltemet anv- 
nyira megkeserítette, hogy lemondva minden 
remélhető segélyről, kevés értékemmel, mellv 
még hátra maradt, Pozsonba visszautaztam, hol 
azon reményben , hogy nagybátyám P. párt
fogását kivívandom, azon hó' 20 dikáig ma
radtam, azonban magamat földig megalázni 
nem tudám, s czélomat vesztve, újra Bécsen ke
resztül szolgálat' keresése végett külföldre bal
lagtam , s tavaszelő’ 4-kén Prága , Drezda, Lip
cse , Hannover és Ostenden keresztül London
ban találtam magamat. Ezen harmadik utam- 
ban Fortuna lehetően segített. Lipcse és Han
nover közötti vaspályán egy nyugatindiai nagy
kereskedővel kötöttem ismeretséget , s Hanno
verben kétnapi mutatásunk alkalmával neki uta
zási czélomat fölfedezvén, minthogy ő épen egy 
német nyelven levelező segéd' keresetében volt, 
kit magával kivinni kívánt, engem’ azon hiva
tallal megkínált. Én kapva kaptam a jó alkal
mon, melly olly szerencsésen vetette magát 
utamba , s csakhamar rövid fontolás után föl
tételeibe bele egyeztem , mellyhez képest mint 
német levelezősegéd tavaszelő’ 1-vel hivatalá
ba szegődtem. Hannoverből elöljárómmal Lon
donba utaztam , hol mint már említém tavasz
elő’ 1 jén érkeztem vele meg. Itt háromnapi 
tartózkodásunk után dolgainkat bevégezve, u- 
gyanazon hó’ 8-kán Liverpoolba mentünk, 12-én 
egy Canadába kitűzött gőzösre ültünk, s 10 na
pi nagyon kedvező utazás után azon hó’ 28-kán 
Montrealban szálltunk ki. Montrealban dolgaink, 
(melly várossal élénk kereskedési viszonyban 
voltunk) tavaszhó’ 10-kéig tartóztattak le, melly 
nap Nevvyorkba indultunk. Utunkat félkörben 
tevén , a Niagara’ esését látogattuk meg. — 
Newyorkba tavaszhó 29-kén érkeztünk meg , 
ott tavaszutó’ 11 -kéig tartottak ügyeink. In
nen Philadelphiába folytattuk utunkat , hol elöl
járóm hitvesével kívánt találkozni, ki philadel
phiai születés lévén, szülői látogatásán volt. Itt 
nyárelő’ 20-káig maradiunk, melly nap csalá
dostul Newyorkba utaztunk vissza, s New- 
Orleansba induló gőzösön helyet foglalva, 9 na
pi hőséggel küzdött utazásunk után ott nyár
elő’ 30-kán partra léptünk. New Orleansban u- 
tósó kereskedési dolgaink 15 napig foglaltak 
e l , mellyeknek bevégzésével nyárhó’ 16-kán 
gőzösre ültünk, s minekutána 13 napi utazá
sunk alatt utasok’ es portékák’ kicserélése vé 
gett Havanna (Cuba szigetén), St. Anna (Jamaica) 
és Cuba (Cuba) városainál, mindenütt egyegy 
napot töltvén, megmeg állottunk volna, nyár
hó’ 28-kán Haiti vagyis San Domingo szigetén 
léptünk szárazra.

Port au Prince városában (Haiti), hol a töb - 
biek közt elöljárómnak egyik nevezetesb keres

kedési háza volt, bármi jó bánásmódot tapasz
taltam, a kiállbatlan hőség miatt , melly egés- 
ségemet rontá , 7 hónapnál tovább nem ma
radhattam, s összesen egy évi hivataloskodásom 
után orvosi tanács’ következtében (elöljáróm 
nagylelkűsége által ajánló levelekkel s béremen 
fölül útiköltséggel megajándékozva) 1815 évi 
tavaszelő’ 2-kán az első induló gőzössel Angol
honba indultam, s nagyon kedvező széllel, mind- 
azállal zajos 26 napi utazásunk után , ugyan
csak 1815 év’ tavaszelő’ 28-kán Southampton- 
ban ismét európai földön valék.

Ajánló leveleim' egyike egy Londonban la
kó, trónját veszteti német fejedelem első ka
marásához volt intézve, melly minden egyéb 
közöl legjobban segített, mellyhez képest meg
érkezésem után néhány hetekkel szerencsés 
voltam braunschweigi volt fejedelmi herczeg Ká
roly kamarása’ gr. WuitS Césár’ oldalánál f. é. 
tavaszhó’ 17-kén titoknoki hivatalt nyerni.

Ugv hiszem nem szükséges kegyednek em
lítést tenni, mikép vonta magára ezen boldog
talan természetű herczeg letrónzásának követ
kezéseit ? mi gonosz hírben áll a világ — külö
nösen Angolhon elölt? — mint írnak felőle a 
lapok ? milly számkivetésben él az itteni ural
kodó háztól, melly pedig közel rokona? s mi
kép kerüli minden nevezetesb család társasá
gát ? — Ez önnek mint egy jeles műveltségű lap' 
szerkesztő tulajdonosának teljes tudomására le
szen. Hogy itt különösen tartanak e közmon
dásra „Tel maitre tel valet“ — azt, ki tökélete
sen ismeri Albion' fiainak jellemét, bölcsen tud
ni fogja. De talán sehol sem is vágott közmon
dás úgy helyére, mint ezen esetben, mert 
a herczeg’ egész házi személyzete valóban nem 
egyéb mintegy „Select society of soundreis et 
rascals“ s nagyon hasonlít egy hazánkszerte 
ismert hazámfiának (Józsa Gyuri). Hofstadjához, 
mellyet ő úton útfélen szokott összeszedni. Na- 
gvon természetes tehát W... grófiul, kit még a 
rágalmazó nyelv sem róhat meg, hogy miután 
az idevaló nép a fönemlített ,,Like master like 
man“féle ’) hasonlítást reá sem átallotta volna 
alkalmasítni — miáltal erkölcsileg a világra néz
ve hanyatlani kezdett, s ezt erőteljes és el
szánt tett nélkül megakadályozni egynél több 
módot nem látott volna — hogy mondom ezen 
helyzetben azon egy fonmaradt mentőszert ra
gadta meg , s jobban szeretvén becsületét hiva
talánál , azt , bár ez majdnem minden forrása 
volt élelmének — három évi szolgálatok után a 
herczegnél leköszönte. De ebből természetesen 
folyt az is, hogy gr. Wuits' lemondásával 6 hó
napi szolgálatom után, az én hivatalom is el
enyészett, mert gr. Wuits Önszükségeire titok- 
nokot tartani fölöslegesnek látta , sőt ezt mel-

l) Minő az ur , ollyan a szolga. Szerk.
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lőzve , vékony jövedelme tartani tiltott is. így 
ép azon időben, midőn napjaimat tisztességes 
kereset által ideiglen biztosítottaknak lenni vél
tem , a sors által ismét kijátszva lenni látván 
magamat, folyó év’ őszhó’ 19-kén hivatalomat 
vesztve— hogy napjaimat föltarthassam— nyel
vészi órák' adására szorultam , s mindé szem- 
pillantásig azon foglalatosságban működöm. El
gondolhatja kegyed, milly sikerrel ?') London
ban annyi a nyelvmester, hogy bizony könnyen 
esik minden 10-dik lakosra egy.

Ezen hosszas rajz után úgy hiszem kegyed 
kezdi kitalálni czélomat! Igenis, — gyakorta ta
pasztalt szívessége s sorsom iránti egy izbeni 
részvéte egy fontos kérésre bátorít, mellynek 
teljesítését annál inkább remélem, mivel az 
kegyednek kevés fáradságába kerül, s vér, de 
barátság által is Hazánk’ elsőrangú férfiaival 
nagyon kiterjedt Összeköttetése mellett, köny- 
nyen lehet alkalma egy boldogtalan honfitársá
ról sikeresen megemlékezni. Tekintse kegyed 
szomorú helyzetem, s ne kárhoztassa levele
met azon sorsra, melly a Dubois bibornokhoz in
tézetteket é r te , ki azokat átolvasás és felelet 
nélkül vetette tűzbe.

Legyen kegyed meggyőződve, hogy ajánlá
sának meg fognék felelni, s magamat arra ér
demessé tenni, s mikép hálám és tiszteletem 
örökös leendne kegyed iránt.

Mi tehetségeim s csekély tudományomat 
illeti, azt azóta hogy kegyedhez szerencsém 
volt, annak minden ágaiban bővítettem 8 kiter
jesztettem.

Utazási tapasztalásom mellett, ismeretem 
s gyakorlatom van a kereskedésnek több nemű 
osztályában.

A franczia nyelvet, mellyet ugyan már 
gyermekkoromtul, hanem gyöngén beszéltem, 
Port au Princebe egészen kiműveltem.

Az angol nyelvet, mellyhez különös haj
landóságom s hivatásom volt, nagy alkalmam 
lévén, majdnem egészen sajátommá tettem 2).

A német nyelvet hasonlóan vagy talán 
(szégyen mondanom) jobban értem anyanyel
vemnél.

Feledem említni, hogy boldogabb napjaim
ban ezelőtt 8 évekkel Olaszföldet már egészen 
beutaztam volt, melly alkalommal olaszul is 
beszéltem, melly nyelvet mindazáltal alkalom 1 2

1) Hagyján! csak előre bátran a rögös pályán! Ez
kegyedet el ne rettentse — és kell hogy áldás 
koronázza szándokát, küzdelmeiért, önmegta
gadását, áldozatait érdemül tudindja fel önnek 
azon örök irgalmasság’ kútfeje, melly önt any- 
nyi vész, és olly sok viszontagságok között 
megtartotta eddig is. P. H. L.

2 ) Erről kezeskednek azon angol sorok, mellyeket
levelező hozzánk intézett. Szerk.

és gyakorlat’ hiánya miatt folytonosan beszélni 
feledni kezdék, azonban még mindig igen ér 
tem.

Ez és a latin nyelv volt oka, hogy Haiti’ 
szigetén — mellynek fele spanyol, fele pedig 
franczia — a spanyol nyelv is nagyon ragadt 
reám.

Ezekhez hozzá csatolhatom a lengyel és 
tót nyelveket is, mellyeket gyermekkorombaní 
azok közötti lakásomnak köszönhetek.

Szükséges azon megjegyzést is tennem, 
hogy ezelőtt 7 évekkel a magyar ügyvédi vizs
gálatot is kiállottam, s hogy ezeket mellőzve 
olly nevelésben is részesültem , melly a jelen 
idő’ és szellem’ kivánatinak tökéletesen meg
felel.

Kegyed’ bírálására bízom elitélni, vájjon 
illy tulajdonokkal titoknok, ügynök, avvagy 
más természetű hivatalra talál-e alkalmatosb- 
nak. Ha azonban kérésemnek befolyás enged
tetik, úgy szabadságot veszek kivánatomat vagy 
is inkább hajlandóságomat nyilatkoztatni, mi
szerint lakásul Erdélyt Magyarhonnak,—Magyar
hon’ bármelly részét pedig Pest városának elé
je teszem.

De talán azt fogja kegyed kérdezni,— ki 
fog jó viseleteraért kezeskedni?“ — melly meg
jegyzésre rövid feleletem az, hogy, volt ferde 
ítéleti tehetségem, s elkövetett hibáim, ha hogy 
szivemben nincs bizodalma. Amazok sokkal 
szerencsétlenebbé tettek, mintsem hozzájok mint 
ellenségimhez visszatérhetnék, emez pedig any- 
nyira meg nem tompult és meg nem zavaro
dott , hogy a boldogság és szerencsétlenség 
közt választást tenni ne tudna. S ezzel meg
szűnők irni többet e tárgyról, melly hihetőleg 
unalmára lesz már kegyednek.

Még egy kéréssel bátorkodom alkalmat
lankodni. Kegyednek direct és indirect befolyá
sa vagyon Angolhon' nevezetesb kormányfér- 
fiaival, különösen pedig nagy hazánkfia gróf 
Széchenyi István ő exc. által; legyen kegyed 
kegyes engem ő nmgának ajánlani (kihez bátor 
leszek hasonlóan rövid idő alatt kérelmeskint 
járulni 1), s azon esetre ha hogy hazánkban szo
morúan találnának alakulni kinézéseim, ajánló 
leveleim által Angolhonban eszközölni számom
ra valamelly csekély kilátást.

Az itteni újságokban említés tétetik olly- 
kor bizonyos gr/ Batthyány Gusztáv felől, ki 
Londonban lakik. Nekem nincs szerencsém őt 
ismerni, s mint illyen alkalmatlanul s szemte
lenül ő mgához be nem fúrhatom magamat. Azt 
mondják i t t , hogy jövedelme 20,000-en fölül 
volna. Szabad-e kérdenem kegyedet, vájjon

1) Széchenyi grófnak irni jó lesz. Annyi nyelven
szóló , s olly sok oldalú tehetséggel biró em
bert, azt hiszszük, használhatna ö nmga. Szerk.
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ezen mágnással barátságban van-e, s ha így? 
vájjon javamra hathatósan befolyni kegyesked- 
nék-e? *)

Újságokkal alkalmasint későn jőnék, mert 
a „Times“ azokat jobban s hamarább közölheti 
kegyeddel mint én. Azonban legnagyobb hatást 
tesz az angol világra a roszul sikerült burgo
nyaszüret. Londonban már 6 egyénnél több 
halt meg éhségben. Képzelheti kegyed , Irhon 
minő helyzetben lehet, mellynek főczikke volt 
a burgonya. Másik fő újság, melly nagyon fog- 
lalkodtatja az idevaló közönséget, a Wag- 
horn' utósó keletindiai útja. Részemről csodá
lom, miért vette Alexandriából útját Triestnek, 
Mannheimnak? midőn Velenczének irányozván 
pályáját, azon 20 óránál többet nyert volna. Ve- 
lencze’ oldaláról Tyrol sem olly hegyes dom
bos, mint Triest' részéről; azonkívül az adriai 
tengerben lévén. Velencze egyenes útja lett 
volna , midőn Triestben 7 órányi hajlást pótolt 
futásában. Alkalmasint az austriai kormány’ ki- 
vánata Triestet Velencze fölött szerencséltetni 
e kedvezésben.

Nem kívánóké levelemben Honunk és An
golhon közötti hasonlításba ereszkedni, annyit 
azonban nem mellőzhetek megjegyezni: bogy 
Angolhonnak is megvannak a maga bibéi, s 
hogy látcsövön által az ember soha ki nem ve
heti a tárgyat tökéletesen. Mi különösen a phi- 
lantropiai intézeteket illeti, e részben vélemé
nyem oda megy ki, hogy Magyarország, ha
sonlításba téve egy hatalommal, melly a vi
lágnak mind az öt részében parancsol , sokkal 
jobban van azokkal ellátva. Valamint Angol
hont (Európában) átalánosan véve az erkölcsre 
nézve a legfeslettebbek közé számíthatom. Hány
szor hallottam honomban a borsodmegyei bör
tönt felhozni, melly sokszor 1000 rabot fog
lal magában , s reá^ mindjárt mintául Britt or
szágot felidéztetni. Ám de senki sem vonta vagy 
talán nem akarta vonni figyelmét a gonoszte
vők’ számára, kik bizonyosan nehezebb bünüek, 
mint miéink. — Hiszen csupán Staffordshireben 
a staffordi börtönben több van 800 rabnál, 
mellyeknek %-de criminalis; avvagy mikor hal
lottunk hazánkban olly számos és irtóztatógyil- 
kosságokrul, s más talán még szörnyebb tettek
ről , mint Angolhonban? Sokat tudnék előso
rolni más tárgyakban is , mellyek némelly po- 
liticusaink’ előadásaival aligha nem ellenkezné
nek. Ha mintát akarunk: a mezei gazdaságra 
Lombard és Scott honok, gyárakra Angol és 
Franczhonok, — mechanicára Angolhon és az

2 ) Nincs szerencsénk Ismerni a grófot, de igen 
annak fivérét a köztiszteletii lelkes gr. B. Káz- 
mér urat, ki e részben, ha pártfogását meg
nyernie sikerülne, öonek nagy javára lehetne.

Szerk.

----------------

éjszakamerikai szabad statusok — hanem a phi- 
lantropiai intézetekre egyedül Némethon az, 
melly mintaczélul és utánzásul szolgálhat.

A 4 britt fontu kenyér’ ára jelennen 10-d. 
Angolhon’ déli részében, — Skótzia felé pedig 
egy shillingre ment föl az ára , s minden igye
kezete’ ellenében Anglia' nevezetes (Peel) pre
mierének a gabna' behozatala iránt, úgy lát
szik hogy 4— 5 hetek’ múltával kenyerünknek 
ára kettőztetve lesz.

Bocsánat hosszasságomért, s kérésemet új
ra jóságos figyelmébe ajánlva megkülönböztetett 
tisztelettel maradok stb. GY. SZ. G.

BÉCS, őszutó’ 1. Hogy M ü n c h e n  ko
runkban a művészetet illetőleg első rangot ví
vott ki magának, s hogy ennélfogva a bajor 
fővárosban az utazót bő művészeti élvezet vár
ja ; hogy továbbá München e müvészetbeni e- 
melkedését— miről a benne lakó és tartózko
dó művészek’ 800-ra rugó száma elég mathe
matical bizonyságot tesz — királyi maecenasá- 
nak köszöni, önnek tisztelt olvasói előtt nem 
újság; eleget olvashatni e tárgyban a már ed
dig megjelent, kötetek és czikkekre menő uta
zási vázlatokban, azért ne ijedjenek meg e be
cses lapok’ nyájas olvasói, midőn e nagyon 
sokat tartalmazó summarius bevezetést olvas
sák, mert nem szándékom őket München’neve
zetességeinek , s még kevesbbé ottani tapasz
talásaim és élvezeteimnek leírásával untatni, 
ollyanokra bizom én az t , kik — hivatva vagy 
nem hivatva — az irói pályát tapossák, és kik 
mind a művészet’ alapos ismeretét, mind az 
irásbani ügyességet tekintve, nálam — profán 
embernél — fönebb állanak. Csak két tárgy, il
letőleg találmányra akarom a t. ez. közönséget 
figyelmeztetni, egyik az enchaosticus festészet, 
másik a galvanographia. Az előbbire nézve — 
melly már párszor, különösen ha jól emlék
szem az A. Allgemeine Zeitungban i s , ismertet
ve volt — csak azt kívánom megjegyezni: mi
szerint az ezen módszer után festett képeken, 
különösen a históriaiakon, valami kellemes, 
mondhatnám költői báj látszik elömleni; a mi 
továbbá ezen módszert igen ajánlja az, hogy 
általa a frescokat igen alkalmasan lehet pótol
ni , a mennyiben az igyen — mint tudva van 
gipszlapokra — festett képeket később a falak
ba alkalmazhatni, a mint az a bajor királyi lak' 
újabb termeiben jelenleg eszközöltetik is.

A galvanographiára különösen müegyesü- 
letünket kívánnám figyelmeztetni. A művész, ki 
e találmánynak birtokában van , szerény fiatal 
ember, s épen tán a szerénység oka, hogy ek
koráig— miután szokássá vált mentői nagyobb 
lármával vinni minden legkisebbet piaczra, a kö
zönség’ tudomására— kevesbbé ismeretes; szi
ves készséggel vezeti a látogatót műhelyébe, s

--------------------------------------------
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hasonló szívességgel mondja el — titkát kivéve j 
— működése' folyamát, melly, előadása után, 
a következőbüi áll: készít saját modora szerint 
egy rézlapot, mi szabad szem előtt finomra si- 
mítottnak látszik.de nagyító üvegen tekintve csu
pa apró pontocskákkal meghintettnek mutatko
zik . olly formán, mint midőn valamelly sima 
lapot finom por lep be; e lapra rajzolja ő a ké
pet saját e végre készült festékével, s ez meg
levőn , következik a galvanizálás , s ime ebben 
rejlik titka; ha mint mondó— az idő műkö
désére kedvező, egy vagy két éj alatt végbe 
megy a galvanismusi müködés, és készen áll a 
lap, olly hibátlanul, olly finomul vésve, mintha 
a legnagyobb szorgalommal metszetett volna. 
Az illy módon elkészült lapról újra másokat ké
szíteni , tulajdonképen a lapokat sokasítani me
gint csak rézlap és galvanismus szükséges. E 
módszernek kitünőleg két jó oldala van; egyik, 

í hogy az utána készült képek, minthogy a lap 
előállításához aránylag csekély idő és munka 
kívántatik, nagyon olcsók lesznek ; igy például 
láttam nála Rafael' madonnájának (della seggio- 
la) illy módon, a würtembergi müegyesulet’ 
megrendeléséből készült, s ajándéklapu! kiosz
tott igen szép másolatát, mellynek példánya a 
művész’ vallomása szerint, — hahogy majdan a 
nevezett müegyesülettel kötött szerződése’ ér
telmében azt újra nyomatni foghatja — egy , 
legfölebb másfél bajor ftért lesz kapható, holott 
hasonló aczél vagy rézmetszés legalább 6 pftba 
kerülne! — Másik elsősége a galvanographiának 
abban áll: hogy általa a kép igen finom és ke- 
rekded lesz; mert a l apra— csupa pontocs
kákból álló felületénél fogva'— igen finomul é*s 
kerekdeden festhetni; nevezetesen a festő kéz’ 
vonásai ama pontocskáknál fogva a lapon, s igy 
a képen is megszakadozva , mint megannyi e- 
gyes pontokbul összetett vonások tűnnek föl, mi 
természeten a munka' finomságát és kerekded- 
ségét nagyon előmozdítja. — Végre meg kell 
jegyeznem, miszerint az érintett galvanograph 
mind a másolásban , mind pedig a rajzolás , kü
lönösen arczképfestésben kitűnő ügyességet ta 
nusít, neve : S c h Ö n i n g e r  Le o ,  lakik : p a- 
c s i r t a u t c z á b a n  19. sz. f ö l d s z i n t .  — 
Befejezésül bátorkodom a tisztelt közönséget 
általában, a magyar müegyesületet pedig aján
dék mülapjára vonatkozólag különösen figyel
messé tenni, a mennyiben e módszernél fogva 
gyönyörű és jutányos laphoz juthatna-

P....Y.

i n

POLYSÁGH , őszutó’ 29. Ret
tenetes művészet’ bajnoki ü- 
ték föl nálunk e napokban 
vándorsátorukat, olly roppant 
számmal, hogy c s a k  egy 
sémin hiányzik a kezdő szám
hoz, miszerint h a t v a n a n  
legyenek. E nagy tömeg ter

mészetesen mindent játszik , s eddig a színi vi
lágban többnyire hallatlan darabokat, u. m. ,A 
mókus , vagy a gavallér a kandallóban1 — ,A 
tébolygó spanyol lovag vagy — már nem is tu
dom mi stb. Szigligeti' katonáját több ízben 
megszökteték; én várva várom, hogy a Szö
kött katona mellé nem sokára Szökött színészt 
is lesz alkalmunk több példányban a deszkákon 
látni, valamint hogy arról is meg vagyok győ
ződve, mikép Alt Móricz’ ,Aqua tofana‘ja a 
,XII. testvérgyilkos1 czimü előjátékkal, hovaha- 
marább sietend meglepni a spectabilik közön
séget. Egyébiránt a banda’egyes tagjai,— melly 
banda azért is nevezetes, mert minden fej nél
kül szűkölködvén, más egyéb illyes bandáktól 
lényegesen különbözik — utólérhetlenül jól ad
ják azon szerepeket, mellyekben enni és inni 
fenséges hivatásuk, mi — közbevetőleg legyen 
mondva — igen gyakran fordul különböző va- 
riatiókban elő. Van e bandának egy Júliája is, 
melly annyiban különbözik Shrikspeare’ Júliájá
tól , hogy ez naponnan változtatja Rómeóit. Más 
nevezetesség székvárosunkban most nem ta- 
pasztalódik. L.

T H A L I A .

Őszutó’ 21. M o n t e c c h i  és C apu  le ti  
p á r t .  nagy opera 4 flvb. Bellimtől.

— 22. O b s i t o s ,  népszínmű 4 sza
kaszban. Irta K o v á c s  Pál .  Felőle szólt múlt 
szemlénk , s legyen róla elég, mi ott monda
tott.

— 23. Don C a e s a r  de Bazan ,  dr. 
5 flvb. Szokott jelességü előadás — tele ház.

— 24. Ö r ö k s é g ,  dr. 5 flvb. Irta 
O b e r n y i k  K á r o l y .

— 25. H u n y a d v  Lá s z 1 ó , nagy ope
ra 4 flvb. E r k e l t ő l .  —j—

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában'.
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MAGYARHON’ NEMES-, DE EGYSZERSMIND JÁMRORLELKU
HÖLGYEIHEZ.')

Csöndesen fontolgatni, mégis tettlege
sen munkálkodni, egyik ajándéka a gondvi
selésnek, mellyel nőnem olly díszesen ékít
ve van. Csöndes munkásságának köre több
nyire a háziélet. Természeti alkotásukban 
rejlik tehát azon rendeltetésük, hogy magok-

')  Tisztelt szerkesztő ur!
Kegyed lapjai minden szépnek, némesnek és hasz

nosnak olly szívesen engedvén helyet, annak 
tudása bátorít engem, önt e sorok’ felvételére 
kérni, és egyszersmind kinyilatkoztatni, mikép 
azoknak becses lapjába fölvétele által igen le 
lenne kötelezve

kegyed alázatos szolgája
N. Várad télhó’ 1 8 4 5 .  H o h e n l o h e .

Nmgu czimz. püspök u r !
Herczegségednek kivánata parancs nekem , melly- 

nek hódolni még akkor is édes kötelességem
nek tartanám , ha nem volna szerencsém sze
mélyes tisztelője lenni azon lelkes Írónak, ki 
mint Pap és ember legnagyobb mértékben bír
ja tiszteletemet. Fogadja hgséged forró köszö- 
netemet azon kitüntetésért, miszerint bonunk’ 
nemes- és jámborlelkü hölgyeihez intézett ke
gyes szózatára épen azon lapot méltóztaték vá
lasztani, mellynek kezelője egyszersmind 

Herczegséged
legöszintébb tisztelője 

P. H. L.

ban csöndesen fontolgatva, józan gondolkozá
suk’ szüleményét életbe léptessék — csön
des munkálkodás által kívánt gyümölcsösé 
érleljék.

Valamint pedig a test’ szépsége csak 
akkor lehet bája s kelleme a háznak, a ma
gányéletnek, ha az erény’méltóságával párít- 
tatik : úgy tökélye’ legfőbb polczát csak ak
kor érhette el, ha az a jámbor vallásosság' 
szellemétől jótékonyan élesztetik. Innen van 
az ennyi jelességekkel fölruházoít szépnem
nek azon legszentebb kötelessége, lelki szép
ségéről meg nem felejtkezni, ezt szép ösz- 
hangzatban a külsővel egyesíteni, hogy igy 
az egésznek szivet s lelket hódító méltóság 
kölcsönöztessék:

Csak igy lehetnek ők részesei azon 
dicséretnek, mellyel őket anyaszentegyhá- 
zunk a „já m b o r  n ő n e m “ nevezet alatt 
tiszteli; csak igy nevelhetik ők számát azon 
hölgyeknek, kikről a szent Írásban említés 
tétetik.

Az asszonyok követik vala Jézust, — 
Mária Magdolna, Mártha, Salome a kereszt 
alatt állának ; midőn egy asszony üdvezítőnk’ 
lábaihoz balzamot öntenj, mondá Jézus : 

1
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,hagyjátok őt — az én temetésemre tévé ő 
ezt. — Ezen tett az egész világon fog hir- 
dettetni.‘ —  Máté 2 6 , 6.

Illy jámborság, ősanyáink’ példáiból e- 
redt részvét, illik, díszesítse mindenkor a 
nőnemet.

Midőn Isten’ fia Mária s Márthához be
tért volna, nagy sokaság lepé meg azonnal 
a házat, s a letelepült vendégek’ ellátása 
mindkét asszony’ szorgalmát igényié. Mária 
azonban nem távozEaték el Jézustól, mert 
ennek minden szava szivére nézve kenettel
jes vala, midőn azalatt Mártha a konyhában 
nagy szorgalommal foglalatoskodnék. Bejő
vén ez, nagy hévvel igy szólítá a mestert:
,nincsen e gondod, hogy testvérem egyedül 
hagyott szolgálni, mondd neki, hogy segít
sen engem.1 Ő pedig felele : ,Mártha, Már
tha ! szorgalmatos vagy és sokakban törődöl, 
de csak egy a szükséges : Mária legjobb 
részt választott, melly el nem vétetik tőle.1 
Luk. 10. 4 1 .

Munkálkodni mindenkor dicséretes u- 
gyan , de nincs Isten előtt becse , ha jám
bor élet nem lelkesíti azt; mivel csak e vi
lágtól kivan jutalmat, ennek sokoldalú néze
tei közt elveszti fensőbb érdemét. A jámbor 
nők egész készséggel követék a szenvedő 
Istenembert, s nem irtózának keresztje a- 
latt megállani. A fájdalommal terhelt férfit 
bánattal kisérék. Együtt szenvede Mária s 
vele szenvedőnek a többiek! Ez áldott ke
resztnek lábainál óhajtanám szemlélni ko
runk’ hölgyeit is, s a kegyelem’ áldása dú
san lebegne fejük fölött.

De hála Istennek, nincs is az anya- 
szentegyház ezeknek hiányával, találtatnak 
korunk' leányai közt is számosán, kik az üd
vesség’ fája’ malasztjától ihletten, méltósá
gukkal kérkedhetnek s a romlott világnak 
közepette is sok eredményteljes jónak hint
hetik még áldott magvait. S az illy ritkalel- 
küekhez intézem jelen soraim által csekély 
s egyszerű, kérésemet : állanának össze s 
kézimüveikkel sietnének Hazánk’ egyik kies 
vidékén fönálló s a földi vándorlóra komo
lyan tekintő Mária Radna’ egyházának fölé-

kesítésére. Nem aranynyal hímzett s gyön
gyökkel gazdagon terhelt, hanem csak egy
szerű egyházi öltönyt kívánnék én ennek ol
tárára áldozatul letétetni, melly úgy látszik 
mindenben szűkölködik, s clhíresült kegye
lemképe mellett egyedül az egész katholika 
anyaszentegyházban a legnyomasztóbb sze
génységgel küszködni kényteleníttetik.

' Talán nem is tudják honunk’ hölgyei 
e hely’ szomorú állapotát — gondolám ma
gamban — tettekre kész részvétük aligha 
tűrhetné különben tovább elhanyaglását e 
jeles Istenházának.

S e gondolatra őket minélelőbb értesí
teni pillanat’ müve vala, s hiszem hozzájok 
intézett soraimat senki roszalni nem fogja !

Egyesüljetek azért t i , e szép haza’ 
szerencsésb leányai! s kiket egy részről ne
mesebb születés, más részről a szerencse’ 
szembetűnőbb kedvezése egyebek fölött ki
emelt. Kezeitek’ müvei által a fönemlített 
czélra Isten előtti kedves áldozatitokat be
mutatni ne késsetek. Egyesült lélekkel s ösz- 
szevetett vállakkal sokszor könnyebben ki
vihetni azt, mire egyesek legjobb szándékuk 
mellett is olly gyakran elégtelenek. Példás 
buzgóságtok vívja ki számotokra is azon ma
gasztos tetszést, melly a jóra való készsé
get s ebből származó érdemet méltányolni 
tudja, s mellyel a külföldnek annyi hölgyei az 
egész világ’ színe előtt méltán dicsekedhet
nek ! —  Ösztönözzön benneteket e nemes 
tett’ gyakorlására azon meggyőződés, hogy 
a jótétemény egy olly egyház’ számára ké
retik, melly Isten’ dicsőségének terjesztésé
re, nemetek’ legáldottabb szűzanyjának tisz
teletére emeltetett, mellynek kegyelemképé
nél sok szenvedő embertárs vigasztalást 
nyert, honnan az assisi sz. Ferencz’ rendén 
levő atyák, mint a templomnak hű szolgái, 
egykor a mostoha idők’ gyászos viszontag
ságai közepett, a környéken levő hívek kö
rül a lelkipásztorkodás’ legszentebb hivata
lát állhatatos buzgósággal s nemes elszánt
sággal folytaták, kiknek egyedüli példás sze
lídségének köszönhetni, hogy a keresztény
ség a pogány török’ vad igája alatt föntar-
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f tathatott. Hála tehát más részről az, melly 
titeket e nemes tettre jeles vetélkedéssel 
buzdítson. Higyétek, nem csekély szerencse, 
hálaérzetből szívesen ajánlani azt, mi az a- 

* nyaszentegyház1 javának előmozdítására bár
minő tekintetben is befolyással lehet.

Hogy pedig a jótét — mellyet tőletek 
minden habozás nélkül remélek —  Isten 
előtt kedves s az örök jutalomra érdemes 

■

legyen, illik elvégre azt a legtisztább szán
dékból végrehajtanotok, mellőzve minden vi
lági hiúságot, csekély tehetségtek’ áldozatát 
csak azon egyenes szándékból Istennek be
mutatni, mellyel ezt az ő szent nevének di
csősége tőletek méltán várja, saját üdves- 
ségtek’ ügye pedig nagy nyereséggel kíván
ja Mire adja Isten szükséges szent kegyel
mét s minden testi s lelki áldásait.

HERGZEG HOHENLOHE SÁNDOR.

A SZÉPNEM,
tcrméüzetrajzi tekintetben.

II.

(VÉGE.)

Mindenek előtt meg kell jegyeznem, 
hogy lelkünk’ alapereji, úgymint az érző, is
merő s vágyótehetségek1 lényeges tulajdoni
val bírnak ugyan minden égöv alatti s faj
beli szépek is, — ámde nagy különbség van 
az imént említett főerőkbül mint forrásból 
szerteágazó lélekéleti tünemények, sőt ma
gok ez alaperők1 egymás’ irányábani viszo
nyaik’ kifejlése közt is. Köztudomású dolog, 
hogy lelkünk1 alaptehetségei a férfinem1 lé- 
lekéletében bizonyos öszhangzatos arányban 
fejlődnek és munkálkodnak, midőn ellenben 
e szép öszhangzat, mi az észerő által alko
tott sulyegyen1 következménye, lelkünk’ éle
tének kiható s tettekben valósuló nyilatko- 
zásiban —  a szépnemnél sokkal alantabb 
fokon vagy ritkábban tapasztalható. Oka e 
lényeges szelleméleti különbségnek az, hogy 
a szépnem1 tulizgékony érzékisége nemhogy 
alárendelt szerepet viselne az észerő’ mun
kálkodásinak ellenében, sőt inkább olly túl
nyomó hatalomban jelentkezik többnyire, fő 
kép pedig az erkölcsi világban, hogy még az 
észerők’ fejleményinek is az adna irányt s

n’en a sur le sentiment —  valóban alapos
nak mondathatik. Mert az, hogy a szépnem
ben csaknem mindig nagyobb uralmat gya
korol az érzelem, mint az ész, igazolja előt
tünk a mindennapi s gyakran keserű tapasz
talás, hogy átalában a nők a dolgoknak ér
tékét nem azok1 belbecse s valódi érdemé
től, hanem inkább többnyire azon külfénytől 
mérik, minek világa saját lényüket is némi 
önistenítő nimbuszba helyezi, s a mint azok 
érzékiségüknek hízeleghetnek. Ezen állítás 
ugyan kissé erős, de általa nem az monda
tik, hogy tartalma minden nőnek, hanem a 
nőknek csak legnagyobb részének jellemraj
za. Mindaz tehát, ki önleikének természeté
ben nem érzi ezen alapvonást, megbántott 
önbecsérzetének sérelme miatt nem zugolód- 
hatik. Én igen óhajtottam volna részletesben 
is kimutatni, mennyi igazság fekszik e tétel 
alatt; óhajtottam volna, mert a tárgy olly 
életbevágó, olly tanulságos és gyönyörű, 
hogy a vizsgálatára szentelt minden pilla
nat az ismeretek’ egyegy gyöngybányájával 
díjazza a tanulni szerető lelket; de mivel 
ezt csak a komoly bölcsészet’ kalauzolása 
mellett tehettem volna, s mivel a bölcsészet1

színezetet. S itt Del Allemandnak azon hite, 
miszerint : Le sentiment a presque toujours 
plus de pouvoir sur l esprit, que l’esprit szent szózati még szokatlanok vagyis idege-

i
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nek e hazában —  sajonnal látom át az e 
tárgy’ mélyebb vizsgálatátóli megválás’szük
séges voltát, mert tudom, hogy a felületes
séggel határos k ö z n a p i s á g  s á t a l á -  
n o s s á  g annál messzebb zár engem a lé- 
lekélet mélységében munkálkodó isteni erők’ 
valódi ismeretétől, minél inkább kényszerít- 
tetem a dolgok’ lény és okismeretétől irtózó 
nagy tömeg’ szeszélycsapongásinak hódolni. 
A mit tehát a férfi- és nőnem’ lelki termé
szetének különbségéről még elmondhatónak 
s a megemlítésre itt szükségesnek látok, e- 
zekben áll. A mint mondám, a főrugó, melly 
a szépnem’ akarati s erkölcsi oldalát vagyis 
lelki erejinek munkálkodását vezérli, —  az 
érzékiség. Oka ennek az, mivel a nő sokkal 
ingerlékenyebb és gyöngébb mint a férfi, s 
ennél fogva a külbenyomások’ hatalmának 
sem állhat úgy ellent, mint az. Így például, 
midőn a férfi’ elméjét szabadon műveli, mű
vészeteket gyakorol, a társas élet’ érdekei’ 
elintézésével vagy a balsors’csatáival küzd, 
aw agy midőn a férfilélek teremtetése’ ős
forrásának fölfedezése- vagy e világminden
ség’ misége s rendeltetése’ ismeretével fog
lalkozik : —  a gyönge nő otthonn a min- 
dennapiság’ vagy a társasélet’ viszonyai ál
tal kimért közönséges élet’ szűk martjai kö
zött bölcsőtül a sírig, többnyire csak aprólé
kos ügyek és érdekek’ gondjaival bíbelődik. 
Nem a haza’, nem az emberiség’ szent ér
dekei’ biztosítása, hanem inkább s z e r e 
l e m az ő boldogságának reményhorgonya. 
S úgy látszik, a természettől van kimérve 
számára e pályakor, miért is az ő különös 
sajátsága, mint a tetszelgési kór, nyájasság, 
szelídség, szinesség, változékonyság, a kö
rülmények gyors fölfogása, a családügyek- 
bei mély belátás, a férfigyöngeségek’ alapos 
ismerete s egyéb jó és árnyoldalak, —  va
lamennyien az ő rendeltetésére, nem pedig 
gonosz czélokra látszanak irányulni. És mind
amellett, hogy a lélekfönség gyöngébb szí

nezetben mutatkozik természetük’ szellemi 
tüneményiben, mindamellett, hogy az okos
ság, akaraterő, állandóság, belátás s önálló
ság’ kisebb mértékével bírnak is, mint mi 
férfiak, meg kell vallanunk, mikép bírnak ők 
némi elsőbbségekkel is, mikép ép úgy nem 
lehet tőlük elvitázni, mint igazságnak tart
juk gyöngeségeiket bevallani. Ugyanis az il
lendőnek s szépnek értelmére, a jónak s i- 
gaznak megítélésére bizonyos természeti s 
csalhatlan ösztönnel vannak megáldva; — 
gyöngéd érzelem, szelídség, türelem, enge
dékenység s jóság a EŐjelJem’ alapvonásai; 
az erény és igazság’ magasztos eszméi olly 
mélyen hatnak lelkűkre, hogy a kisded, gyá
moltalan, minden sorsüldözött és nyomorult 
biztos menedékre és vigaszra számíthat ré
szükről. Az anyahűség, szerelem és részvét 
legyőzet velők minden kínt, szembeszállítja 
baj és veszedelemmel, lángvihar és habok
kal. Mindezekből következik, mikép

A nőnem lelki tehetsége nem olly mé
lyen ható ugyan, mint a férfiaké, s nagyobb 
bennök a szelleméberség, a tárgyak’ fölfogá
sa- s csszealakításábani ügyesség, —  de ke
vesebb a teremtő, kitartó s önmérséklő erő, 
vagyis az érzéki élet’ eszménye a nőben, 
—  az értelmi pedig a férfi’ lelkének ter
mészetében látszik megvalósulni. Milly szép, 
milly magasztos dolog az embeinem’ e ket
tős természete’ egy közös végczélra törekvő 
öszhangzatának vizsgálata s titkainak kém- 
lelgetése ! Milly dicső, milly tanulságos do
log ez által a világrend és embertermészet’ 
miségét és rendeltetését fürkészni, kutatni! 
Valóban illycnkor lehetlen Antoninius bölcs
csel föl nem kiáltanunk: ,,A mi te törvénye
id szerint vagyon o természet, bizonyára Is
ten akarata a z ! Semmi sem történik teben- 
ned időn túl vagy korán, semmi, rend, ok 
és czél nélkül. Légy áldva örökre tőlünk, mert 
mindaz, a mi benned és általad történik, a mi 
boldogságunkat okozza!“

MÉSZÁROS KÁROLY.

\
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F I N K E N S T E I N I  K O N R Á D .
Történeti beszély.

BENCZÚR MIKLÓSTUL.

Budának visszavétele annyi ezerek’ 
hős életébe terült, —  olly páratlan mun
kával, erőlködéssel, kitartással vívatott ki e 
világhíres diadal, hogy Európának tekintete 
méltán figyelemmel s érdekletten akadhatott 
főn az eredménydus győzelmen. A spanyol 
grandok, az angol lordok, a franczia mar- 
quisek, az olasz grófok és német herczegek 
—  mint évkönyveink említik —  versenyez
ve kalandozának elő a nagy harczra, melly- 
ben a daliás lovagokat, mint a középkor 
keresztes csatáiban, legélvezetesb dicsőség 
magasztos érzete koszoruzá. —  És mégis 
szült az anyatermészet olly gyarló lényt, 
noelly annyi fáradságos erőlködést kijátsza
ni, annyi ezrek’ elvérzését kigunyolni s a 
határtalan küzdelemmel kivitt örömet meg
hiúsítani nem borzadott volna!

E szerencsétlen’ neve F i n k e n  s t ei -  
n i K o n r á d ,  hivatalára nézve Salm ez- 
redbeli t isz t , különben Finkenstein’ földes
ura volt.

Buda várának 1687-dik évbeni alak
ját a mostanihoz távúiról sem lehet hason
lítani. A leroncsolt sűrű kőfalak, a leégett 
barna háztömegek, ittott lecsonkítva emel
kedő vékony mecsettornyok, mély árkolá- 
sök, rongált utak, rendetlen földszinti épüle
tek szomorú képet nyújtottak a Mátyás’ fé
nyes korát visszaidéző elmének. A nádor- 
kert’ helyén egy fa, egy bokor sem zöldéi-1 
lett, a palotának sem hire, sem nyoma; — 
Ráczváros pár kunyhóbul összeszerkezetten 
kellemetleníté a szem’ tekintetét; Víziváros 
romokban, félig behullott árkolatokkal körül
vétetve szomorgott : szóval Buda akkoron a 
török befolyás s a kiállott harczok’ viharai
nak bélyegét sínylé.

Mégis lehete akadni számos olly la
kokra, mellyek török modorban épülvén, kí

vülről semmi hatással, jelentőséggel nem bir- 
tanak, de belül gazdag, kényelmes díszben 
tündöklöttek. —

Finkensteini Konrád’ szállása szinte ily- 
lyen vala. Ezen harcznok a világ’ legboldo
gabb emberének képzelte magát.

Pár hét előtti kalandján a székesfehér
vári pasának két lányrokonát fogá el, kiknek 
azonban ugyanaz napon tökéletesen lelán- 
czolt rabjává lön.

Nagy szerencsétlenség! de ezt a ke
leti lánykák’ viszonszerelmi tüze csakhamar 
elr/szlatta huszonnégy éves hősünk’ feje fö
lött, mint a ragyogó napnak sugarai a kékes 
köd’ homályát.

Sorsa valóban irigylendő volt; —  la
kába vezetem olvasóimat.

A díszes szobának egyik oldalán szé
les, aranyrojtokkal gazdagon szegélyzett bár
sony kerevet terjenge, selyem párnatáma
szokkal ellátva. Köröskörül pamlagok, éksze
rek kellemetesíték a csinos hajlékot.

A kerevet előtt mellen keresztbe ve
tett karokkal merengett Konrád, édesen mé
lázva, hév pillanatokkal csüggve az előtte ü- 
lő Leilára. Az ifjú’ feje körül selyemcsalma 
csavarodék, derekához gazdagon keletiesen 
hímzett mellény simult, lábait pedig tarka 
török bugyogó födözgette; azt hinné az em
ber, hogy valódi törököt lát szeme, pedig az 
Finkensteini Konrád volt, német katonatiszt.

Ilja! . .  a szerelem’ kardja a ruhát is 
megszabja ! Leila guzsalyhoz is ültethette 
volna. i

Leilát fogom leírni. Tizenhét éves, to- 
jásdad arczu, nagy fekete szemű, pajzán te: 
kintetü, a szeles ifjú első pillanatra, a leg
komolyabb férfiú második pillanatra ,angyal‘t 
kiált látására.

Gyönyörű fejecskéje körül szorgosan



fonódott egy aranyhímzetü csalmaföveg, a- 
lóla festőileg gyürüdzött alá a selyemfinom- 
ságu barna haj, domború melléhez lágyan 
szorult a karcsú derékig éró\selyemöltöny- 
ke, hol egy csinos, széles öv alá merült, 
karjairól pedig keletiesen bó', aranycsipkés 
üngujj függött, szemlélni hagyván a gömbö
lyű hókarokat, mellyeknek Ölelései a tulvilá- 
gi édenbe ragadják a boldog halandót. Hát 
a picziny lábakról, a bársonyczipővel takart 
parányi lábakról mit mondjak ?

Jéghideg lehétett-e hát Konrádunk e 
pazar kecsek iránt ?

Leila az ifjúra emelé angyalfejecskéjét, 
szemei mosolygva tündöklőitek, kellemes 
ajkai pedig olly pajzánédesen nevettek, hogy 
Konrádunk szédülve a szerelem’ mámorától 
rogyna a bájos alak mellé.

Ez pedig még édesebben mosolyga; 
gyöngén foná hókarjait az ifjú’ nyaka,’ feje 
körül, s azt lágyan szűz melléhez szorít
ván, kebelén akará elaltatni a nagy terem
tésnek legboldogabbikát.

—  Mahmud! te engem nem szeretsz, 
még ma meg sem öleltél, panaszkodék Leila.

Mahmudunk (igy akarta nevezni szíve’ 
királynéja) pedig lágyan fogá be kezével a 
hamisan nevető' kis ajkakat.

—  Ki boldogabb mint mi ? ismétlé a 
lányka.

—  Csak Isten ! —  kiálta örömitta- 
san Mahmud.

—  Meddig maradsz hű hozzám?
—  Leila! —  neheztelt az ifjú.
—  Te német vagy, hazád’ éghajlata 

hideg, szerelmed is kihűl; én török lány 
vagyok, hazám’ égalja heves, szerelmem is 
forró, soha ki nem h ű l ; engem földieim ke
leti virágnak hínak, mellynek fáját mindig 
örökzöld lombok koszoruzzák, a te hazádnak 
virágit a leggyöngébb őszi szél is elher- 
vasz t ja !

— Szivemet szakítsam ki, hogy lát
hassad lángját ?

Mint sas a martalékra csaptak le a ke
leti virág’ ajkai Mahmud’ arczáira, azokat 
tüzes csókokkal sűrűén elhintvén.

— Egek ! be boldog vagyok.
—  Én boldogabb; viszonzá Leila.
-— Nem, én jobban szeretlek mint te, 

te szebb, bájolóbb, isteni vagy. •
—  Nem igaz, te vagy szebb, én sze

retlek jobban, én többször ölellek, én több
ször csókollak.

—  Mi szeretjük egym ást!
— Mi szépek vagyunk —  mond Lei

la, mire szemei még hamisabban mosolyog
tak, Mahmudnak szíve pedig örömárban re
pesett, mint a hímes szárnyú pillangó a nap- 
támadattól megaranyozott rózsabokrok fölött.

E pillanatban kinyíltak a mellékajtó’ 
szárnyai, s mint egy őzike szökellett be a 
nyúlánk, tizenhat éves Zelma, kinek kecsei 
a fejlett rózsabimbóéit megszégyeníték. Meg
állón a boldogok előtt, arczaira az' öröm va
rázsszínt feste; fölemelé jobbkezét s ujjával 
csintalanul fenyegeté a szerelmeseket, ár
tatlanul ingerkedvén a csinos Mahmuddal.

—  Szeretett Zelmám, részesülj határ
talan örömemben, —  szóla Leila.

Zelma kellemes könnyűséggel lejte a 
bársonykerevetre, az ifjúhoz térdelt, s haját 
homlokáról elsimogatván, kéjbe merülten 
gyönyörködtető rajta sugárzó szemeit; vég
re fölugrott s a mellékszobába, honnan jött, 
szökött.

—  Mahmud ! életem’ hajnala , mondj 
igazat, úgy áldjon Istened, kit imádsz, mint 
valót beszélendsz, —  szeretsz-e ?

—  Lány, miért nem hiszesz nekem ?
—  Mahmud, beszélj, szeretsz-e?
— Igen —  válaszolt komolyan amaz.
—  Szerelmedet tettel is fognád be

bizonyítani ?
—  Igen.
— Hát ha nagy áldozatba kerülne ?
—  Mindenemet, ha szükség.
—  Hát ha miattam honodtul örök bú

csút kellene venned ?
—  Mindegy.
—  S szerelmemért hitsorsosidnak gú

nyát tűrnöd.
— Leilám, szólj, mit tegyek, egész va

lómat tetszésednek szentelem.

\
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—  Esküdjél.
—  Igen ! a nagy prophétára!
Leila az ifjú’ nyakába borult, de csak

hamar föleszmélt, pár perczig hallgatott.
—  Nem Mahmud, te nem vagy mu- 

selmann, te nem hiszesz a nagy prophétá- 
ban, ki nyolczvanezerszer beszélett egy óra 
alatt a szent Allahhal; esküdjél nekem a ke
resztre, mellyet imádsz, esküdjél a kereszt 
alatt kesergő szűz anyára.

—  Igen.
—  A keresztre, Mahmud ?
— Igen.
Leila zajos örömmel szőkék föl puha 

helyéről, kis kezecskéit tapsolva veregeté 
össze, s a mellékszobába lejtvén, Zelmának 
borult nyakába. Öt perez múlva a "bájos tün
dérek visszajövének s Konrádunkat virágok
kal hintvén el, mulattaták, gjönyörködteték. 
Zelma lantot ragadott, s ezüst hangjával bá- 
jolón kiséré az édesen pengő húrokat, elra
gadó török dalt énekelve rózsaajkain.

Ki boldogabb Finkensteini Konrádnál?
—  Mahmud, esküdtél, nemde? —

szólítá meg Leila. ,
— Igen.
— Mire?
—  Hogy életem, mindenem tiéd.
—  Halld szavamat! —  Mahmud kí

váncsin veté rá szemeit.
•— Te keresztény vagy, én török, —  

te a keresztet imádod, én a nagy prophétát; 
ez két különös hatású elem, melly soha nem 
egyesülhet. Mi ketten nő s férj nem lehetünk.

Konrád e szavak s a komoly hang ál
tal, mellyel azok kimondattak, mélyen meg 
lön lepetve.

—  Avvagy azt hiszed, ember; kez- 
dé ismét Leila, fölemelkedvén helyéről, — 
azt hiszed, hogy erőszak fogja kivíni merész 
kivánatid ?! Soha ! a török lány halni is tud, 
s inkább szivébe meríti a gyilkot, mintsem 
erényvirági letépessenek! — Erre öve mel
lől damaszktőrt húzott elő, magasan emelé 
föl azt, komolyan, élesen nézvén az ifju’sze-

> mei közé.
T Konrád elsápadt; Zelma pedig sikolta föl.

—  Lám, te nem szeretsz engem Mah-  ̂
műd, különben nem félnél tőlem, — szólott . 
Leila, helyére leereszkedvén.

—  Leilám, mit kívánsz?
—  Jer kebelemre, ifjú ! pihenjen ar- 

ezomon arezod, nézz Föl reám s hallgass 
meg, — válaszolt ez, magához ölelvén a fel- 
bátorodtat.

—  Mahmud! —  folytatá —  mi tar
tóztat téged Budán ? Avvagy nem vagy-e te 
egész világom, s nem vagyok-e én egész vi
lágod ? Ohajtok-e én többet, ha bírom sze
relmedet, s ohajtasz-e te többet, ha bírod 
szerelmemet? Hagyd el Budát, hagyd el val
lásodat, légy enyém s én legyek tiéd! —  
epedett Leila szelíden.

A két leány többször említé e forró 
óhajtását Konrádnak, mi őt azonban csak 
pár mosolyra bírhatta. Még mai időben is e- 
rős falat támaszt a valláskülönbség az egy 
Isten’ teremtvényei között, mikép ne azon 
korban, mellyben a születés s előítélet halá
los ellenséggé teremte törököt s keresztyént ? 
Konrád irtózott a rettenetes lépéstől, de a 
székesfehérvári pasának, kivel a lányok’ ki
váltása iránt alkuba bocsátkozni kénytele- 
níttetett —  ígéretei, biztatásai megrendí- 
ték az eltökélt szándokot, s pár nap óta ha
bozni kezdett. Jól tudták ezt Leila s Zelma, 
és verni obajták a vasat, mig tüzes.

— Avvagy én legyek kereszténynyé ? 
mi ketten Zelmával együtt legyünk azokká, 
s öreg apánkat bú, bánat által emésztessük 
meg; anyánk átkozva születése’ óráját, ha
ját szaggassa ki végnapjainak keservében ? 
Neked nincsenek szülőid, szabad vagy, —  
mi megtérítjük károdat örökös szerelmünkkel.

Konrád néma volt.
— Távolra viszünk tégedet, a tenger

nek mindig zöld partjára, hol az örökös ta
vasz a jelenbe idézi az öröklét’ boldogító é- 
denét , hol a naptámadat rózsaszín fátyollal 
vonja be a tiszta égnek boltozatát, s az al
kony aranyecsettel festi a távol láthatárt. A 
küpreszek’ örökzöld lombjai, a babér’ illatos 
ágai, narancs-, czitrom- és olajfák’ erdei kö
zött, a természet’ szent templomában élve-
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zendjük szerelemédesítette óráinkat, mi é- J 
retted, te érettünk, és nem lesz boldogabb ; 
senki — senki ! Ha pedig bú vagy bánat 
terülne homlokodra, részvevő könyökkel le
csókolja azt Leilád s Zelmád, kiknek üdvök’ 
legszentebbike lesz, kebledet örömre derít
hetni. lm mondj igent, csókold azt béke’ je
gyéül ajkaimra.

Konrád mélyen sóhajtott, indulati nagy 
harczot vívának.

—  Avvagy megszakadjon vérző ke
belem ? oh ! Mahmud nem szereti többé Lei- 
Iáját, nem érdemesíti lángoló, tiszta szerel
mét egy ajkilletésre! —  ostromló a szelí
den epedő Leila, mig Zelma könyörgőleg 
Konrád’ jobbkezét kis kezecskéi között szo
rongatta.

Mai életben egy csinos leány férfiak’ 
egész seregét képes elbolondítani : hogyne- 
két angyal egy harczost, egy huszonnégy é- 
ves ifjat?

Keveset se csodálkozzunk tehát, hogy 1

Konrád’ ajkai Lédáéival egybe forrtak, s az 
igen el lön határozva.

Áradozó volt a lánykák’ öröme, s a 
gyöngédkedéseknek, nyájaskodásoknak nem 
lett vége hossza.

Konrád megigéré, hogy vallását elha- 
gyandja s Budát a székesfehérvári pasának 
kezére játsza, mit, mint katonatiszt, kinek 
csapatja éjjelenkint őrt szokott állani a még 
föl nem épült falakon, könnyen tehete.

Félóra múlva Leila ismét pajzánkodni 
kezdett.

—  Mondd meg nekem, édes Mahmu- 
dom, ha a keresztény meghal, hová lesz túl 
a síron ?

— A lelkek’ szent honába költözik, 
a boldog édenbe.

—  S mit mivelend, mi sors várja őt ottan ?
— Dicsőítői fogja szent érzelmekben 

a teremtő’ magasztos nagyságát, s szent 
zsámolyánál örökre imádandja a jó, a kegyes 
Atyaistent. (Vége követk.)

TOBORZÓ
A JÁSZ ÉS KÉTKUN KERÜLETBEN.

Füredi Mihálynak ajánlva.

Habos tallér szép tányérról nevet rád,
Előre már alád nyerít paripád;
Kunság hírét elterjesztő huszár lészsz,
A világnak daliája benned kész.

Üss fel öcsém, kerekarczu barna szem, 
Légy ujonczom s veled majd be dicsekszem! 
Látom is én sugárlani vágyódat 
Csak sajnálod itthon hagyni jánvodat.

Hagyd el legény, hogyha kétes a szive, 
Katonának inkább akad szép hive.
Országokban merre szemed forgatod,
Szép tiédnek a legjobbat vallhatod.

Budán dec. 11. 1845.

Fáj a szived anyád után, gyerekem,
Hajh azt a díszt s erényedet tisztelem ;
De egyszer csak meg kell válni, szent öcsém, 
Elszakadva él tőlem is jó szülém.
Jány sem marad mind csak otthon anyjával, 
Messze repül el gyakorta párjával,
Férfi költöz bátran mint az eszterág,
Férfi köre szép öcsém a tág világ.

Haza jösz majd s csendben élsz a kunságon, 
Vitéz kunok’ szabad földén szabadon.
Akkor is kapsz ápolóul kun jányzót,
Jer, ne halld csak siketen e toborzót.

DÖBRENTEI GÁBOR.

— * » ^ * © * € < * —



1

EGYSZERŰ TÖRTÉNETKE.

gy derült nyári reggel sé
tálva egy kis mezei birtok' 
kerítéséig értem, midőn 
egy fiatal leányt pillanték 
meg , ki egy szőlőlevelek
kel kirakott kosárkába, a 
kerítési árkot környező 

'töveinél tenyésző föl
di eprek’ szedésével foglalkodék.

Leánya vala ez egy fÖldmivelőnek, ki ha
lálakor özvegyét s leányát a szükölködéshez 
oily közel helyzetben hagyá, hogy ezek elégte
len jövedelmeik' szaporítására kényszerültek 
házikójok' egy részét olly személyeknek bérbe 
adni, kik minden nyáron át ezen egésséges,re
gényes fekvésű tájékba lakni jövének.

Lakások azon elsőséggel bírt, hogy a fa
lutól némi távolságra, a legbájosb, legelraga- 
dóbb tájékon fekvék, melly csak képzelhető.

Gyakran vala alkalmam Vildling Marit a 
falu’ egyházában látni, hol ő a szent miseáldo
zatok alatti szerény magaviseleté által szemem
be tűnt. Ő szerencsés vala jobb nevelést kap
ni , mintsem az osztályabeli leányok' nagyobb 
része nyerni szokott, s a természet őt leggaz- 
dagabb ajándokival halmozá. Nem határozhat
nám meg szépségének nemét, de abban min
denki megegyezék, hogy az meglepő. Azon 
időben, mellyben ezen elbeszélés kezdődék, Ma
ri alig éré el 10-dik évét, azon kort, mellyben 
a legbájlóbb kellemek s a némber tokélyesb 
formái egyesülnek a fiatal leány' élénkségével.

Igaz, hogy a rózsák bíbora nem mindig 
festé arczait, mint a falubeli fiatal leányokéit; 
asonban a legkisebb megindulás gyönge pírral 
áruiá el magát a finom s átlátszó bőr alatt. — 
Tökélyes szépségnek — ez el van ismerve — 
kék vagy fekete szeműnek kell lenni; megval
lom , habár meg lepelnél is szép olvasó , hogy 
az Övéi szürkék valának; de nem egy kék vagy 
fekete szemű szép, irigylendő vala Mari’ kellem- 
dús kifejezésü szemeit. Egy, az antiquehoz 
szító művész’ ecsete alatt ezen szemöldök tán 
szabályosb ivet képeztek volna , de az nem ad
hatott volna nekik gazdagabb árnyéklatot, s 
bizonynyal képtelen lett volna azon finomságot 
utánozni, mellyel a természet’ keze e két ivet 
rajzoló. Haja, kevesbbé sötét a zománcznál, | 
mégis fényét birá , s leomló fürtéi minden mü- 
vészség nélkül folyának össze a lég’ csókdosó 
játékában. Lába nem rajzoló magát selyem ha

risnyában , s nem vala atlacz czipőbe szorítva ; 
s mégis mennyi kellem, ezen egyszerű pamut 
harisnyában s ezen valamelly falusi dolgozó' 
durva kezeiből került czipőben. A liliom nem 
fehérebb s átlátszóbb Mari’ ujjainál, midőn az 
epreket zöld ágyokban fölkeresik; karperecz 
nélküli karja csodáitatni engedé azon vonalak’ 
szépségét, mellyek ezt kezéhez illesztek.

Abban hogy falusi leányka földiepret szed, 
magában véve mi különös sincs, s én e tettéért 
alig veendem őt észre; ha több nap egymás
után mindig ugyanazon helyen s mindig eper
szedéssel foglalkozva nem látom. Megszólítám 
végre, kérdém , mi ok vezeti őt ide olly ren
desen, olly kevés nyereségért, s házi dolgai
nak szükségkép elmulasztásával?

Némi megütközés után feleié, hogy ezen 
epreket egy beteg’ számára szedegeti, ki alig 
izlel ennél egyebei, s hozzá tévé, hogy fél, 
csak kevese‘. szüretelhetni többé ezen árkon, 
mellyet már tökéletesen kifosztott. Mondám ne
ki , hogy a kerítésen belül bőségben találand 
epret, s a kis mezei birtok’ sövényét elzáró 
csekély rostélyzat’ kulcsát átadván, megenge- 
dém bármennyiszer ide jőve kosárkáját meg- 
töllhetni.

Ezen engedelem, mellyet neki — noha nem 
valék tulajdonos — mégis adhaték, általa a 
hála' olly kifejezésével fogadtaték, mellyet illy 
csekély szolgálat alig érdemelt.

Gyakran látóm őt most jőni s az engede- 
lemmel élni. Néha nyugalmából kivehetém re
ményeit s boldogságát. Máskor sápadtan , nyug
talanul s leverve látóm őt, de bármellyek va
lának is érzései, egy napon sem mulasztó el a 
szokott órában megjelenni.

Ez alatt egy napon történetesen, szoká
som’ ellenére, tovább vivének lépteim sétám
ban. A nap legmagasb fokán álla; de gyönge 
szellőcske mérséklé valamennyire az égető hő
séget, göröngyös kereszuton valék. Itt olly rit
kán járt ember, hogy az ut gyepként egészen 
füvei vala benőve. Két oldalról a sövényt jávor 
képzé , melly egymáshoz vadrózsákkal s jerikói 
lánczczal vala fűzve. E cserjék s bokrok e kis 
bemenet’ legében a legkellemesb illatot árasz- 
ták szét. Gyönyörű helyecske volt

Némi távolságról hallatszó hangokra , ar
ra tekinték, honnan ezek jövének s nem kis 
meglepetésemre szép eprésznőmet pillantám 
meg , egy igen jó , ha nem is épen rendkívül
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díszes öltözetű fiatal emberrel, ki meghitten 
létszák szép társnéjára támaszkodni.

A mint észrevőnek, megállónak , bizony
talanul , előre menjenek-e, vagy megfordulja
nak. Én mindig előre haladék s látám, hogy 
az ifjú igen fiatal, kétségkül igen beteg s hogy 
gyöngén s elerőtlenedve e pillanatban csak Ma
ri’ karjai' segedelmével álla főn , ki Összeros- 
kadni látszék a teher alatt, mellyet elbírni e- 
rölködék.

Hozzájok sieték , és segíték Marinak a be
teget anyja lakására, melly szerencsére nem 
vala távol , visszavezetni. Érkeztünkkor a sze
gény özvegy nem mutatott semmi meglepetést, 
leányát illy társaságban látván , a betegre 
fordító csak minden figyelmét.

Néhány pillanatnyi nyugvás után eléggé 
jól érzé magát tettemet megköszönni, s talál
kozásunk’ körülményeit nekem megmagyarázni.

ügy látszék , hogy ő lakást ezen házikó
ban azon reményben fogadott, hogy egéssége 
a lég' megváltoztával jobbuland, ez azonban 
napról napra roszabult. Szenvedései által már 
pár napig szobájába visszatartalva, e reggelen 
magát valamivel jobban érezvén, ki akart men
n i, hogy a mezőket ismét láthassa, s szíhas- 
sa kissé a tiszta léget, s mivel inasa eleség’ 
bevételére a szomszéd faluba küldeték, ezen 
sétára Mari’ társaságát, segélyét s gyámolát 
használó.

A fiatal leány, a mint karját az ifjú el- 
ereszté, mindjárt távozék azon szobából, melly- 
ben valónk ; de nem sokára a beteg' kérésére 
visszatért, s azon élénk gond, mellyel legki
sebb kívánságait eltalálni látszék, alig vala ösz- 
szeegyeztethető azon visszatartó tisztelettel, 
mellyet helyzetük neki parancsolt. Más részről 
semmisem mutala meghittséget a fiatal ember 
viseletében, noha ő olly szelíd s nyájas han
gon szóla hozzá, minőn szólani alattunk valók
kal— szokatlan, s melly forrását az irántaiany- 
nyi gyöngéd figyelemérti hálával látszott venni.

Meg valók lepetve az ifjú’ viseletmódjának 
finomsága, nemessege által; nem voltak ezek 
kölcsönzőitek, nem köznépiek. Hangja, noha 
tompa, mégis leiekig hatott; magas, nyílt hom
loka sok észt, ismereteket, értelmet, belátást 
s éles elmét hirdetett, s egész lénye , azon 
kór’ pusztításai daczára, melly őt emészté, a 
legcsábítóbb vala.

Körüljártatván szemeim’ a szobán, azon 
virágokbani pazart s Ízlést, mellyel a szoba’ ab
lakai fölékítve valónak , s asztalon azon kosár
kát , mellyet olly gyakran láttam eprekkel telni 

c)0 — vevém észre.
Idegenek közt az első beszélgetés nem 

igen hosszúra nyúlhatván, nem sokára búcsú
zára a betegtől s két házinőjétől; nem a nélkül
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azonban, hogy többszöri eljövetelre meghivat
tam volna.

Azon igen nagy érdek, mellyet bennem e- 
zen fiatal ember’ viselete s azon körülmények 
által, mellyekben vele megismerkedém, gerjesz- 
te, rábírtak, hogy tudakozódjam némileg felőle, 
s eléggé bő s körülményes tudósításokra meg- 
tudám , hogy ő öt gyermek közöl egyedül ma
radt életben, s egy nemes s gazdag család 
utósó tagja. Még mint kisded elvesztő szülőit, 
s három fi s egy nőtestvér egymásután szemei 
előtt ragadtaték el azon iszonyú betegség által, 
melly sem kisdedet, ifjút, sem érettkort nem 
kiméivé, annyi családot pusztíta el. Kívánsága’ 
következtében gyakran ismétlőm látogatásimat 
a házikóban , s mindannyiszor meggyőződöm, 
hogy betegsége, noha mentében föltartóztatva , 
nem volt lassúbb pusztításiban. Végre életfona
la annyira elgyöngülni látszék, hogy nem mesz- 
sze hivém lenni az utósó leheletet, melly a sze
gény fiatal embert kiragadja az életből.

De egyedül teste fonnyada; értelme, el
méje , ellentállának a kórnak. Társalkodása min
dig kedves s erőteljes ; s gyakran vala észre
vehető, hogy ő igen is sok élénkséget fejte ki 
gyönge s lankadt létére.

Nem vala ő az egyedüli lény , ki a házi
kóban szenvede. Napról napra Mari arczai is 
bágyadtabb színt Öltének; de noha szive reped
ni látszék , mint annak törékeny léte , kit a sír' 
szélén visszatartani erőlködék, — ö betegét olly 
állhatatos s erőteljes részvéttel ápoló, hogy erőt 
lele napról napra, gyöngéd figyelmét iránta 
keltőztetni.

Ha körötte volt, mint mennyből jött lélek 
lebegett — alig érve lába hegyével a padlatot, 
kevesbbé nehezbítendő így az e földtüli elválást 
a szegény fiatal embernek. Azon kívánságok, 
mellyeket el nem találhatott, s mellyeket ez 
igen ritkán volt kénytelen neki tudtára adni, ez 
angyal által legnagyobb gyorsasággal, de olly 
csönddel valónak teljesítve, melly leggyöngé- 
debb s érzésteli szivet árula el.

Hogyan ébreszthetett e fiatal ember, el- 
soványult arczaival, elgyöngült testtel, szerel
met egy életfriseségben pezsgő, egészen ragyo
gó , kora' minden gazdag adományival ékített 
fiatal leányban?— Miért nem fordította tőle sze
meit el, s miért nem hagyta őt részvétlenül, 
egykedvűen leszállani az elfogadására nyílt sír
ba ? Ezek a szív áthatlan és szent titkai.

Nő’ szerelme , mint röpkénybabér, gyak
ran rom körül fűződik, s a részvéllenség' jég
hideg lehelete , sem szerencsétlenség nem tehet 
semmit ellene. Az, mi a nőket jellemzi: válto
zatlan fölá'ldozás az iránt, ki egyszer meg tudta 
nyerni vonzalmukat, szerelmüket. Nemes érze
lem ez olvasónőm ! Örök becsű gyöngy , még a 
rendetlenségben i s , még akkor is, ha az erény,
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melly minden vonzalom’ éltető s frisitő ereje , 
nem zománczozza azt többé; ez azon egyetlen 
virág, melly bár kiszáradott s megfonyadott, 
a szívben virul s dús illatát szétárasztja.

De a legtisztább erény vala az, melly Ma
ri’ érzelmét az ifjú iránt szentesíté. Nem volt 
ebben önzésnek árnya sem , s ha érzései szen
vedélyre hajiénak is egy kissé, annyira szelídí
tett, fönséges , nemes szenvedély vala ez, mi
kép semmiben sem hasonlíta ahhoz, mit mi köz
életben szerelem névvel ékítünk föl.

Midőn legutószor látám a beteget, akkor 
tulajdon meghívására jövék a házikóba. Belép
vén, arczát az ablak felé fordítva, ágyában fek
ve lelém őt. Alkony vala, s a lenyugvó nap 
biborszínbe voná a szobában levő tárgyakat. 
Egy kiszáradott kezet nyujta felém, s enyémet 
szelíden megszorítván , inte ülnék melléje. Nem 
lehele többé kétkedni: e pillanatban, a halál 
előtte állva , kész vala neki kezét nyújtani. De 
nem tűnt az föl előtte komoly s fenyegető alak
ban , mint midőn az egy kinzott lelkismeretü 
haldokló’ ágyához ül , — félelem nélkül látá azt 
jőni, meg lehete rajta ismerni, mikép mennyei 
követ gyanánt fogadja azt, melly elküldetett, 
hogy őt annak kebléhez vezesse, kit esdeklé- 
sivel megindított, s ki neki békét s nyugtot 
ad végórájában.

Néhány percznyi ünnepi csend után, felém 
fordulás gyönge mosolylval szólt: ,,Barátom, 
Ön látja, hogy az élettől elválok ; e láng:melly- 
nek hullámzó sugárait Ön olly gyakran látta, el
alszik. Ön jó, igen jó volt irántam; ön a be
tegség, levertség s búskomolyság' óráiban vi
gasztalóm volt , kéretém önt, lenne jelen nagy, 
fenséges órámban! Ez életeni átmenetem bi 
zonvnyal fájdalmas, nyomoru s fárasztó volt, 
de a megváltó’ keresztje vala támaszom; ez 
tartá fon gyengeségemet, most kisértetésemnek 
vége van.“

Mari lépett ekkor a szobába. Rá lekinték, 
s látám, mint küzd belsejében kitörni akaró 
érzelmeivel, talán félt a beteg utósó perczeit 
megzavarni? vagy azon meggyőződés okozá 
e z t , miszerint helyzeteik' különbsége miatt a 
rendkívüli fájdalom' kifejezése illetlen volna ? 
Nem tudom. A beteg magához szólítá, s kezét 
nyújtván neki: „Isten önnel Mari“ — mondá 
gyönge, de még tiszta, érthető hangon; jutal
mazza Isten véghellen kegyességében önt mind
azon változatlan jóság, szívesség s szelídségért, 
mellyel ön egy beteg iránt viselteték.... ki né
ha igen is kévéssé vala béketürő !....“

Mari nem felelt. Agya' széléhez térdele , 
kezét megfogá s ajkihoz vivé. Egyszerre erős 
lélekzetet vön s félig elfojtott sóhajjal élet 
nélkül rogyott Össze.

Fölemelém s kisegítettem. Midőn a beteg'

szobájába visszatérők, mindennek vége volt; a 
lélek elvált leplétől, hogy egébe visszaszálljon.

Az előbbiekhez kevés mondanivalóm van.
Az ifjú’ végrendelete megvizsgáltatván, úgy 

találtaték , hogy ő Wildling Marinak, gondjaiért 
mellyekkel utósó, végbetegségében őt ápolá, 
holtigi élelempénzt rendelt, melly elég vala, 
hogy anyjának s neki gondnélküli jövőt bizto
sítson. Ennek megtudásakor Mari inkább meg 
vala indítva e jóakaró megemlékezés, mint ma
ga a hagyomány’ tetemes volta által.

Viseletében azontúl is kitűnő vala a sze
rénység s visszavonultság, s azon f á j d a l o m,  
mellyet annak elvesztése fölött érzett, ki szi
vében olly nagy helyet foglalt el. Ő nem vala 
s z e m b e t ű n ő  — mi egyedül vonja magára a 
világ' figyelmét — s ez okbul nem is ismerteték.

Magányban siratá a vesztettet, de nem 
úgy, mint azok, kik remény nélkül könyeznek; 
türelemmel s teljes bizalommal várá azon na
pot, mellyen vele egy jobb világban egyesülend, 
hol minden rang, méltóság s megkülönböztetés 
megszűnik.

L. D. után francziából.
EGY HÖLGY.

PAEDAGOGIAI ÜTI VÁZLATOK.
V

(Folytatás.)

A vaknövelde' igazgatóit tanácskozásra bi- 
rám a fölött: melly út és modor lenne legczél- 
irányosabb a vakgyermekek’ nevelése , kikép
zése, valamint a felnőtt vakok’ segélyzésére 
nézve; melly tárgyról magam is nyújtottam be 
a paedagogok gyűlésére egy kimerítő tervet, 
melly a Carlsruhe-ban megjelenő „német iro
dalom' évkönyveiben“ közöltetni fog. A tanács
kozás jövő évben és hihetőleg Brünnben tarta- 
tik , hol egy új vaknövelde’ fog megnyittatni, 
mellynek fölállítása körül már 1827-dik év óta 
munkás részt vettem, s melly intézet benyúj
tott tervem szerint leend rendezve s igazgatva. 
Ezen megnyitási ünnepélyre különösen meg va
gyok híva, s Brünnben átutazásom’ alkalmával 
oltani megjelenésemet meg kelle Ígérnem; — 
és midőn nyilvánítani, hogy az általam terve
zett tanácskozás is ugyanakkor megtörténhet
nék: rögtön felszólítlattam, hogy meghívásaimat 
az illető urakhoz a brüni bizottmánynak küld- 
jem be, s majd a megnyitási ünnepélyre meghívó 
levelek mellett szét fognak küldeni.

Azon meggyőződést szereztem: hogy az 
emberek néha még máshol is helytelenül ítélnek 
a jótékony intézetek'épületének nagyszerűsége, 
és a növeldék eredményei fölött. Ugyanazért 
óhajtóm, bár mindenki szivére venné dr. Pfeu- 

I fér és Niemayer, kitűnő paedagogok’ lelkes
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\ a ) szavait. Pfeufer a „nevelő s árvaházakróli“ mun- 

kajában ezt mondja : „mindenek elölt nagysze
rűn s méltóságosan kell állani az épületnek , 
mellyet az álladalom vagy a nép hasznos pol
gárok’ képzésére szánt. Nemes külseje, szabad, 
egésséges fekvése, derült vidéke által, már 
messziről hirdesse a vidorságot, melly belsejé
ben tanyáz. Ne legyen itt pompa s fényűzés, 
de szigorú rend s tisztaság. Illy épületnek nem 
szabad a napszámos' kunyhójához, vagy vala- 
melly csupán szűk keresetéből élő kis család’ 
házához hasonlítani, hanem feleljen meg az min
den tekintetben , egy szabadelvű status' vagy 
emberszerető nép’ közvetlen oltalma alatt álló 
épület' tekintélyének.“ Az uióbbi „Úti észrevé
teleinek“ első kötetében azt mondja: „nyilvá
nos intézetek’ megítélésénél ne feledjük el soha: 
hogy azok ellenében könnyen igaztalanokká le
hetünk, mert azokat csak a valóságban s el- 
kerülhetlen hibáival, a családi életet ellenben 
rendszerint eszményesítve fogjuk föl, ámbár az 
utóbbi ez állapotban ritkán talá ható.

Az általam meglátogatott tiz siketnémain- 
tézet között legjelesbeknek találtam: majnai 
Frankfurtban Ko s é i ,  Lipcsében Re i c h ,  Ber
linben S a e g e r t, Boroszlóban S c h o l z  urakéit. 
A hang vagyis ajakbeszédet összekötve a ter
mészetes jelekkel s írással mindenütt annyira 
kiművelve találtam, hogy a siketnémák minden 
szavamra pontosan feleltek. Tagadhatlan előnye 
van e tanrendszernek minden más rendszer fö
lött , mert ennek segítségével a siketnéma min
den emberrel legbiztosabban megértetheti ma
gát, s egyszersmind társaloghat.

A siketnémák tanításának tulajdonkép’ két 
rendszere van : az úgynevezett német iskola 
H e i n i c k e-től, és franczia, A b b e de 
l’Épée-löl. H e i n i c k e  a siketnémák’ szelle
mi kifejlődésére nézve mellőzhetlennek tartja a 
hangbeszédet, Ab b é  de 1 É p é e ellenben fö
löslegesnek tartja azt, s legszükségesebbnek 
pedig a jel- s irásbeszédet. Amaz azon nézet 
mellett küzdött: hogy a siketnéma annyira ké- 
peztessék , hogy egészen a szóbeszéd szerint 
gondolkozzék, s e czél' elérése végett, rend
szere szerint, elemileg is articulation kezdé; 
emez később a jelbeszédet nem csupán mint esz
közt használta, hanem czélul tűzte ki azt, hoz
zá kapcsolva a megtanulandó szóbeszédet, mint 
annak áttételét.

Heinicke’ rendszere ép olly kevéssé zárta 
ki a jel- mint a franczia a hangbeszédet. Mind 
a mellett amannak több előnye van , s Német
honban mindenütt be is vétetett.

Lipcsében legnagyobb részvéttel szemlél- 
tem két egész órán át a siketnémák’ vallástani 
oktatását, R e i c h  ur e kitűnő jelességü igaz- 

Vco gató a tiz parancsolat' egyikét: „ne lopj1' csu- 
(fj  pán hang vagyis ajak beszéddel természetes je

lektől kisérve, olly könnyen felfoghatóvá tette 
előttük, hogy megkelle győződnöm miként a nö
vendékek az e nemben velők közlott vallásos 
eszméket nem csak emlékezetökbe hanem szi- 
vökbe is benyomják, s erkölcsös haszonvehető 
emberekké kell lenniök. R e i c h  igazgató úrhoz 
intézett ez észrevételemre, szembeötlő öröm
mel jegyzé meg: hogy elbocsátott növendékei 
/elől legkisebb panaszt is alig hallhatni.

Berlinben a siketnémaintézettel egyesítve 
találtam a tompaelmü (blödsinnig) gyermekek in
tézetét, melly egész figyelmemet magára von
ta, mivel én azon oknál fogva, hogy tompael
mü vakok is vannak, évek óta foglalkozóm az
zal : ha vájjon nem lehetne-e a tompaelmüket 
is, rendszeres oktatás állal Öneszméletre éb
reszteni, s értelmileg kiképezni? Mert az élet
tan (phisiologie) szerint azon idegek, mellyek 
az életmüvezet mozgását vezérlik és izgatható 
agy egésséges összeköttetésben lévén az emlí
tett idegrendszerrel, minden teljesérzékü okos 
embernél léteznek, létezniök kell. Ha tehát a 
tompaelmü érzéki idegekkel bir, és ha azok 
csak legkisebb mértékben is izgathatok, akkor 
az érzésbe is át kell hatniok; ha pedig a mozg 
idegekben legkisebb viszhatás is mutatkozik, ak
kor a központi résznek a közérzéknek is közlő 
képességgel kell bírnia. Az egész tehát abban 
határzódik : hogy az alkalmatos izgatószerek 
folytonos erősítésül helyes mód és fokozat sze
rint alkalmaztassanak, hogy tompaelmü egyé
nek is, kik közt sok vak találkozik— izgásba ho- 
zattassanak. A tompaelmüek ez új intézetében 
— hol az ép’ olly fáradságos mint érdekes ok
tatásnál több órán jelen voltam, meggyőződtem 
e szerencsétleneknek mindekkorig legalább rész - 
letes kiképeztetésök felől , s én e tanrendszer’ 
alkalmazását, melly szorgalom s gyakorlat állal 
még tökéletesíthető, előadandó esetekben el 
nem fogom mulasztani.

Egy szembeötlő különbséget találtam az 
árvaházak’ alkotásában s elrendezésében, mely- 
lyek közöl huszonhatot vizsgáltam közelebbről. 
Némellyekben a gyermekek mindjárt a bölcső
től, másokban két éves koruktól, de legtöbb- 
nyire hét, nyolcz évesek vétetnek föl. Némel
lyekben a növendékek csak közönséges kézi
mesterségre szoríttatnak, másokban a kitűnő 
tehetségüek tanulmányokra vagy valamelly kép
zőművészetre is alkalmaztatnak. Ha bár el kell 
ismernünk, hogy az újabb kor az emberi mél
tóság' és emberi jogok’ illő méltánylatában nagy 
előnynyel bir az ó kor fölött, és ha az ügyeke- 
ze t : szegény gyermekeket s árvákat más gyer
mekekkel egyenlő sorsban részesíteni — nehogy 
már kora gyermekségükben érezzék egész sú
lyát különben is nyomasztó sorsuknak a korlá
tozottság által — kiképezés és az ezt követő 
munkás életre juttatás által teljes méltánylást
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érdemel: mind a mellett más oldalról az sem 
tagadható: hogy az újabb időkben sok helyütt 
vak philantropicus túlbuzgalomba estek, és a 
rangkülönbség’ teljes lerontása által, a szegény 
gyermekeket gyakran a kiképzeltség vagyis in
kább elképzettség' olly fokára juttatták, melly 
nekik valóban ártalmas, minthogy viszonyaik- 
kali elégületlenségre ad okot. A szellemi mű
veltségnek egy bizonyos foka minden rendű s 
rangú egyéneknek okvetlen szükséges, mert 
, .mindnyájan vezettessenek az igazság' ismere
tére !“ Ez Isten' akarata, mellynek egy szűk
keblű nevelő sem mondhat ellent. De ezen szel
lemi műveltséggel összefér az élelemkeresési 
is, vagy bizonyos gépszerü foglalkozásnak el
sajátítása.

A gymnasialis és magasb reáliskolás, sza
bad óráit főleg szellemi foglalkozásra fordítja , 
hogy jövő hivatására minél erősebb készülete
ket tegyen; a ki tehát kézmüvesi állásra készül, 
iskolai szünóráiban némelly kézmüvek' készít- 
getésében gyakoroltassák, s ez mint jövendő 
pályájára nézve szükséges előkészület tekin
tessék.

Ezen czélszerü foglalkozást kevés árvahá
zakban találhatni, némellyekben igen sokat dol
goznak, mint a szegények' intézetével Össze
kötőiteknél történni szokott, hol az árvagyer
mekek’ nevelése, képezése természetesen hát
térbe szorul, minthogy ezek nem csupán mint 
eszközök más czélok’ elérésére használtatnak. 
Valamint a huzamos ülés s munka mind a phy
sical mind a szellemi s erkölcsi erők' kifejlésé- 
re rósz befolyással bir, s e szerint annak, ki a 
szellemi élet’ képzési menetével csak némileg 
is ismeretes, semmi fölvilágosításra sincs szűk 
sége, mert miként a test' képzése a munkásság 
s pihenés’ természetszerű változatai által folté- 
teleztetik , igy a szellemi képzés is. így a ke
délynek is szüksége van új és magasztos be
nyomásokra, meliyeket a természet’ tisztább 
örömei nyújtanak. Sajátszerü gazdaságának él
vezetében kitágul a szív, fölemelkedik a kedély, 
s kifejlik az erkölcsi élet. Egy valóban vidám 
ember, erkölcsileg romlott soha sem lehet. Illy 
élvezetet, minden magasztos benyomásaival kell 
e szegény gyermekeknek nélkülozniök, s nettt 
csoda ha ennek következtében munkakerülők
ké válnak. Általában az árvaháznak soha sem 
kellene a szegények’ intézetével összeköttetve 
lenni, mert a szegények' ápolása és árvák’ ne
velése egy elv alá nem sorozhatok. Közelebb 
mint a két Jánusfö arczai, soha sem hozhatók 
egymáshoz. Az egyik balra, másik jobbra te
kint, egyik a múltba, másik jövőbe , egyik meg
bánást másik reményt fejez ki.

Némelly árvaházakban a tanítástól szabad 
órákban , vagy semmi vagy csak alacsony fog

lalkozás űzetik a figyermekek által, mint pél
dául: fabasogatás, szobatisztílás, ruha s czipő 
foltozás, kertmivelés slb. — A lánykák né
melly árvaházakban, szünidejük alatt, csupán 
varrás , kötésre szoríttatnak, másokban pedig 
mindazon munkákra alkalmaztatnak, mellyek 
egy szolgáló’ kötelességei közé tartozhatnak , 
s ez tagadhatlanul még legczélszerübb. De jobb 
szerkezetű intézetekben a növendékek, szün
idejük alatt különnemü kézimunkák’ gyakorlata 
által készíttetnek elő jövendőbeli hivatásukra , 
melly czélra sokféle előkészületek’ s apró mű
helyekkel bír az intézet. Czipő- s ruhafoltozást 
minden növendék tartozik tanulni, hogy mind 
tanulói pályájok alatt mind vándorlásukban sa
ját hasznukra fordíthassák, s ezen intézkedés 
megvan a siketnémaintézetekben is.

DOLEZSALEK ANTAL.
(Vége jövőre.)

KÖNYVISMERTETÉS.
ŐRANGYAL, vallási almanach, honunk’ gyöngdd höl
gyeinek szentelve. 1S4{>. Szerkeszti Sujátiszlcy A n ta l.

Pesten , kiadja E m ich  G u sztá v .

(Vége.)
Múlt számban megkezdők röviden ismer

tetni a könyv’ egyes czikkeit; folytassuk azt, 
s végezzük be jelennen.

N ey  ur N ő i  b o l d o g s á g  czimü, le
velekben irt dolgozattal járult az idei Őrangyal’ 
tartalmához. Igen jeles dolgozat, s a könyvnek 
egyik főbecsét tevő. Szerző leveleiben keresz
tül megy mindazon elemeken , mik egy nő’ éle
tében a boldogság’ tényezői lehetnek, vagy job
ban mondva , lenniük kellene, s kijelöli azon 
irányt, mellyben kellene hölgynevelésünknek 
indulnia , ha mostani elferdült állapotából kiver
gődni akar, hogy reményünk, egy hivatásának 
megfelelőbb nőnemzedék iránt, valaha valóság
gá leendjen. Legújabb időben különösben kezd 
javítás’ tárgyául szolgálni a nőnevelés : ha üd- 
ves eredményt akarunk e javítás által eszköz
leni, vallási alapra kell annak épülnie, s szem
pontokra , mik e levelekben több s kevesbbé 
kifejtve vannak. Ajánljuk az értekezést külö- 
nösb figyelmébe az olvasónőknek, kérve őket, 
hogy a stílnek tán kissé komolyabb, kevesbbé 
hizelékenv virágusága ne ijeszsze őket el annak 
ismét és isméti figyelmes elolvasásától. — A kö
tetlen munkákat C s á s z á r ’ beszélye fejezi be , 
mellynek czime „ I s t e n '  s z e me . “ Alapjául a 
zugligetbeni máig fönálló' elnevezés’ első ere
dete szolgál, s tárgya Péter és Aba királyok’ 
korából vétetett. Érdekes olvasmány , melly
nek sorain is melee vallásosság’ ihlete ömlik el.

a
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— Ez öt beszély teszi teszi a könyv' kötetlen 
műtartalmát, menjünk át a kötöttekre.

Költeményeket C s á s z á r ,  Ga r a y ,  J á m
b o r ,  L a k n e r ,  L a u k a ,  L é v a y ,  L i s z -  
n y a y ,  N y u l a s s y ,  S z e l e  s t e y , T á r k á -  
nyi, T o m p a  s a  szerkesztő adának.Mind részint 
nagybecsű, részint jeles virágok a szép füzérben. 
Mindnyáját nem soroljuk föl egyenkint, de egy- 
párt különösebben meg nem említnünk lehelten. 
C s á s z á r ’ Ő r a n g y a l h o z  irt sonettje kezdi 
mega koszorút, s kellemes simasága által külö
nösen ajálkozik. G a r a y ’ S z e n t  E r z s é 
b e t h e z  ez. legendája, belbecsileg foglalja el 
az első helyet a költemények közt; a legenda 
minden során a szívélyes, ihlett lantra isme
rünk , mellynek koszorús kezelője olly mesteri- 
leg érti a szép gondolatokat még szebb han
gokba Önteni égi műszerén. Igen kedvesek 
J á m b o r ,  L a k n e r  s L i s z n y a y  nem egy 
költeménye, s becsesek T á r k á n y é i ,  vala
mint T o m p a ’ legendája S z e n t  L á s z l ó  ki 
r á l y r ó l ,  meg S u j á n s z k y  ur’ szép vallá
sos költeményei. Szóval az Ő r a n g y a l ,  ösz- 
szes tartalmát véve, valódi becses tünemény’ 
irodalmunk’ jelen pillanatában, mellynek minél 
több vevőt teljes szivünkből nem kívánnunk le- 
hetlen, ez lévén a leghatalmasb ösztön mind 
kiadó, mind szerkesztőnek, az Ő r a n g y a l t ,  
ez egyetlen vallási almanachot, jövőre mégczél- 
irányosban , minden igényt kielégítőbben szer
keszteni és kiállítani.

A kiállítás Emich G. urnák érdeme, ki min
dent megtön , hogy a könyv béltartalmához il
lő csínnal jelenjék meg. A négy aczélmetszvény 
kitűnő gond és csínnal készült, s a könyv’ be
csét nem kévéssé emeli.

Mindé mellett, ámbár a t i z e n n é g y  ív
nyi, s — mint említők — n é g y  igen szép a- 
czélmetszettel ellátott könyv a lehető legcsi- 
nosban van kiállítva, ára csak 2 pft; mi eléggé 
bizonyítja, mikép Emich urat e vállalatban nem 
annyira anyagi haszon , mint inkább azon tisz
ta törekvés vezeték: hazájában egy illy üd- 
ves és közszükségü almanach’ megalapítása s 
elterjesztéséhez tehetsége szerint járulni.

Ajánljuk a könyvet még egyszer karácsom 
s újévi ajándokul. N.

— S S « ' © » « » —

S Z E R E L E M .
0... Etelkához.

11.

Jaj b e  j ó  a z  a  s z e r e l e m !  

M in th a  I s t e n  v o l n a  v e l e m ; 

L e l k e m  m a g a s z t o s a n  h é v ü l  

b ű b á j o s  i h l e t é s i t ü l .

A c s ó k  ,  m o s o l y  ó s  ö l e l é s  

A l e g g y ö n y ö r ű b b  k e d v t e l é s :

D e  m ih a s z n a  h a  k e b l e d e n  

S z i v e m ’ k e d v é t  n e m  t ö l t h e t e m ,

C s a k  t ű n ő d ö m ,  c s a k  m e r e n g e k ,

D a lb a  s z ő t t  v á g y g y a l  e s e n g e k ,

S  r e m é n y e m ,  e  f á r a d t  m a d á r ,  

ö l e d b e  c s a k  p i h e n n i  j á r !

L I S Z N Y A Y  K Á L M Á N .

E S T I 22EML2.
ótékonyság’ hirdetésével kí
vánván jelen szemlénket is 
megnyitni, örömmel hirdet
jük, miszerint mélt. és fő
tiszt. gr. Zichy Domokos, 
megyéspüspök ur, a kislődi 
tüzkárvallottaknak nemcsak 
az elhamvadt 39 lakházra 

kivántató épülelfát megrendelni , hanem egy
szersmind, félévi robotnak s a járandó füst
pénznek elengedése mellett, kétszáz pozsoni m. 
rozst és ugyanannyi árpát, ezenfölül négyszáz 
pftot köztük kiosztatni méltóztatott. Áldás s hosz- 
szu élet az illy főpapoknak!

— Napokban következő sorok küldetlek 
be hozzánk , mellyek’ közlésére az igazság’ ne
vében fölszólíttatván, azt ezennel közrebocsát
juk. ,,E sorok’ beküldője — mond a czikk — 
csekély véleménye szerint, a boldogult „Obsi
tos“ megjutalmazásában némi egyoldalúságot, 
s illetőleg következetlenséget találván , bátor a 
nagyérdemű színigazgatósághoz, az igazság’ ne
vében , egy szerény kérdést intézni: t.i. miután 
a f. évi télutó' 17-kén költ pályajutalmi hirde 
tésben ezen kifejezés ál l :  „ M i n d h á r o m  
r e n d b e l i  p á l y a m ü v e k b e n ,  m i u t á n  a 
p á l y a d í j  a s z í n h á z '  r é s z é r ő l  t ű z e 
t i k  ki,  a s z í n i  h a t á s  m e l l ő z h e t t e n  
f ö l t é t e l “ : vájjon a tisztelt igazgatóság a 
s z í n i  h a t á s  és m e l l ő z h e t l e n  f ö l t é 
t e l  kifejezések alatt mit méltóztatott érteni?— 
mert közlő, csekély logicája szerint, a színi 
hatást egészen ellenkező értelemben gondolja, 
mint millyet a jutalmazott mű előidézett; a mel
lőzhetlen föltételt pedig úgy magyarázza, hogy 
az illető jutalmat a közönség’ jóváhagyása nél
kül odaítélni nem lehet. Midőn tehát e tárgyra 
az illetők’ figyelmét fölhívná , egyszersmind a 
tisztelt igazgatóságtól fölvilágosítást kér

A b e k ü l d  ő.“
— Sajnálva olvastuk erdélyi lapokban , 

hogy a kolozsvári nőegvlet által alapított derék 
kisdedóda , rövid de üdves reményekre jogosí
tó működése után megszűnt lenni, s a derék

------ -----------------------------------------C
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Görög Imre. a népnevelés’ azon fényes pályá
járól, mellyre hivatva lenni látszott, magányos 
körbe lépe át. Bár minél előbb elfoglalná előb
bi helyzetét.

— Innen is indul Erdélybe egy a kisde
dek’ nevelésére nagy buzgalommal elkészült, s 
e czélra tetemes áldozatokkali müutazásokat 
Összekapcsolt derék honunkfia, a fáradhatlan 
Szigethi István. Szivünkből óhajtjuk, hogy men
nél nagyobb siker koronázza munkás készült
ségét.

— Az emberi lelemények egymást érik , 
nagy és czélszerüségben vetekedők. Ezen utósók 
között alig van egy hasznosb , mint a húsnemü 
élésszereknek ollyképeni elkészítése, hogy a- 
zok több évekig, és a tengeren is, fris miség
ben eltartassanak. Egy Angliába származott 
magyarszületésü ember újabb s czélszerübb mo
dorát találván föl ezen elkészítésnek, kizáró 
szabadalmával, vele a magyar kereskedelmi tár
saságot kínálván meg, annak fáradhatlan igaz
gatójához ifj. Szabó Pál úrhoz egy illyes elké
szített húsokbul álló szállítmányt küldött. Szem- 
leiró egy csibében részesült, melly több évek 
óla három Ízben kerülte meg a világot (perse 
leölve), most egyenesen Polynesiából érkezett, 
magát megsüttetendő, s a legizletesb a leg- 
inyéncziebb pecsenyét ajánlandó. E csirkemu- 
miát egy óriási rostbeef’ megkóstolása köve- 
tendi, mellynek eredményéről hasonlag tudat
ni fogunk néhány szót. A húsnak azonban sem 
füstölt, sem sózott íze nincs, hanem inkább a- 
zon kívánatos porhanyósága, mellyet neki a pá- 
czolás jeles mesterségéhez értő franczia sza
kácsok megadni értenek.

—- Egyike a legműveltebb főpapok, leg- 
népszerüebb szónokoknak, győri kanonok 
W u r d a  meghalálozott. Sajnálják őt mindenek, 
kik közelebbről ismerék.

— A budai Alvincziféle temetőt rendezen
dő a derék budai városkapitány ur, az őrök’ 
számára rendelt új őrházat már fölépíttette és 
lakhatóvá tette. Kívánatos volna, hahogy a ne
mes város’ hatósága egy külön e czélra állí- 
tandott Biztost — ki haszonbérlője lehetne egy
szersmind a temetőnek — szállásoltatna e l , ki
nek csinos lakot építtetendő, őt a télben nyár- 
bani künlakásra, valamint a temető’ rendben 
tartása és szépítésére is kötelezné. Nem lehet 
eléggé gondos e kérdés körül hatóság, melly az 
emberszív’ legnagyobb dicséretére szóló e 
kegyletet pártfogolja.

— A pesti müegylet' idei mülapjai meg
érkeztek és átvehetők. A lap' kivitele helyesen 
ütött ki.

— Vállalkozó müárusaink’ legmunkásab- 
bika Wagner ur megint egy jeles arczképpel 
gazdagító az Eyblféle arczképcsarnokot. Napok

ban jelent meg ugyanis ő nála Nádor ő fensé
gének igenigen hűn talált s művészileg nyomta
tott arczképe , melly miként a festőnek s a hi
res Leykum’ bécsi kőnyomdájának, úgy a ki
adó Wagner urnák is nem kis dicséretére vá
lik. Figyelmeztetjük e jeles műre Nádorunk’ 
számtalan tisztelőit.

— A horvát ügyekben Bécsbe kirendelt 
pestmegyei fényes küldöttség múlt héten uta
zott a fővárosba. A követség' tagjai közt neve
zik gr. Batthyány Kázmért és Lajost, Kossuth, 
Ráday, a két Teleki, Eötvös, Szentkirályi Mó
ricz urakat stb.

— Somogyi Ferencz ur (Nógrádból) nem 
sokára oltárhoz vezetendi városunk’ hölgyko- 
szorujának egyik legszebb rózsáját Madács Sa
rolta kisasszonyt. E boldog Hymen által veszt 
ugyan a budapesti társaság, de nyer a szép 
Nógrád, s nyer különösen a boldog vőlegény. 
Szerencse és áldás kisérje kötésük !

— Füredynk szép szava mondhatni még 
erősödött és csengőbb lett bécsi útja után. A 
jó iskola nyomai illy rövid idő alatt is félre is- 
merhetlenek. .Szerencsénkre itt is épen olly de
rék mester tanítandja őt, a nemzeti színház’ 
jeles énekmestere Guglielmi ur, kinek eddigi 
működései naponnan inkább igazolják magával 
hozott dicséretes hírnevét.

—- Mondják, hogy a jövő 1846-dik év' 
folytában színpadra kerülendő új operák kö
zött Guglielmi urnák is előadásra fog ’ kerülni 
valamellyik dalmüve. A neveztük maestro’ mü
vei mind melódiái kedvesség, mind pedig 
hangszerzés' tekintetében dicsértetnek az ah
hoz értőktül, s valóban nem csak saját anyagi 
— hanem e nemzeti intézet’ dicsőségének is ér
dekében fog cselekedni a derék igazgatás, ha
hogy saját intézeténél keresendi azon erőket , 
mellyek közönségünk’ élvezetét emelni képesek. 
Magyar zenére itt van a genialis Erkel, és itt 
a derék Them , olasz operákra meg Guglielmi 
van itt, a jóhirnevü olasz maestro. Vederemo.

— A Concordia’ gyűlései m i n d e n  p é n 
t e k e n  folytattatnak, új gyűlhelyükön a váczi- 
utczai, 3 grácziákhoz czímzett ház' 1-ső eme 
letében. A tagurak kéretnek, hogy az alapsza
bályok' értelmében szorgalmasan jelenjenek 
meg, s a szakosztályukba vágó kötelezettségü
ket teljesítsék.

— Tegnap hétfőn estve ismét magyar 
előadásban részesültek bndai szomszédink , még 
pedig ezúttal operai élvben. Egyik budai szí
nész Zöllner urnák volt jutalma, melly alkalom
mal , a nemzeti színház’ lelkes igazgatójának 
engedelméböl B e n z  a ,  F ü r e d y ,  J o o b  s 
U d v a r h e l y i  urak operai egyvelegben halla
ták magukat. Névszerint Be n z a  s U d v a r 
h e l y i  urak a Havmonfiak-bóli ismeretes pár-
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dalt éneklék, aztán Joob ur egy magándalt 
Lindá-ból, s végül Füredy ur hallata közked- 
vességü népdalait. Az előadás ismét igen láto
gatott volt , s taps és éljenekben sem volt hiány.

— Nemzeti színházunknál Szentpétery ur 
s Lendvayné assz.' jutalomjátékaik valának e 
napokban érdekesek — Füredy urnák már fÖ- 
nebb említettük fölléptén kívül.— Az elsőbbik’ 
javára a K é t  p i s z t o l y  adaték, L. asszony 
pedig ,F a 1 u r a ke l l  m e n n i - e  ez. igen si
került franczia vígjátékot. Erről majd bővebben 
szóland Thaliánk. Itt nem az előadásról hanem 
azon körülményről akarunk újra szólani, melly 
napról napra érezhetőbben mutatkozik, t. i. hogy 
a színház többé nem felel meg a nézők' számá
nak, s hogy itt az idő komolyan gondolkodni 
egy tágasabb színház felől. Alig van nap, hogy 
tele ne volna színházunk, s alig van érdekesb 
előadás, legyen bérletben, vagy szünetben, 
hogy számosán visszamenni ne kényteleníttet 
nének a pénztártól. Páholyok mind. zártszékek 
legtöbbnyire kibérelvék, miáltal azon kellemet
len körülmény áll be , miszerint bérfolyambani 
előadásokra helyet úgy szólván alig kaphatni. 
Szóval sürgetőleg int az idő a lehető módokat 
megkísérteni a nemes várossala két színház köz
li csere iránt, mit mi, ha erélyesen megpendí
tetnék, most, midőn fővárosunk’ derék polgár
sága is belátá már, mikép azon szégyenfoltot, 
miszerint a nemzeti Thaliát külvárosában hagy
ja zsellérkedni, holott illőbb hajlékba is el
helyezhetné— magán tűrnie tovább nem illik— 
e cserét mondom, most lehetlennek, vagy le- 
győzhetlen nehézséggel járónak nem tartjuk, 
miután nem lesz fáradságos dolog a cserének 
m i n d k é t  félrei hasznos voltáról az illetőknek 
meggyöződniök. Tehát dologhoz — minélelöbb.

— A hazai ipar előmozdítóinak figyelmé
be szabadjon ajánlani U n g e r e r  J ó z s e f  
zongorakészítő ura t, ki midőn jeles tehetségét 
hazájának szenteli, ettől várja egyszersmind 
azon pártfogást, melly nélkül ipartehetség erő
re, kitűnőségre nem vergődhetik soha. Unge
rer ur lakik Budán az arany szarvasnál.

■— A két Kor’ egyesülésiből semmi sem 
lett. A föltétek elfogadhatlanok valának. Tehát 
maradunk a régi szakadt állapotban . mellyben 
mégis teljes vigasztalásunkra szolgálhat az, mi
szerint mindkettő olly mértékben pártoltatik, 
hogy egyesülés nélkül is fónállhat.

— A Jelenkor ez hírlap’ Társalkodója' kö
zelebbi (őszutó' 30 róli) számában érdekes ér
tekezés olvasható, mellyben hazánk’ iparegye
sülete egyesülésre hivatik föl a gyáralapító tár- I 
sulattal. A derék fölszólító alaposan fejti ki az 
egyesülés' hasznait s előnyeit, s mi szavainak 
szívesen óhajtunk kívánt sikert.

— Ki hinné? — egyik derék sógor a n é 
m e t  Spiegel, még m a g y a r  nyelvészettelis

bíbelődik, s buzgalmában ;fö 1 ö s 1 e g e s n e k 
találja, hogy a magyarok nem magyar szókat ä  
m a g y a r u l  ügyekeznek kitenni, még pedig azon 
okbul, m e r t  M a g y a r o r s z á g  E u r ó p á 
b a n  ' f e k s z i k !  0  bölcs Dániel! sőt még I 
bölcsnél is bölcsebb Dániel!

— Megjelent az Ú j K ü l f ö l d i  r e g é n y -  \ 
t á r ’ XIII és XlV-d. füzete, s bennök Cooper
nek Az u t ó s ó  M o h i k á n  czimü regénye 
folytattatik.

— T o m p a  Mi h á l y ,  ifjú költőink’ ke
vés választottainak egyike, néhány nap óta vá
rosunkban mulat. N é p r e g é i n e k  kiadását 
szorgalmazandó. Figyelmeztetjük e jeles költe
ményekre irodalmunk minden barátit, megje
gyezvén , miszerint előfizetési ív szerkesztősé
günknél is van, hol a népregékre 1 pftjával 
aláírhatni.

— Azon országos ünnepély, melly nádo 
runk’ ő fönsége’ székfoglalásának félszázados 
napja’ megiilése végett, jövő évi május’ elsején 
volt tartandó — mint a P. H. írja — a jövő a- 
ratás utáni időre halasztatott. Úgy kívánja ezt 
maga fönséges nádorunk, nem akarván látni, 
hogy majdan az örvendők’ örömzaja közé a szü- 
kölködők és ínséggel küzdők panaszszava kiál
tson.

— Az újsétatéren szorgalmasan dolgoznak. 
Megemlítendőnek véljük mi is, miszerint Gras- 
salkovich herczegnő’ ő magassága, szomszéd gö
döllői jószágából 220 darab hársfát külde aján
dékul a társaságnak.

— Nevezetes és ritka vendég’ látogatását 
rebesgetik. A most Bécsben mulató orosz czár 
lenne városunkon keresztülutazandó, azonban 
csak incognito.

— A szerencsétlen kártyaszenvedély is
mét egy áldozatot ragadott el. Két ifjú, kártya- 
asztalnál összeveszvén, párbajra kelt s egyikük 
halálos sebbel hagyá el a gyásztért. A golyó 
mellébe furódék s megmentéséhez minden re
mény kialudt. A szerencsétlen anya keserve, ki 
másnap érkezett meg, lcirhatlan. Vajha végre 
nagyobb szigorúság s erélyr lépne azon hanyag 
elnézés’ helyébe, mellyel e büntanvák még mind 
elnézetnek.

— A városligeti fasorok is rendeztetnek.
A kocsiút szélesbíttetik a két belső fasor kiebb 
ültetése által. A világosság pedig csinos lámpák 
által fog éjnek idején eszközöltetni.

— Veszter társalgóját a nemzeti színpadon 
is bemutatá, s azt e színház’ közönsége is áta- 
lános tetszéssel fogadá. De egész városban ki- 
vítta már magának elsőségét a Társalgó, s a 
közelgő farsangon alig fog nnjs magyar társas- 
táncz járatni.

— Időnk egyszerre igen keményre válto
zott. Híd-és gőzhajóközlekedéseknek ütött szün- 
órájok a jövő tavaszig; a csolnakázás kellemei

-------------------------------------------------------------------------------------------------------—
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kínálkoznak a két város közt járókelőknek, a lu- 
csok és szenny’ minden élveivel, miket kormá
nyosak gorombasága fog — zománczozni.

— K l i e g l  ur városunkban mulat, a vas
út s mozgonyai’ érdekében tett új felfödözését 
itt megismertetendő. Ezen tervről már keletkez- 
te’ első idejében szólottunk röviden, megemlít
ve akkor, mikép igen örvendünk, hogy Kliegl 
ur’ mechanicai tehetségét e practicusabb téren 
látjuk működni, mint minő a szedőgép, melly a- 
zonban mindezideig sem készülhetett el. KI. ur’ 
új vasutterve szerint a költségek félannyira a- 
padnának. Vajha kitűnjék e terv’ gyakorlati ki- 
v.hetősége.

— Pesten nagyszerű leánynevelőintézet’ 
fölállítása terveztetik, melly intézetben egyesít
ve lennének minden elemei egy lehető legjobb 
nőnevelésnek. Egyike volna ez valóban leg- 
kiáltóbb szükségü teendőinknek, hogy végreva- 
lahára gondoskodnánk már illő kor s nemzeti
ség igényiette neveléséről azon nemnek, melly 
főtényezője az emberiség’, a társaság’, az egye
sek’ boldogságának. Vajha minélelőbb nagysze
rűen létesüljön a korszerű eszme !

— A magyar postamesterek' egylete, mint 
a P. Z. értesít, a nm. htanács' tudtával múlt hó’ 
15-kén tartá első közgyűlését, melly alkalommal 
bizottmány neveztetett ki az alapszabályod’ ki
dolgozására, mi azonnal megtörténvén, azok el
fogadtattak. Ugyanez alkalommal egyleti ügynök 
is választatott.

— Orvosi egyetemünk — írja a Jel. — 
rég óhajtott reformja’ első stádiumán van; rég 
láttuk már ezen közhasznú intézet' működésére 
szentelt épületet külsőleg bajban sínyleni s bel
sőleg roskadozó tetejét hasábokkal gyámolíttat- 
ni, mi a hely’ nagyszerű rendeltetésével kevés
bé volt öszhangzásban ; de szerkezeténél fogva 
sem felelhetett meg mindeddig a kitűzött czél- 
nak, minthogy termei szükek s a kórodákká a- 
lakítottak épen nincsenek úgy építve, miszerint 
betegeink’ rendszeres gyógyításának minden kö
rülmény kedvezne, mi a tudomány' kezelőinek 
nem ritkán szintolly aggodalmat okozott, minő 
epeszté a fájdalmaik’ enyhítése végett folyamo
dó kórosokat. Hogy e bajon konnyíthessenek, 
már régen történtek fölszólalások, nevezetesen 
lépések az iránt, hogy gvógytani koródáink a tá
gas polgári kórházzal tétetnének kapcsolatba; 
mi által úgy hiszszük, nem kevesbet nyerend a 
szenvedő emberiség, mint azon kevesek, kik itt 
időszakhoz kötött kiképeztetésükre nagyobb, al- 
kalmasb tért nyernek. Mindeddig azonban le- 
győzhetlen akadályok nehezíték e dolog’ kifejté
sét; mellyeket most már részleg az által látunk 
elháríttatva. hogy az ez által leginkább érdek
lett hatóság komoly szándékát nyilvánító a fon
tos tárgy körül teendőkre nézve, s miután Al- 
másy Móricz gróf alkincstárnok ő nmga kir. biz

tos’ elnöklete alatt tanácsi ülés tartatott, 5 n. 
mga mellé vegyes választv. neveztetett ki : or
szágunk’ főorvosa Stáhly ő nsga, Széchenyi gr. 
a n. városi tanács s választópolgárság’ személy
zetéből s egyetemi tanárokbul; kiknek erélyes 
közremunkálkodása mellett remélhető, hogy e 
szorosan az életbe vágó intézkedés biztos sü- 
kerhez vezetend.

N em zeti színház.
Kedden, téleló’ 16-kán He s z  Róz a '  ja

vára , bérletszünettel LINDA. Nagy opera Do
nizettitől 3 szakaszban.

Szombaton, télelő’ 20-kán F á ne 8 y’ ja
vára bérletszünettel először: RUY BLAS. Dra
ma 5 flvonásban. Irta Hugo Vidor. Fordította 
Nagy Ignácz.

M e c r o l o g ’. Erdélyi lapok a magyar 
színészet' egyik aggastyán bajnokának halálát 
hirdetik. Magyarhon kevesbbé ismeré őt, de 
annál inkább Erdély, a magyar Thalia' első 
bölcseje. ,,A temető — igy tudósítja olvasóit az 
Érd. Hir.— télelő' 2-kán új halottat nyert. A 
83 éves öreg J a n c s ó  P á l  a magyar szín
művészet’ nesztora többé nincs. Ki nem ismer
te nevét, midőn az nyelvünk-, nemzetiségünk
kel kapcsolatban áll? Ha Moliére a frank mű
vészi történetben halhatlan; Jancsó Pál is az 
a magyarban. A hir, hogy többé nincs, szo- 
morítólag hatott minden művészbarát- s főleg 
nagyainkra, kik előtt az üdvezült annyira ked
ves vala. Jancsó Gidófalván született; Nagy- 
enyeden tanult. Előbb N. Szebenben volt ének
vezető, s ezen hivatalából, midőn a két Fejér 
testvérek 1792ben a legelső társaságot alakí
tók, lett színész. E társaság Kocsi Patkó János’ 
igazgatása alá kerülvén, kinek neje Fejér Róza 
volt, akkor igen jelen színésznő, Jancsónk e 
társaságnál emelkedett föl művészi pályája’ leg
kitűnőbb pontjára. Jancsát a természet terem- 
té színésznek; senkitől nem tanulván, de nem 
is tanulhatván , utánzó soha sem vala. Tán ez 
az ok, hogy a lángész szabad röptében olly 
magasra juthatott. Koczebue, Iffland, Schiller, 
Göthe és Shakspeare’ müveit igen tisztelte, szere
tettel függött rajtuk.Hogy Jancsó a magyar comi- 
cusok közt legeiül állt, ekkor minden avatot- 
tabbak elismerték s most mi annyival inkább 
elismerjük... mert hozzá még valamennyire is 
hasonlítható nincs s ki tudja lesz-e? Lelépvén 
a színi pályáról, életét magányban, de azért 
most is közkedvességben tölté. A Wesselényiek 
örökké pártfogolták ; igy gr. Kemény Sámuel s 
gr. Mikes ő nsguk is. Nem lehet tagadni, hogy 
szükséggel is küzdött, de később életmódja b. 
Wesselényi Farkas és gr. Kemény Sámuel ő 
nguk által sok részben könnyíttetett. Jancsó kö-
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zép növésű volt. Szemöldöke torzonborz, mint 
öregeké ; szemei kicsinyek, de még most is lán
golók valának. Mint 83 éves öreg, még erélye
sen bírta magát. Jancsórul több mulattató anek
dota maradt főn. Egyszer a C s ö r g ő  s a p k á 
b a n  Mandolino halászt játszván , zajos taps 
között kihivatott. Az Öreg igy koszöné meg a 
kihívást: ,,Abukáf fejedelem ezt monda: Man
dolino , Öreg napjaidban megemlékezem terólad, 
bár a t. közönség se felejtkeznék el vénségem- 
ben felőlem.“ A közönség’ egy része ugyan el
feledkezett , de a nagyok öreg korában is a jó 
emberről megemlékezének. Szeretett volna ko
moly szerepekben is kitűnni — de nem ment. 
A közönség már ha meglátta nevetett. Egyszer 
a komoly szerep után nem hívják ki. Másnap 
vígat játszik s kitapsolják. Jancsó kijő; feddő- 
leg mondja, hogy most ki tudják híni s komoly 
szerepekben ben kell maradnia. Jóéjszakát kö
zönség!“ Erre természetesen még nagyobb taps 
következeit. Halálakor kevés holmiját a ref. 
külső templom' számára rendelte eladatni.

mm (Fűm
OLOZSVÁR. Közelgvén a 
Szerdahelyi szinésztársa- 
sága által kitíízött 25 da
rab aranyos színműpályá- 
zásnak határnapja— télelő’ 
15. — mint halljuk már sok 
színmű adatott be a bírá
ló választmá nynak ; annak 

idejében a díjt nyert színmű' Írójának nevét a 
szerkesztőséggel tudatni el nem mulasztjuk. Szí
nészeink jól forgatják magokat, valamint a közön
ség is hasonló magamagához, t. i. folyvást hőn 
pártolja a pártolásra méltó színészeket. Jövő 
évre egy szép remény kecsegtet: a kolozsvári 
cath. lvceum’ ifjai egyesült erővel egy zseb
könyvet szerkesztenek és kiadni szándékszanak, 
melly által azon véleményt, mintha ők a ma
gyar irodalomban nem volnának eléggé fejlő
dőitek, a tudományok' latin nyelveni kezelése 
miatt, akarják megczáfolni. Jó sikert kívánunk 
a szép vállalathoz. Kir. kormányzó ő excjá- 
nak megérkezését minden órán várjuk. Z.

—• DÉZS, őszutó’ 10. Örvendetesen aka
rom meglepni az olvasót, tudatván mikép kis
dedódánk födél alatt van; — igenis, minden 
igaz érzésűnek Örvendeznie kelle , ha azon is
meretes közmondatra gondol, minden’ kezdete 
bajos. Ez azonban nálunk, szerencsétlenségünk
re , máskép van. A társalkodási egyletnek, melly 
első épült önerején Erdélyben, tagjai most a

helyett hogy benn használnák az időt, alája köl
töztek, azaz a boltok elé, s fönn csak kártyá
zok s tekézők ferdítik a csinos terméket. Majd 
malom, újra bőrgyárra forgott az aláírás olly 
hőn és buzgón, hogy legfényesb sikert remél
hettél volna ; de mihelyt megszűnik a tárgy új
ság lenni, a részvét is lankad. Kisdedódánk e- 
lött a védegylet foglalkodtatott ifjat és öreget, 
kevés kivétellel, írásban is kötelezték magukat 
a szabályok' megtartására — azaz csak honi'vi
selésére ; és ugy-e az olvasó föl sem teszi, hogy 
máskép tettek volna? — Fájdalom, egyik meg
kezdette kivételt tenni. Az aláírásban , a többi 
sokszorozta, s most újra minden a régi állás
ba megy vissza, mert a kereskedők leszállí- 
ták külföldi áruikat, s a honiak fölöttié drágák 
becsükhöz mérve; itt hát visszatérve el mond
hatjuk : mindennek kezdete könnyű.

Vannak kik a nőket hibáztatják, mások a 
férftakat, méltóságosak a tekintetes osztályt, 
ezek újra amazokat, a többi polgárság pedig 
sokkal alantabb áll, hogysem véleményezni tud
jon ; de a rangbetegség olly veszedelmesen ter
jed , hogy az elsőbb mesternék nem is felelnek 
már más megszólításra, mint teéns asszony! s 
poigárbálba , hol föltett kalappal, föladásig telt 
dohányfüst közt kerengnek, végebossza nincs 
a kisasszonyoknak; s mit mondjak önnek azon 
körrül, hol csak n a g y s á d czim hangzik ? hail- 
gassak-e, hogy rósz madár' nevét ne hordoz
zam , vagy szóljak olly meggyőződésben , hogy 
azon keblek, mellyekbe villanyerővel pattan át 
a nemes szikra, csak figyelmetlenek öngyöngé- 
jök iránt? vagy talán szerénységből nem akar
ja elvállalni egyik is a vezér’ szerepét? 0  de 
ezt nem mondhatom , mert száz példát tudnék 
fölhozni, hogy hol nevöket fölmutatni tudják, 
számosak az áldozatok, inig lakjaikból kétség- 
beesetten űzetik el a nyomorult béna. — Más 
koldusaink nem is érdemelnek szánalmat, mert 
olly olcsó itt az élet, s drága a munka, hogy 
ki nem henye és egésséges, nem szükölködhe- 
tik; de annyival keservesebb a koldulni kény
szerült nyomorúk’ állapota; kóróda nincs , a 
gyógyszer fölötte drága, az utczák átgázolhat- 
lan sárosak — kivévén a város' középpontját, 
melly a nyáron újból koveztetett; orvos kevés, 
de kontár elég, hogy az értelmesebb rész’ bi
zalmát is gyengítse. Itt talán helyén volna ade-‘ 
rék Töltényi bécsi tanár’ javallatát e tárgyban 
figyelmébe ajánlani, helybeli hatóságunknak; 
valamint a pontosabb , vagyis szigorúbb rend
őrséget is, mert az igaz, hogy esteli 9 órán 
túl minden jámbor, ki utczán jár befogatik, s 
reggeli vizsgálatig irgalom nélkül elzáratik, mégis 
mondhatni naponta panaszkodnak lopásokrul, 
ajtó föltörésekről stb ; dicséretükre lehet ugyan 
mondani az éji őröknek, hogy kiabálásaikkal 
képesek a legmélyebb álmuakat is óránkint föl-
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riasztani, s ezáltal hirt adnak jövetükről arosz- 
ban foglalkozóknak, s igy elég ügyesen lophat
nak a tolvajok. De az Istenért, fogja a nyájas 
olvasó mondani, mi Örvendetesről kívánom tu- 
dósítani ? Erre újra és újra azt felelem: kisded
ódánk födél alatt van,  fő nélkül, társaikodási 
egyletünk önerején áll , de részvényfizetők hiá
nyával.

Falusi családink naponta gyülekeznek, fé
nyes előkészületekkel a farsangra, de kevés 
reménynyel az anyák, leányaik’ jövendője iránt, 
s különös! e fönakadásoknak senki sem akarja 
okait keresni; tudja Isten minő roszul érteit 
uriaskodásból a nők foglalkozni nem tartják il
lendőnek , s férfiak is igen kevesen ; olvasni 
nem szeretnek — s talán azért is, mert minél 
többet tud valaki, annál inkább kénytelen á t
látni, mennyit nem tud.— Sokszor megtörténik 
hogy ifjaink ha eltudták magokat ragadtatni a 
m o s o l y g ó  m e g h í v ó  a n y a i  a r c z o k -  
t u l , bámultokban nem tudnak hova lenni, ha 
a farsang után lapos erszény mellett, redős 
homlokkal találkoznak, melly mondani látszik 
,,te hálátlan, mennyit tettem érted, mind hiába !

Könyvek vagy folyóiratok' szerzése, fö
lösleges költségnek tartatnak, inkább a helyett 
egy piros szalagos ruha. Kiről hiszik vagy föl
teszik, hogy olvas, ha csak lehet kikerülik. 
Azonban a s z í n é s z e k ,  vagyis franczia szín
müvek iránt nagy előszeretet uralkodik, úgy 
hogy a közönség — vagyis előkelőbbek haute 
volée — magas kívánatéra Teréz stb kétszer s 
többször adatik, hogy a családnak először he
lyet nem kapott legapróbb tagjai is részesülhes
senek az élvezetben; s ha látjuk fiatal lánykáin
kat , a legfeszültebb figyelemmel kisérni az e- 
gyik kalandort, nemével a kérdő kifejezésnek 
arczukon , mellyet később a megfejtés’ pírja s 
élvezet’ mosolya borít el; akkor anyák, Isten 
bocsássa meg néktek, hogy illy iskolába viszi
tek gyermekeiteket, a nélkül hogy megtanítot
tátok volna, jó, és rósz közötti választásra.

ARGUS.
— KŐSZEG, őszutó’ végén. Hozzánk is 

beköszöntének a téli unalmas napok, s azért 
mindinkább népesülni kezdenek köz mulatóhe
lyeink. Casinónkbar\ leginkább gyertyavilágnál 
mutatkozik élet, midőn egy rész tekéz és a 
kártyaasztalok mellett foglal helyet, mig a más 
a kis benyílóban olvasgat. Az egésznek szerke
zetén magyar szellem ömlik el, mi leginkább a 
tek. kir. tábla’ derék ülnökeinek érdeme. — A 
kávéházakban naponkint mutatkozik egy kis élet, 
ha a mozgást, lármát és a p i p a f ü s t ö t  élet
nek nevezni lehet. — Borunk kevés termett ez 
idén; de azért nem vagyunk olly lények hiával, 
kik a m a g u k  l á b á n  j á r n i  nem tudnak. — 
Megkezdődtek már hangversenyeink is, s ter
mészetesen nem hiányzanak hallgatók.—A gym-

nasiumban ismét igen szép számú tanuló kap 
, oktatást a Sz. Benedek szerzet’ derék tagjaitól, 
kik mennyire lehet szemük előtt tartják, hogy 
magyar világban élünk. — A posztógyár építé
séhez tömérdek anyag áll már készen. Nemrég
gyűlése volt e társulatnak, midőn az elnök......
igen u d v a r i a s (?) volt a magyarokkal. Egyéb
iránt itt igen jó posztósak vannak, és különb
féle anyagokat igen jutányos áron vehetni tő
lük.— Ki olcsón akar élni s mellette jó fris le
vegőt szívni s gyönyörű vidéken lakni: az jő
jön ide. Itt mindent megkapni igen olcsón : élel
met, szállást stb és mind ennél olcsóbban igen 
jó v i ze t .  Csak az egy hibája a városnak, hogy 
a nemzetiséget társasköreiben bizonyos pseudo- 
hautevolée nézetből befogadni nem akarja .... 
Magyar színészek ! a böjtre ide jőjetek — k o p 
lalni .  A tánczterem a színház, vagy a szín
ház tánczterem. Jó volna egyet építeni, de csak 
a magyar Thalia’ számára ; ellenkezőleg inkább 
hagyjuk jövendőségnek e munkát, melly igaz- 
ságosb lesz maga iránt. KLASTROMI.

— MÁRMAROS- SZIGET, őszutó' 26. 
Mint az ablakom alatt most elhaladó barna ho
tt i zenészek játszotta Rákoczy induló , olly f e l 
h í v  ó 1 a g kér, rimánykodik, — áldást szórva 
egyszersmind a múltakra— a mármarosi kisded 
sereg — hasonló nemes áldozatért, mint mily- 
lyet a megye’ nagylelkübb közönségé tön a ke
belében sarjadzó ,,Mármarosszigeli kisdedóvó 
intézet“ javára egy sorsjátékkal összekötött 
tánczvigalom által. Ötszázan fölüli sorsjegy kelt 
el, s bementi jegy 182, a tiszta jövedelem 
mintegy 200 pftra rúg. — Áldás az 50 s egy
néhány darab kézi munkát beküldött hölgyekre 
a sarjadék’ nevében; forró köszönet az ügyet 
hőbb kebellel fölkaroló N. L. G. I. és S. S. u- 
raknak, — megadja jutalmukat a közvélemény! 
Legkitűnőbb, s legnagyobb tetszést nyert a be
küldött munkák közöl,mélyen tisztelt s szeretett 
főispáni helytartónk’ kellemdús neje Szentpály- 
né ő méltóságának két darab önkészítette kül
deménye, s a sorsjátéknáli rendező S. S. ur 
nem nyerhete fáradalmiért egvegy szebb jutal
mat, mint azon csengetyühuzót, mellyen ezen 
nemeskeblü hölgy’ rózsaujjai dolgoztának.

Megyénk halad, igen halad! Jótékony e- 
gyesület, kertésztársaság, kisdedóvó példány
intézet, védegylet ? (na ez ugyan alszik).—Most 
Feleky kedvelt szinésztársasága működik nálunk, 
óhajtásuk szerint a télen is itt maradandó. Sza
badjon a szép Feleky párt s Csiszárt a nemze
ti színház’ figyelmébe ajánlanom. Mondatik, 
hogy a jótékony egyesület’ színi működési ere
jének egy részét a kisdedóvó intézet’ folsegé- 
lésére fordítandja , s most is egykét színmű’ 
elöadatásán ügyekszik; talán több látatja is 
lenne ennek, mint a koldusok kifogyhatlan se
regét elégítgetni. *
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Esőnk van , — lesz sarunk is, még három 
héttel is az eső után. Sziget, hacsak főispáni 
helyettesünk’ ismert erélyes s remélett föllépte 
e dologban rajtunk nem segítend , akkor mene- 
külend meg sárfészkétől, ha eljovend a meg
váltó , egy pénzváltó’ képében s azt mondja :

E város’ sáros utczáit 
Mind bársonyba vonatom;
Az utczák’ lámpafáit 
Gyémánttal kirakatom.

Elég ennyit beköszöntésül! A hosszú czifra be
köszöntések úgyis már keletre költöztek vissza; 
hanem ezentúl többel szolgáland t. szerkesztő 
urnák a — megyéjét érdekteljes lapjainak olva
sóival bővebben megismertetni akaró

JÉGHÁT1.

■*— 4. Az ö r d ö g ’ n a p l ó j a ,  vaudv.
3 flvb.

—  5. E z r e d '  l e á n y a ,  víg opera 2 
flvb. Donizettitől.

— 6. Az un a t k o z o tt, vj. 2 flvb. Du- 
vert és Lausaune után Egressy B. Telepi ur’ju
talmára , bérszünetben először. Utána T. ur' 
kodfatyolképei.

Télelő’ 7. A r a b ,  színmű 3 szakb. Szigli
getitől.

— 8. B á j i t a l ,  víg opera 2 flvb. Paksy-
né assz. igenigen csinos Adina. Ma Pecz ur is 
jócskán sikerrel énekelt. Füredynk ma lépett föl 
először, Bécsből hazatérte után, s kivált a fel
vonások közt énekelt operarész után (Marino Fa- 
lierobul) igen zajosan megtapsóltatott csinos é- 
nekeért. Zsúfolva tele ház. —j—

T H A L I A .
i

őszutó’ 26. P á r t  f og o l á s ,  vj. 5 flvb. 
Scnbetől. Ismételjük, mit első ízben mondánk, 
s mit az összes critica a tetszés’ foltéteül állít,

* t. i. hogy pontos, élénk, összevágó előadás nél
kül ezen s illynemü .darabban a közönség min
dig unatkozni fog.

— 27. F i e s c o ,  szj. 5 flvb. Schillertől.
— 28. L u c r e z i a  B o r g i a ,  opera 3

flvb.
— 29. B á n k b á n ,  tört. dr. 5 flvb. Ir

ta K a t o n a  J ó z s e f .  A megboldogult szerző' 
gyámoltalan özvegy anyja s nővére' javára a- 
datott bérszünetben. Igen érdekes szerepvál
toztatással. E g r e s s y  G. urban Peturbán igen 
érdekes szeméiyesítőre lelt , miután kivált ama 
szenvedélyes erős hang, melly e meghajlhatlan 
ellenzék'emberénél igen helyén volt, Egressy 
urnák inkább hatalmában volt, mint elődének, 
miáltal a szerep’ árnyalatait szavalásban inkább 
kitüntetnie lehetett. S z e n t p é t e r y  ur vi
szont Tiborcz' szerepének adott új érdeket, s 
annak mondatait különösen kiemelni tudá. Ha

S rendezőség volnánk, mi a mai szereposztás mel
lett maradnánk.

— 30. S z ö k ö t t  k a t o n a .
Télelő 1. IV d. H e n r i k  k i r á l y ,  dr.

■ 5 flvb. Shakspearelől.
—- 2- L i n d a ,  opera 3 szakb. Joob ur’

| javára bérszünetben. K o v á c s  ur a  bérlő'sze- 
! repében , szívességből, mint vendég lépett föl. 

Az előadás egyébiránt a szokott volt. Kovács 
ur’ hangjának főbaja, hogy nem kitartó. Első 
flvban teljesen kimerült már ereje. Egyébiránt 
énekét érzés, kellemesség, kerekdedség élveze
tessé teszik.

— 3. L i g n o r o l l e s  L u i z a ,  dr. 5S
flvb.

Par szó az Ungarlioz.

— Úgy esett értésünkre, hogy a drágalá- 
tos Ungar collega megint gorombáskodott a 
Honderű’ irányában. Nem érkezénk ezúttal elol
vasni a jámbornak hihetőleg ép olly silány mint 
nevetséges elménczkedéseit, azonban biztosíthat
juk őt, hogy míg a jó collega ur lapjának leg- 
fontosb szakmányát, a polémiát pelyhetlen állu, 
mosdatlanul éretlen suhanczocskákkal íirkálgat- 
tatja, mindaddig őt nem csak többé válaszunkra 
nem méltatandjuk, sőt — ha igen sokra menne 
a praepotenczia — az érintett urficskát inasunk 
által felfr...káztatandjuk. Addig is azonban jó 
lesz megsúgni a magát rettenetes nagy magyar
rá játszó német szerkesztő urnák, hogy czikk- 
jeink' németesítését is más kezekre bízni szíves
kedjék, mint azok, mellyek a legjobb egésség- 
nek örvendező derék g. B. barátunkat, a helyett 
hogy őt ritka nemesszívüségeért velünk együtt 
sokáig éltetnék, csak úgy m ir  n i c h t s  d i r  
n i c h t s  a más világra költöztetik, békét kíván
va hamvainak, mintha bizony lehetlennek vélne 
a jámbor, hogy találkozzék emberi lény, ki éle
tében és őt érzékeinek teljes birtokában olly ön- 
zéstelen nagylelkű adakozásokat tenni, képes 
volna, mint minőket tön a nemes gróf s mely- 
lyekről említést • telt a Honderű- Nekünk való
ban igen ínyünk ellen esik, hogy midőn a de
rék collega ur érintett mosdatlan sühederje illy 
irtóztató bakokat lő, a jámbor írnak illy műté
téi' alkalmával még lapunk’ czimével takaródzik. 
Dixi et salvavi \

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.



J E G Y Z E T E K
KARACS TERÉZ’ NŐNEVELÉSRŐL!

NÉZETEIRE. !)

éltánylandó s álta
lam is érdeme sze
rint méltányoltatik 
K. T. kisasszonynak 
nézete, miszerint a 
nőnevelés’ parlag- 

ságát fölhozva, meggyőződésekép mondá ki 
azt, hogy nőink’ nevelésére eddiginél több s 
jobb gondnak kellene lenni. Azonban nem 
ártand más nézetirányból is tekintetbe ven
ni e tárgyat, nem mintha ellenmondani akar
nék K. T.’nézeteinek, hanem csupán az ügy’ 
bővebb meghányása végett, s egyedi véle
ményképen; nem ártand közelebbről mé
lyebb vizsgálat alá venni a nőnem’ hibáit 
és hiányait, s világot vetni azok’ valódisá
gára.

K. T. szerint a férfiak, ha a természet 
engedné, tán önzésből, e nemhezi rokonsá
gukat is megtagadnák. Én nem rokoni vi
szonyt találok a két nem közt, hanem azt, 
melly szülő s szülött közt fenáll, s hogy ha- *)

*) Megjelentek az Életképek közelebbi számaiban. '

zánk olly parlag műveltségű, főoka bizonyá
ra ott rejlik, mert az egyik fél —  az anyák 
nem nevelik jól gyermekeiket.

Azt írja K. T., hogy az idegen nyel
vek s zongora tanításával rabolják el a nők- 
tül az időt, melly azok’ valódi nevelésére 
kellene hogy fordíttassék. Mindenesetre hi
ba, —  mint minden egyoldalúság -— ha a 
nő a művészetek- s nyelvekben egyéb tanul- 
nivalói’ rovására müveltetik; de átalában 
véve én sem a zenét, sem nyelveket szük
ségteleneknek nem tartom, mert azt hiszem, 
a nő, kinek mégis végczélja, tetszeni a 
férfinak, kihez egykor élete fűződik, köteles 
megszerezni mindazon tulajdonokat, mikkel 
e czélját elérni reméli, föltéve, hogy azok 
erényesek. Mert hiszen, ha a férj kifáradva 
az ész’ munkásságában, családkörébe tér, 
nejénél vidámságot, szórakozást keresendő, 
mi adhatja ezt meg neki inkább, mint nejé
nek illyes kedvtöltései, s nem legédesb kö- 
telessége-e nőnek, férje’ komoly óráit min
den szép s jó módok által földeríteni ? Nem 
boldog a házaspár, hol a férj munkája után 
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fhaza nem vágyik. Egy háznépet kicsiben, 
mint egy országot kell tekintenünk, melly- 
nek feje a férj, s a végrehajtó a nő. Amaz 
hivatalüres óráiban megtekinti háza’ rendét, 
értekezik nejével (új szokás szerint, én job
ban szeretem a f e l e s é g  szót, mellyet a 
régi magyarok ekkép értének : f e l e  s e 
g í t s é g )  háza’ állása s családügyek fölött, 
s igy kormányozzák házakat csöndes egyet
értésben. S véleményem szerint igen üdves, 
ha a nő képes zongorán vagy más hangsze
rem játékával benn a házküszöbön belül mu
latságos élvet szerezni férjének s a gyerme
keknek, s ekkép megóvja, kivált ez utóbbia
kat a künn mulatozás melletti veszélyek’ 
számos alkalmától. A férjnek például szoká
sává válhatik, házát épen mulatságok s ze
neélvek’ kedvéért kerülni, miket másutt föl
keres : a feleség férje’ távolléte alatt unat
kozván, ismét másutt keres szórakozást, s 
íme el van vetve magva az egymás iránti 
kölcsönös kihűlésnek, a szerelem’ kialvásá
nak. Gyermekeiket megszűnnek úgy tekin
teni, mint kell, feledik szent kötelességüket, 
őket a hon’javára nevelni, s mint egy kény
szerítő kapcsot tekintik, mi őket egymáshoz 
köti. Szükséges tehát a nőnek minél kiter
jedtebb, minél gyöngédebb nevelés, mert 
csak igy lesz képes, bármilly követelésü férj’ 
igényeinek megfelelni, s vele egyetértve csa
ládi boldogságukat eszközölni.

K. T. kisasszony úgy vélekedik, mi
szerint a nők hivatalképesek, s hazánk jobb 
rendben lenne, ha azok is tanulnák a törvé
nyeket, sőt folytatnák. Én ellenkezőleg véle
kedem. Hiszen hazánkat nem csak törvények’ 
tudása, igazságszolgáltatás, jogtalanság’ gát
lása boldogítja. Maradjon a nő házi körében, 
ápolja, nevelje gyermekeit. Nem asszonyaim ! 
ne vágyjunk mi hivatalszékeket elfoglalni, 
hanem ügyekezzék mindenki betölteni saját 
hivatását, melly e két szóban határzódik: 
f e l e s é g  é s  a nya .  E két szó alá tartozó 
kötelességek legyenek központosulva s kifejt
ve a nőben, s boldoggá teendi férjét, gyer
mekeit, ezekben jó polgárokat nevel a ha-

zának, s igy ezek által jó honleány is leend 
egyszersmind.

Fájdalmas igazság, hogy gyermekein
ket roszul neveljük. De mikór minket sem 
neveltek jól anyáink! A hírlapokat nem az
ért járatták, hogy azokbul a jót, nemest be
csülni, a roszat kerülni tanulják gyermekeik, 
hogy derék követendő példákat állítsanak 
magoknak belőlük, hanem hogy divatképe
ket kapjanak mellettük, mellyekből megis
merve a legújabb divatot, a szerint öltöz
hessenek s fényt űzhessenek. De hibás e a 
n ő , kinek, mint mondám, végczélja a tet
szés, ha a férfiak az egyszerű öltözetet nem 
is tartják érdemesnek, hogy érette szemüve
geiket használják ? Nem ők, divatizlésünk’di- 
csérői-e itt a megrovandók ?

De mennyi befolyással van még a nők
re férjeiknek velökbánása, — nincs-e akár
mennyi férj, ki nejét rabszolgaként tekinti ? 
Miként neveljen ez ekkor jó polgárokat! Igen 
férj urak, becsüljék meg önök feleségeiket, 
ha hibáznak, gyöngéd bánásmóddal igazítsák 
útba őket; ne tagadják meg nemesb vágyai
kat, —  s ezek is máskép járnak el majd 
gyermekeik’ nevelése körül, s ennek olly a- 
lapot adhatnak, mellyre aztán, ha szárnyaik 
alól kikerül a gyermek, biztosan építhet az 
élet és iskola. A gyermek 6 — 7 éves koráig 
anyja’ körében van, ez csepegteti bele, —  
mulattatva, mint gyermekmesét — az igaz
ság’, szívjóság’első elveit, ez hinti el szivé
ben a magasztos erények magvait : bánja
tok tehát nejeitekkel úgy, mikép e magas, 
nehéz hivatásuk igényli s követeli.

K. T. kisasszonynak —  úgymond —  
mindig fonákul cseng fülébe a nőnevelőin
tézet’ föl- és alfokra osztályzása. Ezt én sem 
helyeslem, mert legyen a nő bár mágnási 
vagy polgári rangú, egyformán kell értnie 
hivatását s kötelességeit honunk' boldogítá- 
sának irányában.

Igaz K. T.’ állítása, miszerint a neve
lőintézeteknek e m b e r t  kell nevelniük, csak
hogy nem egészen illy átalánosságban. A 
férfi és nő’ hivatása nem e g y ,  s igy ne-
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velőse sem lehet mindkettőnek azonos. Igen, 
egyezik a nevelés a s z í v k  é p z é s  re néz
ve, mennyiben emberszeretet, józanság, köl
csönös becsiilés stb mindkét nemben kell 
hogy tisztán kifejlve legyenek. De eltér a 
nevelés’ útja a külön nemre nézve az é s z ’ 
kiművelésénél. Itt más köre van a nőnek, 
más a férfinak. — A férfi’ tudományos hi
vatásának jobb irányai : törvény-, gyógytu- 
domány, gazdaság, kereskedés, nevelés vagy 
kézmüvek. A nőnemé : gazdasszonyság, jó 
erkölcs, honszeretet. A nő, született legyen

bár alant vagy fent, érteni tartozik házi kö
telességeit; jártasnak kell lennie a beszer
zés, sütés, főzés stb körül, ha cselédeinek 
parancsolni, házát rendben tartani akarja, 
vagy pedig minden lépten kinevettetni egy
felől, s cselédei által meglopatni másfelől 
nem vágyik. így sokkal többet használ ma
gának és a társaságnak, mint ha három tör
vényszéknek volna elnöke, mert gyermekeit 

! tudni fogja takarékosság és pontosságra szok- 
! tatni, mik a családi boldogság’ egyik mel- 
j lőzhetlen tényezői. (Vége követk.)

ERDÉLYI RÓZA.
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H ÍV  GALAMB.
K a r á c s o m  d a l u l .  B u d á n ,  d e c e m b .  16. 1845.

B u d á r ó l  j ö t t  e g y  d a l o c s k a ,

H o z t a  n e k e m  g a l a m b o c s k a ,

M e r t  m a g a m  i s  g a la m b  v a g y o k ,

G a la m b o s á n  c s ó k o l g a t o k .

M e g r e p d e s e m  k ö r ü l  a z t  é n ,

C s i p e g e t e k  a jk á n  k e z é n ,

S z á r n y a c s k á m ’ r á  c s a t t o g a t o m ,

K ir e  é d e s  c s ó k o m  r a k o m .

Ó  m e g  e n g e m  k a r já r a  v e s z ,

K a li tk á b a  s o h a  n e m  t e s z ,

S  m iv e l  k é n y e n  s z a b a d  v a g y o k ,

N e k i  s z í v e s b  c s ó k o t  a d o k .

M e g s i m o g a t  t e n y e r é b e n ,

L e la p u lo k  é n  g y ö n g é d e n ,

M e le g  l e h e t  r á m  f u v o g a t ,

J ó l  e s i k  h o g y  í g y  a p o l g a t .

F e l k a c s i n t o k  é n  s z e m é b e ,

F e r d e m  s z e m e ’ g y ö n y ö r é b e ’ ,

M ik o r  ő  m e g  r á m  p i l l o g a t ,

G a la m b o c s k a  s o h a j t o z g a t .

K i g a la m b o t  i g y  b a b ir k á i ,

S z e l í d  l é l e k  h o n o l  a n n á l ,  

ö l y v t ü l  ő r z i  a z  g a la m b j á t ,

Ö n t  e l é j e  a r a n y  b ú z á t .

S  a  m i l ly  k e d v e s  e z  é t e l e m ,

A d ó j á t  ú g y  s z e r e t g e t e m  ;

S o h a  é n  ö t  e l  n e m  h a g y o m ,

N á la  é r j e n  k i m ú lá s o m .

K i g o n d o l n a  a z  ö v é r e  !

N e  j ö j ö n  a z  j ó  e m b e r r e ,

A z t  a k a r já k  a z  i s t e n e k ,  

G a la m b g a z d á k  m in d ’ é l j e n e k .

H a  e l u t a z  s z é p  h a z u l r ó l ,  

G o n d o s k o d ik  g a l a m b j á r ó l ,

H a g y j a ,  n é z z é k  ú g y ,  m in t  m a g á t ,  

Á g  s e  b á n t s a  s z é p  g a la m b j á t .

G a la m b , a k k o r ,  a b la k á r a  

Ü l k i ,  n é z n i  a D u n á r a ,

S  g a la m b t a r t ó  h a  é r k e z i k ,

H ív  g a la m b j a  r e p v e  s z ö k ik .

V á l lá n  v a n  m á r  a  l é p c s ő n é l ,  

C s ó k j á t  k e z d i  h a j f ü r t é n é l ,

E b b e  f o n ja  t i s z t a  l á b á t ,

Ú g y  v i g y e  b é  h ív  g a la m b j á t .

V a n - e  b a j o d ,  k i s  g a l a m b o m ?  

K é r d e z i  ö ,  s  é n  e z t  m o n d o m  : 

„ É t e l e m  v o l t  é s  i t a l o m ,

S  m ih e l y t  l á t la k  m e g s z ű n t  b a jo m -.

N e m  i s  n é z t e m  é n  j ó l  m á s r a ,  

G o n d o l t a m  c s a k  h ív  g a z d á m r a ,  

M e r t  g a la m b  v a n  b á r  k a c z a g ó ,

D e  g a la m b  n i n c s  k a c z é r k o d ó . “

S  m o s t ,  é n  k in z o m  t u r b o k o l v a ,  

N e m  a k a d t - e  u j g a la m b j a .

„ K i s  j á t s z i k á m ! e j t i  n e k e m ,  

C s u p á n  r a jta d  c s ü g g  é l e t e m . “

*
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Ekkor újra vígan élek,
Sőt, gondold csak! dalt zengedek, 
Mit, megsúgom, ö irogat,
S czirogatva elmondogat.

Galamb, hírlik, sokáig él, 
Meghiszem illy szemes őrnél, 
De ő, mégis, ha meghalna, 
Galamb mindjárt száll utána.

DÜBRENTE1 GÁBOR.

F 1 N K E N S T E I N I  K O M Á D .
(VÉGE.)

Leila elmélyedt gondolataiba, élesen 
fontolgatván a mondott szavak’ értelmét, s 
két perez múlva angyali őszinteséggel mondá:

— Hm! a mi nagy prophétánk nem 
olly hiú, nem olly sokat követelő, mint a ti 
keresztfán meghalt prophétátok, ki a gyarló 
ember’ dicséreteire, magasztalásaira szorul. 
Allah azt mondja : föld’ pora, teremtettelek, 
hogy jó dolgod legyen, ha meghalsz, köze
lebb jősz hozzám, jobb dolgod legyen; él
vezd honomban az égi örömeket, mik a föld 
gyönyöreinél ezerszerte magasztosabbak; 
szeress örökre a paradicsom’ kebelében, mert 
a szerelem a legkéjesebb érzés. A kegyes 
muselman a teremtés’ legdicsőbb angyalát 
tüzendi kebelére, s mi túl a síron is boldo- 
gak, ezerszerte boldogabbak, mint itt, leen
dőnk, — • nyájaskodék Leila, Mahmud’ kebe
léhez simulván.

—  De mondd meg csak —  kérdé is
mét a keleti virág —  egyátalában minden 
keresztény fog-e a szent éden’ gyönyörei
ben részesülni ?

—  Minden keresztény, a ki az embe
riséget s Istenét el nem hagy —

Itt szava fönakadt, —  arczairól a vér 
villámsebesen lelohadt, s képét kezeivel el
takarván, mélyen hallgatott.

Leila megdöbbent, mert a bánkódó’ ér
zelmeit tökéletesen áttekinté.

—  Mahmud! nem szeretsz engem ? 
— ohajtá vigasztalni az ifjú’ fölébredt ön
tudatát, szorosan ragaszkodván nyakába a 
töprenkedőnek.

—  Oh ! előttem zárva már az ég'bol
dogsága, mert csak imént hagyám el fölöt
tem őrködő Istenemet! sopánkodékMahmud.

Zelma aggódva tekintett Leilára, ki 
mereven szegzé maga elé ragyogó fekete 
szemeit, s ha Konrád azokba*tekint, féltett, 
siratott mennyét bizonyára bennök találja.

—  Nem úgy, ember ! —  vigasztalá 
őt Leila — az én Istenem a te Istened, és 
a te Istened az enyém is. Allah teremté a 
világot s te is csak e világban vagy, te is 
az ő teremtvénye vagy, s nem azért adá lé
tedet, hogy másra az éden’ malasztját árasz- 
sza, téged meg kitaszítson belőle.

—  Nyomorult lélek én , ki múlandó 
élvekért összezúzom szent üdvem et! — De 
nem ! határtalan kegyü a menny’ ura, még 
nincs későn !

Konrád indulatosan kelt föl helyéről s 
a szobát sebesen elhagyá; Leila pedig az 
őszinte forró szerelem’ első pillanatával ki- 
séré ki a bánkódó ifjat.

Leila ekkorig még nem szeretett; a 
lánykák’ viselete tettetés volt, mit a külön
ben is víg kedélyüek jól betanultak. Ez mind 
a székesfehérvári pasának intézkedéséből, 
rendeletéből történt, a merész tervező so
kat épített a szép foglyokra s a fiatal, sze
relemre gyuladt katonatisztre, kit Ígéretek
kel elszédítenie nem lehetett. Igaz, különös 
eszközöket választa ő Budának visszafogla
lására, s terve majdmajd sikerült.

Leila rokonit minden előmenetelről tu- 
dósítá. A lelkes leánykák el valának tökélve 
erényüket tőrrel megvédeni, ha szükség úgy 
hozandja, de a szinte még nem romlott Kon
rad erre okot nem szolgáltatott. Az idejére 
igen is szemes, ügyes Leila, mint kis gyer
meket tudá vezérelni az őt imádó harezno- 
kot; sokszor szilaj szerelemre gerjedettnek



f tetszett s szerepét olly vigyázattal játszá, 
hogy Konrád valóban hitt neki. Leila sze
rette honát, büszke volt nemzetének vitéz
ségére, áhitattal tisztelte vallását, s Budát, 
az izlam’e volt szent házát ismét honosinak 
kezére keríthetni, dicső, magasztos érzelem
mel tölté el valóját.

igaz, csodálatos az, mint viheté egy 
erényes lányka e veszélyes szerepet; de rab, 
fogoly létére, s mégis nemzetének javára 
igy kellett alkalmaznia viseletét; nem is fo
gadé ő el Konrád’ látogatását Zelma’ távol
létében, s a netalán előtörhető, nem várt e- 

j setre elégséges védszert talált tőrében.
Néha úgy rémlett előtte, mintha a szép 

huszonnégy éves ifjú iránt vonzó érzés tá
madna keblében, —  de ő azt hinni nem 
akará; többször ölelései Mahmudjának, mint 
őt nevezni szerette, hogy a török szokáso
kat vele megkedveltesse, nem váltak terhé
re —  s ittott tettetés nélkül is kedvvel 
csüggött a férfiasodó szabályos arczvonáso- 
kon. Ámde ő ezt is csak csintalankodóságá- 
nak s pajzán szelességének tulajdonítá.

Forró részvétet ébreszt kebelünkben 
egy egyénnek habozása, midőn az az indu
latok’ viharaitul ostoroztatván s a gyönyö
rök’ kéjeitől csábíttatván, határozatlanul le
beg az erény’ biztos partja és a bűnnek ra
gadó örvénye fölött. Konrád megbánta könny
elmű lépését s igaz útra tér, ha épen e ne
mes határzatakor Leila a tiszta öntudatot s 
a még nemesért küzdő szivet észre nem ve
szi, s a különben is szelíd ifjú iránt, kitől 
csupán a valláskülöubség idegeníté minded
dig, tiszta szerelemben föl nem lobban.

A bájos leány mit eddig tettetésből, 
rábeszélésből tön, most a legszenvedélye
sebb ragaszkodással, a leghevesebb epedés- 
sel miveié, s fájdalom, az ifjú’ gyönge, erély
telen jelleme megtörött az élvezhetendő bol
dogság’ nagyságának ellenében, győzött Lei
la’ tiszta szerelmének hatalma lelkismereté- 
nek isteni sugallatain.

Minden ember, legyen az a legmegrög- 
zöttebb bűnös is, óhajtja az erény’ magas 
élveit tulajdonává tenni; nincs ember, ki

kegyes, feddetlen életű nem szeretne lenni; 
hanem a fonák vagy semmi nevelés, a szilaj 
indulatok’ túlnyomó hatalma, a rósz példák, 
a mostoha körülmények’ káros befolyásai 
sokakban annyira elnyomják e jámbor kivá- 
natokat, úgy elzuzzák e szent törekvéseket, 
hogy az áldozat feltartóztathatlanul rohan a 
bűn' mélyébe. Sokan nem hiszik, hogy a 
roszra képesek volnának, hibáikat örömest 
mentegetik, azokat a külbefolyás’ számára 
róván föl, s csak akkor eszmélnek föl, mi
dőn a vétek’ égető lángja terjedelmesen, el- 
olthatlanul harapódzott el szivökben. A leg
nagyobb gonosztevő is kárhoztatja másban 
az erkölcstelenséget, s az öntudat’ szurdaló 
fájdalmai panaszos, bánkódó sóhajt sajtolnak 
ki a bűnös mellből. És kárhoztassuk-e em
bertársainkat botlásaikért ? Nem ! ők szeren
csétlenek, igen, igen szerencsétlenek, s ez
ért szánjuk és ne utáljuk a boldogtalanokat, 
ne taszítsuk el magunktól, de vonjuk körünk
be, őrködjünk fölöttük, gyámolítsuk még el 
nem halt öntudatuk’ tanácsszavait, jól meg
fontolván, vájjon ha mi helyzetükben lettünk 
volna, ha a mézes alkalom csábszavai min
ket szinte megkísértettek s a szükség’ kiál
tó unszolásai megrohantak volna, vájjon ren- 
díthetlenül állana-e erényünk?

Jó Is ten ! hogy ne botolhatna a gyar
ló ember! De épen az legnagyobb ostora, 
hogy midőn az emberi társaságnak az illy 
tévedettet szorgoskodó szeretettel kellene a 
jóra visszatérítnie, ápolnia, védenie —  utá
lattal, megvetéssel taszítja azt el magától, 
s a kétségbe esett, szégyenébe merülve ve
ti magát a romlás' karjaiba.

Finkensteini Konrád, a fiatal ember, 
mélyen érezé bűne’ súlyát, álmatlan éjeket 
sopánkodék á t ;  társait, barátit kerülte, s 
arczát az indulatok, szenvedések vihara sá
padt színnel jegyzé meg; megtérni akart, 
de nem lehetett, mert a székesfehérvári pa
sa hidegen Uzené meg, hogy ha visszalép, 
leveleit fönebbvalóinak kiadja. Ez határozott, 
mert Konrád jól átlátta, hogy javulásának 
daczára is embertársinak megvetését el nem 
kerülendi. — Bánatos küzdelmeiben vigaszt
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f keresett —  Leilája’ karjaiban, épen veszté
nek forrásában. —

Menjünk Székesfehérvárra. A pasa nyu
galmasan ül szőnyegekkel takart szobájának 
ékes kerevetén, szakonkint keleti itallal mos
ván le unalmát.

Egy tizenöt éves fiú lépett be, a leg
ragyogóbb török öltözetben.

— Levél, —  szólalt meg ez s át
nyújtó azt.

A hatalmas ur pedig kíváncsin kapott 
utána, s az iratot átfutván, megcsókolá azt, 
majd helyéből felugorván, határtalan örömét 
nyilvánító.

—  Leilám, jó, derék Leilám! —  re- 
begék ajkai s a küldnököt behivatta.

Pár perez múlva egy német paraszt 
hajtó meg magát az iránta nyájas török ur 
előtt, ki aranyakat olvasott az asztalra.

—  Ez tiéd, —  kinálá a parasztot — 
ezt meg át fogod adni uradnak, érted ? két
ezer darab van benne, a levélben meg lesz 
Írva, jól figyelj! Megmondod neki, hogy Szé
kesfehérvárit egész halom várja őt; most 
menj s várakozzál a levél után —  mondá 
a pasa, egy erszényt tevén az asztalra.

A paraszt lesöpré a kincseket s tá-

Három nap múlt el. Konrád szótlanul 
ült szép Leilája mellett; homloka borús volt.

—  Hová ragadtak képzetid ? megfe
ledkeztél a melletted ömledező Lédáról ? mi
ért nem hallatod ajkaidnak élvet nyújtó hang
jait? beszélj, szólj, hogy szeretsz, hogy na
gyon szeretsz, hogy hű maradsz hozzám, 
mint a világosság a naphoz —  faggató sze
líd epedéssel a keleti virág.

De Mahmud nem válaszolt, —  keble 
szorongott, mert múlt napon az utólevelet 
küldé meg a pasának, mellyben az árulás’ 
ideje, napja kitüzetett.

—  Az én Mahmudom igen szomorú, 
ő nem szeret engem;ha én mellette vagyok, 
nem búslakodom, mert szeretem — panasz- 
kodék Leila.

—  Leány! — válaszolt Mahmud —  
Istenemet hagytam el éretted, hogyan köve
telhetsz tőlem alaposb bizonyságot? Avvagy 
a nagy veszteséget pár komoly órával se 
gyászoljam meg?Leilám, áldott gyermekem, 
vigasztalj, vigasztalj engemet, hiszen tiéd 
vagyok !

Leiiá megfogó Konrád’ kezét s olly for
ró tekintettel merengett arezvonásain, mint
ha a menny’ üdvei azokon pontosultak vol
na össze.

vozott.
—  Murad! adass neki italt, —  pa

rancsoló a hatalmas ur, s az ifjú követé.
A pasa irt, —  a fiú pedig újra belépe.
— Egy német tiszt.
—  Bejöhet. —
Murad egy vállas német hareznokot 

vezetett be, ki meghajtván magát, mondá:
— Váltságom’ díja megérkezett.
A pasa gondolkodott.
— Nem akarsz hívővé lenni, — me

hetsz.
A német távozott, de Murád kikiséré 

és nagy titkot súgott füleibe. Murad magyar 
fiú volt, a pasának ékes fegyvernöke, kinek 
hazánk Buda’ megmentését köszöni. Kár, 
hogy későbbi sorsáról az évkönyvek hall
gatnak. —

E pillanatban fegyverzörgés s erős lép
tek hallattak. Konrád megdöbbent, mint min
denki, kit az öntudat kínoz; a leány pedig 
ijedve tekintett az ajtóra.

A lépteket bátor, hangos koezogás kö
veté. —

— Csöndesen, leány —  légy nyugodt, 
semmi baj —  susogá Mahmud, jobb keze’ 
ujját hallgatódzva alsó ajakára tevén.

— Finkensteini Konrád ! honn vagy-e ? 
nyiss ajtót! —  mennydörgé kívülről durván 
egy hang, mire az ajtószárnyak recsegve ru- 
gattak be.

Konrád kőszoborrá m erevült; Leila lá
baihoz rogyott s a mellékszobából előtörő 
Zelma iszonyodva sikoltott.

—  A császár’ nevében foglyom vagy ! 
— szóla a betörő katonacsapat’ tisztje.

Finkensteini Konrádnak a nyelve is
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kővé vált, az éber Öntudat pedig halálszin- 
nel festé arczáira a ,bllnös‘ szót.

A fenyegető vész’ elhárultát Murád
nak köszönhetjük, —  mert a Schultzezred- 
beli fogoly tiszt egy más törökkel kicseréltet
vén, Győrbe sietett s a nagy, merész tervet 
pártfogójával, Piszszeczkivel közié. Ez pont
ban mindent Bécsbe a hadi főtanácsnak meg
írt, s gyors lóra pattanván, Budára vágta
tott. És e szerint történt a vétkesnek elfo- 
gatása.

Budának akkoron egy érdemteljes pa
rancsnoka volt, kit Becknek hítak. —  Ez 
még az napon tartott haditörvényszéket.

Konrád makacsul tagadta bűnét, ha az 
mindjárt tekintetéből vala olvasható. Ennek 
következtében az akkori divat szerint kín- 
padra téríttetett. — Ez megtöré a fiatal, jel- 
lemtelen ifjú’ lelkét; — jelenlétét veszté, s 
hangos sírásra fakadván, még mindig ártat
lanságára hivatkozott.

Ekkor az épen Székesfehérvárról le
véllel visszatérő paraszt hurczoltatik elő —  
s a birák kérdőleg tekintenek az ifjúra.

—  Kegyelem, kegyelem —  kiáltá két
ségbeesetten emez s Becknek lábaihoz borul.

Még az órában olvastatott föl előtte a 
halálitélet; Konrád hangos, keserves zo
kogással hallgatta azt. Ezután egy altiszt, ré
gi szokás szerint, pálczát tört el feje fölött.

Borús est volt. Beck’ teremében csön
desen hamvadozott a viaszgyertya, mellynél 
a becsületes öreg fáradhatlan szorgalommal 
hivataloskodott. Ekkor az inas jelenti, hogy 
egy leány könyörög kihallgattatásért.

— Jőjön !
Ez Leila volt. —  Szegény teremtés !
Beck igenigen nyájasan fogadá őt. Ke

gyelmet könyörgött Mahmudnak számára, 
melly ha megadatik, keresztyén hitre térést 
ígért.

Az öreg ember megszáná a zúzott ke-
belűt.

—  Édes gyermekem, ha lehetséges

volna, megtenném; nálatok egy parancsnok
nak önkénye szerint lehet büntetnie, ke
gyelmeznie; nálunk a törvényszékitél.

Lédának vére e rémes szavak’ halla
tára az agyvelőbe szőkéit, —  szép szemei 
elé ködös fátyol emelkedék, némán rogyott 
térdeire az ősz ember előtt, és jobbkezét 
megragadván, forró csókokkal hinté el, forró 
könyökkel áztatá azt.

Szólni akart, szívrázólag beszélni kí
vánt, de melle megszorult, egy hangot sem 
bírtak ajkai kimőndani; csak sirt és csak 
zokogott, keservesen, mérhetlen fájdalommal.

Becknek megindult szíve a szenvedő
felett.

—  Uram! —  siránkozék a lány —  
ha tudnád, milly jó ember ő, ha tudnád, milly 
ártatlan ő ! —  miattam vérezend el, én zúz
tam el minden üd veit! Természete megvál
tozott, álmatlan éjeket töltött, —  háromszor 
tért meg, mindháromszor én rántám visz- 
sza őt a kárhozatba; — annyit szenvedett!

Beck jól látta által, hogy a leány’ ké
relmei mind hasztalanok; mégsem akarta őt 
kíméletlen kegyelemtagadás által kétségbe 
ejteni.

— Kelj föl lányom —  vigasztaló őt 
—  ne sírj, jó az Isten, bízzál határtalan ke
gyében , fordulj hozzá könyörgéseiddel, —  
én mint ember megteszem, mit lehet.

Másnap alkonyat előtt Finkensteini Kon
rád megnégyeltetett s testrészei magas póz
nákra szuratván, a székesfehérvári ország
úira, a merre a törököknek jőniök kellett, 
ijesztésül szakonkinl kis távolságra egymás
tól, feltüzettek ; a levélhordó paraszt pedig, 
előbb kétszáz botütés veretvén rá, elevenen 
karóra huzatott. ’) Azon korban az egyszerű 
kivégeztetés nem volt divatban.

A birák Leila s Zelma’ megbüntetését 
is indítványozák; de Beck azokat, mint nem
zetük’ java mellett működőket, mint hű le
ányokat tekinté, védelmükre erős hangot e- 
melt s illő váltságdíj mellett a pasának meg- 
küldé. —

*) Wagner Hist. Leopoldi I-mi.
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Két hónap múlva e történetek után, a 

fehérvári pasának kertjében egy hosszú s 
széles márványkövet látunk emelkedni a 
fák’ zöld lombjai alatt. Alatta a kőnek egy 
csöndes sír, fölötte föld, a föld fölött pedig 
hímes színezetű virágkelyhek terjedtek. lm’

jegy bájos, nyúlánk termet közeledik a ma
gányos sírhoz, megáll előtte, elmélyed gon
dolatiba, egy szálat szakít a virágok közöl, 
és egy könvüt törül le szép szeméről.

A karcsú termet Zelmáé —  a csön
des sír pedig Leiláé volt.

BENCZÚR MIKLÓS.

KOSZORÚ.
A költő’ homlokán,
—  Hol terhesen függ a lélekboru —  
Hírnek szellőiben
Rendül meg a zöld repkénykoszoru ;

Vágygyal ne nézzetek
Föl a dalnok’ repkényes homlokára :
Hisz a lomb rajta, a
Megtört kebelből drága vérnek ára!

Irigylitek talán
A télviharral küzdő, lombtalan
Tölgynek, hogy ágain
Bokros fagyöngy függ s zöldéi nyájasan ?

Tudjátok meg : hogy a
Bérczen, a gyöngyös ágú tölgy b e t e g ;
A költő homlokán
Szívkínnal élnek a zöld levelek.

TOMPA MIHÁLY.

OLTÁR ELŐTT.
Virágos nép templomba mégyen.
A nép között szép szőke lány. 
Félénk, miként a nyárlcvélke,
És színében bus, halovány.

Mellette megy imádó ifja,
Örömmel telve, gazdagon.
Nincs boldogabb . . .  mert birtokában 
Örökkék májuség vagyon.

Megállanak szent buzgalommal 
A lángoló oltár előtt . . •
Oltár szivük, s fátyolt reája 
Szerelmük’ tündérujja szőtt.

A szent ember szól . .  és a szép pár 
Örök hűséget esküszik.
Oh mennyi kéj ! . . Beteljesülve 
Vannak rózsás reményeik.

Az „Isten engem úgy segéljen’
Olly szívhatólag hangzik el,
S megáldatván, élő hitében 
Egygyé forr a két Iángkebel.

Eltávoznak szép ünnepélylyel. —
Én még nem. Lelkem úgy remeg. 
Imádkozom . . .  hű barna lánykám’ 
Hogy a jó Isten tartsa meg.

URHÁZY.

SZIGLIGET.
Romjaid aljánál állottam, Szigliget í és dúlt

Homlokodon lelkem néma keservbe merült. 
Századokat láttam fölkelni s borulni homályba,

S tégedet emlékül sírjaik’ árnya fölött.
Oh milly tiszteletes romod is ! milly drága az emiék, 

Melly a nagy őseknek nagyszerűn őrzi porát. 
Nem rajtad sírtam, de a múltak’ búja epesztett :

Oh az erőtlen kor csak keseregni tanul !

T. M.
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PAEDAGOGIAI ÜTI VÁZLATOK.
(Vége.)

Némelly árvaházakban a fiuk el vannak kü- 
lönözve a lányoktul, de ez Némethonban rit
kább mint az olaszoknál, hol átalános szokás, 
miről 1S41-diki utamban világosan meggyőződ
tem. A nemi elkülönzés azonban egészen a fő 
feladat ellen van, mellyel minden nevelőinté
zetnek szem előtt kellene tartani, t. i. annyira, 
mennyire lehelő, a családi életet megközelíteni. 
A milly természetien lenne valamelly családban 
a testvérgyermekeket túlzott aggodalom miatt 
teljes elkülönzésben nevelni föl, ép olly termé
szetien s czélellenes ez az árvaházaknál vagy 
akármelly nevelőintézetben. S ép a tapasztalás, 
fájdalom! igen is gyakran bebizonyítá, hogy a 
kitűzött czél épen nem eretik el, sőt inkább elhi- 
báztatik. Illy elkülönzésből származik nem csu
pán azon rósz: hogy a fiuk s leányok nem kü
lönös társalgásban képezödnek, hanem később 
még annál erősebb hajlandóság fejlődik ki ben- 
nök a más nem iránt, minél szorosabb volt az 
elkülönzés, mellvben addig éltek. És itt fekszik 
főoka annak : miért hogy sokan már gyermek 
éveikben elcsábíttatnak, vagy kora, elhamar
kodott házasság által szerencsétlenekké lesznek. 
Semmit jelentő ellenvetés az : hogy illy elkü
lönzés által magában az intézetben történhető 
rosznak eleje vétetik. De milly romlottnak kel
lene az emberi természetnek lenni, ha illyes- 
miktől kellene a gyermekeket félteni! S milly 
rósz felügy elés, melly ettől nem őrzené meg 
őket !

Minthogy az árvaház inkább, mint bármily 
más nevelőintézetnek növendékei' irányában az 
elvesztett szülői háíat, a szó’ legszélesebb ér
telmében kell a szülők' helyét kipótolni, igy a 
physicai ápolásra nézve is mindenesetre kitűnő 
gondjának kell lennie. S ezt annyival inkább , 
minthogy épen a szegények’ gyermekei között 
legtöbben vannak, kik a szülői háznál mind tes
ti mind szellemi boldogságukra nézve — kora
gyermekségektől fogva minden felelőség nélkül 
— elhanyagoltattak.

Lényeges dolog itt a táplálat, melly se 
igen gazdag se igen szűk ne legyen. Az elsőt 
ugyan egy árvaházban sem találtam, de ez u- 
tóbbit majd mindenikben, s e miatt dr. Kröger’ 
nézeteit osztom, ki azt mondja: „fájdalom hogy 
nem minden árvaházban gondoskodnak egéssé- 
ges s kielégítő táplálásról, s még kevesbbé a 
hetenkint adatni szokott étkek' változatosságá
ról. Néhol a gyermekeknek a szó teljes értel
mében kenyérért kell kiabálniok , vagy heten
kint háromszor Rumfordleves, háromszor dara

és babbal, egyszer hússal, reggel s estvénkint 
víz és kenyérrel kell beérniök. Ez esztelen ren
dezés'alapja részint bizonyos elhibázott takaré
kosság, melly mellett lehetlen hogy a gyerme
kek egésségesek s erősekké váljanak; részint 
azon jószándéku előítélet: hogy a gyermekek 
ezáltal mértékletességre s nélkülözni tudásra 
szoknak. De ezen nézet a gyermeki természet’ 
nem ismeréséből ered, minélfogva czélját tel
jesen el kell hibáznia; mert olly táplálat mellett 
minden más étel hatalmas varázszsal s újság
gal bir a gyermekekre nézve, s könnyen ki
váncsiak , nyalakodók s mértékletlenek lesznek, 
s olly gondolatokra csábíttathatnak e l , mellyek’ 
nyomán azon élvezetekhez juthatnak. S való
ban a napi ételek' örökös egyformaságában 
fekszik annak alapja, hogy az árvaházi növen
dékek igenis nyalánkoknak tartatnak. Miért nem 
tartatnak az árvagyermekek e tekintetben is 
úgy mint más gyermekek, kik nem egészen el
szegényedett családokban mégis több változa
tossággal élhetnek , hisz az étkeknek nem kel
lene azért Ínycsiklandozóknak vagy drágábbak 
nak lenni?

Minthogy újabb időkben több oldalról té
tetett kérdés aziránt: ha vájjon nem tanácso
sabb-e az árvaházak' megszüntetése , s az ár
vagyermekeknek családoknáli neveltetése, mint 
az például Weimarban történik? — Határozzon 
e fölött a következő nézet. — Ha csak 30, 40 
elszegényedett árvagyermek’ gondviseléséről 
van szó . akkor ezeknek alkalmatos családok
náli neveltetése nem nehéz, de több száz gyer
meknek hol találhatni illy családokat? Rend
szerint milly emberek azok, kik illő tartáspénz 
mellett árvagyermekek’ gondviselésére ajánlkoz
nak ? Jobb sorsú középosztálybeliek bizonyosan 
csak kevesen. Hisz már nálok is divatban van 
azon szomorú szokás : miszerint saját gyerme
keiket is minélelőbb eltávoztalják hazulról; mint 
lennének tehát készek idegen gyermekek' be
fogadására ? E szerint tehát csak alosztálybeli 
családok maradnak föl. Találhatók ugyan mind 
a mellett egyes derék családok, hol az árva
gyermekek’ gondviselése lelkismeretesen vétet
ve, semmiben sem maradna mögötte saját gyer
mekük gondviselésének ; de illy családok’ száma 
igen csekély lehetne, mert az árvagyermekek’ 
tartása legtöbbektől mint keresetforrás vétet
nék, mint vannak özvegyek, kik saját gyerme
keiket árvaházba adják , s idegeneket fogadnak 
házukba, s nyíltan meg'vallják : hogy gyerme
keiknek jobban gondjokat viselik az árvahá
zakban mint az otthonn kivihető lenne , de a 
mint más emberek nevelik az i d e g e n  gyer
mekeket, akként ők is képesek.

És ha meggondoljuk , hogy nagyvárosok
ban, hol a magas házbér miatt a szegény em-

o
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bér kényszerülve van, távol eső, gyakran ned
ves s gőzös lakások bérlésére , igy legjobb a- 
karat mellett is veszélybe jöhet a gyermekek’ 
pbysicai jólléte.

Ép e miatt mondják aztán az árvaosztá 
lyozás' barátai: „mi az árvákat falura akarjuk 
adói, ott a természet’ szabad , tiszta kebelén 
physicailag erősebbekké válnak.“ De a falusi a 
nyáknak nem nagy becsületére elmondhatjuk , 
hogy épen ezen egésséges, hasznos helyzetet, 
nem igen ügyekeznek saját gyermekeik’ haszná
ra fordítani. A szegény anyák, kik dolgaikat 
gyakran hidegben végezik , a melegséget sok
kal nagyobb jónak tartják, mint mellyel nem kel
lene különösen megőrzeni,— ugyanazért meny
nyire csak lehet betapasztják, bedugdossák szo- 
bájok’ ablakait, világosság s fns levegő a 
szobából kizáratik, kivált miután főzés, sütés, 
dohányzás, ruhaszárítás s más egyéb tárgyak 
által szinte dögleletessé tétetik. S illy egésség- 
telen levegőben töltik el a gyermekek gyakran 
az egész telet, s bőrbetegségek, görvély (Skro- 
pheln) gyakran halál ennek szomorú következ
ménye, s hogy az illy helyzetben élő árvák’ 
erkölcsi jólléte is veszélyeztetik — könnyen gon
dolható.

Mi az intézet’ további gondját, elbocsátott 
növendékei’irányában—illeti—azt vélnők, hogy 
Önkint értetődik, miszerint minden árvaintézet 
a mennyiben atya' s anya’ helyét pótolni hiva
tása , — főfeladatául tűzi ki növendékeiről to
vábbra is gondoskodni; mind e mellett ez nincs 
meg minden intézeteknél. A lényeges rész pe
dig minden árvaintézet’ hatáskörében azon föl
adat: hogy gyámoltjai fölötti gondoskodásával 
csak akkor hagyjon föl, ha már azok bizonyos 
önállóságra vergődtek. Ha az intézet rájok csak 
addig terjesztené ki gondjait, mig vele közvet 
len érintkezésben lévén , az intézetben vannak , 
s azon vigasztalás nélkül bocsáttatnának e l , 
hogy az árvaház, mellyben a gyermek mint 
szülőiházban ápoltatott s neveltetett, a felnőtt 
fiúnak s leánynak továbbra is menhelye marad, 
mellyben mind testi mind lelki szükségeiknek 
megfelelő segítség soha sem vonatik el tőlük: 
milly szomorú sorsa lenne akkor sok árvagyer
meknek? Nem bírva még azon jellemszilárdság 
gal s biztossággal, mi csak az érettebb ifjúkor
ban fejlődhetik ki, az élet’ legelhatározóbb é- 
veiben; magukra, saját tapasztalatlanságukra, 
vagy idegen akaratra, s némelly kenyérkeresö' 
önhaszonlesésére, indulataik’ csábjaira , vagy 
könnyelmű társaságok durva szórakozásaira ha- 

* gyattatnak el. Ha ép azon időpontban, mellv leg- 
alkalmatosabb arra : hogy valamellv életmód' 
megtanulása által jövőjét biztosíthassa, nem 
ajánlkoznék nekie segítő kéz, puszta' szükség
ből mi sokan kényteleníttetnének olly pálya’el
hagyására , melly becsületes életmódra vezette

volna őket, s arra hogy az állománynak hasz 
nos tagjaivá válhassanak. De nem csupán egy
kori polgári haszonvehetőségök veszélyeztetnék 
illy tökéletlen gondoskodás mellett, hanem még 
sokkal magasabb kincs lenne veszélyeztetve s 
ez: a belső erkölcsi tisztaság. Senki sem hoz
za kétségbe, hogy sokan csak akkor tévednek 
veszélyes utakra , s mind maguk mind ember
társaik romlására csak akkor nőnek föl, ha az 
élet’ legkisértetesb éveiben minden barát s ve
zető nélkül taszíttatva ki a világba , saját belső 
tapasztalatlanságuknak, külső nyomasztó szük
ségnek, a legsajnálkozásra méltóbb módon lát
ják magukat kitételve.

Legtöbb intézetekből a gyermekek tizen
négy éves korukban lépnek ki valamelly mes 
térség’ megtanulására , s egész tanulmányi idő
szakuk alatt az intézettől ruha s fehérneművel 
láttatnak el. A felszabadulás után, midőn ván
dorlásra mennek, új ruhát, fehérneműt s né
melly intézetnél kevés utipénzt is kapnak. A 
leányok tizenhat évükig az intézetben tartat
nak, s a két utósó évben minden, női szolgálat’ 
körébe vágó dolgokban foglalatoskodtatnak. Ez
után szolgálatba adatnak át , s némelly intézet
ben teljes ruházatot nyernek , de nem minde- 
nikben mindjárt kiléptók után, hanem csak mi
dőn félévi szolgálatot jó magukviselete mellett 
kitöltöttek.

Kitűnőleg jószerkezetünek találám majnai 
F r a n k f u r t  árvaházát, illyennek a f r e i b u r- 
git s továbbá B r e i s g a u  b a n ,  H a l l e b e n  
a frankaiapítvány nevűt, G li  n ie  ke i t ,  P o t s- 
d á m i t ,  B e r l i n i t  az úgynevezett franczia 
hospice pour les enfans de l’église du refuge-t, 
o d e r a i  F r a n k f u r t i t ,  melly egyszersmind 
elhagyatott gyermekek részére is alapíttatott 
s Gursch-i alapítványnak neveztetik. Majnai 
Frankfurt’ árvaházában, mellynek igazgatója dr. 
Schaeffer, igen tudományos s kitűnő paedagog, 
— a növendékek jövendő pályájokra is képez- 
tetnek, s róluk intézetbőli kilépésok után is 
gondoskodnak. A f r e i b u r g i  árvaházban egy 
szolga sincs, mert helyüket a kilépni szándé
kozó növendékek töltik be; s ez olly intézke
dés, melly egy nevelőházra nézve nagy jelen
tőségű , minthogy azt idegen s veszélyes befő- 
lyásoktul megóvja. — A berlini franczia árva 
ház tehetségesebb leánynövendékei, kik fran
czia nyelvre is taníttatnak , ápolónőkké képez- 
tetnek. Minthogy ebbe a gyermekek két éves 
koruktól vétetnek föl, az idősb leányok visel
nek gondot a kisebbekre, s őket oktatják is 
egyszersmind , miáltal nekik alkalom nyujtatik 
a kisgyermekekkel! bánásmódbani gyakorlatra , 
s ezáltal magukat gyakorlatilag is képezhetik 
nevelőnőségre.

Glinicke-ben érdekes ismeretséget kötöt
tem alapítójával az ottani árvaháznak, melly



polgárok s szegényebb tisztviselők’ gyermekei
nek állíttatott; ki Pocsdámban szinte két árva
házat alapított, az egyiket magasabb tisztvise
lők’ s művészek' gyermekei számára , a mási 
kát szegény szülék gyermekei’ részire. Turk ur 
kormány s iskolai tanácsnok, az említett jeles 
alapító, Pestalozzi'tanítványa, alapított intéze
teivel s az árvagyermekek’ nevelése s kiképe- 
zése fölötti jeles nézeteivel megismertetett; s 
nekem, kiben saját nyilatkozata szerint egy ro- 
konérzelmii paedagogot találni vélt, jóltalált 
arczképét saját aláírásával s ezen jelszóval „en
gedjétek hogy fáradbatlanul jót tehessünk'1 szi
ves volt ajándékozni, melly becses emléket én 
bizonyosan híven meg fogok őrzeni.

A pocsdami katonai árvaház, melly hét- 
száznyolczvan gyermek' számára alapíttatott, 
igen jeles belrendezéssel bir. A gyermekek pon
tos felügyelet alatt vannak s igen egésségesek, 
mit a j ó . tápláló élelemnek s testgyakorlatok
nak tulajdoníthatni. A kis növendékek külön 
épületben laknak, s minden huszonhat gyermek
nek felügyelőnője van. Zenetehetséggel biró 
gyermekek saját osztályban nyernek oktatást 
fa és érez hangszereken, és oboistákká képez- 
tetnek. Ez épületosztály egész conservatorium, 
s olly magánszobákkal van ellátva, mellyekben 
saját hangszereiken gyakorolhatják magukat an- 
nélkül, hogy másokat megzavarnának. Tizen
ötödik évökben kezdenek mesterségeket tanulni, 
s ezután kilencz évi lekötelezettséggel a kato
nasághoz mennek. Minthogy Poroszhonban a 
szolgálati idő három évre határoztatik , a had
seregnél altiszti helyekre nem találkoznának al
kalmatos egyének, ha azok a katonai árvaház’ 
növendékei által nem töltetnének b e ; s itt van 
a tulajdonképeni rósz oldala a katonai árvaház
nak, ugyanis: a kilépett és kézművesekké kép 
zett növendékek csupán altiszti foglalkozásokra 
vannak szorítva , s ha szolgálatuk kitelt, ké
zi mesterségökben annak kilenczévi elhanyag- 
lása után nem egy könnyen találják föl ma
gukat.

Az általam meglátogatott hat kisdedóvóin
tézetben semmi különöst sem találtam. Eddig 
még az olasz rendszernek, mellyet 1841-ben 
ismertem meg, adom az elsőséget, ebben a 
gyermekek egy okos tanítónőre vannak bízat
va , ki a gyermekekre nézve édes anyjok he
lyét pótolja ki. Tagadhatlanyl sokkal czélirányo- 
sabb gyönge gyermekekre nézve a női felügye
let, minthogy ez inkább természethü, családi 
életben kizárólag női felügyelet s ápolás alatt 
állván a kisdedek. — Külföldi kisdedóvóintéze
tekben szegény szülők' gyermekei reggeltől 
estig az intézetben vannak, minthogy egyszers
mind ott láttatnak el élelemmel, mi a szegény 
szülőkre nézve nagy könnyítés, s magoknak a 
gyermekeknek lényeges előny. Kívánatos vol

na , hogy ez intézkedés kisdedódáinkbg is be 
bozassék !

Előttem igen érdekesek voltak az iskola
tanítókat képző intézetek, mellyek közöl hetet 
tanultam közelebbről megismerni. Az ausztriai 
örökös tartományokban eddig úgy voltak rendez
ve: hogy a trivialiskolák’ tanítói félévi tanul
mányi időszakot a kerületi főiskolában , a főis
kolák' leendő tanítói pedig a példány, vagyis 
elemi főiskolában egész évet töltöttek , s neve
léstan, módszertan , vallástan , s egyes tárgyak- 
kali bánásmódban oktattak, s később minden 
tanulmányból gyakorlati előkészületeket kelle 
tenniök. Ugyané rendszer követtetik az iskola
tanítókat képzőintézetekben, s csak azon kü
lönbséggel: hogy a tanítói jelöltek , kik rende
sen tizenhatodik évükben vétetnek föl, az inté
zetben laknak, s némellyekben két, másokban 
három évig benn maradnak, s ének s orgoná- 
lásra taníttatnak.

Kitünőleg jelesnek találtam az e k l i n g i  
catholicus képzőintézetet, hol száz tanító jelölt 
két évi időszakot tölt, s mellyel egy öt osztá
lyú gyermekískola van Összekötve, hogy magu
kat gyakorlatilag is képezhessék. Egészen tö
kéletes szerkezetű a h a n n o v e r i  képzőinté
zet , melly a szó' teljes értelmében első egész 
Némethonban ; 1757-ben alapító ezt Bötscher 
Keresztély , kereskedő, kinél egy alkalommal 
valamelly fiatal falusi tanító posztot vásárlott 
tiszti ruhájához. Egy év múlva ugyanezen taní
tó jött boltjába, pásztor ruházatban. Bötscher, 
okát tudakozó annak, miérlhogy tanítói hivata
lát pásztorbottal cserélte föl ? Mire válaszul 
nyeré: hogy a tanítói szűk fizetésből nem élhet
vén , kényszerülve volt hivatalát letenni, s a 
sokkal jövedelmezőbb tehénpásztorságra adni 
magát. *)

Ez adott okot arra : hogy Bötscher, mint 
a nevelésügy' lelkes pártfogója, a h a n n o v e 
ri  képzőintézetet alapító, hogy a falusi iskola
tanítói helyek is müveit egyénekkel töltessenek 
be , s a községek a tanítói fizetés’ illő föleme
lésére kényszeríttessenek. E képzőintézet két 
osztályból áll: mellék és főintézetből. Az első
ben a leendő falusi oktatók félévi téli idősza
kon előképzést, a már falusi oktatók pedig, 
kik egy képzőintézetben sem oktattak, a nyári 
hónapokon át egy negyedévi utóképzést nyer
nek. A mellékinlézetben ötvenhat növendék 
van, kik csak tizennyolez éves korukban vétet
nek föl. A tehetségesb növendékek a főintézet
be is átmehetnek, de csak huszadik évök után,

! s itt három évet kell kitölteniük. Harminczkét 
növendék tartatik ez utóbbiban , s három so
rozatban vannak osztályozva. Elmélet s gya-

1) Vájjon falusi iskolatanítóink mondhatnának-e je
lenben is kedvezőbbet, helyzetükről? Szerk.
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korlat itt szorosan egyesítvék, az elsőben reg
geli s estveli órákon ád oktatást az intézet, az 
utóbbiban pedig az intézettel összekötött gyer
mekiskolában gyakoroltatnak a szokott iskolai 
órákon át.

Végre szivemből óhajtóm : hogy ezen több
oldalú felszólítás’ következtében közlött vázla
tok, ha csak némi hasznos befolyással is legye
nek hazámnak e nembeli intézeteire.

DOLEZSALEK ANTAL
a pesti vaknövelde’igazgatója. *)

S Z E R E L E M .
O... Etelkához.

12 .

VÉGSZÓ.
Mindent akarnék mondani!
S csak e g y  s z ó t  mondhatok;
Ez egy szóban ki van fejezve 
Minden a mit gondolhatok.

E szó a teremtés’ koszorúja ,
E szó’ hatalmán függ az ég;
E kis szó a kerek világnak 
Alapkövül teremteték.

E szó a Krisztus' vére,
Melly megváltá az életet;
E szó az Isten’ le lk e ,
S e szó , a — s z e r e t e t ! !

LISZNYAY KÁLMÁN.

l) Hálás köszönettel veszszük Dolezsalek urnák, a 
pesti vaknövelde’ lelkes igazgatójának ez érde
kes czikkét, s nem tudjuk eléggé megköszönni 
azon szívességet, miszerint illy tanulságos ta
pasztalatainak raktárául lapunkat választá. A hir 

azt mondja, hogy D. A. urat hivatása tőlünk 
máshova távolítja. Óhajtjuk a ,szenvedő emberi
s é g — de különösen a vaknövelde’ érdekében, 
hogy e hír ne valósuljon, biztosítva a derék 
urat mindenesetre, hogy akármerre vigye vég
zete , kisérendi öt méltányos elismerése mind
azon budapestieknek, kik öt, és Udves fárado
zásait közelebbről ismerték. P. H. L.

HETI SZEMLE.

agy ünnepekre viradunk 
jövő csütörtökön , a kará
csom szent napokra. A 
Honderű , mint eddig nem, 
úgy most sem mulasztja 
el ez alkalmat használni s 
szives olvasónőivel az áj- 

tat' e napjairól megemlékezni. Teszszük pedig 
ezt azon minden alkalommal nyilvánított teljes 
meggyőződésből, mikép a vallást átalában az 
állományok’ fonállása’ egyik sarkoszlopának 
tartjük mindenha , különösen pedig s inkább e- 
gyedileg — hölgyeinkhez szólván , mert meg
érett bennünk azon hit, mikép nő, kinek szíve 
szintélvében nincs emelve oltár Istennek, mely- 
lyen az erények' töméne illatozzék föl zsámo
lyáig a teremtőnek , a vallástalan nő , mondom, 
annyira alatta áll saját becsének , mikép telje
sen bizonyosuk vagyunk, hogy illyen olvasó
nőink közt egy— de csak egy sincs. Hiszszük , 
hogy tisztelt hölgyeink mindnyájan szívélyes ke
gyelettel veendik e megemlékezésünket, s szív
örömmel lesznek kísérőink az egyház komoly 
boltívei alá, hol mig Isten szent szolgái türel
mesen nyújtják föl az áldozatot, a nép lélekma- 
gasztosító zenével és dicsőítő énekkel üli a Meg
váltó' születésének örömünnepét. Az ezernyi 
nép’ összes üdvhymnusza egy Öszhangzat, az 
ezer ajk’ imaszózata egy fohász, az ezer kebel 
egy szívvé leszen, mellynek tiszta buzgalom
ban égő szent lángjai tulcsapva a szűk iveken, 
fölhatnak a nagy mindenség’ szentélyéig, hova 
gyarló képzeletünk az ég’ s föld’ urának lakát 
helyezi. És van-e o[lv viharzó kebel, mellynek 
illy magasztos pillanatban le nem simulnának 
vészhullámai, van-e fájdalom, vérét emésztő a 
szerencsétlen szívnek, melly el nem szúnyadna, 
melly enyhítő írt nem lelne illy perczek után , 
— van-e szóval kebel, melly a boldog meg
nyugvás’ ihletés érzetével ne távoznék vissza 
a világ’ mindennapi zajába, melly elől pillanatra , 
a szentegyházba menekült? Bizonyára egy sincs ! 
Mindnyájan azon boldogító elégedéssel tértek 
velünk haza az ájtat’ helyéről, hova kisérni szi 
vesek valótok , mellyel a vallás — s egyedül 
csak ez képes megadni a kebelnek.

S most térjünk mi is a külső életre.
— És pedig szóljunk legelőször is a jóté

konyságról. Itteni nagykereskedő B o s c o v i c z  
L. József u r — igy ír az Ungar — az idei köz 
drágaságot tekintetbe vevén , azon nemesszivü 
halárzatot tévé, miszerint azon 550 ftnyi neve
zetes pénzadományon kivül, mit 1828-d. év 
óta elhunyt atyja akaratának következtében, 
é v e n k i n t  az irgalom' oltárára tesz, ez  e- 
g é s z  t é l e n  á t ,  minden pénteken, bálvány-
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utczai házánál, 300 kenyeret osztat ki a sze
gények kozott, valláskülönbség nélkül, t. i. 90 -et 
katholikus 90-et izraelita, 60-at protenstans, 
60-at görög vallásu szegények közt. Különösen 
a leopold- s teréziavárosokra leszen tekintettel, 
hol a nemes jótevőnek három háza van. Ezen 
s más jótékony adományon kívül még 300 ftot 
adott át B. ur az illető hatóságnak, favásárlás
ra, a szegények közti kiosztás végett. Ha a gaz
dag ekkép sáfárkodik kincsével, akkor a gaz
dagság valódi áldás. Azonban már több követői 
is akadtak a nemeslelkü tettnek.

— Migazok,' kiket a sors anyagi kincsek
kel áldott meg, ezekből áldoznak a jótét' oltá
rán , a szellemi tőkék’ birtokosai sem maradnak 
hátra, sőt inkább nemes vetélylyel készülnek 
enybítni a közinséget. Egy A l b u m  van ké
szülőben , mellyből bejövendő öszveg a szegé
nyek közt fog majd kiosztatni. A könyvet Ney 
ur szerkesztendi, s több első irodalmi nevek, 
köztük J ó s i k a ,  Ígérkeztek annak tartalmát 
müveikkel érdekesítni. Az Album aztán a bu
dapesti jótékony nőegyletek' pártfogása alatt 
fogna minél gyümö'csözöbb eredményűvé tétet
ni. Minthogy a vállalat.’ czélja — sürgető szük
séget enyhítni, létesítése már ennélfogva nem 
tűr hosszasb halasztást, s mihelyt az Ígérkezett 
iró urak szavaikat beváltják, a nyomtatás a 
zonnal meg is kezdetik. Kívánjuk hozzá a leg
szebb sikert!

— Szólottunk már múlt számaink’ egyi
kében a felől, miszerint Ma r a s  to ni  ur az 
engedelmet egy nagyszerű festészakademia’ fel
állítására megnyerő. Ennek következtében M. 
ur Weisz B. nagyhidutczai házának egész 3- 
dik emeletét több évekre haszonbérbe vette , s 
e szállást derék építész Hi l d ur által sajátlag e 
czélra alkalmaztatandja , hogy az épület a kitű
zött czélnak kielégítőiig megfeleljen. Többi közt, 
hogy egyebet ne említsünk, a világosság fölül
ről fog a termekbe vezettetni. — Mig azonban
M. ur akadémiája’ számára alkalmas helyről 
gondoskodik, nem feledkezik meg azon eszkö- 
zökrűl sem, mellvek a tanítványok’ kiképzésé
re szükségesek lesznek , s e végre több ezer 
ft áru szobrok, basreliefeket stb rendelt meg 
Olaszhonbul, különösen Romából, mellyeknek 
vámmentesen behozhatására legfelsőbb helyről 
hasonlókép engedélyt nyert. E czélra szánva 
továbbá a művésznek igen becses képcsarnoka, 
melly a festészet’ nagymestereinek számos lég- 
elsőbbjeitől bír példányokat, szóval M. ur sem
mit el nem mulaszt, hogy akadémiája e nevet 
valóban megérdemelje, azt a legczélszerübben 
fölszerelje, s mi szilárdan hiszszük, mikép ez 
új intézet, ha a művész terve szerint megala
pulnia sikerül, hazánk’ festészetére nézve rövid
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idő alatt igen dús eredményű lesz. — Bővebben 
felőle majd annak idejében.

— Pótlólag Füredynk’ bécsi diadalaihoz, 
érdekesnek véljük olvasóinkkal közleni egy na
pokban vett levélnek’ következő sorait. ,,Füre- 
dy ur’ távoztát nagyon sajnáljuk, különösen azért, 
mert Sophia főherczegnő hírét hallván szép 
hangjának s közkedvességü népdalainak, s f. 
(télelő) hó' 7-kén férjét főhg. F e r e n c z e t ,  
névnapján egy kis esti mulatsággal akarván 
meglepni, kinyilaikoztatá, mikép igen szeretné 
őt hallani, s óhajtaná, hogy az említett estély’ 
alkalmával nála énekeljen. F. azonban már 
(Bécsből) épen előbbi napon elutazván, azon 
reményben , hogy még Pozsonban utoléri, gyors 
sürgöny küldetett tüstént utána. De sikertelen , 
s igy az estély nélküle lön fentartva, s az al
kalom elmulasztva, melly magyar népdalaink
nak a királyi termek’ aranyos ajtószárnyait 
nyitja vala meg.“

— Nemzeti színházunknál e hét mi érde
kest sem hozott, ha csak azt érdekesnek nem 
találjuk, miszerint minap Montecchi és Capuletti 
ez. opera jócskán üresen hagyá a különben 
szépen megtelni szokott színházat. Opera — tél 
— és üres ház! Nem intő körülmény-e ez, 
hogy igen, de igen itt volna már az ideje valami 
új operával előállani. Halljuk , hogy Don Pa s -  
q u a l e  már télhó’ első napjaiban csakugyan 
színre jut. Kívánatos hogy minél hamarabb egy
másután a többi adatni szándéklott dalmüvek is 
kövessék.— A drámai téren R uy  Bi a s  vala 
adatandó, Fáncsy ur' javára, de közbejött a- 
kadályok miatt ez is elmaradt. Az eredeti mú
zsa most hallgat, tán pihenni kelt, új erőt gyűj
tendő vesztett csaták után.

— Az estvéket — színház után— néhány 
kellemes estélyek fűszerezik aztán. Ezek leg- 
kellemesbjei közé kell számítnunk azt, melly- 
be Guglielmi ur múlt vasárnap estve gyüjte 
össze egy igen szép társaságot. A derék mae
stro' tanítványai s néhány műkedvelők’segélyé
vel a házur által rendezett zenészeti akadémia 
vala egyik főtényezője az élveknek ezúttal is, 
melly alkalommal minden jelenvolt meggyőző- 
dék G. ur’ sikeres tanmodoráról. Az előadattak' 
igen érdekes sorozatából különösen említnünk 
kell egy hármast (Cimarosa' szerzeménye) mely- 
lyet Lovassi s Takácsi kisasszonyok s a ked
ves házi nő olly víg kedélylyel éneklének, hogy 
az összes vendégkoszoru’ zajos kívánatéra is- 
mételtetnie kellett; hasonló közenthusiasmust 
idéze elő a lelkes és kedvességben fogyhatlan 
báziasszzony remek guitárrjátéka. Továbbá Batt
hyány grófhölgy, a Derra nővérpár, Hesz, 
Lovassy s Tély kisasszonyok is köztetszést vít- 
tak ki énekükkel.

— Zenéről a rokon tánezra megyünk át,
3
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s megemlítjük, mikép Veszter S. ur, miután 
Társalgóját a fővárosban átalánossá tette , ma 
indult el Bihar felé , társastánczát a vidékiekkel 
is megismertetni. Mint értesültünk V. ur napon
kint több meghívást kap mindenfelé , s levele
ket, felszólítókat, hogy Társalgóját í r j a  meg. 
Vájjon nem praclicusabb eljárás volna-e, ha a 
vidéki tánczmester urak nem sajnálnák azon 
kis költséget és fáradságot, s V. urat szemé
lyesen keresnék föl s sajátítnák el tánczát, mit 
írásban nekik megmagyarázni teljes lehetetlen. 
Veszter ur a telet vidéken löltendi, tavaszra 
azonban Pestre visszatérendő, hogy itt a nem
zeti színháznál folytassa vendégszerepeit,'s az
tán, egy szerződött társasággal, külföldre fog 
majd indulni , a magyar táncznak újabb diada
lokat szerzendő. Szerencse kisérje útjában.

— A pompásan megújított redouttermek- 
ben jövő hó’ 11-kén lesz az első tánczvigalom, 
mellyet számos más követend, úgy hogy a far
sang’ majd minden napjára esik egyegy több
ke vesbbé érdekesnek ígérkező tánczmulatság. 
Nem szólván ezúttal a nemzeti s kereskedelmi 
casinok által rendeztetni szokottakról, ott van
nak a nemzeti Kor, a Gyülde , az orvosnöven
dékek, a jogászok, az ifjak, lövészek stb stb 
kik mind tánczvigalmat terveznek. — Mig azon
ban ezekről közelebb értesíthetnék a fővárosi 
világot, e l ő l e g e s e n  a pesti jótékony nőegy
let’ tánczvigalmára teszszük figyelmessé , melly 
mint minden évben, úgy idén is sorsjátékkal 
lesz kapcsolatban , s melly iránti hivatalos fel
hívást ezennel közöljük: ,,A pesti jótékony nő
egylet 1846. évi télhó’ 18-kán nyilvános sors
játékkal összekötött tánczvigalmat adand gyá- 
moltjai’ javára, — s miután eddigi jámbor szo
kás szerint, az ez alkalommal kijátszandó tár
gyakat jótékony emberbarátok teszik le az em
beriség' oltárára : azért az adakozó közönség 
oda figyelmeztik, miszerint az e czélra szánt 
ajándékokat egyesületi első elnöknő mlgos gróf 
Károlyi-Zichy asszony ő nga szívesen által- 
veendi. KÁROLY LAJOS litoknok.“

— A legutóbbi Concordiagyülés igen ér
dekes volt. Különösen magára voná a jelen- 
voltak' figyelmét a 13 éves D a v i d s o h n ,  
Mérkel ur’ tanítványa, ki Hummelnek egy Trió
ját olly jelesen játszá, hogy a müértők’ összes 
véleménye szerint a legszebb reményekre jogo
sítana. Kívánjuk hogy a jeles tehetség tökélyre 
fejlhessék.

-— Némelly collcgáink még mind a Kö
rök’ ügyével bajlódnak. Azonban nem hiszszük 
hogy többé sikere legyen bármi egyesülési a- 
postolkodásoknak. Igazolgatásokat pedig egy 
mint más részről hasonlókép időntuliaknak tar
tunk , az olvasó úgyis tudja már az ügyállást. 
Kívánjunk tehát egyszerűen erőteljes fölvirág
zást és hosszú életet mind a háromnak.

— Nem akarjuk azonban e kivánatot ki
terjeszteni egy negyedik, mint halljuk, kelet
kezőfélben levő társulatra , melly czéljához Ma
gyarhonban még meg nem járó eszközt akar vá
lasztani. Majd ötven év múlva ifjú urak. Nem
zetiségünk sokkal ifjabb növény még, semhogy 
idegen gyom ellen gyökét gondosan óvnunk s 
lombozni alig kezdő koronáját a legcsekélyebb 
északi széltől is féltékenyen őrzenünk ne kel
lene.

— Az iparegylet’ választmányának múlt 
pénteken tartott gyűlésében tett nyilatkozata 
szerint V á 11 a s Ant a l  ur, a Hetilap’ szerkesz
tője , mindazon munkásságot, mellyet eddig az 
iparegyletnek szentelt, ettől elvonni, s műkö
désének egészen más tért nyitni készül. Mind 
szerkesztői, mind tanári lisztét még csak egy 
évnegyedig fogja folytatni.

— Szentpétery ur Erdélybe utazott, Ko
lozsvárit vendégszerepeket adandó. — Ez alka
lommal eszünkbe jut a B.-pesti harangozó’ azon 
kérdése : mi történt vájjon a számára gyűjtött 
öszveggel ? E kérdést mi is magunkévá teszszük, 
miután magunk is gyüjténk a mondott czélra né
mi öszveget, mit az e végre minket fölszólított 
illetőknek kezökbe is szolgáltatónk. Mindeneset
re jó lesz tehát a pénz’ kezelőinek ez iránt a 
közönséget, de különösen a gyűjtőket egy kis 
felvilágosítással megnyugtalniok.

—  A casinoi hangversenyek’ majd minde- 
nike egy vagy más érdekes élvezetet nyújt ven
dégeinek. A legközelebbi alkalommal W i l k o 
s z é  w s k y  ur’játéka szolgált ritka élvül, ki is 
ezúttal Mo Ii qu e n ak  — a pestieknél még e- 
lég fris emlékben élő hegedűművésznek, magyar 
dallamokra készített nagy ábrányát valódi művé
szi készültséggel adá elő. Igen kedvesen ének
lettek P a u l o w s z k y  és Sz ű k  kisasszonyok 
is egy kettősdalt Rossini’ ,Tancred‘ ez. dalmű
véből.

— A várhegy-tunnelltársaság’ részvényei 
szépen kelnek, miután mindinkább belátja a kö
zönség a vállalat’ nyereséges voltát. A társaság 
— egyik lap szerint — 10 száztólit fizetend 
részvényeseinek, a többi nyereséget pedig foly
vást a tőkéhez fogja csatolni, hogy végre az e- 
gészet, a részvények’ beváltása után, szabad 
használatul a városnak engedhesse által, mi ha 
előbb nem, akkor alkalmasint megtörténik, mi
dőn a lánczhid is a két város’ tulajdonává lesz.

—  F. hó’ 17-kén egy mint ember és mű
vész egyaránt tiszteletben állt veteránját veszté 
el a pestbudai zenészkar W i n k l e r  A. Károly- 
ban. Az elhunyt több mint 30 év óta zongorata
nítással foglalkozott, de mint hangszerző is ki
tüntető magát. Hangszerzeményei mind itthonn, 
mind külföldön jeles becsüeknek ismertetnek. 
Házas nem lévén, bajor szolgálatban levő egyet
len testvérére száll hagyománya. Béke porainak !

Ml
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Vjjn — Az elmékezettanok közt, mik eddig ma'
^  gvar nyelven világot láttak, kétségkívül legkie- 

Íégítőbb eddig magáé- Pick Ede (nem Ödön, 
mint a könyvön áll, miután, ha jól emlékezünk, 
Pick ur Edvárd és Edmundnak irja magát) M n e- 
m o n i k á j a, mellv Pozsonban jelent meg s Pes
ten Geibel K. könyvárusnál 26 pkrért megsze
rezhető. Szerző maga volt az, ki Pestre lejővén, 
e tannak nálunk is nem egy tanítványt szerzett, 
s iay könyvét is, mint avatottabb mester, czél- 
szerübb s kielégítőbben szerkeszthető.

— Az iparvédegylet' múlt hó’ 17-kei köz
gyűlése’ alkalmára újabb iparvállalataink' kiál
lított müveiből rendezett sorsjáték’ húzása múlt 
csütörtökön ment véghez, a megye’ teremében. 
A fŐDvertes — a P. H. szerint — egy helybeli 
érdemes szabómester (ha nem csalatkozunk 
Tóth Gáspár ur) ki az ügy iránti buzgóságból 
100 pft áru jegyet vásárolt. E főnyeremény 
Gvőry’ 300 pftot érő asztala, melly ritka mű
vészeti becsű remekmű.

— A P. Z. irja, mikép legfelsőbb rende
let’ következtében azon kávés , kinek játékházé
ban a minap említettük szerencsétlen párbajrai 
kihívás történt , egész személyzetével együtt 
szigorú vizsgálat alá fog vonatni.

— A Pesti Hírlapban Teichengraeber La
jos tr. ur hosszasb czikkben szólal föl a jövő 
hóban tartandó Pestalozziünnep’ ügyében, meg
említve többi közt azon körülményt , miszerint 
Némethon e nagy emberbarátnak, a nevelés
ügy' reformátorának tiszteletére egy mintane
velőintézetet szándékszik felállítani, „ P e s ta -  
loz zi-i n t é z e t “ név alatt. A költségek alá
írás’ utján fodözendők, s e végett aláírási ivek 
mindenfelé s Magyarországba is küldettek. — 
Mi magyarok sem akarunk hátramaradni, a nagy 
nevelő’ érdemeinek dicsőítésében , s mint már 
rég említők, a Pestalozzi-Album csakugyan meg
jelenik, füzetenkint, s pedig az első füzet Pes- 
talozzinak Barabás által rajzolt igen jeles arcz- 
képével, jövő hó’ 12-kén. Ugyané napon fog 
tartatni a nagy nevelői ünnep Pestalozzi’ em
lékére . több pesti s vidéki nevelők’ összemun- 
kálatával.

NECROLOG.
Átalános a bánat, melly ns Arad várme

gyének minden rendű lakosait meglepte , midőn 
Boros Jenői Aczél József cs. kir. arany
kulcsos , a sz. Wladimir orosz rend keresztjé
nek tulajdonosa s több ns vármegyék’ táblabi-. 
rája, ki élete’ virágát a harcz’ mezején , ké
sőbbi éveit pedig a political pályán , hol soha 

\<)9 párt' embere nem volt s ezért az ellenvélemé- 
nyüek által is tiszteltetett, édes hazája’ javának 
előmozdítására , nemzetiségének boldogítására ,

---------------------------------------------

a mezei gazdaság’ virágoztatására, az állatte
nyésztés’ emelésére fáradhatlan munkássággal 
szentelte, négy hónapig tartott súlyos betegség 
után, a halotti szentségek’ felvétele mellett, 
több igaz barátinak és szerető rokoninak kar
jai közt, e múlandó életből a boldog örökkéva
lóságba, f. 1845-dik évi őszutó’ 21 kén, életé
nek 55-dik évében, általköltözött.

Kesergik elhunytét rokoni — kiknek bol 
dogítója — baráti — kikhez hív — tisztjei és job
bágyai— kiknek valódi atyjok volt. Hamvai — 
meliyeket a legkellemetlenebb esőzés’ daczára 
is, Aradmegye’úri rendének nagy része , s Bo
ros Jenő’ mezővárosának két ezer lakosai köny- 
nyes szemekkel gyalog kisértek a nemzetségi 
sírboltig — nyugodjanak békével!

OLOZSYÁR, telelő’ 12-én. 
Addig is , mig a jövő év’ 
kezdetével rendes levelezői 
tisztet vállalnék magamra, 
elhatárzám, Erdély’ fővá
rosa’ társaséletéből némelly 
érdekeseket e lapok’ ha
sábjain följegyezni. Csak 

néhány hét előtt is, Kolozsvár minden mozga
lom nélküli vala; most azonban a mezei ma
gányt kiélvezett főuraink visszatérve, a társas 
körök inkább kezdenek élénkülni; estélyek van
nak készülőben; tánczvigalmak terveztetnek ; 
az olvasóteremek is népesebbek stb. —  Szer
dahelyi’ színtársasága itt mulat és mulattat. E 
tarsasag jelesb tagjai a drámában: Szerdahe
lyi, Gyulay, Hegedűs, Szabó , Károlyi s a nők 
közöl egyedül Erkelné; az opera jobb lábon j 
all: Havi, Szerdahelyi, Folinus, Filipovics , 
Szerdahelyi Nelli, Lukácsy Antonia többször él
vezetes estvéket nyújtanak. Újabb darabok kö
zöl színpadra kerültek : „A rab“ Szigligetitől ; 
Czakó’ „Végrendelete s „Bánkbán“. A „Ra
bot“ kétszer játszók s mindig tetszéssel; ke- 
vesbbé sikerült a „Végrendelet“ valamint „Bánk- 
bán“ is — hanyagocska előadás miatt. 1) Az 
operában „Négy Haymonfi“ , „Gemma di Ver- 
gy“ nem roszul adattak. „Don Pasquale“ s 
„Don Sebaslian“-ra készülgetnek. Máskor szí
nészeinkről egy kis daguerreotypet fogok köz

li Az É r d .  H ir .  s z ín i  t u d ó s í t ó j a  u g y a n c s a k  m in d e n  

é r d e m t ő l  m e g f o s z t ó  e  d r á m á t .  O k á t  a  r ó s z  e l ő 

a d á s b a n  a k a r j u k  k e r e s n i , —  a z o n b a n  a  c r i t i c u s -  

n a k  m e g  k e l l e n e  t u d n i  k ü l ö n b ö z t e t n i  m ü v e t  

s  e lő a d á s t .  S z e r k .
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leni. — Itt van Gautier József lovartársasága 
i s ; most azonban a deszkákon kotéltánczot ug
rálnak, kevés pártolással. —-A szomszéd Kis
kapu nevű faluból, alig néhány napja, követ
kező esemény’ híre hatott fővárosunkba. B— nő 
meghalván, leánya D—vei beül a birtokba. Ezt 
megtudván a férfi ágoni atyafiak, fegyveres 
kézzel, egy csoport elitatott ember’ kíséreté
ben , b. D—t szállásán megtámadják s a kü
lönben is vakot Összevagdalván , beülnek az ősi 
birtokba. Báró D—t, ki egy patakba tántor
gott, egy keresztény szellemű izraelita menté 
meg. Az egész falu most föllázadt; minden ka- 
putos embert a hol találtak, megvertek. Ez e 
seményről ludósíttatván K. megye’ főispáni hely
tartója , szolgabirót küldött a lázadók’ lecsön- 
desílésére. Ezek a szolgabirót is agyonverték. 
A főkormány erre katonaságot küldött Kiskapu
ra s a kisebb bűnösök egy megyei küldöttség
től ott helyben megfenyítettek ; a nagyobb 
vétkeseket pedig a katonaság kisérte be K. me
gye’ börtönébe. A magyar színészet J a n c s ó  
Pálban telelő 2-kán, első veteránját veszté el. 
Télelő’ 4-kén temették. Elsőben H e r e p e y  
Gergely, ismert jelességü egyházi szónok be
szélt fölötte, hatályosan; a sírnál pedig Cze- 
lesztin , 25 évig pályatársa. Nyugodjanak porai 
csöndesen! Nem sokára kikerül sajtó alól ,,Ka
rácson éj“ Boz Dickens után angolbul fordítva 
Nagy Péter által. Ugyanő a jövő év’ elején 
,,Természettan“t fog kiadni füzetekben. Szép 
jelei a fiatal tanár’ vasszorgalmu munkásságá
nak. Brassai Samu német nyelvtant irt, s azt 
Vörösmarty Mihály barátjának ajánlá. Ez a,,Kék 
könyvtár“ VI-dik szállítványa. — Vörösmarly- 
ról jut eszünkbe, hogy a lelkes Batthyány Káz- 
mér gróf’ ajándoka : miszerint a legjobb ma
gyar költőt Bicskén két telekkel gazdagító, Ko
lozsvárt is élénk részvétre talált. — A napok
ban a lyceum’ múzeuma kiraboltatott. Régi pén
zeket vittek el nagyrészint. — Az iparmükiál- 
lításból csak lesz valami. Tehát Kolozsvárit is 
iparmükiállítás ! Jövő vasárnap lesz alakító köz
gyűlés. Megírom majd az eredményt. — Azon
ban a védegylet lassan mozog, mint minden 
vállalat, melly kissé erélyesb lépéseket igé
nyelne. Örömemre esik mégis , hogy több höl
gyet látok kék honi kartonban. Ők igy minden 
bizonynyal legszebbek.

KESERŰ ÖDÖN.
— PÉCS. Már régóta mitsem irt Pécsről 

a Honderű , de nem is történt valami különös 
már hosszú idő óta nálunk. Megvagyunk mi pé
csiek úgy more patrio , — csak élhessünk, 
nem sokat vesződünk és törődünk aztán a töb
bivel. Nem rég egy szomorú eset adta magát 
azonban elő. Egy bácskai feleséges, gyerme
kes fiatal rácz, katonává lón és több újonczczal 
Pécsre küldetett. Innen elmegy a szomszéd

Ráczvárosba , lerészegszik és elkezd ablakokat 
törni, szóval garázdálkodik. A ráczvárosi biró 
átadja őt egy esetileg előtalált megyei pandúr
nak , hogy vezetné Pécsre a katonai laktanyá
ra. A pandúr elér szerencsésen Pécsig foglyá
val együtt; de midőn a kaszárnya felé köze
lednek, a katona semmikép sem akar menni, 
hanem inkább köveket kap föl, a pandúrra do- 
bandókat. A pandúr inti erre a katonát, és mi
dőn intése azonnal nem használ, — agyonlövi 
a katonát. A lövésre több katona gyűl össze a 
közel laktanyából, jól elverik a pandúrt, vasra 
teszik és elviszik a laktanyába, honnan másnap 
átadatott a megyei hatóságnak. Városunk igen 
jól van az idén először kivilágítva; kár azon
ban , hogy nem légszeszszel, mert kőszenünk, 
mint a Hetilapban épen most olvastuk, igen al
kalmas a légszesz’ készítésére. Bár erre figyel
meztetné valaki azon társulatokat, mellyek Pest’ 
kivilágítására ajánlkoztak; hiszen bizonyosan 
pécsi kőszénből készült légszeszszelfog Pest kí- 
világíttatni, nem lehetne-e egyszersmind Pécs 
városát is azzal kivilágosítani ? Séd quando 
coeli ? Tanácsunk és polgárságunk is azon gon
dolatra jutott, hogy halárában kőszenet ásas- 
son közköltségen, mert sok év óta csak ma
gánbányákban ástak, a városi köz kőszénkincs 
pedig more patrio használatlanul hevert — A 
kihirdetett új iskolai rendszer’ alkalmazása vé
gett kiküldött néhány egyén azt határozta: 
hogy miután Pécs nem első rendbeli város, nem 
szükség a leányiskolákról! rendelménvt egész 
kiterjedésében elfogadni. Elég , ha még egy 
osztály állíttatik föl; eddig egy supplens tanító 
s egy supplens tanítónőre volt bízva városunk’ 
nőnevendékeinek közköltségeni nevelése, vagyis 
taníttatása. Magán leánynevelő és iskola pedig 
igen is sok van városunkban. — Három „ t á n c  z- 
m ü v é s z “ egymásután hirdette tánczleczkéit; 
lesz tehát táncz a reánk következő farsangon. 
— A drágaság nálunk még folyvást tart; fökép 
a lisztnek ára nem akar alább szállani. A gabna 
ára is megmaradt eddigelő in statu quo. Veté
seink azonban szép reménynyel kecsegtetnek; 
aztán sok gabona még nincsen kinyomtatva; 
igen nehéz t. i. nyomtatót kapni. Ezt alig hin
né az ember e szűk időben; azonban embe
reink nem igen szeretnek olcsó bérért dolgozni, 
kivált ha nem ég a szükség körmükre, — pe
dig ráférne sok szegény jobbágyunkra a nyom
tatóbér, kivált majd husvét után. De ezen is 
csak az igazi népnevelés fog segíteni, melly 
azonban korán sem áll abban: hogy gyerme
keinket 4—5 hónapig télen át „elverjük isko
lába“, azt gondolván, hogy ezzel megvan a nép
nevelés rettentő munkája , ha népünknek rósz 
gazdálkodásával, ronda , egésségtelen házikójá
val , kerítetlen udvarával, szegény marhájával, 
zsíros rósz öltözetével épen nem gondolunk is,
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ha faluit régi zavarában meghagyjuk is stb. — 
A boltok napról napra szaporodnak nálunk, a 
zsidókkal együtt. Napokban egy újdonúj nyit
tatott meg e czím alatt: „Az a r a n y  v a s s -  
m a c s k á h o z “ ; ime az élet csak kineveti a 
philosophiát, melly azt tanítja, hogy „vaskarika 
fából“ képtelenség; hát mi most ez a „vas s  
ma t  s ka  a r a n y b ó l . “ Egy másik bolt pedig 
e czimet viseli: „A b é c s i  v á r o s h o  z“. Szó
val grammatica — orthographia — még nálunk 
többnyire olly csekélység , melly mit sem hoz 
a konyhára , kár is volna tehát még vele is tö
rődni. Máskor többet.

— MISKOLCZ. Ha szép olvasónőm szóra
kozásában e becses lapnak valamelly érdekes 
olvasmánya helyett soraimra tévedne el, — hisz' 
mi vidéki levelezők már rég kivittük magunk
nak azt, hogy közléseink legszüzebbek a szép 
szemek’ átnyilazásától; — úgy bocsásson meg, 
mert én illy véletlenre nem számítók, s ekkép 
ha közlésem ki nem elégíti, önmagának tulaj
donítsa : miért cselekedett szokása’ ellenére, s 
igényiden soraimat ópiumul akará használni. De 
mind a mellett, hogy itt nehezen talál Socrates 
vagy Seneca’ aranymondásaira ; nem lesz egé
szen járatlan izraelben, ha azt végig olvasta. 
Azonban koránsem azért érintém meg izraelt, 
mintha a szép olvasónőt sinagogába akarnám 
vezetni; azt majd csak akkorra hagyom , ha a 
szószéken valamelly rendkivülibb egyént pillant
hatunk meg, mi nem épen ritka eset szokott 
lenni; hanem mivel e sorok nem ép üresek 
attól, mi eddig történt, most történik, s maj
dan torténendik városunkban. A múlt időkre — 
kivált midőn békélni akarunk — örömest rávet
jük a feledés’ fátyolét, s én, miután már né
hányszor e lapokban is, a történtek miatt jól 
kiveszekedlem magam’ : azon édes vigasztalás
sal, hogy nem én vagyok egyedül az, ki 
falra borsót hányt, békülésre nyújtom jobbo
mat, s az elmúltakra ráborítom a feledés' lep
lét. A következetesség végett azonban — hisz 
fönebb a történtek’ közléséről is tevék ígéretet 
— kiveszem a szüretet, mellyel különben sem bé- 
külhetnék ki , pedig fontos okok miatt, mellye- 
ket, hogy annál mulattatóbb legyek, itt elő is 
sorolok. Nem békülhetek ki a szürettel először 
azért, mert csaknem átalános volt ellene a pa
nasz ; én pedig mindig a többséggel tartok, mi 
nem épen kellemetlen dolog, kivált tisztújítás
kor , melly már annyira az ajtó elölt áll, hogy 
az igen tisztelt főispáni helytartónk ő mlga ta
pasztalt kegyességénei fogva nehezen fogja el- 
szivelni, hogy az sokáig az ajtó előtt várakoz
zék , kivált télnek idején. Bocsásson meg a 
nyájas olvasó, hogy a szüretről a restauratióra 
tértem á t ; úgy vélem, a dolgok’ természetes 
folyása ellen legkevesebbet sem vétók, mert a 
tisztújítás olly viszonyban áll a szürettel nagy

ban., mint az egyes voks az aránylag ráeső 
bormennyiséggel kicsinyben; de különben is ná
lunk a tisztújítás átalános rögeszmévé vált, s 
igy nem csoda , ha a szüretről, melly ép olly 
víg volt kedvben, időben s lakomákban, mint 
szomorú termésben, a tisztújításra térék át. Most 
tehát városunk egy nagy színház ; az eljátszan
dó darab okvetlen ,,a tisztújítás“ melly tragoe- 
dia és k o m é d i a  is egyszersmind, s mellynek 
eljátszására roppant előkészületek történnek. 
Mondják , hogy a tetemvári palota felől egy kis 
üstökös mutatkozik, de halvány s bágyadt fé
nyű, mert még nem ért meg, s igy hiába min
den erőlködése, hogy a napot sarkából kimoz
dítsa. — Múlt őszutó' 30-kán történt igen tisz
telt főispáni helyettesünk Szathmáry Király Jó
zsef ur ö mltságának díszes bevezetése, melly 
állásához illő pompával ment véghez, s az irán
ta már évek óta nyilvánult közszeretet’ kitört 
öröme minden felől tapasztalható volt. Szabad
jon remélnünk, hogy a-gondviselés e szép e- 
gyetértés fölött őrködni fog, s mind az, mit ő 
mltga székfoglaló ékes beszédében a megye ja
vát illetőleg elmondott, teljesülni is fog. A vá
ros’ szebb része ki volt világítva; a megyeházon 
is temérdek lámpa égett. Mi nem kételkedünk, 
hogy a költség a nemesi pénztárból fedeztetett; 
hiszen illy élelem’ szűkében a házi pénztárt az
zal terhelni valami lelkismereles dolog lenne. 
Más napon ő mlga letette hivatalos esküjét, 
mellvet főjegyzőnk’ igen szép elfogadó beszéde 
követett. A terem olly zsúfolt volt, hogy a fér
fiak’egy része a karzatra szorult, méltó boszan- 
kodására a toilettel elkésett dámáknak, mi az
tán nagy zsibajra nyújtott alkalmat. Ő mltga’ 
tiszteletére estve bál is adatott a korona ven
déglő' termében. Népe e tánczvigalomnak igen 
válogatott volt. Legkedvesebben nézett ki a rit
ka bájjal és kellemmel tündérkedő hölgyek 
közt, a f. helyettes ő mlga’ hajadon leánya, ki
ben atyjának igazán öröme lehet.—A bemenetdíj 
1 pft, miért megkívánhattuk volna , hogy a lép
csők az arasznyi sártól letisztíttassanak.

SEVER.
— PAPA. A napokban rendkívüli ünne

pélynek valánk tanúi. A 200 arany jutalommal 
koszoruzotj, Tarczyt éji zenével tisztelte meg a 
tanuló ifjúság; csak egyszerű éji zenével mon
dom; mert lilalomhang eloltogatá fáklyáinkat. 
Nem hiába nincsenek nekünk lámpáink, meg
szoktuk mi már a sötétséget, ki sem csodál- 
kozhatik hát rajta, ha a sötétség’ országának 
fejedelme irtózik a világosságtól. Most az egy
szer azonban csalódott, mert az ifjúságot sötét
ben is elvezeté a lelkesedés a ház elé, melly- 
ben drága kincse, az érdemdús férfiú nyugo
dott. Gyakori éljen kitörések közt Kis Gábor 
ur tolmácsoló velős beszédben ifjú keblünk’ ér
zelmeit, mellyre a tisztelt férfiú röviden, de



—  4 9 8  —

gyönyörűen felelt. Szivünk volt az égő szovét- 
nek, keblünk a szent láng , mellynek fényénél 
kinyilatkoztattuk, hogy tanárunkat nem csak sze
retni, de valódi érdemeit némileg méltányolni 
is képesek vagyunk.

Tegnap vasárnap a főiskolai nagy terem
ben ellenkező az előbbivel— Horváth Károly, 
korán elhunyt kitűnő tehetségű ifjú bajtársunk’ 
gyász ünnepélye tartatott. A szünidőkre mun
kától izzadottan tért ő vissza hazájába, s fördés 
közben egy csekély kis folyamba fűlt. Az ün- 
nepélyen, a P. Divatlapban Alpár álnév alatt 
megjelent ,,Életembör‘ czimü költeményét Hor
váth János igen jelesen szavalá. A többi mű
ködőknek is ezennel fáradságukért köszönetét 
nyilvánítunk. Az ifjú elhunytban egy kitűnő köl
tői tehetséget vesztettünk. Béke hamvaira !

SZ—Y DÉNES.
— PAPA, télelő’ 10. Mint múlt évben, 

úgy most is folytonos mozgásban van az ifjú
ság. Nem tesped többé, küzd, lesz, erejéhez 
képest, képzőtársulatunk t. Óry Sándor ur el
nöklete alatt a legszebb virágzásban él. Két 
szépirodalmi írott lapunk is van „Nefelejcs s 
Ibolya“ czimmel. Az elsőt theologus diák szer
keszti. Adja Isten , hogy az ide lerakott bim
bók majdan kinyíljanak, s hervadatlan koszorú
ban díszeleghessenek a haza’ oltárán. A költé- 
szek s szónokok közt pedig „Egressy kör“ czim
mel, szavaló társulat alakult, mellyhez az erő’ 
nőtlével önkénytes dolgozatok is járulandnak. 
Szerencsés sükert törekvésükre.

SZ—Y DÉNES,
— SZOMBATHELY, télelő közepén. Szóm

mal ne vétsek tisztelt szerkesztő uram, kegyed’ 
lapjának a szépnem iránt kiválólag lovagi szel
leme ellen , de biz én minden kendőzés nélkül 
kimondom, mikép városkánknak egyébiránt 
szebbnél szebb leányira szörnyűséges haraggal 
haragszom. Rémítőség! mennyire sülyedhet 
Éva leánya, ha a ragályos korszellem iránti 
gyarló fogékonyság mellett csak parányi rósz 
akarattal bir. Csak képzelje kegyed : minapá
ban egykét takaros hölgvecskét, kiket az em
ber’ fia már megszokott a németizálók' élén ke
resni és találni, szivemnek ártatlanságában, 
mint eddig szoktam , németül üdvözlők, és ők? 
— uramfia ! ők magyarul viszonozták azt. Ré- 
mületes és megtorlandó sértése az Hiedelem
nek és enmagamnak! Dejszen jaj is lesz ám an
nak az E n g e  Is r a t h  nyelvtanító urnák, ki 
külföldrül vándorolván hazánkba, nem elégli 
azt, hogy ennek legét szíhatja, még a nemze
tiségért buzogni, a magyar nyelvet egészen ön
szorgalommal sajátjává tenni, és — szent Kleo- 
fás ! erre néhány hölgyünket még meg is taní
tani vakmerősködik ! Égbekiáltó ! de ez még 
mind nem elég. Egy év sem forgott le, mióta 
az említettem szépek a bárdolatlan magyar

----------------- --------------------------

nyelv’ titkaiba avatvák, s már is Jósikánkba , 
vagy tulajdonképen annak élvezetkopár s rósz 4L 
irányú regényeibe, és kegyedbe , azaz , kegyed
nek nagyon silány Honderűjébe nyakrafőre sze- j 
relmesek. Nó szén kikapják ezért kegyetek a 
magukét a németismus’ nemtőjétől.— Mindaz- ! 
által meg ne haragudjék rám édes kegyed, hogy 
amúgy magyarán szemtől szemibe csattantom 
az igazságot; hiszen tudja ön , bókokat csapni 
nem szokásom.

De tán azt véli kegyed, hogy társalgási 
nyelvök, mikép eddig jobbadán divék, mégis 
csak német maradi; dehogy maradt. Hálátlanul 
megvetik a régit, melly őket már pólyáik ko
zott álomba ringatá, és a nyers magyart ere
getik le szép ajkaikon, olly f á d ,  olly vissza- 
taszítólag, hogy az ember’ csontja- s velőin 
verődik keresztül; kivált mikor az bizonyos bar
na Cyrcének nyitja föl gyönyörű ajkait, 
higye e l , az emberfia stante pede szívgörcsö
ket kap. Phüh! borzadály rázza meg egész 
idegzetemet, ha csak rá is gondolok, és... és... 
de még se’ mondom meg, nagyon szégyenlem 
magamat. — Bizony, bizony aggasztó jövőnek 
nézünk eléje ! A lánykák magyar anyákká lesz
nek , gyermekeiknek magyar szót adandnak aj
kaikra , és a gyermekekből majd kemény ma
gyar nemzedék kerekedik. Uram Isten ! mi lesz 
még belőlünk 1 — És most lássa kegyed, milly 
roszul cselekvők, hogy néhány jóakarójának, 
kik azt kürtölgeték, hogy lapja mellett német 
szöveget is adand , legbecsületesb szándokát 
figyelemre is alig méltatva, olly megvetőleg 
visszautasítá. Lám egy jövő nemzedéket óvan- 
dott ez által az elkorcsosulástól; igy pedig a 
jobbak’ leg z Ö 1 d e b b reményét s vele legőszin
tébb jóakaróit lefőzte.

Hát a tánczról mit beszéljek ? Semmi fran- 
czia, semmi keringő, de még a csárdás és kor- 
tánczczal sem érik be, nem, Va h r á - n a k , a  
derék tánczmüvésznek, Veszter’ „Társalgójáért 
kellett írnia. És igy a magyaros szellem már 
nem csak az ajkakon lebben e l , hanem a láb- [ 
ikrákba is leszáll, — ugyan ki fogja már ezután 
mondhatni , hogy nem haladunk előre a nem- | 
zetiséggel ?

Elnyomhatlan boszuhevemben nem tartóz- 
kodhatom Nemezis’ számára föl nem jegyeznem 
azok’ neveit, kik a gonosz szellem’ apostolivá 
avatkozván, városunkat a pangás' édenes szu- 
nyadásából fölverék,s velők a jó és gonosztu
dás’ fáját megizeltetvén, cherubi tüzes karddal 
üzék és űzik ki a sült galambokkal álmodó 
paradicsomábul a teltek’verejtékmezejére. Gegő 
volt első , ki mézzel bélelt s a nemzetiség' leg
tisztább leikétől csepegő szavaival az előbbi 
Chanaant Jerikó’tárogatóiként lerontván, düle- 
dékeire a vészes magyar szellem’ bálványát ül- 
te té , mellyet hogy annál vakbuzgóbban imád-

---------------------------------------------
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hassunk : Pintér prof. ur’ könyvtára nyílt meg, 
melly telve irodalmunk új imakönyveivel, a 
bálvány köré csődíté imádkozó szépeinket és 
ifjainkat, kik közöl aztán sokan annyira elme
rültek vala imáncsiságukba, hogy a vakító buz- 
góságnak közepette a bálványnyal egymást föl
cserélvén , annak helyette egymást imádanák. 
Az újabb idöbül H. B. főjegyző urat kell meg
rónom, ki nem csak a magyar színészet’ ná
lunk meghonosultának volt főtényezője , hanem 
a magyar irodalmat is mindenek fölött pártol
ván, ennek újabb terményeit rakja magvaroso- 
dó hölgyeink’ asztalára, mig S. M. ügyvéd ur 
magyar műkedvelő társulatot alakíta, mellyben 
városkánk' előbbkelő hölgyei fognak nem soká
ra a Farsangi iskolában“ tanítóskodni, s per
sze egy sereg tanítványt szerezni a nemzetiség
nek és saját szép maguknak.

Lássa édes szerk. ur! illy aggasztó jövő
nek nézünk mi eléje ; és soha se is higye tiszt, 
kegyed, mit az Életképek’ szombathelyi— de 
tulojdonképen még sem szombathelyi — tisztelt 
levelezője jószándoku elragadtatásában dicsőí
tésünkre összevisszahord, mintha t. i. mi is azon 
boldog vitézek' számát növelnők, kik hatalma
san konok tüdővel fújják vissza a rontó kor
szellem’ mérgező lehét, mintha nálunk olly el- 
ficzamodott és tarkázó magyarsággal beszélné
nek , millyenből mutatványképen egész r e g i 
m e n t e t  m a s c h i r o z t a t  a p u b l i c u m  
e l e i b e  s z ü ö r n y ü si é g ö s e n h o a mi s  
é s  e r ü ő t e t ö t t  t ü rö mb it a s zu ó k ö z t ,  
m e l l y  boa  l u m p l i j á n a k  s u f l á j á t  
v i ég k é p sié g g e 1 t u t t i v á  n e m t ö t t e — 
bizony remekelt. BODORKÓS.

— —

9p Télelő’ 9. Az u n a tk o z ott. Vgj.2 flvb.El- 
/yK söbbinél kerekdedebb, élénkebb előadás mulat- 
vsrL tatóvá telte e különben bizony a szigorúbb cri- 
(T j tikát egvátalában ki nem álló bohózatot. Egres-

--------------------------------------------

sy G., Telepi s kivált S z i l á g y i  urak igen sok 
comikai erővel játszanak benne, valamint a hölgy
szerepek is jelesen adatnak. Közben Veszter ur 
s az Egressy Béniféle népzenetársaság léptek 
föl, amaz egy komoly kettős tánezon kívül a 
Társalgót mutatá be, ezek pedig vérbeható csár
dásaikkal villanyozák át meg át a közönséget. 
A színház ismét kicsiny vala a bejutni vágyók’ 
számához képest.

— 10. K é t  p i s z t o l y ,  színmű 3 szakb. 
Szigligetitől. Szentpétery Zs. ur’ javára, bérszü
netben h a r m i n e z h e t e d s z e r .  Zsúfolva tele 
ház. Az előadás ismeretes.

— 11. Á r m á n y  é s  s z e r e l e m ,  szj. 5 
flvb. Schillertől.

— 12. T i h a n y ’ o s t r o m a ,  opera 3 
flvb. Them Károlvtul.

— 13. F a l u r a  k e l l  m e n n i e ,  vj. 3 
flvb. Irta B a y a r d  és Ba i l l y .  F r a n c z i á b ó l  
ford, N. N. L e n d v a y n é  assz.’ javára, bér
szünetben először. A franczia újabb vígjátékok’ 
legeslegjobbjainak egyike, melly— daczára az 
elrontott fordításnak —  nálunk is a legnagyobb 
hatást eszközlé. Kár , hogy a közönség nem 
kapta a vígjátékot úgy, mint a szerzők irák. 
Hibás legelőször is a czím , s — valamint az e- 
gész fordítás — nem f r a n c z i á b ó l  hanem a 
rontott németből vétetett. Le ma r i  á la 
C a m p a g n e  magyarul: A f é r j  f a l u n ,  mert 
hiszen a dolog’ é l e  nem abban rejlik, hogy a 
férjnek falura kell mennie, hanem hogy m i 
k é p  m u l a t  az ú g y n e v e z e t t  f a l un .  Kí
vánnék tehát e törvényes czimet a darab fölé 
visszatüzetni. Óhajtottuk volna továbbá, hogy 
mondatott volna meg, mikép a fordítás német- 
bül történt; vagy szükségünk van-e nekünk ar
ra , hogy illy szégyenköpenyeket használjunk? 
Mindenesetre pedig kívántuk volna, hogy a né
met elferdítések a magyarba be ne csúsztak 
volna, például: mindjárt az I-ső flv. 1-ső jele
netében , midőn a tanácsnok dictálása’ közben 
elaludt Ferdinánd felköltetik, s ez a korábban 
diétáit mondatot félálmosan ismétli, Ziemerné 
assz. (a magyar fordításban) igy kiált fel: „hát 
Ön még csak az e r k ö l c s t e l e n s é g  nél van? 
Oh már mi s o k k a l  t o v á b b  vagyunk.“ Az 
eredetiben ez igy áll: „F e r d i n a n d : (az utó
só mondatot ismételve) az ezelőtti társulat el
vesztő forrásait: remeié azonban... Z i e m e r 
né assz. Ön még csak ott van? hiszen ezt egy 
óra előtt mondtuk ön tollába!“ stb. Már most 
kérdem, mi szükség volt, de sőt szabad volt-e 
olly kétértelmű elferdítésekkel a vígj. mindvé
gig tiszta erkölcsi irányát bántani? Továbbá, 
ha már az eredeti fr. nevek úgy sem maradlak 
meg, miért nem magyarítá inkább fordító a 
Ziemer, Drang , Presser , Freyman stb neveket? 
mikor aztán hű maradhatott volna fordító arra 
nézve is az eredetihez, hogy nem er&iytársu-
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latot fordított volna, hanem az eredetiben álló 
f a b r i q u e  szó’ értelmét adta volna vissza, mi 
megegyezik a nálunk létező consistoriumok, egy- 
háztanácsokkal; akkor aztán Ferdinand nem vi- 
cedirector, hanem vicecurator lett volna, és igy 
tovább. Szóval az illy fordítás — ferdítés. Men
jünk át az előadásra. Ez nagy részben minden 
kivonatot kielégítő volt. S z a t h m á r y n é  assz. 
a szenteskedő napát, a ház' megtestesült félel
mét a leghelyesben fogta föl, s mindvégig hűn, 
átgondolt jellemzéssel adá vissza. E szerepet 
jobban alig adhatni. Szintúgy művészileg játszá 
Caelestinát L e n d v a y n é  assz. az est' koszo- 
ruzottja, a szerepnek minden árnyéklatait a leg- 
hübben, legjellemzőbben tüntetve ki. Csupán ak
kor mondhatnék , hogy kissé tán túlzott, midőn 
(az utósó fölvonásban — tán a VII. jel.) napa 
elől e l f u t .  L a b o r f a l v i  kisassz. nem egészen 
helyesen fogta föl a szerepet; ő annak némi 
víg, könnyelmű jellemet adott, mellyel az épen 
nem bir. Ez özvegy egészen komoly jellem, ki 
Caesart igazán szereti, s kin meglátszik, mikép 
Ferdinand' karjába csak kényszerülve, remény- 
vesztettségében akarja magát vetni. Ezt hát ak- 
kép kell játszani, hogy benne a szilárd nőjellem 
kitűnjék; ki nem veti ugyan meg a társasélet' 
mulatságait, de azért szive helyén van, s azért 
midőn Ziemernének a gyűjtött Öszveget átadja, 
ezt nem mosolylyal, mit gúnyosnak is mond
hatnánk, hanem akkép kell átadnia, hogy nézőt 
meggyőzze, miszerint ő szivéből, meggyőződés
ből tesz jót. Különben a szerzők’ czélja félig 
megsemmíttetik, kik ez özvegy által azon elvet 
akarják képviseltetni, miszerint a társasélet’ ö- 
römeivel a nemes, jótékony szív és tiszta erény 
nem ellenkeznek. Komlóssy Ida k. a. igen ked
ves volt, csak még jobban leszoknék éneklésé
ről. A férfiak szinte jól fogák föl szerepeiket. 
E g r e s s y  ur Caesart úgy adá, mint azt adni 
kell. E férfi nem bonvivant, hanem komoly jel
lemű, s mintegy az a férfiak közt, mi Flórné a 
nők között. Le n d v a y  ur fölöttébb jeles volt ki
vált a két utósó felvonásban, — az elsőben tán 
egykissé igen is papucshős volt. A második fel
vonásban, midőn Flórné termébe lép, jó lesz 
máskor kalapját künn hagyni — bármilly ren
dén van is k ü l ö n b e n  kalappal belépni — 
mert itt azt kell mutatnia, hogy ő Flórnénál e- 
gészen otthonn van, mit az is bizonyít, hogy még 
belépte előtt parancsokat osztogat a pezsgőpa- 
[aczkok iránt. S z i l á g y i  urat kell még kiemel
nünk, ki a tanácsost élethün személyesíté. S z i 
ge t i  urnák szerepe csekély. Az egész előadás, 
egvpár megakadást kivéve,összevágó és pontos 
volt, s a közönséget folytonos nevetésben tartá.

Télelo’ 14. S z ö k ö t t  s z í n é s z  és  ka
t ona .  Színmű 3 szakb. Haraytól.

— 15. F a l u r a  k e l l  m e n n i e ,  vígj. 3 
fölv. Másodszor.

— 16. L i n d a ,  opera 3 felv. Donizetti
től. Hesz k a.’ javára bérszünetben tizennyol- 
czadszor. Az előadás ismeretes. A jutalmazott 
igen nagy gonddal énekelt.

— 17. Gr it  t i ,  szj. 5 felv. Szigligetitől.
— 18. Ö r ö k k é ,  vj. 2 flvb. Seribe 

után Csató. Igen hosszadalmas előadás. Felvo
nások közt Veszter Sándor ur járalá el Társal
góját, s Egressy B. bandája néhány zenemüve
ket játszott, mellyek közöl a csárdások, mint 
mindig, úgy ma is kitörő tetszéssel fogadtattak 
s újráztattak.

— 19. M o n t e c c h i é s  C a p u l e t t i  
p á r t ,  opera 4 flvb. Bellimtől.

— 20 F a l u r a  ke l l  m e n n i e ,  vj.
3 flvb. Harmadszor. Igen szép közönség előtt 
adatott , melly ismét igen elégülten hagyá el a 
színházat , ámbár nem mondhatnék, hogy az 
előadás minden tekintetben ofiy kitűnő lett vol
n a , mint első ízben. Többi közt Lendvay ur 
annyira sebesen beszélt az első felvonáson túl , 
hogy beszéde felében érlhetlen lön, s ez meg
fosztó különben olly kitűnő jelességü játékát 
főerejétől. L. k.a. ma is azon felfogás szerint 
játszá szerepét, mint első ízben. Kik ma ha le
het még jelesebbek voltak mint első ízben : azok 
Szathmáryné assz. és Egressy G. ur. Szilágyi 
ur szinte. Komlóssy Ida k. a. ismét erősebben 
kezd énekelni. Kívánjuk hogy a ritka tehetségű 
Ida kisasszony pillanatra se hanyagolja el ma
gát , hanem mindig legéberebb őr legyen önma
ga'fölött, különben hibáiba, miket mármár el
hagyott , újra vissza fog esni. S nem volna-e 
az megbocsálhatlan vétek ? —ÜY.

m S IR S L
BÉCS. A székvárost pótolhatlan veszteség 

éré. F. hó’ 12-kén hunyt el itt a gyógytan' 
legavatottabb fölkentjeinek egyike, Li pp i  eh 
Vi l mo s  tr., a különös kör- és gyógytannak a 
bécsi orvosi egyetemnél tanítója. A gyászese
mény fölötti bánatban számtalanok osztoznak. 
Főleg tetemes pedig a veszteség, melly a tudo
mányt e csapásban éré. Az elhunyt koporsóját 
ezernyi néptömeg kiséré az örök nyugalom' he
lyére. Temetése fényes volt. A koporsó előtt 
egy vánkoson babérkoszorú vitetett, s két ol
dalt tizenöt orvosnövendék lépdelt — val (meny
nyin magyarok, nemzeti Öltözetben. Követék 
ezeket az összes egyetemi s kórházi személyzet, 
s számtalan részvevő.

ROMA. Elssler Fanny Romában tánczol, még 
pedig két ízben a város szegényeinek javára.

B u d á n ,  a  k ir .  e g y e t e m ’ n y o m d á j á b a n .
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J E G Y Z E T E K
KARACS TERÉZ’ NŐNEVELÉSRŐL!

NÉZETEIRE.

(Vége.)

azdasszonyi tiszthez 
tartozik az apróbb házi 
bajok’ s szükségek’ el
intézése is. Mennyi fö
lösleges kiadás kimél- 

' tetnék meg ez á lta l! S 
1 \  vájjon nem kárhoztatha

tó-e azon nő, kinek férje homloka’ izzadsága 
mellett keresi a háztartásra szükséges esz
közöket, s könnyelmű neje idegen kezekre 
bízza az általa is elvégezhető házi foglal
kozásokat, melly fölösleges kiadások’ megta
karítása által különben csaknem egész évi 
háztartását eszközölhetné? Szükségtelen fény
űzés mellett csak sűlyedünk a józan gondol
kozók’ véleményében, s ha minden nő, házi 
költségei körül olly pontos számítással bír
na, mint Ügyes kereskedő : sok családnak 
kevesebb baja lenne váltótörvényeinkkel. A 
honszeretet’ magas eszméjének gyakorlati é- 
letbe való átvitelében is szép erélyességet 
fejthet ki a nő. Milly csekély nélkülözéssel

járna például : ha lelkes magyar hölgyeink 
egy szívvel s lélekkel átvinnék háztartásuk
ba azon, hazánk’ boldogítására czélzó esz
mét, miszerint csupán hazai gyártmányokkal 
látnák el mind saját, mind házi szükségei
ket. Üres ellenvetésnek tartom azt, hogy ho
ni kelméink’ drágasága mellett, háztartásuk
ra nézve ez eszme csak káros lehet. Járjunk 
csak egyszerű kelméinkben mindnyájan, te
gyük ez által a hazai gyártmányokat kelen
dőkké , s olcsóság’ tekintetében is a legüd- 
vösebb eredményeket várhatjuk. Minden kez
det nehéz; de legyünk szilárdak s kitartók, 
mint anyáink voltak, kik hajdan saját foná
suk után látták el házi szükségeiket, s a ne
héz kezdet, szilárdságunkon megtörve, csak 
könnyű játék leend. —  S valóban ideje már, 
hogy e minden tekintetben büszkének tar
tott nemzet öntudatra ébredjen s piruljon 
el, ha még most is, legparányibb szükségei' 
kielégítéséért, idegen ne rce tek ’ segélyére 
kellene szorulnia. Vigyük át vigalmainkba,

1
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f estélyeinkbe az egyszerűséget, hisz’ a hölgy 
hazája iránti szeretetét lelkes példaadással 
mutathatja ki leginkább !

A divat’ fokonkinti fejlődésével, salo- 
nias kényelmek szaporodásával, úgy látszik: 
mindinkább feledni kezdik az anyák, gyer
mekeik iránti kötelességeiket. Sokan alig is
merik gyermekük’ jó vagy rósz tulajdonait, 
divat, pipere s egyéb fölületes tárgyak, va
lódi czélirányos anyai nevelésnek időt s tért 
nem engednek. S megvallom, jelen viszonya
inkban jobbnak -látnám, ha nőnevelőintézc- 
tekrőli gondoskodás helyett, romlott nőket 
javító intézetekre terjedne figyelmünk ! Hisz' 
midőn még nem voltak nőnevelőintézetfcink, 
s nem ismerék e szót ,gouvernante‘, nem 
voltak-e jobb háziasszonyaink mint jelenben ? 
Kivételt képeznek itt ugyan sok tekintetben 
azon hölgyek, kiket divaturacsaink a ,falusi 
egyszerűség’4 gúnyos értelmezésével illet
nek. Igaz, hogy arczaikon nincs azon úri 
halványság, mi beteges idegzetű hölgyeink
nél annyira magasztalt, hanem egésséges pi
ros s z in , hasonló a hajnal’ rózsapirjához, 
melly minden reggel arczaikat érin ti ; míg a 
nőnevelőintézet’ sok jelesei tíz órakor is csak 
azért kelnek föl: hogy divatárusnőjök, szabó- 
jok ez órára van megrendelve, vagy egy 
szerelmeslevélke’ írására határozzák el ma
gukat. —  Igen, hölgyeim, nem kell nekünk 
annyira törvény s történettan stb., hanem a 
valódi asszonyiasság’ szükséges tanai, mely- 
lyek nélkül jó háziasszonyokká, szerető nők
ké s anyákká nem lehetünk.

S nemünk iránti kíméletből nem eresz
kedem olly hölgyek’ jellemzésébe, kik min
den szentebb érzelmet kiirtva kebelükből, 
minden gyöngédebb érzésű nő’ szégyenpiru- 
latára , botrányig űzik szemtelenségüket s 
kaczérságukat.

Míg illy hölgyek léteznek, addig czél- 
szerü nőnevelés- s nevelőintézetről hiában 
beszélünk, mert fájdalom! az emberi termé
szet átalában, s kivált még az önállóságnél
küli gyermek hajlóbb a roszra, mint a jó ra ; 
a könnyelmű élet’ csábjai olly vonzó szín
ben tűnnek föl előttük, mikép azoknak el-

tJcIs

lentáliani nem igen bírnak : óhajtásuk, vá
gyuk kél a könnyű szabad élet után, melly- 
hez képest az intézet’ falait mint börtönéit 
tekintik, melly őket elzárja ama szabad é- 
lettől, mellynek példáit látják. Ki kell hát 
irtani minélelőbb s végképen az erkölcsisé- 
gen rágódó e veszedelmes mételyt, kitépni 
legvékonyabb gyökszálát is azon átkos gyom
nak, melly sorvasztva öli el utósó csiráját 
is a nőkebelben fejledező erénynek. És itt 
nem lehet fájdalom! elhallgatnunk: mikép a 
jelenkor sokkal engedékenyebb az erkölcsi- 
ség’ ez elvetemülése’ irányában, mint lennie 
kellene ; az ó kor’ fiai példásan büntetének 
minden bűnös csapongást. Nem megszorító, 
végkép kiirtó háborút kellene intézni e mé
tely ellen, melly lassankint fölemészt minden 
jobb, nemesb érzelmet, s sírját ássa az em
bernem’ te s t is  lelki erejének. Munkára, do
logházba kényszeríteni légióját azon dolog
kerülő pilléknek, kiket szülői’ drága keres
ményével, tallérokkal fizet a tapasztalatlan 
ifjú nép, míg a koldust fillérrel sem hajlan
dó megnyugasztalni. S a pénzpazarlás még 
hagyján volna, ha az élet és egésség’ virító 
színe nem veszne utána ! S ekkor aztán, ha 
kiirtva a nemzedék’ szeme elől a csábok e- 
zer példája, ingere : biztosb hatással, áldás
telibb eredménynyel működhetnek nőneve- 
lőintézetink is a gyönge nőnemzedék eré
nyes képzésében , azoknak kötelességértő 
nőkké, anyákká s e mellett derék honleá
nyokká nevelésében.

M u n k á s s á g !  e szóban fekszik e- 
gész nemzedék’ boldogságának alapföltéte; 
ez eszmében rejlik a kulcs, melly az eré
nyek’ dicstemplomának ajtajit előttünk meg
nyitja : erre szoktassuk a nemzedéket, s e r 
re szorítsuk a rósz utón tévelygőket. M u n 
k á s s á g  a talizmán, melly nőszivet legbiz- 
tosban megőriz s tántoríthatlan léptekkel ve
zet az erény’ ösvényén, s viszont m u n 
k á s s á g  a legcsalhatlanabb gyógyszer, melly 
vissza képes vezetni a csáh’ utján önvesz- 
tének örvénye felé tévelygőt, biztos útjára a 
szerencsés, boldog életnek. Vajha fölfogná, 
értené ezt minden szü le! Munkásságra szo-
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rítani a nemzedéket, s nem tíz, de két év 
alatt máskép áll hazánkban a nőnevelés lá
gyé, s nem hsz  olly aggasztó gyermekink’ 
jövője. A munka elöli a pompavágyat, és ve
le a csábok’ hydrája meg van fojtva. Mert 
fényűzés, divatos kitiánés utáni vágy a főin
ger, mi annyit eltántorít. Munkássággal kar
öltve jár a takarékosság, a családi jólétnek 
szülője : mert a munka megtaníta bennün
ket ismerni becsét a dolgoknak, s megbe
csülni azokat.

Ne Ítéljen meg nyájas olvasónőm, hogy 
fölemeltem a leplet egyik legrémesb méte
lyérül nőnemünknek, s megpillantani hagyám 
a kórt, melly míg kiirtva nincs, nőnevelés 
körüli minden intézkedés csak féleredményü 
lehet. Bírnék bár elég erő s hatalommal ki
irtani azt, mellynek vészes hatását sajgó ke
bellel látom! De én egy porszem vagyok a 
világ’ nagy tömegében ; boldogság’ mint sze- ; 
rencsétlenségnek, melly mint napfény és fe
kete ború váltakozik, jő és tűnik egymás I

mellett az élet’ egén, csak távulróli szem
lélője vagyok. Látom a boldogságban élve
zőket s a nyomorba sülyedteket : s lelkem 
csak örülni tud amazok-, fájni emezeken, — 
s szeretni nemzetemet, hazámat. De van
nak, kiknél erő, hatalom, tehetség és akarat 
öszpontosulhat: azokhoz legyen intézve sza
vam ; tegyenek ők, irtsák ki a roszat, mely- 
lyet csak ujjmutatólag vázoltam, hárítsák el 
a hiányokat, mik itt ott és mindenütt mutat
koznak nőink’ nevelésügyében : és egy ne
mes, hivatásának leikéből élő nemzedéknek 
vetik meg alapját. Erény, egyszerűség, mun
kásság nem lesznek ritka s szem elé alig 
kerülő növények. Jótettek, mások oktatása, 
munkás példaadás lesznek a tőke, melly ha
zánk’ boldogságát százszorozó kincsesei ka- 
matozand. Jótett, erény, honszere te t— ad
juk e kincset gyermekinknek : s rövid időn 
minden háznépben egy nevelőintézetre buk- 
kanandunk.

ERDÉLYI RÓZA.

VÁNDORPÁLYÁM.
Jött a tavasz, falak között 

Jöttét jelenté napsugár,
Vagy a nyitott ablak közöl 
Egykét csicsergő kis madár.

Isten veled zajos világ !
Ifjú reményim’ sírja lől,
S szivem viszont beszélni kezd 
A csöndes, édes múlt felöl.

És fölkerestem a mezőt,
Ismét csak az, ki rég valék, 
Kivéve, hogy szivembe tán 
Egykét virág széttipraték.

Szabad világ ! szabad mező ! 
Szabadban úszó föllegek,
Habár szegény, miként valék,
Szabad vagyok tivéletek.

Ismert vidék, ismert hazám,
All még a tölgy házunk mögött,
S kedves, piros, kis szőke lány 
Kaczérkodik a ház előtt.

A tölgy még most is árnyat ad, 
Ad-e csókot a kis leány?

Azóta h isz , kicsiny szive 
Erősben ver baloldalán.

Jártam messze, völgyön, tetőn, 
Láttam csöndes tűzhelyeket,
S imádni megtanultam a 
Boldog családi életet.

Láttam hajóst, ki csolnakán 
Mindaddig szerte vándorol,
Mig feltalálja főjavát 
S egy hu nőben mennyet karol.

Munkás világ, csöndes világ 
Megvannak házi isteni,
Szűk körben bár, kifejlenek 
A szívnek tiszta élvei.

Isten veled, s örökre tán ; 
Megnyugtatád bár szívemet,
Nem adhatod, nem hozhatod 
Vissza, tiprott reményimet.

El a zugó tengerre el, 
Ragadjanak vad árjai,
Mígnem fönúsznak tükörén 
Tört szívemnek darabjai.

BERECZ KÁROLY.
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J U L I A .
BESZÉLY.

ármat kiálta éjfél után 
az őr. A város még 
csöndesen aludt, és 
csak egyes kutyauga
tások s erőtlen kakas
szó adók jelét az élet
nek. Félnégy az óra, 

s a távol hegyekről vöröslő lángsugár önté 
el a tornyok’ bádogait. A vész felől mintha 
jajgatás terjedne, vért fagylalón mint holtak’ 
országából. A csörgetyűk ropogának, de a 
szó elhalt az őrök’ ajkain. Az ébredő város’ 
imája közé a szomszédfalvak lármaharangja 
kongott, borzasztó zúgássá válva a fegyver
re kapott szomszédok’ átkaiban. A völgyi 
város’ népe mint fölrázott méhraj futkosott, 
nem tudva mi vész jöhet a hon’ békés ál- 
ladalmában. Felzugtak a harangok s a hírek 
zajában vészeklőknek a tornyokbul kiálták, 
hogy a város' erdeje lángba borult, s ha el
lent nem állnak, a város hamvba dől.

Lovag vágtatott végig az utczákon, 
szakadozó lélekzettel hirdető, hogy az er
dőhöz jogot tartó falvak az éjjel a város’ őr- 
sergére ütöttek, sokakat megsebesítettek, ne
hányt utósó lehelletig sujtának, s többek közt 
az egyik felügyelő átlövetett; hogy az erdő 
száz oldalon lángba kapott s hogy a faluk 
seregestül tódulnak a vérhelyre, boszút ál
lam a közőlük elhulltakért.

,Ah ! egyik felügyelő átlövetett!‘ —  
sikolta fel egy nő , mint ablaka alatt a hír
nök elrohant s az összerogyottat egy fiatal 
orvos’ karja tartá fel, s mindkettőjökre resz
kető szép leányka veté sápadozó tekintetét.

A nő üdült. Az orvos eldubogtata, mert 
a felügyelő e ház’ koronája volt.

A nőnek és ritka szép leányának hat 
órai kétség, hat órai élet, kínosabb a halál
nál, ju to t t : mígnem megjött egy követ, hogy 
a férj és atya átlövetett, de még él.

Estve a nap,  a vastagon emelkedő

füsthegyek mögött vérben ment le. Iszonyú 
látvány volt a megrémült kebelnek, s még 
iszonyúbb a szekerek’ átvonulása setétlő ui- 
czákon, mellyek’ mindenikén holtak vagy 
haldoklók nyöszörgének. Minden lakos férjet, 
atyát, fiút, testvért vagy rokont várt éjsza
kára haza ; csak a szekértől nem várt senki: 
s ki festheti a jelenetet, melly mennykőkint 
sujtá le a családokat, mikor a szekerek’hosz- 
szu sorából kiváltegyegy, véresen hozva visz- 
sza hideg tetemét annak, kit olly melegen 
várának.

A fiatal orvos visszalovagolt az elha
gyott családhoz, elkészíteni a legiszonyúbb
ra, mert kit ők várának, átlövetett s a nap’ 
lementével meg fogott halni. S a ház, melly 
pár nap előtt szép jövőnek örült, a két fi
atal, kik nem hitték még tegnap, hogy mát- 
kaságuk előtt megnépesüljön e csöndes lak: 
ez esemény által szertezuzatott. Szomorú 
történet békés korunkban. Tiszteljed gyer
mek atyádat, mig nem ragadja el a sors te
tőled : tőle függ minden boldogságod.

Harmadnap vérbetükkel jegyzett ko
porsók’ sorát kisért temetőbe a város, min- 
denik előtt véres lobogó s utána kesergő ro
konok; mindenik körül egy gyászoló város 
csoportokra szakadozottan. Csak a fiatal or
vos nem kiséré őket; ő szellemében kiséré 
el, melly megtört földi részének kijeleié a sírt.

A beteg gyógyult, mert egy anya és 
szerelmes virasztotta álmait, érezvén, mi
kép érettük hullt le az izmos test. Fölkelt, 
de csakhogy felváltsa az özvegy anya, ki a 
még alig takart sírt önszámára ásatni vélte. 
Az orvos tudományának minden erejét, vi
gasztalásának minden varázshatalmát kimen
té megmentésére. Hasztalan : az özvegy két
ségbe volt esve, szivének egyik gyöke a sír
ba kezdett fogamzani. Egy szép estve köny-
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be lábbadtan nyugtatá szemeit az ágya előtt 
hervadó virágokként egymáshoz simuló két 
fiatalon, s az anyai fájdalom’ szelíd hangján 
kérdé leányát : nincs-e szivének választott
ja, kivel sirassa, kinek karjain sírba kisérje 
őt ? Julia’ könyűje megáradt, a megválás és 
szövetség’ bánata s öröme csak néma jelek
ben fejezé ki, hogy kit anyja kérd : az mel
lette áll! S a kórágy előtt elhangzott az ö- 
rök hűség’ szent esküje.

Másnap senki sem jelent meg a beteg
nél. A lányka epedve virasztott. Jött a har
madnap, s az ártatlan gyermek aggódva pa
naszolt egy halálbagoly’ elsivításáról; s az 
orvos’ arczán a veríték sűrű csöpekben gyön
gyözött.

— Ne aggódjatok érettem —  szólt hoz- 
zájok a beteg —  ha meg nem gyógyulok 
is, örömmel halok meg.

—  Asszonyom, ön nem fog meghalni! 
— szólt sápadozva az orvos.

-— Köszönöm a vigasztalást : én ér
zem csak, mit szenvedek.

— Mondom, nem szabad meghalnia.
—  Aztán mire e bánat?
— Mert egyikünknek halni kell !!!
—  Sőt mindnyájan halandók vagyunk. 

Szólt közbe Julia.
—  Halandók vagyunk, s mégis örök

re esküvénk Julia! Én visszanyujtom eskü
je' zálogát. Én szárazbetegségbe estem. Is
tenen kívül más meg nem menthet. Orvosi 
tanács mondá ki, hogy nincs annyi órám még 
életemből, mint mennyin át gyászola. Isten 
önökkel. Ha erőt vehetek szívfájdalmamon, 
jőni fogok; de ha nem, ott főn találkozunk..

Az orvos elrohant. S a két nővel csak 
azon kíntudat maradt, hogy betegsége a férj 
és atyáérti fáradalmában nyilazta át.

Az orvos szobájában ült, vagy holdvi
lágnál a hegyeken bolyongott. Három hónap
ja mar, szobája’küszöbét egy szánakodó sem 
léphette át. A hold épen megtelt vala s az 
anya édes gyermekével kis asztal körül ma
gának imát olvastata, hogy olly jó egésség- 
ben érzi magát. Setét alak lép be hálópon
gyolában : arczán kétségbesés’ nyugalma,

de sziláit haja’ rendetlen szirteiri őrültség’ 
jelei mutatkoztak. A férfi az orvos volt. Vi
rágot nyujtá át Júliának. Iszonyú sóhaj sza
kadozott föl kebléből. A holdra intett, mint
egy mutatva, hogy nem fogy el még egy
szer a hold, s ő temetve lesz. Míg a két nő 
rémültéből magához jőne, ő, nyitva hagyva 
az ajtókat, távozott. $

A fogyó holddal Julia’ életkedve is fo
gyott, mert szerelme, sápadt képe nem va
la hold, hogy fogyjon és teljen nagy világ’ 
szerelmekint. Mátkájához akart menni, hogy 
viraszsza haldoklását. Mondák, a kórság elra
gad, kímélje magát : ő ment, szeretett vol
na vele halni.

Egéssége elhagyá, megtilták a mene
telt, mert egyUttlétök mindkettőjöknek iszo
nyú fájdalmára volt.

A holdnak még három napja volt. Éj
félkor kopogás hallatszott Julia’ hálóterme’ 
ablakán. Julia eltakará fejét, mert a kép, a 
szó, az öltözet hasonlított az épen most ál
modott kisértetéhez.

—  Julia ! —  hangzott ismét el a kék 
ajkakról.

Julia megismerte a hangot s az ablak 
helyett ajtaját akará feltárni a jövőnek.

— Nem kívánom, hogy bebocsáss... 
mit keresne a halott élők között. Jőj csak 
ablakodhoz, lássam két elhalt sugártól vilá
gított képedet még egyszer, míg a világ rád 
nem lehel. Még csak egy perczig, hogy szíj
já fel a hold képedet az enyémmel. Julia, ha 
irtózol tőlem, tedd be ablakod’. Ugy-e félsz, 
. .  hogyne attól, kinek a sír megásva van, 
s csak lélekben van veled. Nyújtsd kezedet, 
vedd utósó csókom’. Ne nyújtsd ajkad’. Ne 
nyújtsd azt, balkéz illeti a holtat, a jobbra 
esküdnöd kell, hogy ajkad férjedé marad. 
Te jó valál . . a még nem nyilt virág nem 
áitatlanabb, mint t e . .  s te még sem lészsz 
boldog . .  angyalnak földön boldogság nem 
terem.

Julia anyja’ karjaiba rogyott s mai nap 
az életről és fájdalomrul mit sem tudott.

Harmadnap szép szőke gyermeket hoz
nak, kit, az orvos árvaságában haldokolva
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talált haz'ajöttekor. S vele a reszketeg kéz
től e szavakat : Julia! még tiz napom van, 
ápold e gyermeket, szerelmem’ zálogát . . .  
vagyonombul. —  A levelet nem adák át, s 
csak a harangozó mondá meg napok múlva, 
hogy ő nincs többé !!

Julia’ keblében, szive’ oltárán, szerel
me mint gyertya, ha vész süvölt fölötte, 
még jobban loboga. A szent gyertya’ fénye 
csak későre tetszik fel a távollevőknek a 
meggyújtás után .. a sorsüldöztetésnek jel
képe marad, mígnem elhamvad . .  s mikor 
a távollevőknek már elaludtnak látszik, még 
önkörében égető lobbokat vet. Hlyen ártat
lan, illy szent vala Julia’ szerelme a kebel
ben, melly a hit, remény és szeretet’ leg
tisztább temploma volt.

A temetőben két sír között, mellyek’ 
egyikén vérbetük jelelék a jogtapodás’ áldo
zatát, másikán pedig egymásba tapodott láb
nyomok alkoták a keresztet, napalkonynyal 
a legszebb élő szobor szokott megjelenni. 
Szivét kettészakítni látszának a két sírra 
vonzó érzelmek, s nem tudá, mellyikre szór
ja szebb virágait. S imádkozásában volt mint 
egy Istennek szentelt szűz, ki bár szent ér
zelmeknek él, mégis sajnálja a kebel öröm- 
telen napjaiért.

Egy fiatal emberrel harmadszor talál
kozott a síroknál. A jó ember vigasztalni a- 
kará atyja’halálán, a lányka mutatá neki az 
őszi haldokló természetet, melly minden vi
gasztalását elröpíti hideg szelével.

A fiatal idegen, ki nem tudá, hogy a 
mély érzés gyászvirágai nem csak az atyai 
sírhanton teremnek, napok múlva szólt Jú
liához : ön vesztett, kárpótlást kell szerez
nie. Ha szerelmet kíván, nálam találni fog, 
tisztát, hűt, megnyugtatót, mint az imádság. 
Találni fog egy keblet, mellynek Isten sugá, 
hogy erre vegye útját; egy szivet, melly 
mikor önt meglátám, fönhangon dobogá : ő 
a z ! Ha házat kíván az élet’ minden kényel
meivel, jőjön és lásson egy falvat, sajátomat 
az ég’ kúpjától a föld’ túlsó széléig, kalászok 
közt vígan danoló jobbágyak’ hadával; ud
vart gazdagot, mint őszi méhkas, benne szol

gákat, s azok’ elsejét itt kegyed’ lábainál.
—  Szép szavak —  szólt megindulva 

a kedves teremtés —  de milly szépek, ép 
olly hamar elhangzanak . .  elhangzanak mint 
üvegharang’ melódiája, ha a szél megfürö- 
dött egyszer bájaiban.

A férfi szólani akart.
—  Egypár szót akarok csak —  foly

tató Julia — s ön meg fog nyugodni. Ne
kem bánataim vanuak, mellyeket senkivel 
nem oszthatok. Mit fog ön mivelni, ha dús 
ebédje mellett sóhajtani hall, s hinnie kell, 
hogy az nem önért vagyon ? Hogyan fog ben
nem megnyugodni, ha csöndes estalkonyon 
dal fog zengeni ajkamról, s utána nem tudok 
önnek mosolygani? Hogyan fog ön imádkoz
hatni, ha ketten templomba megyünk s ima
könyvem’ levelei nyugodtan maradnak, míg 
lelkem ég felé szárnyal ismeretlen vágy u- 
tán? Hogyan fog ön nekem örülni, ha hosz- 
szu utjából megtérve, párnáim’selymén köny- 
foltokat lát, s hinnie kell, hogy az egy meg
holtért ömlött ki? így csak én vagyok sze
rencsétlen, úgy ön is. így ön csak szánni 
fog engem; akkor megvetni.

A férfi ezer változatokban mutogató, 
hogy esős tavasz ad bő nyarat; szenvedés 
termi az öröm’ virágait, s hogy a lélek köny- 
íiyen felejt, ha nem mindent is, de sokat.

A férfi határzottan lépett az anya elé. 
A beteges anya biztosítandó gyermeke jö
vőjét, szépen és rutul kimondó : hogy ide
je a bolondságnak kitelt, férjhez kell mennie !

És Julia nő lett, szelíd kedvkereső, 
miilyenek a mélyelmü szenvedők. De az es
kü’ örökre tett szavai, ha tölt, ha fogyott a 
hold, éjféltájban sokszor rémesen hangzott 
el ablakánál. S a boldogtalan férj jól aludt, 
gyönyörtül részegen, s ha ollykor ébredett, 
hivé, hogy szerelmében viraszt a nő. Vala
hányszor meglepé a honvágy a szülőföldtül 
15 mértföld távolban, mindig föltevé ma
gában, hogy múlt napjaira mán túl emlékez
ni nem fog. Oh de a szív nem ismer maga 
fölött urat. S Júliáé nem tartozott azok kö
zé, kik kedvelteik’ koporsója fölött új esküre 
készülnek; kik gyászukat hálóul használják
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Tp a kéjvadászatoknál; kik sírnak, hogy dalt 
arczukat érdekessé tegyék. S mégis ő annyi 
keserveivel senkinek terhére nem v o lt: csak 
magányos szobája és a templom itták fel kö- 
nyeit.

Egy reggel, a régtől éreztetett rósz 
kedv után, férje irószobájában akart regge
lizni. Neje vitte be az étket számára. Kérdé 
okát. Azonnal Bécsbe indulását mondá el. 
A nő anyai fájdalmakról panaszolt s kérte, 
ne hagyná magára. .

—  Ne félj —  felelt mogorván a férj 
a második soha sem olly kínos mint az első.

Julia a szentirás’ szavainál fogva: min- 
j denek tiszták a tisztáknak! nem gyanítá a 

felelet’ fulánkját.
A férj ki akart törni, a nő szokásakint 

csak tiirt. A felbőszült ember a reggelit hit
ványnak találta mint mindig. Nője másért 
készült menni.

—  Ne menj — tartá föl a férj — 
olvasd ez írást! — S előtte hevert a papir, 
mellyen a haldokló orvos a szőke fiút, mint 
szerelme’ zálogát ápolásába ajánlja.

Julia nyugodtan mondá el, hogy gyer
mekén ne boszankodjék, az árvák’ intézeté
ben anyja róla gondoskodik, hogy soha se
gedelmére szorulni nem fog.

— Ez mégis iszonyú volt öntül asszo
nyom —  mennydörgőit a férj. Olly szűzi

í ártatlanságot színlelt, hogy a vétket magát 
is kijátszotta volna. Tizenhét éves s már el- 
kárbozott.

A nő kihallgatást kért. A férj genea
lógiát hallani nem akart. S úti készületeit 
sürgeté. Julia sirt, kért, imádkozott neki. Lá
baihoz borult, az ártatlanság' érzelme egész 
kifakadásával, a szeretet-, az eskü-, szíve a- 
latti szerelemzálogára, mindenre mi kedves 
volt a férjnek, könyörge; de a megcsalt sze
relem’ fúriáitól ostorozott férj’ házánál nem 
maradhata, s ma egyiknek távozni kellett.

Julia csak egynapi maradhatást kért, de el- 
taszítá lába elől ; s parancsolva lett, hogy 
a készen állt szekérre rakják fel s vigyék ha
za anyjához. S a menni nem akarót könyes 
szemű cselédek hurczolák szekérre.

A szekér elhajtott. A férj feldulá há
zassága’ minden emlékeit, ékszereit kiosztá. 
Két óranegyed múlva a szekér egy halottat 
hozott vissza. De sírt nem lele szenvedése’ 
földén.

Harmadnap’ éjjelén, mikor hármat ki
áltott éjfél után az őr, a kapuban, melly e- 
lött szinte két éve a legyilkoltak’ gyászsze
kerei közöl az átlövetett férj’ haldokló tete
me megállóit volt : most egy négylovas fo
gat vonult el, s mikor hajnallott, Julia meg- 
merevülten a kőpadlaton hevert, mint ide
gen, kit sehova be nem bocsátanak, mint el
bukott vándor, haza térve temetkezni.

A levert anyának, hogy meglátá az éji 
őrtül hiában keltegetett leányát, mint vil
lám vonult át keblén a férjhezmenetelrei 
kényszerítés’ emléke, s mielőtt a hollósetét 
fürtöktül szemfödelezett halvány arczot csó- 
kolhatá : szíve megrepedt.

*

A napokban a kiskatonák’ egyik káp
lárja nagyobb és élesebb fegyvert kért ma
gának, s komolyan megkérdé oktatóját, sza
bad leend-e egy halálra kínozott jóltevő, 
szinte anya’ boszulására majd kivonnia ? S 
hogy mondák nem szabad! nem tudá meg
fogni, mi tehát az ellenség.

A gyermek nem érzé még, hogy leg
nagyobb ellensége embernek az ingatag szív, 
s legiszonyúbb büntetőtörvényszék a lelkis- 
meret. A magát csalottnak vélt férfi lázas 
szerelméből legvadabb gyülölségbe esett át. 
S megtudva ártatlanságát nejének : már lát
szanak rajta az őrültség’ előjelei.

KŐVÁRY.
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VÖ RÜSM ARTYHO Z.
Hir nélkül szunnyadoztak 

Az elhunyt ős apák,
Kik a dicső szabadság’ 

Csatáit harczolák.

Küzdelmeik dijában 
Arasznyi tér juta,

Hol rajtok átüvöltött 
A fergeteg' zaja.

Nem volt, ki síruk ormán 
Nevelne zöld fűzért,

A jogcsaták’ hevében 
Kiontott vérükért.

Látá az ég, s lekülde 
Kegyéből tégedet,

Hogy felrázd énekeddel 
Az alvó nemzetet. —

Zengett a dal, varázsa 
Keblekbe elhatott,

S a fásult szívredőkben 
Szentebb hév gyúladott.

Sasszárnyakon repüle 
Magasztos éneked,

Majd földre, majd egekbe 
Kapott el ihleted.

Tűzszárnyalásaidban 
Kevesléd a jelent, 

Küzdéseid’ határa
Tovább, továbbra ment.

Megénekléd dalodban 
A vészek’ harczait, 

Feltártad romjaikból 
Az ősök’ sírjait. —

Él a dal, ők is élnek, 
Békén szendergenek, 

Megállnak hamvaiknál 
A késő gyermekek.

Babérjaik virulnak 
A néma hant felett,

S örök időkre fűzi 
A hív emlékezet.

S mig őket álmaikból 
Életre fölhozád,

Nevednek is a legszebb 
Érdembabért fonád.

De te még boldogabb vagy, 
Mert fürtödön ragyog,

Mit a dicső apáknak 
Nem adtak századok.

KISFALUDY SÁNDOR’ EMLÉKÉRE.

Mért könyesek szemeid, bús vándor, e síri határon ? 
Néma homályával kit föd előtted e hant?

Kisfaludyt siratod ? ne sirasd —  nem tűnt le örökre 
Keble’ barátaihoz, szelleme égbe repült.

Megdallotta a lányt, lányának rózsaszerelmét,
Érte dicső koszorút nyert vala : földi babért.

Zenge a lant, húrján buzdító hangok ömöltek,
S a nemzet' fásult keble dobogni tanult.

Égbe hatott a dal, meghallá párduczos Árpád,
És a szelíd István, — s szívok örömre hevült.

Éneke megtetszett, — a szentek mennybe ohajták, 
Hogy rátüzhetnék a nemes, égi babért.

Most, a kiért lángolt, mellette van ifjú szerelme 
Liza, —  szelíd ajkán szűz mosoly éde fakad.

S míg áldást könyörög kedves vérére egekben, 
Tiszta erényét nem zárja e síri halom.

Fölzeneg a szerelem’ dala, s a honi szózat a sírban, 
És a honneratő őrködik álma fölött.

T. M.
— 5«*—
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SZERELEM S HONSZERETET.
EREDETI BESZÉLYKE.

1831-dik év' nyárelő'. 11-kén, büszkén 
emelkedék a nap, Zachradcke rengeteg fölött; 
a fák büszkélkedve köszönték megtört sugárait, 
s a lengedező szellőtül mozgatva, hajlongtak 
királyuk előtt. Balra Zachradcke patak' partján 
egy szirthegy emelkedik, csúcsai ég felé nyúlva, 
a föilegekkel játszani látszanak, s kevélyen néz
nek le az alanti térségre. A kőszirtek alatt, 
fákkal körülvett tiszta tér látszik, mellyet a 
zöld fü , s ezerszinü virágok paradicsommá va
rázsolnak át. A harmat, melly a virányt ellepi, 
kristályként csillog, s a nap’ sugárival össze
ütődve, nagyszerű csillámtavat képez.

Épen reggeli hét órakor, emberi zaj s ló 
dobogások zavarák föl e rengeteg’ síri nyugal
mát. A zaj a térhez mindinkább közeledik, mig 
végre egészen láthatóvá lesz. Egy fegyveres cso
port léptet a térre; parancsnoka, ki inkább 
nőhöz mind egy hadfihoz hasonlít, veszteg ál
lást parancsol. Le a lórul, szóla női bájhangon, 
itt pihenjük kSharczunk’ fáradalmait, elegei te
vénk ma ; ötszázan három ezeret szalasztónk 
meg, s ezerkétszázat ejténk áldozatul; azért 
nyugodjunk, mert a holnap ismét hős tettre hí, 
— legyen hála az Istennek. Ez utósó szók fo
hász kozott repültek ég felé, s a sereg lassú 
hangon sóhajtó parancsnoka’ végső szavait. Egy 
perez múlik, s a lovak pányvázva legeltek a 
gyepen, a hareznokok pedig pipázva ültek pat
togó tüzek mellett; jobbra a rengetegen át őrök 
foglaltak helyet: a sereg közepett egyszerű sá
tor emelkedik parancsnokunk’ számára, ki szo
ros öltönyét letéve, tábori székén nyugodott.

— Parancsnok ur — szól egy fegyverzett 
ifjú, a sátorba lépve — ön megenged , hogy nyu
galmát zavarom, de kötelességem késztet hal
lani parancsait.

— Ma nyugalom százados ur , holnap haj- 
nalhasadtakor osztom a parancsot, önnek pe
dig köszönöm honom’ nevében, e napi elszánt
ságát. E szavai után kezét nvujlá a százados
nak , mellyet az hévvel szorított ajkihoz.

— Victoria! Te mindig olly kegyes s olly 
jó vagy , oh bár tudnám méltánylani kegyed , 
de attól mindig távolabb esem ; te fölöttünk e- 
melkedel, s én csak törpén maradok melletted; 
oh ismételd még csak egyszer, hogy szeretsz!

— Erneszt, hányszor ismételjem vallomá
somat? igen . szeretlek mint lelkemet; de most, 
midőn a honért kell mindent tennünk, most mon
dom , a szerelmet eltemeti a Honszeretet, de

majd, ha egykor kivíva leend szent szabadsá
gunk , akkor Erneszt, — örökké tiéd vagyok.

— Victoria! Te nagy vagy; én midőn po
rig alázottan szerelmet esdeklek , Te akkor is 
nagylelküleg a honért áldozol; oh bár tudnék 
olly magasra emelkedni, hogy büszkén nézhet
nék alá , s ezt kiáltanám honomnak : igen, én 
is fölemelkedem Victoriához.

Hadd ezt Erneszt, te kis létemnek 
igen nagy szint adsz, s magadat mire sem né
zed ; igen, te hős ifjú vagy s méltó arra, hogy 
a hon nagy fiai közé soroljon ; hányszor rohan
tál ma az ellensereg közé , s hányszor elfelejt
kezve magadról, vívtál mellettem ; te rendítet
ted meg a moszka csoportot , mint egy arszlán 
öldöklötted szuronyosait, én lángoló arczczal 
néztem tetteid — büszkén tekinték a csata után 
embereim közé, mert szemeim téged kerestek, 
szivem imádott. — Vívj ezentúl is szívem’ ifja , 
vívd ki honunk’ szabadságát, úgyis rég eltipor
va nemzetem; a fehér koczka, melly minket mosz- 
kának adott, elsötétült, s mi estünk az egészért 
egyedül áldozatul. Barátink békén haladnak a 
szellemi pályán, s fölemelkednek a jó kormány 
alatt, de nekünk kik a nyomor miatt vészes sö
tétben bolyongunk, óriási léptekkel szükség ha
ladnunk az üdvös világosság felé, s ha az egység’ 
szent angyala közölünk el nem távozik, bizo
nyosan segítői is fog Istenünk — s győzni fo
gunk.

—Adja az ég teljesüljön jóslatod,— sohajta 
Erneszt. Én kimért pályámon haladok, s ha a 
sors úgy hozza magával, látni fogod szívem' 
angyala , hogy Erneszt honáért halni tudott.

Victoria sugárzó arczczal hallgatta imá- 
dottja’ szavait, kezét nyújtó neki, mellyet Er
neszt hévvel szorított kebléhez ; — igen, — ér
ted s honomért halni lesz jelszavam.

Victoria a varsói herczegségben született , 
atyja gróf Szkulky Edvárd , Napoleon alatt mint 
ezredes szolgált a 4-dik dzsidás ezrednél; sok 
csatákban vívott, s több érdemkereszt diszíté mel
lét; de még több érdemet szerzettek neki sebei, 
mellyek rajta láthatók valónak. Honába térvén, 
nyugalomba lépett. Zaulenba falusi jószágába 
vonulva, egyedüli szorgalmát leánya Victoria' 
nevelésére fordító , ki haza térvén a varsói ne
velőintézetből, atyja' egyedüli öröme volt. Szám
talan estvéken hallgató ő atyja’ csatáit, s ez által 
csak becsülni tanulta azon bajnokok’ tetteit, kik 
magukat a honért föláldozni készek voltak. Aty
ja' könyvtára becses lön előtte, mert nemzete
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ősi nagyságát olvasá könyveiben, s némán fojtá 
magában azon fájdalmat, melly nemzetét vil
lámként sujtá. Illyenkor fölsohajtott, s sóhaja 
szabadság utáni sóvárgássá olvadott. Valahány
szor illy czikkre akadt, lelke magasodni kez
dett s mintegy ihletve kiálta : igen — én is örö
mest áldoznám magam szeretett honomért.

Victoria szép volt, arcza halvány, mely- 
lyen néha kis pir játszadozott, nagy kék sze
mei örökké epedők, homloka nyílt, szája ki
csiny, mellyen néha egy mosoly könnyű felhő
ként ellebbenni látszatott, haja fekete, melly- 
nek fodrai gyűrűzve hófehér nyakát csókolták, 
termete karcsú, valami légit képezett. Hlyen 
volt Victoria , midőn báró Vukovszky Erneszt- 
tel megismerkedett.

Vukovszky müveit ifjú volt s lelkes hazafi; 
valahányszor Victoriával beszélt, beszédük'tár
gya mindig Lengyelhon volt. Az ifjú eleinte bá
multa Victoria' szivét, végre bámulása szere
lemmé vált; nyilatkozott, s nyilatkozata visz- 
hangra talált, Victoria az ifjút szerette , mert 
szive rokonszenvre talált. Végre ütött az ó ra , 
s a hamu alatt lappangó szikra lángra kapott; 
Victoria Vukovszkival közié tervét. Férfiruhát 
csináltatott magának , s Vukovszky’ kíséretében 
a szomszéd városban kitüzé a nemzeti zászlót. 
Néhány óra múlt, s ötszáz Önkénytes állt zász
lója alatt; a sereg Victoriát választó parancs
nokának. Nyárelő’ 10-kén elindult a kis sereg , 
magát a varsóiakkal kapcsolatba teendő ; de 
fél órai haladás után négyezerkétszázból álló 
moszka seregre bukkant; a két ellen összecsa
pott, az ütközet egy óra alatt elhatárzó lön. 
Lengyelek lettek a győzők— a moszkák közöl 
ezerkétszázan maradtak jialva, a többi futás
nak eredi. Victoria mindig elül vívott, Vilkovsz- 
ky pedig mellette viharként rombolt a moszka 
sorokon. — Hála Istennek, hangzott a parancs
nok' szava, s az egész seregecske viszhangzá 
szavait — a csatazaj elnémult.

Éjfélután egy óra tájban, a tüzek már ham- 
vadozni kezdenek, a sereg' egy része beszélge
tett, a más rész hortyogott. A hold tisztán vilá
gító a jelenetet, s annak nagyszerűségét homá
lyos fényben tünteté elő. A parancsnok' sálo-
rából Vukovszky lépett a narcznokok közé. Me- 
lenszky ! szol egy tiszthez fordulva , értesítést 
kérek az őrökrül. — A fölszólított fölkelt helyé
ről s Vukovszkvhoz közeledett. — Az őrök é- 
ber szemmel czirkálnak, az elősereg' egy része 
megtért, — itt valamit súgott Vukovszky’fülébe.

— A mennyköbe ! kiált Vukovszky , hirte
len összekapcsolódtak a moszka seregek?— hah 
adjon az ég ismét egy ostrolenkai napot!

— Bizzunk Istenünkben százados ur, ki 
az igaz jogot pártolja , segítni is fogja a len
gyel lándzsákat.

Beborult az ég , a csillagok homályba bur-

kolódzva, a múlt éjét gyászolni látszottak, a fel
legek Varsó felől tornyosulni kezdének, s a vil
lámok czikázva az égen nagyszerű látványt tün
tettek elő; a kis lengyel sereg mozgásban volt, 
egy perez mulék s seregünk egészen rendben 
állt.

— Bajtársak, szól szeráfi hangján a fő
nök, beborult az ég, s ez nekünk győzelmet 
igér; harczoljunk honunkért, mint igaz lengye
lek, törjük szét a vasbékót s állítsuk vissza sza
badságunkat, ne legyünk gyávák, hanem a leg
nagyobb hévvel törjük ellenünk’ sorait, ugv 
áld meg Istenünk. Éljen az árva hon, harsogta 
a csoport, s a bérezek’ viszhangja némán nyö- 
gé vissza : á r v a  hon!

Egy óra múlik, s a varsói utón egy nagy 
tömeg fegyverest látunk vágtatni Zachradczke 
rengeteg felé,— Hurrah! kiálta vadul a sereg 
s egy pillanat alatt fegyvercsörgés volt hall
ható ; a szemle jobban bontakozik , a kis len
gyel csoport hévvel ront a moszka kozákok kö
z é , de a nagyobb számú ellen őt körülfogja. 
Victoria vívott mint arszlán, mellette Vukovsz
ky , de hasztalan,—-a kis lengyelsereg hősen 
áldozott honáért.

Az éji holdvilágnál egy lovagot, ki némi 
terhet hurezol, veszünk észre vágtatni a Za- 
bolki erdőségbe. Arcza komoly, fájdalomra s 
belküzdésre mutat; öltönye rongyolt. fővege 
rojtkint összevágva függ vállaira. Lovagunk né
mán vágtat egy ideig, mig egy térségre é r : 
itt egy kis vadászlak tűnik szemünkbe. Lova
gunk leszáll lováról, s terhét földre teszi. Jo
hanna , kiált komoly hangon, de hangja csak 
szél’szárnyain röppent a rengetegbe ; semmi fe
lelet. Végre nyílik a lak' ajtaja, s egy nő mé
csessel kezében közelget lovagunk felé.

— Ah nagvsád -itt! s milly öltönyben ! Is
tenem, mi borzasztó jel!

— Semmi sopánkodás Anasztázia , csak 
szaporán , segítsen ön a lovagot lakába vinni.

— Emészt, mindent vesztettünk; bajtár
sink a téren maradtak, csak mi élünk. Ah mért 
nem tudtam honomért meghalni! — Emészt né
mán szorítá ajkihoz a beszélő kezét.

— Hadd azt Victoria, mi élünk még, s 
élnek a lengyel hősek , nincs minden veszve,— 
még élni fog Lengyelhon.

— Élni fog, azt mondád szívem’ fia, élni 
akkor midőn haldoklik? Nem — nem, egy mély 
sirt látok magam előtt, s benne Lengyelbon' 
hőseit ; ők már békén álmodják síri álmukat, 
boldogok ők hogy nem látják a Hon’ vesztét.— 
Hah vészes hír! a moszka varsó’ falán rombol, 
siess, siess Emészt; mentsétek a szegény 
hont.

— Parancsod s kötelességem késztet utó
só erőmet áldozni honomért: megyek Victoria, s 
ha győzni fogunk, örömmel repülök karjaid közé.
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A vadásznő gyengéden ápolta betegét, de 
valahányszor kérdést tön hogy létéről, mindig 
kétesen csóválta fejét, s könyei keblére hul
lottak ; a beteg őrült volt. Varsó, moszka s a 
nemzet voltak beszéde’ zavart tárgyai, forró 
láz emészté őt, s halálangyalként dúlta nyugal
mát; szemei beesve , néha egy óráig nyugod
tak egy ponton , s ha azokat nyugalomra zárta 
is, pillanat múlva ismét folrezzenté őt kínzó ól
ma. Ő mélyen tudta érzeni nemzete' sorsát, 
szive szorult, s illyenkor legnagyobb kínok fo
gók kÖ£Ül lényét. Egy napon egészen folvidul- 
va ült ágyában , mert álmai őt az őskori fény 
pontra vezeték, — de midőn semmi tudósítást 
nem kaphatott a csatáról, azonnal komoly lön.

Egy reggel egy őrjöngő férfit látunk a va
dásziakba rohanni, a vadásznő elsikoltá magát, 
mert a férfit véres foltok borítók. Hah minden 
veszve Anasztázia , kiálts kétségbeesve a férfi: 
V a r s ó  e l f o g l a l t a t o t t !

E vészes hír viharként zúgott a beteg’ fü
lébe, szivéhez kapott s — nem volt többé.

LIESZKOVSZKY JÓZSEF.
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N É H Á N Y  E M L É K S Z Ó
A TENGERMELLÉKRŐL.

(Vége.)

Jelenjétől az ut folyvást völgynek megy; 
a tenger még több ízben látható egyegy pilla
natra , de a kocsi kötött kerékkel is többnyire 
vágtatva haladván , szintolly hamar el eltűnik.

A kameniaki cziszterna egyik fő dísze a 
Luizautnak. E nagyszerű építmény a társaság
nak 35,000 pengő forintjába került, s e forrás 
szegény vidékre nézve valódi jótétemény. A 
csatornák által felfogott esővíz, porondágyon 
átszivárogtatva, olly tiszta s Ízletes lesz, mint 
a legjobb forrásvíz, s a czélszerün épített víz- 
medencze teleken át is friseségben tartja meg. 
Az illy mesterséges víztartók e vidéken igen 
divatoznak, s nem csak a régi várakban, de 
még középszerű magánházaknál . is találhatók. 
Nem ártana talán e hasznos divatot hazánk’ 
többi vízszegény vidékeiben is megkísérteni. 
Néhány évvel ezelőtt tett utazásomban olly táj
ra is bukkantam hazánkban, hol a vizet nagy 
nehézséggel s lovak által — mellyek mint a szá
raz malomban , egy nagy kerékben forognak — 
huzatják az iszonyú mélységű kútból, melly kö
rül a szomjas állat órákig kénytelen vesztegle- 
ni, mig egy kis vízben részesül, eme malom- 

i szerű kút’ költségével cziszternát is lehetne ál- 
, lítani, melly egyébiránt akármelly tanyán al

kalmazható volna, ha a gazdászati épületek’
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födelei zárt négyszögbe Összeillesztetnének és 
ereszök facsatornákkal körülvétetnék.

Kameniakon túl kezdődik a Luizaut’ leg
pompásabb része, az úgynevezett ma nó  p r a- 
p r i a ,  mellynek csigaszerü tekervényes hajlon- 
gásiban az építész úgy látszik inkább művészi 
szeszélyének és a fényűzésnek, mint a hasznos 
egyenes rövidségnek hódolt. — Ezen csigaut 
vezet le Grobnik’ völgyébe, mellynek agg vára 
már távúiról látható. E helyen akartak horváth 
atyánkfiainak némellyei, tavaly egy nem tóm  
mi f ö l i r a t u  oszlopot, a tatárok' megvereté- 
sére emlékeztetőt emeltetni, de M... ur minden 
tudákossága mellett sem tudván a történetekből 
kisütni, hogy azon örokemlékezetü győzelem 
csupán csak horváthok s nem magyarok által 
is vívatott ki: a felsőbbségi engedmény megta- 
gadtatott, s a nem tóm mi nyelvű oszlop elmaradt. 
Grobnik’ vára egy hegygula vagyis inkább kő
halom’ tetején fekszik, hasonnevű falucskával, 
az udvar’ közepén egy kődarabból készült és 
Zrínyi s Frangepan egyesült czimerrel ékesített 
cziszterna mutatja, milly hősek tanyáztanak itt 
hajdan. Egyik kövén az idő feketítette falaknak 
1442 évszám hirdeti a vár’ régiségét, és a na
gyobbrészt még ép és sürü repkény koszoruz- 
ta őrtornyon fityegő rozsdás n y a k  vas  felidé
zi képzetünkben ama vaskor’ iszonyú képeit, 
melly csak kényurat s rabszolgát ismere. — A 
vár' kertjében egy, télen is szabad ég alatt zol- 
delő, nagy rozmarinfát mutatnak, melly még 
amaz ó századokbul fonmaradtnak mondatik. A 
vár, valamint az egész környék, Batthyány Káz- 
mér gróf’ birtoka.

Feltűnő itt már a lég’ hirtelen szelidülése. 
Jelenienél alig pár órával előbb még jégcsapok
kal találkozónk ; itt a legszebb rózsákat látók 
virítani, s ha a bora nyugszik, Grobnik völgye 
is már olasz légmérséknek örvend, valamint a 
nép is, melly cserépfödelü kőházakból álló apró 
falvait lakja, már többnyire olasz; sőt az itteni 
horváth is kérdésedre Si s i g n o r  e-val felel. 
Ezen olasz légöv mindinkább és inkább észrer 
vehető , mig végre Fiúméban tökéletes olasz 
várost köszöntesz.

A Porta ungarica' leírását ügyesebb tolira 
bízom. Rósz rajz helyett álljon itt egy jó kis 
anecdota. Egy burnótos orrú sógor épen akkor 
nyúlt szelenczéjébe burnót után , midőn a ma
gyar kapuhoz ért; de az iszonyú sziklák’ láttá
ra , mellyek feje fölött függőnek, elállóit szeme 
szája , s ujjait merevülten a szelenczében fe
lejtő, mig a kapu’ túlvégére nem ért, hol fol- 
kiálta : ,,Na gottlob ! engem ugyan nem látsz 
többé , inkább Triestnek kerülök.‘‘

, Fi ume '  első megpillantása a szárazon ér
kezőre csekély benyomást tesz, minthogy csak 
akkor látja meg az ember, mikor már épen ben
ne van; aztán a szem a vidék’ nagyszerűségét



f megszokván, a 3. 4. emeletes házakat sőt az 
egyház’ tornyait is csekélységnek nézi. De ked
ves , otthonos érzet lepi meg a honfi’ szívét, 
midőn a Fiúméra' hídjára érkezve, a há r om-  
s z i n ü  s o r o m p ó t  megpillantja, sőt a hídfő
nél őrt álló poroszló' öltözetén is jól esik a nem
zeti szint szemlélned. Mindjárt a hídon túl gyö
nyörű fasor vonul a tenger’ partjától egész a 

i Recina völgyszorulatáig. Ezt még a francziák 
ültették.

Az óváros hegy’ oldalán fekszik, házai 
többnyire 3 sőt 4 emeletesek is, utczái olly 
szőkék, hogy kocsi nem járhatja. Ezen építés
mód, de még világosabban némellv házak’ föl
irata e városrész régiségét-(már a romaiak alatt 
hires volt) tanúsítja. A tenger' hosszában elte
rülő utczák azonban szélesebbek ; az ezekbeni 
házak’ feketüll külsejéről Ítélve, első pillanatra 
ezeknek is tudj’ Isten hány századot adnál , 
pedig az egész újváros csak újabb korban, a 
tenger’ fokonkinti beebb vonulásával alakult, —— 
ó szinök a tengeri szelektől ered , meilyek a 
legújabb házat is csakhamar megbarnítják.

E városrészben fekszik az ,,Ürményitér‘‘, a 
„magyar királyhoz“ czimzett csinos vendéglő, 
mellynek belső bútorzata és zsinordiszítménye 
is háromszinü, konyhája azonban egyszálig 
olasz: olaj, rizs, ha l,— hal, olaj, rizs;— vég
re a fökormányszék’ csinos épülete és a szín
ház is ez utczát diszesítik. Hajót, a Fiumára’ tor- 
kulatában, kisebbeken kívül, nagy tengeri vitor
lást keveset láttunk. Biztos kikötő’ hiányában 
ezek a közel Martinsitza, Porto Ré és Buccari 
kikötőiben állomásoznak.

A fiumeiek’ magasb műveltségét világosan 
tanúsítják azon számos nyilvános intézetek , 
mellyeketaz aránylag csekély népesség (12,000- 
nyi) alapított s tart fon. Mit mondasz erre Deb- 
reczen ? Sőt a büszke Pestet is megszégyeníti a 
kis Fiume e tekintetben, mert dicsekedhetik egy 

I intézettel, mellynek hiánya számtalan szeren- 
j  csétlenségnek oka, s ez : jól rendezett l el e n c z- 
i  há z a .  Végre a színház maga is egyik mérője 

a lakosság’ értelmiségének. Ez igen csinos épü
let, majd ollyan elrendezésű, mint nemzeti szín
házunk, de sokkal nagyobb s mégis majd min
dig telisded tele, ámbár összes lakossága csak 
egy kis része Buda-Pest’ magyarajku lakosszá
mának. Már hogy az ipar és kereskedésbeli tu
dományokra és ügyességre nézve Fiume sokkal 
fönebb áll, mint bármelly magyar város: az 
helyzeténél és a nagyvilággali közvetlen ösz- 
szeköttetésénél fogva igen természetes.

Van két nagyszerű gyára, meilyek mond
hatni világhírrel méltán dicsekednek. A Smith és 
Meynierféle nagyszerű papírgyár egyik , melly 
(hungarian paper czim alatt) papírját a Levant- 
ba, Persiába és Indiába szállítja. A gyár’ kül
ső szerkezetéről, mint aféle dolgokban járatlan,
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csak annyit mondok, hogy egy 850 öl hosszú
ságú v a s c s a t o r n a  vonul több Ölnyi magas
ságban a folyam' hoszszában ; s hogy egy gyár
szobának egyik szögletében a papíranyag még 
folyékony, egykét lépésnyire a csodagépeken 
megfordulva már kész papir, és a szoba’ másik 
szögletén egy újonnan feltalált gép által kisebb 
nagyobb ivekre vagdaltatik; szinte megszégye
nítő az emberre nézve, ki kényelmesen föl s alá 
sétál s vas napszámosait izzadni látja, kik inté
seit érteni látszanak , de sokkal rendesebben , 
csinosabban dolgoznak, mint az ember maga. 
Igen de a gép maga nem ember müve-e ?

Tizenöt éve, hogy a tulajdonosak e gyárt 
alapították; azóta napról napra gyarapítják, 
nagyobbítják. Meynier ur egyébiránt Fiúmé
nak egyik legértelmesb polgára , s szerzője 
egy igen dicsért röpiratnak , mellyben a tenger- 
mellék' iparbeli jövendőjét ritka avatottsággal 
fejtegeti.

Az amerikai őrlőmalom, melly naponkint 
400 p. m. készít, h u n g a r i a n  me a l  név a- 
latt szállítja lisztjét a világ’ távul részeibe. Most 
pedig gépeinek szaporítása vétetett czélba, s 
azután két sőt három annyit fog készíteni.

Hogy itt a kereskedési üzleteket nem ama 
szűkkeblű szatócsnézetek szerint fogják föl, az 
is igen természetes , miután majd minden te- 
hetősb polgár hajóbirtokos, s vannak kik 16 
sőt 24 nagy vitorláshajóval is bírnak , s majd 
minden ötödik ember volt a nagy világban , 
Francziaországban, Amerikában stb. Illy kö
rülmények közt fejlődhetnek ki kereskedői ér
telmiségek , minők S—a nápolyi consul; K— t 
dán consul; M—eh ki több évig Amerikában 
lakott s minden nyilvános intézeteknek úgyszól
ván kezdeményzője ; az országgyűlésről dicsé
retesen ismert S —eh. ') Végre nem titkolha
tom el a fölötti örömemet, hogy az itteni izrae
lita kereskedők is általán tiszteletben állanak , 
igy C— n hollandi consul; R—r kinek pompás 
boltjában a magyar vevőt csak magyarul s pe
dig tisztán magyarul szólítják. S csak elmon
dom biz é n , bármennyire fintorítsa orrát egy- 
némelly nyárspolgár, mikép találkoztam a leg- 
magasb körökben, legelső salonokban férfiak 
és nőkkel, kiket nem egy fölfuvalkodott cívis... 
no de ez nem ide tartozik.

Mit szóljak a fiumeiek’ nemzetünk és al
kotmányunkhoz! ragaszkodásáról? — azt Szé
chenyi és Kossuth' fogadtatása , azon buzgóság, 
mellyel a minket szorosban összekapcsoló vas
út' ügyét felkarolták , eléggé tanúsítják.

1) E derék értelmiségek’ száma — mint értesültünk 
— egy ritka készültségü magyar kereskedővel 
szaporuland, C z a k ó  J á n o s  urban, ki kiterjedt 
kereskedelmi ismereteinek s munkásságának Fiú
méban szándékozik tért nyitni. Szerk.

—  -----------------------------------------
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A nyelv ugyan átalánosan olasz, mit a 

köznép épen nem szép szóejtéssel beszél, de 
a törvénykezési nyelv magyar. Hadd használ
ják társaséletükben szép anyai nyelvüket, ki 
hivatalt keres, úgyis megtanulja iskolákban a 
magyar nyelvet ; és mi , ha megtanuljuk a hoz
zánk távul frank és angolnak nyelvét, tanuljuk 
inkább meg testvéreinkét, kikkel úgyis mahol
nap egygyé olvadunk.

És most engedd nyájas olvasó, hadd te
gyek eleget szívem' egyik legszentebb köteles
ségének, mellyre mint ember és mint hazafi 
kettősen fölhíva érzem magamat. Mi csekély 
személyemet illeti, azt nem illik nyilvánosság' 
tárgyává tennem, de ismétlenem kell az átalános 
szózatot e hon előtt: minő hü leányt bir amott 
messze a tenger' partjain. Igen, Nemeskéri Ki s s  
Csapó I da  főkormányzónő ő mlga, kiben több 
jótékony intézet alapítóját, valamennyi pedig 
kegyes pártolóját tiszteli, egyszersmind nemzeti
ségünk s irodalmunk hőkeblü nemtőjeként mű
ködik ott magas körében.

Csak egykét bár látszólag csekély de az 
oltani viszonyokban nagyon jelentékeny voná
sokat idézendek. Többször hallóm ő migát fé
nyes olasz társaságnak abbeli örömét nyilvání
tani, hogy  mo s t ,  h á l ’ I s t e n n e k ,  má r  
t ö b b  ma g y a r  s z ó t  h a l l a n i  F i ú m é 
ba  n ! A fényes lakában fölállított kis színpa
don magyar darabokat adat elő, s maga is ját
szik mükedvelötársaságban. Irodalmunk moz
galmait, fejlődését, legújabb terményeit ismeri 
és pártolja, szóval honleány, kinek szivéből kí
vánja édes Hazánk' minden gyermeke , hogy őt 
a magyarok' Istene áldja meg! ’)

DIÓSY MÁRTON.

—

HAJDAN ÉS MOST.
A mai drága világban sokszor halljuk e pa

naszos szavakra fakadni a szegény magyar em
bert: hej, csak jobb idők voltak hajdanában! 
Ez egyszerű szavakra, igaz, a bölcs , vagyis in
kább a mindennel bővelkedő, csak azt feleli, 
hogy csak ollyanok, mint most, — pedig van 
valami a dologban. Regenten, ha zavaros idők 
viharzottak is honunk fölött,—ha a csaták’hosz- 
szu sorai többször pusztulást hoztak is a min- 
denevesztett földmivelőre , — mégis , ha átalá- 
ban veszszük a dolgot, hajdanta gyérebben 
éhezett a fóldnépe s csekélyebb munkával, baj- 1

1) Mi is teljes szivünkből kiáltunk föl ekkép — 
a derek tudósító úrral— kinek igen érdekes köz
leményéért ezennel szives köszönetét mondunk.

Szerk.

jal jutott kenyeréhez; mit sokban a népesség’ 
csekélységének s föld’ termékenységének , bő
ségének tulajdoníthatni.

Jelenleg egy kis párvonalt akarok húzni, 
a gabnának s egyéb élelemszereknek hajdani 
és mostani ára között, miből ki fog tetszeni, 
hogy a magyar régi időkben nem szűkölködött.

1563 dik szent István’napjára 1-ső Ferdi- 
nánd , Miksa fiját megkoronáztatandó, Pozson- 
ba országgyűlést hirdetett. Megjelentek erre 
számos urak és küldöttségek; egyedül a főhiva
talnokok’ ékes kísérete 2331 emberre ment, a 
királynak német őrseregét s fényes követőit ide 
nem számítván. Illy roppant sokaság ellátására 
tömérdek élelem kivántatott s nehogy az üzérek, 
gabnakereskedők és pékek nyerekedjenek, min
dennemű eleségnek ára megállapíttatolt követ
kezőképen.

Az áruezikknek hajdani értékét a mai vál
tó pénzre fordítván , leszen :

HAJDAN MOST.
váltó

Az áruezikknek minemüsége. Krajczár Rf. kr.

Egy köböl szép búzaliszt . 12 ! 15 —
— Árpa 6% 6—7 —
— Zab . . . 9 5 —
— Gabona . . 6 9 —

Egy nagy kappan . . . 3 1 15
— kakas . . n 1 —

Egy nagy tyúk . . iy3 — 54
— hizlalt lúd 3 ys 3 —
— malacz 4/2 6 —

Egy font szalonna . . . 2 — 30
— marhahús . 1'i — 16
— borjú hús 1K — 30
— bárány. . . . 1 — 11
— jó sajt . . . . n — 30
— vaj . . . . 1 24
— gyertya . . . 2% — 42

Öt t o j á s ...................... % — 15
Egy szekér széna 4 lóra rakva 24 50 —

— szalma . . . 12 25 —
— fa 4 ökörre rakva 15 26 —

Egy pint legjobb borbul 2% 2 —
— középjóságu borbul 1 yJ/3 1 —
— méz . . . . 3 2 24

Egy kenyér , mellyből három 
ember jóllakhatott . .

1
1 i

1 —

Mind ezen szabott árban pedig az illető 
eladók örömmel megegyeztek, mert nekik nem 
jutott eszökbe pár évek alatt két három emele
tes házakat építtetni, mellyeknek hasznát most, 
békén nyugodván, nem igen vehetnék; a mi pé- 
keink, gabnakereskedőink stb ellenben máskint <,P 
miveinek. Isten neki! a milly magasan laknak A7 
most, olly mélyen fognak lakni jövőben. y

3



Igaz agyán , hogy akkoron nem forgott 
annyi pénz az emberek között mint jelenleg, de 
az sem tagadható, hogy annak előtte az em
bertársak nem nyerekedtek, nem fukarkodtak 
olly lelkismeretlenül, mint most, mi sokban az 
illető tisztviselőknek köszönhető vala.

Liszt’ jegyzékei szerint közli
BENCZÚR MIKLÓS.

—*

ÉV’ UTÓSÓ NAPJÁN.
Siilyedj el év, sülyedj örökre e l;
N em 'ir örök könyvébe e haza,
Remegve ment eléd ezer ke b e l,
És annyi nap, hó , év mitsem hoza!
Szegény a nép , mint vo lt sok százon á t ;
Nem ismer ö anyának még hazát.

Siilyedj el é v , sülyedj örökre e l !
Nem ír fel a kö ltő , ki éhezett;
Kéjt a világ le lketlen érczbe le l ,
Leikéről a legszebb rész elveszett.
Ember, világ régen megváltozott;
Ez év’ számára s z í v e t  nem hozott.

Sülyedj el és.... és nem ! én á ld la k , maradj; 
Felirom én halhatlanul neved’,
Számomra , oh sors ! jobb évet ne adj ,
Én neiá veszíték semmit el veled —
R é g e n ,  hogy én m i n d e n t -  vesztettem e l , 
De semmi év nem támaszthatja fe l !

JÁMBOR.

1 i ia&

múlt számunkban ne
veztük jótékony ember
barát Boscovicz ur mel
lett sietünk megemlítni 
még Rosenfeld, Ka- 
disch és Fleischl ura
kat , kik valóban a leg- 
nemesb verseny’ terén 
működnek , a jótétben 

ügyekezvén egymást fölülmúlni. A B. H.' va
sárnapi száma ismét egy illy, de leeresztett si
sakkal, versenyzőt nevez, ValóbaD jól esik illy 
tények’ följegyzésével nyithatni meg bírszem- 
lénket.

— Nemzeti színházunkban is volt múlt hét’ 
folytában egypár jótékony czélu előadás, azon
ban az épen előadás előtt be beállott igen kel
lemetlen idő miatt kevesbbé dús eredményű, 
mint azt mindenesetre remélnünk lehetett volna. 
Az egyik múlt hétfőn a budai irgalmasrend’ szá

mára gyümölcsözött volna, ha a Bűvös vadász QT 
nagyobb büverővel bír vala a nézőség becsődí- 7Í  
tésére. így azonban a neveztük szerzet kevés
sel kaphatott többet a — jóakaratnál, mellyet 
az igazgatóság e szerzet' emberiség körüli mű
ködésének elismeréséül tanusíta, midőn egy e- 
lőadást rendeztetett számára. — Másik a múlt i 
csütörtöki, ünnep első napjáni academia volt, J 
melly a hangászegylet' javára jövedelmezendett, \ 
ha a színház látogatottabb lett volna- Az Ígért 
élvezet elég vonzerővel bírhatott volna pedig. í  

Beethoven’ Symphoniája, meg koszorús Ga- 
raynknak egy magyar Cantateja tevék annak 
főrészeit. Az előadás elég jeles, gondos és 
pontos volt; részt vettek benne a hangászegy
let és énekiskola' növendékei’, s a nemz. szín
ház’ tagjai, s mindnyájan kielégítőleg feleltek 
meg szakmáiknak.

— Minthogy színháznál vagyunk, fűzzük 
ide mindjárt színházi híreinket. Országos igaz
gató ő mélt. Bécsben mulatott néhány napokig , 
intézetünk’érdekében. Többi közt B e r l i o z  és 
D r e y s c h o c k  meg lőnek nyerve, magán ver
senyeiken kívül a nemzeti színházban is működ
ni. Élvezetes estvéket ígérhet magának intéze
tünk’ közönsége. Berlioz és Dreyschock e percz- 
ben Bécs’ ünnepeltjei, a concertévszak' arsz- 
lánjai, kik mellet az osztrák székvárost jelenleg 
elárasztott vándormüvész sereg mély árnyékban 
marad. Mikor érkezik meg a neveztük két mű
vész , még nem bizonyos.

— Többi közt Bécsben azon hír kering , 
s mint bizonyos állíttatik, mintha Benza urnák 
a bécsi udvari dalszínháznál már több hónap 
óta erőben levő egyezkedése volna Wild ren
dező úrral, s mikép ott igen csodálkoznak, hogy 
kötelezéseit nem teljesíti. Ezen hírnek mi hitelt 
adni egyátalában nem tudunk, miután B. ur nem
zeti intézetünkhöz van lekötve hosszabb időre.
Azt pedig távúiról sem ,tehetnék fel, hogy B. 
ur csak úgy titkon sugorgatná a bécsi szerződ- 
vényt, hogy a közönség' sympathiáját amúgy 
machiavellice végperczig fentartsa, s aztán egy 
szép reggelen istenhozzádot mondjon nemzeti 
színházunknak, természetesen magával víve 
Hesz Rózát is, ki a pesti közönség' kegyét, 
szép hangja’ daczára is , nem egyhamar fogja 
még bírhatni. Nem hiszünk pedig e híreknek 
a fönebbi okon kivül azért sem , mert nem kép
zeljük , hogy B. ur ekkép járhasson el irányá
ban intézetnek, melly őt a vidéki sötétségből 
kiemelte, s mellynek köszönheti, hogy tehetsé
gei s ügyekezetének fényes tér nyílott. Ez há
látlanság’ színén kivül még egyébféle színnel 
is fogna bírni. — B. urnák tehát bizonyosan 
eszében sem lehet semmi költözködés.

— Akadémia e hét’ folytában egy neveze- 
tesb volt, mellyet a p e s t i  k o r  múlt kedden, 
saját szállásán rendezett. A termek alig bírák



befogadni a nagyszámú s minden rendű hallga
tóságot. Schodelné assz.' lélekteljes éneke, La
borfalvi k. a.’ kifejezésteli szavalása, a Rupp- 
recht nővérek’ művészi zongorajátéka, (a négy 
nővér egy nyitányt játszott két zongorán 8 kéz
re) továbbá Füredv ur’ kedves népdalai s Rit
scher ur’ szép tenoréneke valának főbb élvpont
jai a legutósó számig igen érdekes akadémiának, 
mellyben az említettük művész urak s asszony
ságokon kívül részt vettek még Hesz k. a., Er
kel, Egressy G., Fáncsy, Benza urak s a nem
zeti színház’ zene- s dalkarának számos tagjai. 
Verseny után a társaság’ egy része együtt ma
radt s fesztelen mulatkozásban tölte együtt né
hány órát. — H á t  a n e m z e t i  k o r  mi k o r  
mo z o g  má r ?

— Igen fényes társaság tölté egyikét a leg
vidámabb estélyeknek múlt kedden nagyságos 
Kubínyi Ágoston kr. tan. ur' barátságos termei
ben. Ä lelkes házigazda’ meghívására nagyszá
mú vendégkoszoru gyűlt itt össze, a késő éjig 
élvezve egy müveit társalgás, kifogvhatlan házi 
szívesség s lelkes mulatozás’ritka kéjeit. Ő nagy
sága a tisztelt házigazda másnap elutazott.

— I g a z o l á s .  A 303-dik számú Buda
pesti Híradó Hirharangjában azon öszveg iránt, 
mellyet Szentpétéry Zsigmond ur’ számára még 
nyárutóban véghezment jutalomjátékára tiszte
lői begyűjtötték— méltó felszólalást olvasván, 
miután magam is egy IV-dik számú gyűjtő ív
vel megbizatva valék, igazolásomra az ide mel
lékelt következő tartalmú nvugtatványt közlöm : 
,,Nyugtatvány — Melly szerint megismerem, 
hogy t. Degré Alajos úrtól a hozzám IV-dik 
számmal jegyzett, Szentpétery Zsigmond derék 
művészünk 30-dik évi szinészsége jutalmául 
gyűjtött 18 pft. 10 kr és 3 db aranyat hiányta
lanul átvettem. Pesten nyárutó’ 17. 1845. S a r- 
k a d y J á n o s s. k. mint megbízott — azaz ti- 
zennyolcz ft tiz kr pp. és három db arany.“— 
Innen kiviláglik, hogy én , ki szinte szerencsés 
valék a derék művész’ számára gyűjtendő ösz
veg’ egy ivével megbizatva lenni, a nálam be
gyült pénzt még illető idején, azaz múltkori ju
talomjátéka előtt, hiánytalanul beszámoltam s 
az illető urakat azok' nevében, kik ivemen ada
kozni szíveskedtek , felhívom , hogy méltóztas- 
sanak számadásaikat a szerint, mint a gyűjtő- 
ivek’ homlokiratán ígérve volt, hírlapok utján 
megtenni, s a  többi t. ez. szerkesztőségeket, 
mellyek eziránt szinte felszólaltak, egész tisz
telettel felkérem, szíveskedjenek igazolásomra 
— ki szinte egyik gyűjtő valék ;— e rövid nyi
latkozatomat átvenni. — Kelt Pesten, télelő’ 
18-kán 1845. D e g r é  Al a j os .

— ,,H a z a i r e j t e l m e k “ czimü regé
nyem— illy hirdetést közöl Kuthy L. ur — saj
tó alatt van, s új évre három füzet meg fog

jelenni. A haladhatlan akadályok miatt nem ad
ható metszvényeket költséges díszkiadás kár- 
pótlandja. Tisztelt ívtartóimat, kik szívesek 
voltak müvemre előfizetőket gyűjteni, őszintén 
kérem, méltóztassanak az íveket a pénzzel e- 
gyütt minélelőbb kezemhez küldeni (Pest, Zrí
nyi utcza b. Forrayház), s megírni, hogy az 
íveikre jegyzett előfizetők mellyik könyvárus
nál akarják példányaikat kézhez venni. Példá
nyok csak az előfizetések beküldése után fog
nak kiadatni.

— Már lehet egypár hónapja hogy hírla
pok hirdeték, mikép Degré Alajos urat, jeles 
novelláiért, névszerint pedig a Honderűben 
megjelent Ná s z  éj czimüért ezüst Írószerrel 
készülnek megajándékozni fiatal tisztelői. Az 
írószer, mint halljuk, már munkában van, s igy 
azt a megtisztelendelt iró rövid időn meg fogja 
kapni.

— Frankenburg Adolf bajtársunk tegnap 
foglalá el ünnepélyesen székét a magyar akadé
miában , egy humoristicai fölolvasással, melly 
mind végig élénken érdeklé a szép számban 
megjelent tagokat.

—Nemzeti színházunkban tegnap estve ada
tott Fáncsy ur’ javára Hugo Victor’ Ruy Bl as  
ez. igen jeles drámája. Felőle bővebben majd 
Thaliánk szóland.

— A budai színházba új igazgató s tár
saság kerestetik. Vájjon nem lehetne-e valamit 
lendíteni a magyaroknak egy magyar színtársa
ságnak e padokon újbóli meghonosítása körül ? 
A próba, ha nem használ, ártani nem fog, 
mondja egyik színmüvében Szigligeti.

— Luczenbacher ur, fakereskedő, több 
öl fát ajándékozott a nőegyletnek, a szegény 
nép között ingyen kiosztandót.

— P r i v o r s z k y  ur legközelebbi csü
törtökön d. u. nyitja meg pompásan kiújított 
redouttermeit egy zenepróbával, melly alkalom
mal két zepekar (egyik a Biharybanda) fog fel
váltva működni. A termek valóban gyönyörűek, 
gyertyafénynél pedig igazán tündének lesznek.

— A Társalkodóban kimerítő tudósítás ol
vasható a t o l n a i  s z e d e r e g y l e t ’ múlt 
őszelői közgyűléséről , s az egylet’ állapotáról, 
mellyet szívesen fölvennénk, ha a hely enged
né, igy azonban kénytelenek vagyunk az olva
sót a Társalkodóra (103-d. szám, télelő' 24) 
utasítani.

— Végre szives köszönetünket fejezzük e 
mai, mint ez évben utósó szemlénk’ végén, 
azon igen tisztelt írói koszorúnak, melly lapun
kat munkáival gyámolítani szives vala, s közre
működésüket a Honderű’ hasábjain jövőre is 
bizodalommal kérjük. KÖszÖnetet^kell továbbá 
mondanunk a vidéki tisztelt levelező uraknak , 
kik Vidéki futár czimü rovatát lapunknak olly
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változatos érdekűvé tevék becses közleményeik
kel. Reméljük jövőre is fenlartandják e rovat' 
elismert érdekességét. Legeslegvégül pedig a 
mélyen tisztelt olvasóközönséget figyelmeztet
jük , mikép e számmal a Honderű 1845-d. évi 
folyama berekesztve, s hogy újból előfizetni 
méltóztassanak. — Mindnyájokra pedig virrad
jon föl az újéveknek legeslegboldogabbika !

fSODííSS SFWSlá®.
EBRECZENI HIRCSEN- 
GÖ. A tél fehér fejével 
hidegen beköszöntött, de 
nem veszszük olly na
gyon fel ő kegyelme a 
gyarkodását, mert ná
lunk fa terem a nagy 
erdőn elégséges , s .ol
csón jutunk hozzá. Csak 

azon lehet csodálkozni, hogy szétvonuló tár
sas köreink össze nem engesztelődnek a me
legség miatt. Szó a mi szó uraim ! de az egyet
értés és barátság' szelleme összefonhatna vala- 
hára bennünket. — De miért is az elkülönzé- 
sek közöttünk? okára nem lehet akadnunk. 
Mert itt sem vagyon, sem rang, sem hivatal, 
sem nyelv által nincsenek elválasztva a tagok 
egymástól, s igy nincs akadály, legalább oly- 
lyan, melly az egyesülést gátolhatná. Örül az 
ember'lelke, ha képzeli, hogy ha akarnánk, 
minő igazi magyar szelleművé képeződhetnék 
társaséletünk; de mikor lesz ez , a jó Isten tud
ja ! Minő fonákság,— hogy most kozelebbrül 
többet ne említsek, — az, hogy a két casino, 
szinte éve lesz , mióta a k a r  egyesülni, és még 
sem egyesül. Hát miért ne olvashatnának a pol
g á r i  és f r a k k  os ,  vagy úri casino tagjai 
egy födél alatt hírlapokat? s miért ne társa
loghatnának együtt e két casino’ tagjai, miért 
csak az a k a r a t ?  végre is kellene hajtani az 
akaratot, s ez mindnyájunkon áll egyedül. — 
Ne kigyenek uraim mindennek, mert K ö l 
es  e y n k eme szavai:

„Vannak ollyan perczenetek

j kit tárt karokkal, s lélektánczolás közt fogad- 
i tak !... ugy-e bizony, egyesülést ajánlott édes 

szép mindnyájunknak ?! s mit irt a ,Vendég
könyvbe is, mindenikünk szájtátva nézte, s 
olvasta már, ne feledjük olly hamar a nagy 
embert! Most elég erről , a nélkül is fogok tár- 
saséletünkröl ezután még gyakrabban szólani.1) 
Van széles e Debreczenben más is, ki az iro
dalmi téren jeles elmeéllel működik a válaszfa
lak' rombolásában, s nem kevés sikerrel buráz- 
kodik társadalmi ferdeségek’ kutatásában, állít
ván azokat maga s mások’ mulatságára az ol
vasó világ elé. — De míg az ő szemei a nagy 
közönség felé iránvozvák — mellynek balságain 
igazítni akar, — t u 11 á t a legközelebb esőkén, 
melly vele egyetemben más leirhatlan okon kí
vül azért is fö l l á t  , mert ő olly szépeket ir.

Még az itteni „ É r t e s í t ő h ö z “ vau néhány 
szóm, mellyet szarvas hibáiért nem lehet meg 
nem rónom, s minek lehetlen czélját fölfogni. 
Ugyanis a 48-dik szám’ „ V ő l e g é n y  és 
m e n y a s s z o n y “ czimü czikkében minek 
olly szemérmet, s erkölcsiséget sértő beszédek, 
meilyeket szemtelenségük miatt itt meg sem 
említhetünk? Ez édes tudakozódó intéznök ur 
nem fogja lapja' becsét növelni. Ugyané czikk- 
ben van egy érdekes hirdetmény , mellyet kü
lönössége miatt kell megemlítnem, mint az iro
dalomban furcsa tüneményt; csak néhány sza
vait közlöm a z , , Ú j s z í n m ü r e  e l ő f i z e t é s i  
k é r e l e m n e k ,  mellynek czime „ Ké t  m 3- 
g v a r  l e v e n t e ,  és  ké t  a n y a  e,gy f i a “. 
E folyó évi télelő’ lö  kén sajtó aiul kijövő, és 
csinos borítékkal ellátandó munkám' előfizetési 
felsegélésére mélly alázattal kérem föl, az e - 
l ő f i z e t é s t  30 p. k r a j e z á r o n  f e l ül  k e 
g y e s s é g r e  b í z v á n . “ Elhallgatom a szerző 
nevét, elég ha az „ É r t e s í t ő “ olvasói előtt 
compromittálta magát.— Ugyan csak az „ Ér 
t e s í t ő “ 51-d. számában , igy szól: folyó hó' 
télelő 20-kán Várady Pál igazgató' jutalmául 
„ O b s i t o s “ új eredeti színmű dalokkal. — 
Irta Kovács Pál, a m a g y a r  t u d ó s  t á r s a 
s á g t ó l  s z á z  a r a n y  p á l y á d  í j t  n y e r t .  
Nem tudom a közönséget tartják-e tudatlannak 
önök , s a napi eseményekkel nem gondolÓDak, 
vagy önök azok? Tehát máskor vigyázat... dixi.

Az embernek éltében,
A mellvekben s e t é t  l e s z e n  
F e j é b e n  és s z i v é b e n . “  

beteljesedvén, ránk nevetségesen fognak illeni. 
— Én még azt teszem hozzá , hogy vannak ná
lunk ollyan emberek, kik, vagy balfogalmak, 
vagy más anyagi érdekekből agitálnak az egye
sülés ellen , — és pedig, ha magunk körül szét
nézünk, mindenkire tüstént rá lehet ismerni 
szőre-bőréről. — Világosabb demonstratióval él
nem . úgy hiszem fölösleges!... S z é c h e n y i ’ 
szavai fölöttébb nagy hatással lettek önökre,

DEBRECZENI PAPRIKA.
LEVÉL SZÉKESFEHÉRVÁRRÓL. K e d 

v e s  C a e s  ám!  Azt hinnéd tán, hogy városunk 
legkevesebb életerőt sem fejt ki azon társaihoz 
képest, mellyekről olvassuk, milly előlépést tet
tek a haladás’ szép utján, mert mióta elváltunk 
egymástól, csaknem mit sem hallottál Fehérvár
ról, mellynek kebelében az édesanyai tej s a 
szülői szeretet ölelő karjai közt ringattak ben
nünket. Én ugyan még most is a gyermeki kor’

1) Ki is kérjük, s elvárjuk. Szerk.



gyönyörpillanatait élvezem szeretett, szülőim’ kö
rében, de te már túlélve gyermekkorodat, anyja 
vagy egy gyermeknek, melly úgy hiszem szo
morúságodban vtgaszod, bajaidban gyámolod. 
Igen, ez édes testvéri szeretetre emlékeztető 
pillanatban juta eszembe, hogy, midőn levelemet 
küldöm, írjak néhány sort városunkról, mellvről 
hiszem a jó hazafi örömest, a hon’ leánya szí
vesen olvas. Tudod s emlékszel még, milly szé
pen fejtegettük egymás közt, miben álljon a ha
zának boldogsága; emlegettük, mikép csak a 
szépizlés fejti ki legelőször is a tiszta morált, 
millyre a család’ boldogsága, s erre a hon veti 
reménye' horgonyait; a csínnal díszlő külső, 
rendes tisztasága a városnak fölébreszti a lakók
ban a műveltség' eszméjét, rájuttat a gondolat
ra, hogy itt nem holmi utczai beszédekre, ha
nem a szépre s szépet utánzó morálra van in
tézve a társaskör’feszült figyelme. Igen, illy esz
me vala beszédünk’ egykori tárgya, de sajnoá, 
hogy nem irhatok illyest városunkról; szomorú, 
hogy nem beszélhetek e fejtegetett elv’ szülemé
nyeiről, mert itt bizony nélkülözve a csinos.., 
mit sem törődve a valódi széppel, a társasági 
körök eloszolva, mindenik gunyhójában itélgeti 
szomszédja’Öltönyéről annak személyét. Hacsak 
csinos ruhába öltözködöm, már annyi meg any- 
nyi szót kell hallanom, mellyet csak műveletlen 
s eldurvult kor’ embereitől lehetne várni. Innen 
veheted észre, mennyire fejlődtek városunk la
kóiban a boldogító eszme’ bimbaji, hol ember 
embert illy ferde figyelemmel kisér, hol szinte 
félve kíván kiki láttatni; képzelheted, mi jót s 
szépet lehet írni városunk’ csinosodásáról is. A 
régi rósz kövezet még most is ta r t! de" lámpá
ink mégis szaporodnak, talán nektek sincs Pes
ten több, csakhogy tán nálatok ég, de minálunk 
olly vakító fénye van, hogy az ember mellette 
könnyen elesik. De Caezám, bezzeg a vásárpia- 
czon készül egy nagy lámpa, milly kellemes le- 
end majd járkálni szép világánál, kivált ha gyúj
tó lángja lesz, a szerelmesek' szunyádé szerel
mét bizonynyal életre ébresztendő — Sajnos 
továbbá, hogy mulattató tárgyaimtól megfoszta- 
tom ; eddig az olvasótársaságnak is tagja voltam, 
de az is tönkre jutva igazgatósága alatt, mahol
nap könyveit fogják elárverelni; majd egykettőt 
számodra is fogok szerezni. A derék leány- 
nevelő intézet bimbajából kifejlődött, most már 
majd ők fogják fejteni a hon’ növendékit; nem 
soká tudott fönmaradni, mert nem volt elég olaj. 
de azt mondják hogy hetedik és nyolczadik i s 
kola leend az intézet helyett. — De majd el is 
felejtek szólam a színházról. Egész adventén át 
Hevesv’ kévés társasága derít; szegények ván
dorlók, mert még ruha után is a pestiekhez rán- 
dulgatnak Pittl’ gyorskocsiján. Az előadott dara
bok közt legsikerültebb volt a .Vándor színészek1 
czímü. Mondják hogy itt nálunk is készült egy
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színdarab, szerzője bizonyos Bökfi Zachariás, 
ismerjük a szerzőt; minő sükere lesz müvének, 
majd ludósítlak. Addig is, ha talán nem igen vi
rágosán Írtam, bocsáss meg, majd gyakorlat u- 
tán jobban belejövök, és ha szívesen veended le
veleimet, másodikat várhatsz rövid időn testvé
redtől MARITÓL.

LOSONCZ. Dec.’17.1845. ( Nec r o l og . )  
A ref. lyceumbani jogászkar W1 a d á r L a j o s 
ban egyik kitűnő ifjú tagját veszíté. F. h.’ 14- 
ke szülőinek leggyászosban kelt föl. A gyönge 
idegzetű ifjú táncz utáni meghűlés okozta ideg
lázban rövid ideig betegeskedve, távol szüléitől 
bár szerető rokoni karok közt, élte' 18-dik évé
ben szűnt meg élni. — A megboldogult honth- 
megyei származású. Tegnap délután kisértük ki 
a tavaszkorában elhunyt ifjút végnyugalma' he
lyére. Mielőtt azonban a sír ölébe fogadta volna, 
a lelkész ur és Filo Lajos jogász tartónak fölötte 
írna- és bánatos emlékbeszédet. —■ S könvező 
szép ifjú hölgyek, a tanulóifjúság’énekkara, bus 
zene és égő szövétnekek’ kíséretében, nemzeti- 
es öltözetben vivék a halottat örök nyugalomra, 
volt tanulótársai — a jogászok. Elhunytát itt 
helyben mélyen kesergik rokonai T. Guoth La
jos ur nejével Wladár Ágnessel, T. Steller János 
bolcsészettanár ur leányaival és T. Steller Antal 
ur nejével Plachy Vilma asszonynyal. Nyugod
janak békével hamvai!!!

VECSEKLŐY BÉLA.
ESZTERGOM. A széptebetségü veszprémi 

Theindl kis zongorahős, prímás' ő hgsége által 
is gyámolítfatván, ugyan ő főméltósága’palotájá
ban — jelenlevőn egyszersmind patriarcha 
egri érsek' ő exja — f. hó’ 12-kén díszes kör
ben hangversenyt adni szerencsés volt, s köz
tetszést aratott.

Városunkban nem élénk az élet, kivevőn a 
hivatalszobákat. Itt sem színészet, sem hangver
seny, sem estélyek, sem pártviták, sem védegy
leti buzgalmak, sem egyébnemü élénk mozgal
mak. Egy roszul terülő városnak ez sorsa, mert 
terhes a közlekedés kivált feneketlen sarakban. 
A farsang sem igen biztatja hölgyeinket, mert 
kevés a tánczos; s meg kell vallanunk, hogy 
nincs is ügyes bálrendezőnlc. — Az olvasókör 
újra megállapodván , a társaséletet nem bírja 
szárnyra költeni; mert itt kevés a társalgó, kik
re a magánfalak közt nagy a szükség, nem igen 
jut ember nyilványos gyüldére. — Azoknak, kik 
gőzösön föl a Dunán nem eveztek ez őszszel, 
s a fölségesen fölemelkedett székesegyházunk’ 
kúpját még nem látták, ezennel tudtul adjuk, 
hogy a 47 öl magosságu kúp már befejeztetett; 
hogy is ne, hisz a főpap heruzeg 200,000 fo
rintot áldoz évenkint hazánk’ e fődíszének épí
tésére, mellyet Dunán és vasúton utazók egya
ránt látni s naplójokba jegyezni fognak. — Bol
dog újévet n\ ájas olvasó ! SZIVES-
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— KASSA, telelő’ 22. Napokban a tár
salgási egylet és a takarékpénztár legtöbb élénk
séget fejtenek ki; az elsőbben múlt hónapban 
a választmány megújíttatott s egy tagot kivéve 
a többi ismét megválasztatott, később a vá
lasztmány’ köréből közakarattal és megegye
zéssel mint mindig , úgy most is a legtöbb sza
vazatot nyert, köz bizalom ölelte megyei levél
tárnok s tbiró Klestinszky István urat elnökül 
elválasztó, kinek is ismert csüggedhetlen buz
galmától, széles tapasztalásától és kitartó eré- 
lyességétől az egyletre nézve, annyival is inkább, 
hogy mint tapasztaljuk , majd egyedül ő a z , ki 
úgy a magyar mint német pár t*) bizalmát bírja 
és a két elemet, mély belátásával legszehb 
módon megegyeztetni tudja, csak minden szé
pet és üdvöst lehet várni. Egyébiránt nemzeti
ség’ tekintetéből, daczára a túlnyomó német 
elemnek 1 2) az egylet kitűnik azáltal, hogy va 
lamennyi magyar hír és divatlapokat rendesen 
járat, csupán arra figyelmeztetjük, hogy ideje 
volna már valami könyvtárról is gondoskodni, 
és a divatlapok mellett megjelenni szokott, sok
szor több nézetből érdekes képeket rámákba 
foglalva, azokkal az olvasóteremet ékíteni. A 
takarékpénztár folyton szép részvétnek Örvend, 
és sokakat az uzsorásoknak, kik kivált mióta a 
zsidók bejöttek, nem csekély számmal vannak, 
romboló kezeiből megmenté. A kassai szegé
nyek’ házában létező posztógyár’ gyártmányait, 
addig is, mig ezen minden tekintetben pártolást 
érdemlő gyárról részletesebben szólandunk , a 
vevő közönség’ részvétébe bátran ajánljuk.

Az uraságok már majd mindnyájan benn 
vannak, s eddigi egyedüli mulatságuk a német 
színház; igazgató Huber Ignácz Budán történt 
bukásával az igazgatóság ideiglenesen 3) Horn 
Robert színészre a városi tanács által átruház
tatok. Ez idei társaság, kivéve daljátékokban 
Seeburg első énekesnőt, a tavalyinál sokkal 
gyöngébb , első szerelmes ismét nincs , Löffler 
minden csak első szerelmes nem; drámákban a 
nők a tavalyiakat ki nem pótolják, egyik koző- 
lük , a derék, különösen vonzó Kramer k. a. 
itt van ugyan, azonban nem játszik, hanem 
egy four’ pártfogása alatt művészetében házi
lag tökéletesedik.—A bohózati személyzet mind-

1) Fájdalom , hogy két párt létezik — de nem cso
da , hisz Kassán vagyunk, — azonban mindennek 
eljő a maga ideje.

2) Túlnyomó pedig azért, mivel a magyarok a köz
ülésekben épen semmi részt nem vesznek, s az 
mindenesetre vétkes közönbösség. T ö b  be n .

3) A színházra, m int ha llju k , csőd fog hirdettetv: 
kiváncsiak vagyunk , a magyar vagy német vál 
lalkozóé lesz-e a győzelem ? e részben a közel 
gö városi tisztújítás’ m ikénti kimeneielétöl is so 
függ , — majd meglátjuk.

azáltal teljesen kielégítő, Voll Amáliánál színpa
dunkon jelesebb helyénekesné (Localsaengerin) 
nem volt, a kél komikus Baptist és Weiss urak 
a félholtakat is megnevettetnék , kivált az utósó, 
ki magyarul is jól beszél ‘) a közönség’ nagy 
kegyencze. A színház majd mindig tömve, e- 
gyébiránt a magyarok jobban pártolják mint a 
németek, mert a páholytartók majd mind ma
gyar mágnások , s ehhez nem kell commentár ; 
— az itteni haute volée , kevés kivétellel, ma
gyarul csak beszélni is restel , tán mondhatni 
szégyenl, — éljenek !!

Abaujmegye e hó’ 1-ső s több következő 
napján közszeretet s tiszteletű lelkes főispáni 
helyettes Vitéz János ő mltga elnöklete alatt 
tartott közgyűlésében a régtől olly kívánatos 
magtár’ megalapítását elhatározta , mindjárt kez
detben 5000 pftért élet fog vásároltatni, a 
magtár’ ideigleni felügyelőjének Mezősy Pál ur 
neveztetett.

Közelebb a védegylet is két ízben közülést 
tartott érdemdús kedves másodalispánunk Pa- 
tay Sámuel ur’ elnöklete alatt; a közülésben 
számos derék nők is vettek részt; a lelkesedés 
elég nagy, azonban a részvétellel tettlegesen, 
mint tapasztaljuk , nincs arányban.

A farsang közéig, tánczvigalom elég lesz ; 
a nőegylet télhó’ 17-kén, a védegylet pedig a- 
zon hó' 28-kán adand tánczvigalmat, az utósó, 
mint észrevettük, igen fényes leend, egészen 
magyar szellemben. A zenekar, már régibb i- 
dőktül itt a legjobb oldalról és zenébeni ügyes 
jártasságáról ismeretes Friedl Ferencz színházi 
karnagy’ vezérlete alatt álland, s igy bizton 
állíthatjuk , hogy a zene ez idén jó és kielégí
tő leend. — Az időjárás igen rósz , fagyni nem 
akar , többnyire mindig esik , nagy sá r , az u- 
tak több helyen majdnem járhatlanok.

TÖBBEN.
— SZÉCSÉN. ( Ne c r o l o g )  KovácsiJá- 

n o s s y  N e p o m u c e n a ,  kisded An n a  és 
Má r i a  leányai’ nevokben is, fájdalmas szív
vel jelenti: szeretett férjének s illetőleg édes 
atyjoknak Ássa s Ablancz-Kürthi GHYCZY KÁ- 
ROLYNAK, t. Nyitra megye’ másod alispánjá
nak, élte' 40-dik, házassága’ 5-dik évében, 
tizenegy napig tartott ideglázban, a szentségek 
ájtatos felvétele után, folyó 1845-dik évi őszutó’ 
29-kén , délelőtti tizenegy órakor történt gyá
szos halálát.

l )  Weisz Ignácz ura t, k i ügyes tánczmester is , 
nemzeti színházi főigazgató gróf ö m ltga’ figyel
mébe több tekintetnél fogva, méltán ajánljuk.

T ö b b e n .
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MAGYAR NEMZETI MUSEUM 
TÁRGYÁBAN.

Folyó év nyárhó’ 1-töl magyar nemzeti Museumunknak 
e mai napig részint ajándékoztatok, részint megvétettek.

I. A KÖNYVTÁRBA.

1) Ő cs. kir. főherczegsége kegyelmes ná
dorunk nemzeti museumunk’ gyarapodását, vi
rágzását és fényét mindenkor lelkesen szivén 
hordván , tulajdon magány könyvtárából 56 kü
lönbféle munkákkal méltóztatott kegyesen orszá
gos könyvtárunkat gazdagítani. 2) A bécsi cs. 
kir. könyvnyomtató intézetben készült jeles mű, 
mellyben az úri imádság 608 különbféle nyel
ven foglaltatik, legfelsőbb helyről beküldetett.
3) A nmlgu kir. magyar helytartó tanács utján, 
több magyarországi könyvnyomó intézetekben 
kijött újabb, nagyobb és kisebb munkák, — 
valamint több hírlap is, ingyen küldettek be.
4) A magyarországi iparegyesület „Népszerű 
könyvtár“ kiadja az iparegyesület II-dik füzet.
5) A magyar gazdasági egyesület „Robot és
Dézsma erkölcsi és anyagi mező és statusgaz
dasági tekintetben — 3-dik pályamunkával. 6) 
Döbrentey Gábor tartományi főbiztos „Berzse
nyi Dániel müvei“ 3-dik kiadásával. 7) Petri- 
chevich Horváth, Lázár, mint a Honderű fo
lyóirat' igazgató tulajdonosa által „Honderű“ 
1845-ki 1— 45-dik számig. 8) Májer István 
esztergommegyei áldozópap „Népneveléstan“ 
irta Májer István, és Májer István magyar szent 
képei, tulajdon munkával. 9) Agnelli Ferencz 
szolnoki gyógyszerész Wege Karte stb von 
Schmidt, átlá.-t és dasz Erzherzogthum Oester
reich von Schmidt, munkákkal. 10) Deutsch 
Móricz szobafestő „Opera Divi Joannis Mesue“. 
11) Szádler József nemzeti museumi őr, 16 
különbféle munkákkal. 12) Dolezsalek Antal a 
pesti vakokintézetének igazgatója , a vakok’ ta
nítását tárgyazó 12 különbféle munkákkal. 13) 
Hanák János kegyes rendi oktató , három ter- 
mészettani munkáival. 14) Merényi Lipót,,Leg
újabb Franczia“ nyelvtanával. 15) Samarjay Ká
roly „Költemények“ tulajdon munkájával. 16) 
Grosser János, az ájtatos tanító szerzet’ kor
mányzója „Magycr és Erdélyországi ájtatos ta
nító szerzet’ névkönyve“ 1846. 17) Ponori
Thewrewk József táblabiró „B. Forray András 
Csanádi főispán emlékezete és hálaömledezések 
főméltgu herczeg Kopácsi József stb“ munkái
val. 18) Wagner József, karlsbat'i orvos „Karls
bad und seine Heilwirkung“ munkájával. 19) 
Frivaldszky Imre, nemzeti museumi helyettes 
őr „Zeitschrift für die Entomologie von Ger
man“ 3 kötet. 20) A Pázmány intézeti magyar 
társulat néhány tagja „Világ történet a katholi- 
kus ifjak’ számára, irta Annegarn, fordítva a

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---—

Pázmány intézeti magyar társulat’ néhány tagja 
által“ munkákkal szíveskedtek nemzeti museu
mi köoyvtárunkat gazdagítani. 21) Gáspár Já
nos nevelő „Humbold Sándor’ fölterjesztése a 
kir. museum’ tárgyában és Plan zu einer Her
ausgabe von Abbildungen der Denkmaeler dos 
preuszisschen Staates“ kéziratokkal kedves
kedett.

II. KÉPCSARNOKBA.

1) A pesti magyar művészeti egyesület’ 
Alapszabályai értelmében , az utósó kiállításban 
vett Marastoni Jakab „Görög nő“ czimü mes
teri olajfestvényével és az 1845-dik évi „éji 
szinkázás“ czimü kőmetszvényü mülappal. 2) 
Schöffer Albert hazánkfia „Csendélet“ czím a- 
latti tulajdon csinos olajfestvényével. 3) Hen
rik Károly gypszből két rámába foglalt öntvény
nyel. 4) Hohenlohe herczeg, a nagyváradi káp 
tálán lelkes nagy prépostja, Petrichevich Hor
váth Lázár által, két pókhálóra mesterileg fes
tett bibliai képpel. 5) Matizovich János, vá
lasztolt rizanói püspök s diakovári nagy pré
post, egy tyroli nőt és férfit ábrázoló s szinte 
pókhálóra festett két képecskével gazdagíták 
nemzeti museumi képcsarnokunkat.

III. PÉNZ, RÉGISÉGEK, DRÁGASÁGOK S
RITKASÁGOK GYŰJTEMÉNYÉBE.

1) Nemes Jászkún kerület váltsága 100-os 
és kegyelmes nádor urunk Jászkún kerületi gró
fi 50-dik évi hivatala viselése’ emlékére vere
tett 15 darab aranyat nyomó gyönyörű emlék
pénzzel. 2) Matizovich János, választott rizanói 
püspök s diakóvári nagyprépost 79 db római 
ezüst és 400 db római rézpénzzel. 3) Nemes 
Pécs városa a kebelében tartatott magyar orvo
sok’ és természetvizsgálók' 6-dik nagygyűlése’ 
emlékére veretett ezüst pénzzel. 4) Kubinyi 
Ágoston ugyanezen alkalomra veretett ékes réz
pénzzel. 5) Stessel Lajos , herczeg Eszterházy 
Pál’ házi orvosa 14 db különbféle külföldi fej- 
delmek’ ritkább ezüst és rézpénzeivel. 6) B. 
Podmaniczky János egy ezüst lengyel kis pénz
zel. 7) Bertniczky János Pilis szántói plébános | 
2 magyar ezüst, 5 római réz és egy tatár réz
pénzzel. 8) Szádler József nemzeti museumi őr 
Marsovszky József orvos’ emlékére verelettt na
gyobb rézpénzzel. 9) Nemes Biricsics Ferencz 
7 romai és 2 régi magyar rézpénzzel. 10) Her- 
telendy Károly táblabiró, Nerva romai császár 
nagyobb rézpénzével. 11) Ficsovics János táb
labiró egy ezüst magyar és réz orosz pénzzel.
12) Zelenák János táblabiró és kincstári tiszt, 
egy Aurelianus romai császár’ és egy Károly 
svéd király’ ezüst pénzével. 13) Kiss Ferencz 
táblabiró egy atya emlékére lenyomott érczle-

-------------------------<------------------------



—  520 —
mezzel. 14) Agnelli Ferencz szolnoki gyógysze- 

^  rész, 10 különbféle ezüst és 8 különbféle réz- 
pénzzekkel. 15) Benedicty György ügyvéd, két 
romai rézpénzzel. 16) Börzsönyi Ferencz zala- 
apáti uradalmi számtartó, 55 db Hunyady Má
tyás és 3 db Lajos bajor herczeg' ezüst pénzé
vel. 17) Paraisz János németszécsányi plébá- 
nus 11 különbféle ezüst és 47 különbféle réz 
pénzzekkel. 18) Német József kömlödi plébános 
7 különbféle ezüst és 23 különbféle réz pénz
zekkel. 19) Bonyhay Beniamin táblabiró, 24 
különbféle ezüst és 23 különbféle rézpénzzek- 
kel. 20) Kehrer József pesti választott polgár, 
két magyar ezüst pénzzel gazdagíták nemzeti 
museumi pénzgyüjteményünket.

Régiségeket s egyéb ritkasétgokat.
1) 0 cs. kir. főherczegsége fenséges ná

dor urunk által Seeber Fülöp bárótul szerezte
tett nagybecsű régi üveg billikom. 2) Néhai 
Szvetics Jakab kir. tanácsos által végintézetileg 
nemzeti museumunknak hagyott a) Chronomeier 
arany óra, és b) Bachus főt képző hajdan réz- 
edény, ő cs. kir. főherczegsége fenséges nádor 
urunk által nemzeti Museumunknak beküldetett. 
3) Ő cs. kir. főherczegságe József, fenséges 
főherczeg, országunk’ fenséges nádora József' 
cs. kir. főherczeg’ fia, egy Ó Budán találtatott 
1 % Öl bosszú érdekes frank időbeli régi sírkő
vel méltóztatott kedveskedni. 4) Nemes Tolna 
megye' rendei, egy Szegszárdon találtatott nagy 
ritkaságu romai fehér márvány kőkoporsót, 
több mellett e találtatott üveg, cserép, réz, kő
edényekkel s egyéb nagyérdekű régiséggel szí
veskedtek nemzeti Museumunknak ajándékozni.
5) Matizevich János, választott rizanói püspök 
és diakovári nagyprépost: a) 26 darab többféle 
szinü négyszeg régi kövecskékkel, b) egy régi 
érez pecsétnyomóval , c) öt hüvelyk magas 
érezböl készült romai geniussal kedveskedett.
6) Benyovszky Péter táblabiró, egy régi, Tisza 
Szalok helység' pecsétjével. 7) Kubinyi Ferencz 
táblabiró , egy Soroksáron találtatott % kila 
nagyságú hamvvedret. 8) Soos József cs. kir. 
kapitány egy régi rézpipát. 9) Agnelli Ferencz 
szolnoki gyógyszerész a) régi kétágú rézgver- 
tyatartót, b) régi ékes vastányért, c) érezböl 
készült kis oroszlánt, d) kis réz napórát. 10) 
Szentmártonvi József táblabiró , mátrában ta
láltatott régi német lovag kardot, ajándékoz
tak.

IV. A TERMÉSZET MŰVÉSZETI OSZTÁLY 
GYŰJTEMÉNYEIBE.

Ä) A z étllatok országából.
1) Ő cs. kir. főherczegsége fenséges ná

dor urunk, Alcsuthon lövetett két darab vad
macskát (Felis cattus ferus) és egy nyestet (mu

stéba foina). 2) Rosenberg orvos doctor, egy 
tengeri macska majmot. 3) B. Révay György , 
Thurócz megyei főispán 4 darab vidramenvétet 
(mustella lutreola) 4) A museum’ kézi pénztá
rából vásároltatott egy igen rttka fehértarka ró
ka (canis vulpes variegatus). 5) Schöfft Ágoston 
festőművész 80 db , többnyire ázsiai különbfé
le madarakat. 6) Denk Ágoston , zombori kincs
tári erdész egy tarka vadmacska bőrt, egy füg
gő czinke (parus pedulinus) fészket, és több 
madarak tojásait, 7) B. Ocskay Ferencz Spala- 
to környékén talált (Pseudopus serpentinus) kí
gyót. 8) Póbor Pál, modrus zengi lelkész ; Jó- 
náshalat (squallus Carcharias) az adriai tenger
ből. 9) KnÖpfer Vilmos orvos dr. egy fekPte 
hattyú tojást. 10) Wachtel Dávid, temesvári 
főorvos, egy rendkívüli nagy emberhiígykovet 
szíveskedtek magyar nemzeti Museumunknak 
ajándékozni.

B) Növények’ országéiból.

1) Wierszbiczky Péter kamarai sebész, 
100 darab bánsági szárított növénnyel. 2) Ür- 
ményi Ferencz koronaőr ő excja , Datolya pál
mának (Pboenix dactilifera) szárított példányá
val. 3) Zsembery József táblabiró, egy büdös 
körisfa' ritka kinövésével. 4) Szádler József 
nemzeti museumi őr némelly ritkább növények
kel , s két viaszból készült gombával kedveske
dett. 5) A museumi kézi pénztárból megszerez
tetett 35 darab dalmatországi , lopvanösző nö
vény.

C J Ásványoké országé bél.

1) Scitovszky János pécsi püspök ő excja 
60 db különbtéle baranyai márványnyal kira
kott ékes asztalt. 2) B. Podmaniczky János 65 
db jenői gránátos, 5 db csiga kövületet, és 
egy ősállati fogat. 3) Szluba Imre kir. tanácsos 
és Jászkún főkapitány , a Tiszában találtatott 
Elefant álcsontot. 4) Néhai Ivanics könyvárus’ 
örökösei , egy Elefant fogsor kovülelet. 5) Szád
ler József magyar nemzeti museumi őr, 21 db 
kövesült csigát. 6) Linczbauer Ferencz jászbe
rényi főorvos, egy Elefant válcsontot szíves
kedtek nemzeti museumunknak ajándékozni.

Végezetül a természet’ művészeti Osztály 
számára Walthier testvérek üvegből chemiai 
kis készületet; Bonyhay Beniamin ügyvéd pe
dig egy nagy szöllőtőbül készült fapipat aján
dékoztak. Költ Pesten, telelő 31. 1845.

kiM nyi Ág o s t o n ,
a magyarramz. museum’ igazgatója.

Budán, a kir. egyetem' nyomdájában.
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