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F E K E T E  LA J Ó S T U L ,

Ö N Z É S .

Das Ich nicht aus dem Nicbt-lch , das Leben nicht 
aus dem Tode, sondern umgekehrt , das Nicht-lch 
aus dem Ich abzuleiten, und darum muss von dem 
letztem alle Philosophie ausgehen. P i c h t e .

edves Terim! Önzők va
gyunk mindenben, — s 
miért ne lennénk? — Ki 
az, ki önmagát ne sze
resse, ki az, ki önmagát 
nem szeretvén, mást sze
rethessen? A világ hely

telenül ítél, midőn az önzést átatában vétek
nek bélyegzi. Az észszerű önzés kutforrása 
az erényességnek. Az életben önző az, ki 
magát túlzóan, kizárólag, sőt mások iránti 
kötelességeinek sértésével szereti; de kér
dem, szeretheti-e magát valaki túlzóan, ki
zárólag? s teszi-e ezt az, ki magát mások ! 
iránti kötelességeinek sértésével ügyekszik 
szeretni? én nem hiszem. A világ’ ítélete | 
szerinti önzés nem is önzés, de sőt ellen
kezője apnak. Ha ollymit tevénk, mi által 
mások'szeretetét és becsülését elvesztjük, 
nem csak önzők nem voltunk, sőt inkább 
azt tettük, mit tennünk saját érdekünkből 
nem kell vala. A ki önmagát a lehető leg
nagyobb mértékben szereti, az ollymit nem 
cselekhetik, mit az életben e szó alatt ,ön
zés4 értünk. Azon fösvény, ki minden fa
latot megtagad magától, ki nem is tudva 
kinek, czél nélkül halomra gyűjti kincseit, 
mindent tesz, mit önmagát szeretvén, ten
nie nem kellene, vagyis minden áron akar-

ja, de nem tudja magát szeretni. Hogy kel
lően szerethessük magunkat, hogy észsze
rűen önzők lehessünk, nem csak szívvel 

, kell bírnunk, inellyben tiszta érzelmek lo
bogjanak, de észszel is, melly megtanítson, 
mit és miként kell cselekednünk, hogyma- 

j gunkát igazán szerethessük. Szerintem a 
legönzőbb az, ki a méltányosság’ s mások 

I iránti kötelességeinek sértése nélkül, a 
maga javát a lehető legnagyobb mértékben 
kívánja s eszközli; — az életben pedig ön
ző az, ki a méltányosság’ s mások iránti 
kötelezettségének sértésével kíván boldo
gulni. Nézzük, kedves Terim I csupán a szó
ban, vagy az értelemben is különböző-e 
ítéletem a világ’ e részbeni ítéletétől ? Én 
semmi esetre sem engedem meg, hogy az, 
ki a méltányosság* s mások iránti köteles
ségeinek sértésével kíván boldogulni, bol
dogulhasson, mert az illy önzést a hízel
gés' nemei’ legigazságtalanabbikának tar
tom; — ellenben észtani tételek’ és követ
keztetések’ nyomán teljesen meg vagyok 
győződve, hogy ki mindent akkint tesz. mi
szerint kell szerettetnie, okvetlenül fog bol
dogulni. Tökélyes eseménytan nincs, s vél
hetnék, miszerint lehetnek esetek, mellyek- 
ben a méltányosság' s mások iránti köte
lezettségünk' sértésével is clőmozdithat- 
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nők javunkat, de ennek ellenkezőjét min- 
den egyes esetben könnyű átlátni. Mindent 
ész szerint cselekvén, kell boldogulhat
nom, mert ész nem akarhatja, hogy ne bol
doguljak; — de parancsolhatja-e az ész, 
hogy a méltányosság’ s mások’ józan igé
nyei’, sőt jogai’ sértésével (igyekezzem en- 
javamat előmozdítni? vagy ezt téve fogok-e 
elvégre boldogulhatni? Ki a méltányossá
got s mások’ jogait sérti, az hadat izén a 
társaság’ minden tagjának, s e harcz any- 
nyira egyenlőtlen, hogy a bukás eleve meg
jósolható. Miként nemzetek’ életében a bűn 
és hiba századok múlva boszulja meg ma
gát, úgy egyeseknél is az okszerütlenség 
elöbbutóbb szükségképen keserű gyümöl
csöt fog teremni. Életünk’ viszonyai, kö- 

j rülményeink annyira egymásbul folyók, 
hogy egyetlen tettünk szülő oka lehet sze
rencsénk- vagy szerencsétlenségünknek. 
Mert ki nem cselekszik méltányosan, má- 
soktul sem igényelhet méltányosságot, ki 
jogokat sért, bizonyos lehet benne, hogy 
az ő jogai iránt sem fognak tisztelettel vi
seltetni. A társaséletben egyetlen sértés 
sem maradhat boszulatlanul. Ellenben min
den észszerűen önző, midőn önjavát elő
mozdítja, a közügy’ előmozdításán ügyek- 
szik, mert senki sem mozdíthatja elő a ma
ga javát a nélkül, hogy az által egyszers
mind a közügyet is elő ne mozdítaná; — 
és viszont, ki közügyet sért, némileg ön
boldogságát sérti. E viszonlagos körülmény 
egyik bizonyító oka a világ’ okvetlen töké- 
lyesbülendésének. — Azonkívül pedig, 
hogy az igyen szerzett jólét csupán lát
szólagos s mindenesetre tünékeny, van még 
egy ok, mellynél fogva a jóérzésü ember 
az illyszerü jólétet és boldogulást, mint 
nem szilárd alapon nyugvót, eleve megvet
ni kénytelen. Nincs ember annyin rósz, 
mint lehetne jó, — boldogsága az Isten' 
fogalmáig, bűne csak azon fokig terjedhet, 
mellyen túl nem vétkezhetik s mellynél föl
ébred az öntudat’ szava, s az ész’ szövét-

t nekével visszavezérli az erény’ útjára. — 
Yan-e, ki nyugodtan élvezhesse a boldog
ságot, mellyel mások’ szerencsétlenségén

vásárolt, — van-e, ki örülhessen a jólét
nek, mellyet bűn fertőztet ?! A legromlot- 
tabb ember előtt is nagyobb kín lelkisine- 
retlenül élvezni, mert lelkismeretesen sa- 
nyarogni, — s az ok, hogy mégis sokan 
amaz állapotot választják, eszük’, itélőte- 
hetségiik’ gyöngeségében rejlik. Tagadhat- 
lan tehát, hogy önzők vagyunk mindenben, 
sőt hogy észszerüleg azok legyünk, hogy 
észszerüleg szeressük magunkat, nemcsak 
saját boldogságunk, de a világ’ tökélyes- 
bülhetése is igényli.

Az illyszerü önzésnek a méltányos
ság, az önmegtagadás nem csak nem ellen
téte, de sőt szükségképi kifolyása. Ki e- 
gésséges itélötehetséggcl bir, ki követke
zőleg igazán tudja magát szeretni, az tisz
tán átláthatja, hogy annak, ha mások iránt 
méltányos leend, soha kárát nem valland- 
ja s hogy a józan önmegtagadásnak min
dig szeretve-tiszteltetés a jutalma. Hogy 
mindig észszerűen önzőknek kell lennünk, 
világosan tanúsítja az is, miszerint az ön
megtagadás, ha túlzásig űzetik, bűnné fa
jul. Két életet egynek megmentéséért nem 
szabad feláldoznunk. Ki a szigetvári hőst 
nem észszerűen önzőnek állítná, annak be 
kellene bizonyítnia, mikép az akkor sze
rette volna magát igazán, ha életét meg
mentendő a vészt gyáván odahagyta volna. 
Mit bebizonyítni azon okbul is nagy feladat 
volna, mert elvitázhatlanul igaz, miszerint 
erős jellemű embernek sok esetben nem 
legnagyobb kincse az élet.

Mi a barátság, a szerelem egyéb ész
szerű önzésnél? Elemezzük, kodves Te
rim! ezen érzéseket egyenkint. — Hajó 
barátnéra akadtál, kinek érzelmei s gondo
latai a tiéiddel egyek, kinek folytonos tár
saságát óhajtód, s áldozni volnál kész, 
hogy biztosítva légy szeretető iránt, nem
de kimondhatlanul édes vonzalommal vi
selteiéi iránta? s miért? mert bírásában 
ízlésed’ kielégülését, igényeid’ teljesülé
sét, s következőleg szükségeid’ mellőzését 
leled föl. Sírsz, búsulsz halálán, de vájjon 
nem inkább tenmagadat siratod-e, hogy 
társaságától, az anyagi s főleg szellemi
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haszontul, mellyet körében élvezel, meg
fosztanál ?! — Igaza van Mendelssohnnak, 
midőn állítja, miszerint örömeinkben saját 
magunk’java, fájdalmainkban saját magunk’ 
kára nyilatkozik.

Ez áll a szerelemről is. Hisz a szere
lem és a barátság testvérek : lételemök 
eg y : az érzés, lakásuk egy: a szív. Kéjt, él
vet teremt mindkettő, azon különbséggel 
csupán, hogy a szerelem’ kéje hasonlíthat- 
lanul magasztosb, élvezetdusabb: S önzés 
volna-e a szerelem, kérded, — önző vol
na-e, ki életet, boldogságot kész feláldoz
ni kedvese’ élte- s boldogságáért? Én azt 
hiszem igen. Ok nélkül senkit sem szeret
hetünk, a szerelem maga szükségképen a 
legtisztább, legészszerübb önzés. Ha mit 
szeretünk, mert tetszik, azt alig szerethet
jük magunkért nem-szeretve. Én legalább 
nem hiszem, hogy magamat érdeklő ok nél
kül szerethessek valakit, s tagadom, hogy 
igazuk legyen a költőknek, kik a szerelem’ 
önzetlenségét fennen hirdetik. Mert ha e- 
zen érzés, ezen vonzalom’ illy gépszerü 
kezelése hatalmunkban állana, csak akar
nunk kellene, hogy bárki’ fiába s leányába 
beleszerethessünk. Mi, mint kecses olvasó- 
néim is tapasztalták vagy tapasztalandják, 
alig gondolható. De nem is kell felhoznom 
tételem’ bebizonyításául egyebet, mint a 
szerelem’idétlen kinövését, a szerelemfél
tést. Nem önzés-e ez, nem azért vagyunk-e 
szerelemféltök, mert saját magunk’ bol
dogságát akarjuk megóvni?Ki ezt tagadná, 
egyszersmind állítnia kellene, miszerint a 
mai világban minden férjnek, kinek neje, 
bocsánat a pongyola példáért, mást szeret, 
nem csaknem illik szerelemféltönek lennie, 
sőt inkább (igyekeznie kell, miszerint ne
jének űjonválasztottjáhozi vonzalma lehe
tőleg öregbedjék, mert hiszen a még min
dig s önzetlenül szeretettnek boldogságát 
igy eszközlendné legnagyobb mértékben. 
— Vagy alaptalan, vagy alapos féltésem: 
mindkét esetben többnyire saját masain va
gyok oka szenvedésimnek. Mindaddig, inig 
alapos tudomásom nincs, vájjon incgválto-

zott-e kedvesem’ szerelme, észszerüleg s 
jogosan igényelhetem vonzalmát; mihelyt 
alaposan, csalhatlanul tudom, hogy nem sze
rettetem, semmi jogom külsőségekkel, mint 
ígéret- vagy esküvel szerelmét követelni 
kedvesemnek. Ha szívjóság, műveltség, szép 
tettek nem, külsőségek bizonyosan nem 
fogják öt hozzám csatolhatni. Féltés ez e- 
setben a szerelemnek annyi, mint nekem 
az, ki becsületemet, létemet sérti. A leg- 
igazságtalanabb, mert hiszen szivével sen
ki sem parancsolhat önkényesen ; a legész- 
szerütlenebb, mert szerelmet, hol nincs, 
színlelni, s hol van, eltitkolni nem lehet. 
A mint leginkább szeretnék szerelemféltve 
szerettetni, mert ez legvilágosabb jele az 
irántami vonzalom’ szűztisztaságának: úgy 
sohsem fognék annyira észszeriitlenül ön
ző lenni, hogy szívjóság, szép tettek s szép 
érzelmeken kívül, egyéb eszközzel (igye
kezném mást arra kényszerítni, hogy sze
ressen. — Az emberi természetben van u- 
gyan félni, irtózni, nehogy elveszítsük azt, 
mi legnagyobb kincsünk, s mit elvesztvén, 
habozás nélkül vagyunk képesek az élet
ről lemondani: de a legszebb erény, a leg
szebb önmegtagadás egyszersmind, ha töb
bé nem szerettetünk, ezt olly szerencsét
lenségnek tartani, mellynek saját magunk 
vagyunk okai, nem bírván képességgel az 
érdeklettben tartós vonzalmat ébreszteni 
irántunk, s mellyet következőleg megbo- 
szulni vagy nem jogos módon megszüntet
ni akarni méltóságunkkal ellenkezik.

A barátságot, szerelmet s a szív’ min
den jobb érzését észszerű önzésnek tart
ván, a szeretetlenséget, haragot, irigysé
get stb ezen önzés* ellentétének keli állít— 
nőm. Ki mást nem szeret, rendesen magát 
sem szeretheti, kit harag indít cselekvés
re, az ritkán cselekszik ész szerint, s nem 
igy cselekvén, önboldogságát sem mozdít
hatja elő. —

A mint mindez áll egyesekről, egyesek 
lévén alkatrészei a nemzeteknek, állnia 
kell a nemzetekről is. A politikában min
den hiba, minden oksZerütlenség meg szók-

-----------------------------------— — -------------------------
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ta magát boszulni, s a nemzetek’ boldogul- 
hatása föltételezi, hogy önmagokat oksze
rűen szeressék. A franczia nemzet észsze- 
rütlenül volt önző, midőn királyokat oszto- 
gathatási vágyból földrészeket iparkodott 
meghódítani, s ép ezért megtöreték hatal
ma, s imádottját, a világ’ legnagyobb hő
sét nem láthattuk nyugodt kebellel meg
halni Helena’ szigetén. Ellenben mi ma
gyarok, midőn a védegyletet megalkottuk, 
észszerűen voltunk Önzők, mert csak el
fogult nem láthatja üdvös eredményeit, s 
csak romlott népben csinálhat rósz vért, 
ha jogos utón, senkit nem sértve, mi is tö- 
kélyesbülni, boldogulni törekszünk. Hiszen 
a honszeretetet is bűnnek kellene tekinte
nem a nagyobbszerü világpolgárság’ irá
nyában, ha nem tudnám, hogy az észszerű 
önzés’ egyik legszebb neme, ha nem tud
nám, hogy épen honszeretet által eszkö
zöltetik az egyetemes világ’ czéljának, a 
tökélyesbülésnek elérhetése.

Nem tudom, elég világosan fejezéin-e 
ki eszméimet, mellyek tán némi részben 
különöseknek is fognak tetszeni, de úgy 
hiszem, jól vagyok meggyőződve, ha állí
tom, miszerint a ki magát észszerüleg sze
reti, a ki észszerüleg önző, annak szeret
nie, szerettetnie s boldogulnia kell!

— —

B O K R É T A .
NŐMNEK

Mellynek szelíd varázsa 
Elég sokat beszélt.

S e néma vallomásban 
Leltem vigasztalót: 
Küzdöttem és szabad lön 
Ölelnem a valót!

II.

Enyém levél hát 
Szelíd alak !
Szivem’ gyökénez 
Csatoltalak ! . . .

Jer, jer ! ne lásson 
A csábvilág :
Rejtekhelyen leg
szebb a virág !

III.

A természet tanított 
Szeretni e hazát,
0 nö ! ki szívedet szent 
O l t á r o m u l  hozád.

A természet ölébe 
Jer hát érzéstele,
S föllelkesülten ott köss 
Örök frigyet vele.

Fogadd meg, hogy ha keblén 
Dúló vész ütne ki :
Még élted’ is — ha szükség — 
Feláldozod neki . .

S ha szívoltárodon illy 
Magasztos láng lobog:
0 hölgy! e szív örökké 
Ott térdepelni fog

ÚJÉVI AJÁNDOKUL.

i.

Meglátnom öt s szeretnem 
Egy pillanat vala,
S hőn érezém : mi boldog 
Lehetnék általa!

Szótlan valék, — hatalmam 
Nem volt az isteni 
Érzést híven lefestő 
Hangot teremteni.

De ifjuló szememben 
Lelkem hulláma élt,

Sötétes é j  a nökebel,
Nem éri napsugár —
Mégis virágokat növel 
Gerjelmivel, gerjelmivel.

De mély a szívnek tengere, 
Mélyen van a virág :
Ki csalja föl, ki bír vele ? . 
A pillanatnak ingere !

Ha ez tisztán a mélyre hat, 
Fölfölderöl az é j —
S a titkos édes indulat 
Reménye’ zöldjével mulat;
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S lesz tiszta ég a nőkebel:
Hajt hü szerelme n a p :
S gyöngyökbe száll a szembe fel. 
Mit a titok rejt és nevel . .

Nőm életem, nőm életem!
Felelj, nem igy van-e? . .  
Legszebb virág a szerelem.
Mert a szív’ oltárán terem.

V,
Télvihar zúg a vidéken.

Sárga, hervadt a virág :
Minden ágon, minden éken 
Bús enyészet férge rág.

S hQ szerelmem szűz virágán 
Folyton új levélke nő :
Hü szerelmem1 szűz virágán 
Flarmatcsep a drága nő.

Kedves illy gyöngy a virágon, 
Kedvesebb már nem lebet .
Árnyas ág vagyok mögötte,
Hozzá szellő sem jöhet.

Mért ne őrzeném híven öt ?
Néki kell köszönnöm azt,
Hogy szivemben télszakon is 
Feltalálom a tavaszt'.

VI.

Keblemben napsugár 
Az érzemény,
Csókjára felmosolyg 
A szűz remény.
S ha kék szemekkel ez 
Beám tekint,
A régi víg fiú 
Vagyok megint.

Miért is lelkemen 
A néma bú ?
Miért is arezomon 
A gyász ború ?
Enyém a nő, enyém 
E r ó z s a á g :
Többel mit adbaUnd 
Még a világ ?

De érzem újra azűm
Borúlátót'.
Hogy Is felejthetém 
Mély búm' okát ?
Megy és jön a tavasz 
Barátihoz :
S e r ó z s a á g n a k  egy
B i mb ó t se hoz ! . .

SZELESTET LÁSZLÓ

BORCSA ÉS A VASASNÉMETEK.
Beszély HAVI MIHÁLYtól.

f

Tiszteld atyádat és anyádat, 
hogy hosszú életU lőhess.

rdély’ kies vidékeinek 
egyik jelesbikérc veze
tem az olvasót, hol a 
szem mosolygó meren
géssel tévedez a tár
gyak’ különös, változa- 

7 ĵ tos tarkaságán, mellyek 
egy szép egészbe olvadnak össze s hol egy
nek látására a lelket vallásos kegyelet száll— 
ja meg. — Ki Visegrád’ nagyszerű omladé
kái alatt elhalad a nélkül, hogy lelke meg
döbbenjen ; a nélkül hogy emlékében az 
ősidők’ viharos panorámája, a megdőlt nagy
ság, a bekövetkezett nehéz idők s ezeknek 
halva hozott szülötti: a korcs unokák visz- 
szatükröződjenek, s kinek szive1 fenekéről 
mindezek sajgó sóhajokat nem szaggatnak 
fel, az most még ne kövessen, az c hely
nek, s ez neki botrány, az maradjon.

A beszély’ homlokán nevezett szemé
lyekkel még nincs dolgunk.

Szép Erdély1 délnyugati részén fek
szik egy igénytelen városka, neve : Deés. 
A város’ szinte délnyugati részén van a 
pont, hol beszélyünk’ főtárgyára lelünk, 
— s ki hinné ? egyszerű sziklapad az, u int— 
egy másfél öl hosszú, arányos vastagság
gal. Müvészvósünck rajta semmi nyoma, 
dürva, hamvasvörös sziklafok az istenadta, 
az idő’emésztő dühének odavetve. Ott fek
szik n várhegy’ élén, mellette halra a :égi 
vársánezok. s mögötte néhány lépésnyire 
egy torony áll. Alatta szilajsebesen suhan 
el a Szamos, melly minden tij kanyarulat
nál feltajtékozva, a távol hegyek közé ki- 
gyÓdzik. Szemben hcgvgyurnzet, virágos 
völgyektől álátszegve, mellvek Öléből csi
nos falvak’ tornyai kacsingatnak. Tul rajta 
csillogó havasok meredeznek, Mármaros’ 
északi részét Erdélyivel összekapcsolók: 
medvék’ és zergék’ őstanvái. Jobbra és hat



6

mögött az áldott Mezöség terül el dús ka
lászival és mosolygó egével, egész a nyílt, 
egyenes lelkű székelyek’ földéig : hol faj
tánk’ magköve eredeti keménységében, el
puhító máz nélkül, homályban de erőtelje
sen, fönáll. —

S miután e szép vidéket becsapongták 
szemeink, térjünk vissza a szirtpadhoz.

Tudva van, hogy őseink, midőn hét ka
pitány’ vezérlete alatt, a nagy nemzetván
dorlás’ korában, hont keresni kijövének, 
minden nyomnyi földet csak vassal és vér
rel szerezhettek, s hogy minden egyegy 
birodalom’ meghódítása után nagy nemzet
gyűlés tartaték. Itt hol mi állunk, a firól 
üra szállt hagyomány szerint, szinte gyű
lést tártának hajdan apáink, az elfoglalt s 
foglalandó földek fölött határzandók, s e 
szirtpadon foglalónak helyet a kapitányok 
mindheten, mi okért e kőpad, mint a gyű
lés’ emlékjele, illetetleniil s némi kegyelet’ 
következtében bántatlanul hagyatott hely
ben, bár körötte rontottak, építettek. — A 
mögötte álló torony későbbi, de igen figye
lemre méltó esemény’ emlékjele. Itt foga
dók el tudniillik nagyszerű pompával — 
hagyomány szerint — őseink a keresztény 
vallást legelőször, hol a roppant néptömeg 
a térítők által hangoztatott D e u s szót há
romszor utánharsogá, miként az emlékes 
torony’ kőlapjába vésve van, hogy : Hoc 
nőmén Deus  tér proclamarunt.

Innen származik azon közvélemény, 
hogy Deés ez alkalommal kapta nevét.

Illő volt e helyről s az emlékekről 
tiszteletteljesen beszélni, habár az előso
rolt történeti dolgokat a nép’szájában for
gó hagyomány a mondák’ csodás országá
ba helyzé is, és költeményeket függesztett 
hozzájok, mellyektöl azonban elválasztván 
a történet’ valóságát, illő volt ez emlékek
ről kegyelethangon szólani, és pedig a 
hozzájok kapcsolt eszmék miatt, mert hi
szen nem a szobrot, de az általa képviselt 
dolgokat kell tisztelni. A tornyot M. Teré
zia’ idejében javították.

Mielőtt e nevezetességtől megválnánk, 
szükséges elmondanunk, hogy az utazókon

kívül, e szirtpadnak két hü mindennapos 
vendége volt évek óta. — Bodó György, egy 
öreg obsitos, kinek lni szolgálatáért gara
sa is járt, s testvérhugának lánya Borcsa. 
Naponkint följárt az öreg a szőke leányká
val, s a padra telepedvén, jóízű pipázás köz- 
fa n a leánykát beszéddel tartá, inellynek 
tárgya többnyire a franczia háború volt, 
hol beszédébe ritka furfangosságokat szőtt, 
mint szoktak az öreg katonák; például hogy 
ö a világ’ végén is volt, honnan lábait le
lógatta, hogy ott a lekanyaruló ég’ boltján 
álló csillagoknál gyújtott pipára, s több ef
félét, miken a kis Borcsa gyermeki bamba- 
sággal álmélkodott. De a kőpad’ s torony’ 
történetéről is különös magasztaltsággal 
szokott beszélni. Borcsa, öreg bátyja’jóvá
hagyására, két rózsafát ültetett e kőpad e- 
lé,s azokat gyermeki szorgalommal öntöz- 
gette. S igy tartott ez mindaddig, míg Bor
csa fölserdülvén, az apai háznál rendes 
munkára fogatott, s csak időt lopva jöhe
tett föl rózsabokraihoz, mellyek, miként ül- 
tetőnéjök, virágra fakadtak.

II.

—  —  —  —  —  Mert arczai szebbek azénál, 
A hajnal csak azért lett szégyent vallva pirossá.

V ö r ö s m a r t y .

A hét kapitány’ tanácspadja, hova öreg 
és ifjú tisztelettel járult s hol hazafiui gon
dolatok lepik meg akaratlanul is az uno
kát, csakugyan háborgattatott, de csak egy 
ízben 183***ban, miként itt következik.

A várhegy alatt, a .Szamos’balpartján, 
épen a városka’ szélén van egy sörház, 
mellynek katlanában ízes sör főzetik, ho
va vasárnaponkint Gambrinus’ buzgó hívei 
kötelességüknek tartják megjelenni, ha tán 
hétköznap pénz-vagy időhiány miatt elma
radtak.

Borcsa’ atyja e házban sörmérő volt; te
kintsünk be. Az udvar' elején vásáros oláhok 
mulatnak, pálinka’ erejétől elkábultan; har
sogó ordítozások közt társalognak, ölel
keznek, csókolódnak, mit rendesen hajba- 
kapás, átkozódás és bőgés követ, melly 
közben egymást derekasan megtépik, míg



vegre újra ölelkeznek, barátságot isznak s 
egymást haza vezetik. Mellékesen jó lesz 
itt megemlítni azon jó urakat, kik — ne 
higyük hogy nem találkoznak — a népne
velési ellenzik; fontos okaikat a belbéke’ 
megőrzésére alapítván, minthogy szerintök 
a müveit pór fel fogna lázadni, holott az ő 
bibéjük csak azért fáj, mert a müveit pór 
majd ismerné kötelességét, tartozásait s e- 
zekért nyert j o g a i t ,  az illyennel pedig 
kény szerint bánni nem lehet; s igy a két
szeres robotoltatás, a termények' legjavá
nak, szintúgy a bor’ színének, mellynek 
minden csöpje egy fáradalomveríték’ osöp- 
jébe került, dézmakori elfoglalása, mit az 
áléit pór megint, künycsöppel szemében, 
maga segít lepecsételni, továbbá a rakon- 
czátlan kalodáztatás és botoztatás’ kéjei 
mind elmaradnának; hogy tehát azon hus- 
fejü fontolgatókat, agyuk’ kiszellöztetése 
végett jó lenne illy oláh örömekben részel
tetni, mi hatását nem fogná elhibázni, ezt, 
mint mondók, jó volt itt csupa politizálás 
miatt is megemlítni.

Az oláhokon belül a folyam’ partjára 
illesztett asztaloknál ülnek azon rendes 
vendégek, kik mindennap, szokásos egy
formasággal megjelennek, meghatározott 
számú pohárral öntenek le és az ország' 
dolgain okoskodnak. Amott egy félrébb e- 
ső asztalt a lombos dió alatt, több előkelő 
ifjak és élemedettebb ifjú urak vettek kö
rül, kiket nem annyira a csípős ital, mint 
annak fölhordója, a szőke, fürge Borosa, 
a sörmérő’ egyetlen leánya, Bodo obsitos 
játszótársa csal ide ritka kellőméivel. Mi 
nem is csoda, mert a szépség olly zsarnok, 
nielly tündérkedjék bíborban vagy pórmez
ben, urat és szegényt, szépet, rutát, böl
cset’, tökfejüt, iljat és kopaszt egyaránt bi
lincsbe ver. S a mi Borosunk valóban oly- 
lyan, kiről elmondhatni Hymfivcl, hogy lá
tására :

A vén neki lüieaedik,
Az ifjú meglelkeaedik.
De elvé»* a oyugaluB,
Egek! minő baialom! —

Arczain hajnali bíbor fénylik s szögszin 
szeinüldjei alatt kék csili '«gok ragyognak; 
ajka mint cseppentett piros vér, örök mo
soly’ tanyája s édes bangók'szülője, mely- 
lyeken az ifjú urak’ pajkos észrevételeire, 
szemérmes, kikerülő választ osztogat. Gaz
dag, szőke fürtéi két sudarba fonva lebeg
nek kerek termete fölött. Karcsú derekát 
és havas kebelét piros bársony vállöv szo
rítja, melly alól zöld rokolya fut le dús re- 
dózetben, s rövid fekete kötényke, melly
nek korczába apró kulcsok aggatvák. Ma 
virágzott el fölötte tizenhetedik éve, melly
nek ünneplésére s még más alább meg
mondandó ügyben ő egy igen kedves ven
déget vár : a deli termetű Antalt Czegéröl, 
kit ura a fiatal gróf V. mint első vadászát, 
Antinak keresztelt, s nem külföldi haczu- 
kában gyíklesövel, de csinos magyar sza- 
balu öltözetben járatott; s kivel Boresánk 
egy év előtt találkozott Benedeken, hova 
édesanyjával búcsút járni vala.

Az erdélyi urak, azon forró barátság
nál fogva, mellyel sziveik összekapcsol- 
vák, minden alkalmat megragadnak, hogy 
annak boldogító kéjeit élvezzék, s kivált 
Benedeken — hol egy lelkes kormányzó’ 
széplclkü csemetéi a megtestesült szíves
séget képezik — a vendégsereg mindig 
sürt fort, s leginkább tavaly, búcsú’ alkal
mával. Ifjaikról kötelezve érezzük magun
kat megmondani, hogy azokat a külföldi- 
eskedés’ kórja nem érte el, mint bizonyos 
országéit, hol tiszta, nyílt keblekkel talál
kozni alig lehet, inig ellenben amazok közt 
lehetni éldelet, kivált ollyannak, ki némelly 
finnyás pipaszárlábu ifjainkkal volt érint
kezésben. Illy alkalomkor a tovagias ifjak 
délutánonkint testgyakorlati ügyességben 
tüntetik ki magokat, mi Benedeken szinte 
előfordult; a csattogó vívást lovaglás kö
vette a várkastély alatti utón, mit miután 
az uraságok megeléglének, a lovászok pat
tantak lóra, kik között az életre termett 
Anti volt legdelibb s a legjobb nyargalniuk 
kitett dijt elnyerő, melly czifrán kiszegett 
dohányzacskóbul s egy szép habpipából 
állott.

3 ^ 3
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Borosa’ kis szíve erősen kezde fészke- 
lödni látásán a derék székely legénynek, a 
nyertes lovagnak, és hazamenet gyakran 
visszafordult, mintha valakit várna, miért 
anyja megpirongatá, minthogy késő estve 
volt, mikorra haza érkeztek. — Másnap 
gróf V. Deésen lovagolt keresztül, s míg 
ebédelni megállt, addig Anti fölkeresé Bor
osát, ki tegnap a nép között különösen fel
tűnt előtte, s kiről deési pajtásai bizonyos
sá telték, hogy az a deési sörmérö’ egyet
len leánya. Borosa és Anti, sziveik’ össze
csattanó lángjától lelkesítve, hamar nyilat- 
kozának, s az első szerelem’ kéjeit hábo- 
rítlan élvezék egy év óta, sziveik- és ger- 
jedelmeikben tiszták. A gróf s Borosa’ szü
lőinek közmegegyezése szerint a lakoda
lom holnapután vala tartandó.

III.
Összegyűltek
A jól sültek.

K ö z m o n d á s .

— No bezzeg csizmadiát fogtunk Dvor- 
csák u r , — kezdé hüledezve egy rigóbörü 
örmény, sovány tenyerét összekocczant- 
ván, mi közben vékony nyakát pagódliként 
hajtogatá, — bezzeg megjártuk : a holnap
ra várt násznép megérkezett, ha nem egé
szen is, de az meg, kit leginkább nem vár
tunk, —- terebélyes szájából a szavak ör
mény szólásmódön, vontatva és nyámiuo- 
góan húzódván ki.

— Ki mondta — a teringettét? — ki- 
álta vadludhanggal egy vászonzubbonyos 
férfiú az asztal' felső végéről, egyszers
mind félczombig érő csizmákba dugott szá
raz lábait a mellékszékröl lekapván, melly 
közben egyik sarkantyúja a szalmaszék’ 
fa szélében ketté tört, — ki látta ?

— Magam.
— Hihetetlen, — visított a vasasné

met, öklét térde’ kalácsára ütvén, — nem 
hiszem.

— Magam láttam, — felelt az örmény 
korcsmáros, kordoványképét felvont bal
vállára fektetvén, s homlokát olly vastag ba
rázdákba rántván, hogy pazdorjás szemöl- 
de és kóczos üstöké összecsókolódtak, az

tán szemeit csodálkozásra mereszté : hogy 
miként lehetne az hihetlen, mit ö most 
mond. — Igen, saját szemeimmel láttam, 
édes Dvorcsák ur, e pillanatban nyargalt
a vőlegény harmadmagával, szalagos, bok- 
rétás kalappal a sörház felé, s hosy Berte 
Anti volt, meg mernék eskiinni, mert mi
dőn meglátott, fitymálva köszöntött kalap
jával, s azt mondá, hogy elvár a menyeg
zőre, hol majd üvegen által mézet nyalat 
velem, ezzel azt akará tudtomra adni, mi
kép csípte el orrom elöl Borcsát.

— De enyém elöl el nem csípi, — fe
lelt Dvorcsák hatalmas káromkodással. — 
Csak négyen jöttek ? — kérdezé pillanat
nyi szünet után; — úgy áll határzatunk; 
ők csak elöpostái a násznépnek, de ha 
mind itt volnának sem ingadoznám, mert 
pajtásim élethalálra készek, ugy-e pajtá
sok ? — itt fölvevé poharát s a hunyorító 
új bort benyelé, aztán felhívó lag megjárta- 
tá szemeit a félittas zubbonyos társakon, 
kik ostoba nagy fejeiket e beszédre föl— 
üték. (Vége köv.)

— —

EMLÉKLAPOK EGY FŐRANGÚ 
HÖLGYHEZ. ’)

I.
Tenger vagyok, melly háborog belül.
Zugó vihar, melly ég föld közt megyen:
A tenger gyöngyöt hoz mélyről, ha zú g ; 
Tisztít a vész a földön és egen.
Keblem szerelme fojtott aetnaláng:
Törjön ki most, rontó Vezúv gyanánt.

') Fogadja el kegyed legszebb köszönetemet e 
gyönyörű költeményért, és egyszersmind azon 
őszinte vallomásomat, hogy én r é s z e m r ő l  hoz- 

. zá hasonlót az egész magyar irodalomban nem 
ismerek. Ha ihlett lángész, bensöség, merész 
szárnyalás, eszmedusság, költői képek, classi- 
kai szendeség s formatökély költővé teszik az 
embert : úgy kegyedet ez emléklapok —  ha 
soha sem irt volna is egyebet — honunk 
legelső dalnokává kenték. Bocsásson meg ön, 
hogy e sorokat kegyednek irt levelemből fel
idéztem, figyelmeztetni akartam általuk a hölgy
világot , melly lapomat gyöngéd kezeiben for
gatja. Több részekben adandóm e költemény 
36 versszakát, s iró nevét csak legvégül ne
vezem- P. H. L.
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V»a a baiiask  égj síép Csillaga, 
Pejen fülou láttam Uindökleoi, 
f  j hárfa , ér té i  lendült meg belü l, 
Újak lettek szivem' gyötrelmei;
E gyülreletn sir régen itt belUl: 
Mert messze ég a csiliig ott fe  1 6 I.

H.AZ OSZTÁLY.
Beszely

6 A  Á L T Ó L

Ha a magasról e csillag, leszáll,
S fényt kölcsönözte szilemen ragyog: 
Az Isten áldjon téged , hárfa , meg , 
Te általad, lantom, boldog vagyok. 
Szent lesz előttem húrod és neved: 
Az iidv' honát kösiőntöm meg veled.

De oh', ha meg nem indul hangodon. 
Szakadjatok meg, hárfa, húr, kebel’. 
Zúgjon fölötted éjfeles vihar,
Hogy dalra keltél, éj temessen el. 
Melly hárfa szívet nem h a t, és ragad: 
Se o t t , se Uten é l n i  nem szabad!

o

Nemednek é k e , bonnak gyöngye, hölgy, 
Olly ifjú m ég, és olly boldogtalan ! 
Kincsekre gazdag, bubán gazdagabb.
Még gazdagabb ezerszer általam ,
Hazám' legelső, leghűbb lánya t e ,
Mi tett Byronná , szólj, a bánat-e ?

Mondd, hogy lehetsz illy embergyűlöjő, 
Hogy illy magányba zárod el magad'? 
Neked ragyogni, nem hervadni kell; 
S zó lj'. és királynévá tesz egy szavad. 
Nincs a'világnak több mit mondanál? 
Mert a világ neked már holtan áll ?!

0 ‘ akkor engedj közelítenem.
Mi így barátok, testvérek vagyunk;
Hadd mérjem össze a bút telkeden.
Tán ismerős egymással bánatunk ?
Ha mint enyém , nagyobb lesz bánatod : 
Boldog vagyok. még — t ö b b e t  várhatok.

3

Tekints e sorra , ebben l e l k e m  áll, 
Másikban a s z í v  s h ű s é g  vett lakot.
Ha majd kopognak szived' ajtaján:
O zárd örökre mind a hármat ott!
Ha e l t a s z í t v a  jónek tóled el —
C tá  a o k menjen majd az é l e t  e l '

JO£r

óvá Izrael' népe ? — 
kiálta fürge lováról 
egy betyár egy zsidó
ra, ki nebéz hatutal 
bátán, fáradtan balla
gott a hortobágyi gye
pen , rongyos öltöze
tében ; poros rőt sza

kállára patakban csörgött az izzadság a forró- 
ságtol egészen vörös arczáról.

— Debreezenbe a vásárra. feleié ez , ki 
a lovast már ezer félelem között látta nyomá
ban nyargalni.

— Vásárra . oda pénz kell, van-e sok ?
— Az Istenért, honnan vettem volna, 

szegény zsidó vágt ok, nincs egyebem hat 
gyermekemnél, csak e gyepen árulom rósz 
portékáimat.— száradjak el ba tíz garasnál 
több van zsebemben.

— ügy nem erőltette meg magát Jehova 
megáidásodban. Ettél-e már ma ?

— Két vereshagymát, uram. meg egy da
rab száraz kenyeret, s rá vizet a megyesi 
kutból.

— Szegény ember — szóla szánakozólag 
a lovas — hát ebédre mit eszel’

— Vereshagyinát meg száraz kenyeret, 
válaszolá a zsidó.

— Izrael népe, bár az egész fajod ezt 
lenné legalább a jövő debreczeni vásárig , ta
lán nem kínoznátok a szegény embert.

— Én soha nem kínoztam senkit, én ma
gam is koldus vagyok, haljon meg mind a hat 
gyermekem. ha valaha valakit megcsaltam, 
száradjon kötéllé a gégém. ha megcsaltam va
lakit.

— Attól félek, a nélkül is elszárad, ha 
e hőségben tovább is czipek-d batudat. Ne 
Izrael népe, igyál, tudom szomjas vagy.jobb 
ez a megyesi kút levénel, — szóla a haramia 
s kulacsát nyujti le a gyaloglónak. Ez szájá
hoz s io n li. s hosszú de sebes kortyokban irá 
a régen nélkülözött életadó italt, s a lovasnak 
volt s jövendő családját áldva adá vissza.

— De ehetne! is Izrael népe, ugr-e?
— Ehetnem biz én. jó uram. — viszonzá 

a zsidó.
— Vesd le hát batudat s ülj le , jól tar-

2
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talak, mért gyomrom fáj ha éhes embert látok. 
A zsidó szívesen teljesíté a fogadott parancsot, 
a lovag is leszállt, s tarisznyáját leoldván a 
nyeregkápáról, felbontó. Legelőbb is egy pu
ha fehér czipó jött napfényre, mellyet az iz
raelita szinte fölfalt szemeivel, utána egy jó 
darab ösztovér szalona bujt ki s a zsidó visz- 
szaborzada láttára.

— Egyél Izrael’ népe.
— Jó uram, az Istenért, mit egyem? ria- 

da föl szinte reszketve a zsidó.
— A mit é n , kenyeret és szalonét.
— Ni jó uram , inkább két darab kenye

ret eszem egy helyett, de szalonét! az nem 
lehet.

— Egyél Izrael’ népe, kiálta tettetett ha
raggal a lovas, csákányát suhogtatva a nyár- 
levélkint reszkető zsidó’ feje körül.

— Nem szabad, jó uram, irgalmazzon, 
hiszen a föld mindjárt elnyelne ha szalonét en
ném. Az istenért irgalmazzon, inkább nem is 
eszem, hiszen nem is ehetném.

— Mit, a föld elnyel ? van is kedve ily- 
lyen száraz falatra, mitől a kutya sem híznék 
meg. Egyél vagy betöröm koponyádat, s a 
hátadon gyújtom föl batudat.

— Édes jó uram, tekintetes uram , kol
dussá tesz , boldogtalanná tesz , tudja hogy 
nem szabad szalonét ennem , jaj Istenem! hat 
gyermekemet mindjárt elvenné a Jehova.

— Yan is azokra gondja a Jehovának ; 
de ha mindjárt nem eszel szalonét, már hal
lottad mi lesz belőled. Azért csak rajta.

Váltig kínlódék a zsidó, beszélt mig tüde
je bírta , esküvék, átkozá magát s gyermekeit; 
készebb volt meghalni, mint szalonét enni, de 
batuját föláldozni, s épen hátán égettetni e l , 
mint zsarnoka fogadó, képes nem vala, a föld
re veté magát, térdelve rimánkodék, s végre, 
miután semmi sem használt, térden állva, mint
ha bűnéért bocsánatot kérne , vévé át a lovas’ 
kezéből az odanyujtott jókora darab szalonét, 
s egy falatot belőle levágván, szájába tévé; 
de most újlag s hatalmasabban ébredt lelkis- 
merete , láthatólag reszkete , és szemeit, mint
ha megnyílását várná , a földre szegezé.

— Elnyeld Izrael népe ! kiáltá a lovas , 
magasra emelve csákányát.

— Jaj tekintetes uram! ordító a szegény 
zsidó , s mielőtt észrevenné, a szalona lecsú
szott torkan. Azt gondoló, a bűn már el van 
követve , kevesebb vagy több különbséget nem 
tehet, s mar szinte jól esek neki, hogy a ha
ramia tovább is fenyegetőzék, s igy kényte- 
lenségból kelle tennie, mi éhes gyomrának any- 
nyira kedvére volt; később magában — bár 
eves közt folyvást imádkozék — szinte kétsé
get erze támadni Mózes’ törvénye ellen, melly 
.Ilyen tápláló eledelt tilalmaz, s mire a bőke

zűen mért szalonét gazdája’ folytonos fenyege
tései közt elkölté, gyomrával sokkal inkább 
tisztában volt, mint lelkismeretével.

— No Izrael’ népe , ugy-e bohó volt, 
ki a szalonát megtiltotta ? de igyál még egyet. 
Szóla már szelíden a lovas, s a kulacs ismét 
a zsidó’ kezébe került, hogy nem sikeretlenül, 
képzelheti, ki valaha félt, vagy szalonát evett. 
Mig az izraelita ivott, addig a lovas körülné- 
z e , s egy kocsit láta közeledni.

—  Ez kereskedőnek látszik lenni — mon
dó magában s a zsidóhoz fordula. Szedd föl 
sátorfádat s lódulj dolgodra, de ha hátra néz
ni mersz, mig a csárdához érsz, kitekerem 
nyakadat. A zsidó nem várá a parancs’ ismét
lését , batujába dugó nyakát s mennyire ter
helt lelkismerete s háta engedék, sietett, a ré
mítő fenyegetés’ következtében nem is gondol
va hátranézésre. A lovas ismét nyeregbe veté 
magát, s a szekér felé nyargalt, s mellé ér
kezvén igy szólítá meg a benülőt:

— Ugyan nehezen jár kocsijok a homok
ban , talán nem ártana könnyíteni terhén.

— A lovak jók, majd elhúzzák, feleló a 
kocsiban ülő , olly szóejtéssel, melly a magya
rul roszul tudó zsidót tüstént eláruló.

— Nem úgy van az , uram, becsületes 
ember nem csigázza a szegény marhát. A te
her nagy , azt látom , segítenem kell rajta. Áll
janak meg csak.

— Ne álljon meg kend, meg ne merjen 
kend állni, kiálta kocsisára a zsidó.

— Megállj ficzkó ! ordító a lovas, és ret
tenetes hangjának nagyobb volt sükere a zsi
dóénál , mert a szekér tüstént megállapodék.

— Piócza reszkess , mert eret vágok raj
tad. Fordula a haramia a pesti zsidóhoz, mert 
hogy a lovas ezen szabad művészetet üzé, 
gondoljuk, mindenki eltalálta.

— Minek ontaná kend véremet, én ken
det sohasem bántottam , nyehegé a kereskedő, 
kit azonban egy ismert anekdota szerint a 
köznép csak zsidónak nevezett, s már képze
lő nyaka körül villogni a haramia’ kését.

— Véredet?— ismétlő a haramia— fa
jod’ minden kincséért sem mocskolnám be ve
le magamat, azért ide pénzeddel, egy szegény 
zsidónak, ki még nem szíttá magát teli keresz
tény zsírral, most adtam enni, igazságos, hogy 
gazdag zsidó fizesse meg árát.

— Jaj, nekem nincs pénzem, én semmit 
sem adhatok , — feleié a zsidó, még kínjában 
sem tagadhatva meg egy igen nevetséges ne
mét a hetykeségnek.

— Nincs pénzed?kelj föl szalonakerülő! 
kiáltá a haramia s csákányával olly hatást ada 
szavainak, hogy a zsidó félholtan ugrék a hát
só ülésről a kocsis mögé , s a lovas leturván 
hamar az üres ülésről a szénát, egy bőrönd
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vasfogantyúját pillantá meg, s ezt hatalmas 
kézzel megragadván a földre veté, hogy a 
sok utazásban gyarlóvá lett bőrönd’ feneke 
ketté pattant, s tartalma a földön szerte öm
lött ; a zsidó kétségbeesve szőkék ki a szekér
ből , s egy a földön heverő papiroscsomó után 
nyúlt, de mielőtt fölvehetne, a csákánynyél 
ütése ismét kiejteté kezéből, mellyet rázva s 
fájdalmában ordítva ugrándozott szét, mig a 
haramia csákányát ügyesen á csomót össze
tartó madzagba akasztván , azt fólemelé, s bal
kezébe szorító.

— Ez tehát pénzed, köszönöm hogy el
árultad , legalább nem kell magamnak keres
nem. Mondd meg, de igazán, mennyi van 
benne.

— Ah igen kevés, hiszen nem is érde
mes... feleié a zsidó.

— Ha nem sok úgy elteszem, viszonzá 
hirtelen a haramia.

— Jaj sok, jaj sok, igen sok, egész va
gyonon» benne van, rimánkodék a zsidó.

— Mondd meg hát mennyi, de egy kraj- 
czárig.

— Hatezer forint, temérdek pénz; aztán 
fele sem az enyém, koldussá leszek ha el
vesztem.

— Hatezer forint, — ismétlő a haramia, 
bármellv pénztári tiszténél értőbb szemekkel 
vizsgálva a csomót — annyi lehet, de egészen 
a tiéd, azaz a tiéd volt, s debreczeni uraimék- 
tól még annyi adósságot fogsz behajtani. Iz
rael’ népe , te gazdag vagy, s én szegény le
gény, ama testvéred pedig, ki ott batuját nyo
morogva czipeli, még szegényebb, te segít
hetsz rajtunk. Ülj.föl.

— De mi lesz a pénzemből, adja vissza 
kend , én jó borravalót adok, aztán van tör
vény, van tekintetes vármegye, ha ellopja, 
felakasztják kendet.

— Soh' se bolondozzál, van vármegye 
az igaz , de Zöld Marczinak csákánya van , s 
mieíött a szolgabirónak eljajgatnád panaszodat, 
ollvan lyukat ütök fejedre, mint te már sok 
becsületes keresztény’ erszényébe.

— Adja vissza a pénzemet, mondom föl
akasztják kendet.

— A meglehet — válaszoló hidegen a ha
ramia— de akkor pénzedet huszonnégy csár
dában keresheted Össze, s ha mindenikből csak 
egyszer löknek is k i, tudom nem lesz okod 
fólakasztásomon örülni; de jó hogy emlékez
tettél rá , eszembe jutott hogy sietnem kell, 
mert előbb el akarom még bankóimat költeni.
Azért ülj föl.

—- Én föl nem ülök, mig pénzemet visz- 
sza nem adja kend.

.— Úgy a földhöz nőhetnél, ha Tói nem 
csákányoználak, de sokkal jobb ember vagy

t e , mint magad is képzelnéd, s ha szépen kér
lek , szekérbe ülsz.

— Csak azért sem ülök, — mondá szinte 
daczos erővel a zsidó, s kocsisához fordula.— 
Hallja kend, fogja meg ezt a gazembert mind
járt, különben kendet akasztják fel.

— Uram, nekem nem kötelességem s 
nincs is a conventióban, ha meg akar halni, 
fogja meg , én egy hajszálat sem bántom, vi
szonzá a pór, de a haramia türelmét vesztve 
rohant a zsidóra.

— Gazember, te engem el akarsz fogat
ni ! no várj , ezért meglakolsz. S a csákány
nyél sűrűbben kongott a szegény zsidó’ hátán, 
mint kormöczi valaha asztalán. Ezen czáfolha- 
tatlan okok valahára rábirák őt kocsijába 
ülni, melly a lovas’ parancsára és kíséretében 
tovább indult. A zsidó darabig csak jajgatott, 
de a mint fájdalmait enyhülni érzé, ismét fe
nyegetőzni kezde.

— Tudom már a kend' nevét, kend Zöld 
Marczi, ha pénzemet vissza nem adja kend , 
mindjárt elmegyek a szolgabiróhoz, s neki föl 
kell kendet akasztatni.

— Az akasztás magában könnyű dolog, 
de mig el nem fognak, nem félek tőle.

— De elfogják kendet, az én pénzemért 
elfogják.

— Hallgass, sódarutáló, különben szalo- 
nával tömöm be szádat — riadt föl Zöld Mar
czi, s már közelítvén a félve haladó batus zsi
dóhoz, rákiálta. — Izrael' népe megállj — hal
lod Izrael népe , állj meg.

— Heh, nem szabad hátra néznem! vá- 
laszolá ez meg sem fordulva.

— Megállj, mondom, különben megint 
jól tartalak. A zsidó talán életében sem for
dult olly sebesen meg, mint szalonautálásától 
osztönöztetve ezen pillanatban tévé.

— Mit parancsol jó uram.
— Jer ide csak, itt még egy Izraelfajta 

van, számot akarok veletek vetni. — Megáll
jon kend Jánosgazda, vagy hogy híják.

— A szekér ismét megálla, s a pesti ke
reskedőnek , vagy akart vagy nem, ki kelle 
szállni.

— Csókold meg pajtásodat, — parancso
ló Zöld Marczi a divatszerü pestinek, ez bor
zadva tekinte nyomoru hitsorsosára , kinek ar- 
czán Egyiptom’ minden Ínsége, s Arábia' siva
tagának minden szörnye mutatkozék.

— Már miért is csókolnám meg , én ezt 
az embert sohasem láttam, szavatkozék a 
pesti.

— Épen azért, akarom hogy megbarát
kozzatok , Mózes gazda igazi Izrael’ népe, töb
bet nem csal, mirt lehet, s a szalonét mond
hatom utálja , azért mindjárt csókold , ha nem 
akarod hogy én simogassalak meg.
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— Az Istenért, hogy csókolhatnám meg, 

hiszen ez az ember már messziről is büdös a 
hagymától, talán az apja sem evett mást.

— Ki tudja az apád nem hagymán sze
rezte-e pénzét? megcsókolod illven amollyan 
pénzzsákja! Ölelkezzetek össze.

A gazdag zsidó látván, hogy az undorító 
barátságkötést el nem kerülheti, talán ősére 
Jakab patriarchára gondolván, ki a szép Ra
chel helyett a nem szép Leát nyerte nőül, be
hunyta szemeit, s lélekzetét elnyomva, neki 
ment piszkos hitsorsosának, megolelé s ajkait 
ajkaihoz nyomá, s tüstént elfordult, hatalmas 
kebeltágítással fújva el orra alól annak hagy- 
malehelletét.

—  Igv jól van -— monda a haramia , ki 
lováról hangos kaczajjal nézte kénytelen ba- 
rátkozását Izrael két fiának —  most már ba
rátok vagytok, de nem illik, hogy barátok 
közöl az egyik koldus legyen, meg a másik 
gazdag , azért Izrael’ népe : osztozunk.

— Ni — kérdé a pesti — min osztozunk?
— Pénzeden, nekem vásárfiát adsz , ba

rátodon pedig, ki szegény" mint a zsidólakott 
falusi paraszt, segítesz ; a mi marad, tiéd lesz 
magnak, hogy a jövő vásárra ismét megszed
hesselek.

— Én senkin sem akarok segíteni, segí
tsen minden ember magán , minek segítenék 
én idegen emberen, én az egész pénzemet a- 
karom; szavatkozék a pesti.

— Már pedig most az egyszer akaratod 
ellen is kénytelen leszesz jól tenni, vésse ro
vásodra az Isten , eddig ugvis tudom csak az 
ördög’ bicskáját csorbítottad.

— Mi köze kendnek ahhoz, én azért be
csületes ember vagyok, de kendet felakaszt
ják.

— Hallgass uzsorás; már elég volt, nem 
tűröm tovább kofaságodat, hallod, az akasztó
fáról is bátrabban nézek én az ég felé , mint 
te ágyadból; bűnös ember vagyok igaz, 
de sohasem csaltam meg senkit, s a szegény 
embernek egy szem búzáját sem vettem e l , s 
ha megszedtem a gazdagokat, csak azt vet
tem el tőlök, mire szükségök nem volt, s mit 
nekik a szegény ember’véresverejtéke szerzett, 
s abból is többet költött el a szegény ember 
mint é n ; s ha ezért akasztófára kerülök, igaz
ságosabb az Isten az embereknél. A haramia 
e beszédének első részét olly erőteljes harag
gal, s talán inkább megszokott mint szándék- 
lőtt csákányemeléssel mondá , hogy az éltéért

t remegő zsidónak kedve mult a feleselésre, mig 
folytatása annyi bensóséggel hangzék, hogv a 
dologban nem olly drágán érdeklett, vagy e- 
rősebb lelkű hallgató a pesti zsidónál, meg-

------------------------------ _ _

győződheték Zöld Marczi saját philosophiájá- 
nak szívből származása felől.

— Osztozzunk hát — kezdé a haramia, a 
kereskedőt némulni látván — még egyszer tel
kedre , ha helyette piszkos bankó nincs, meny
nyi van e csomóban ? de ha egy garassal töb
bet vagy kevesebbet mondasz, agyon ütlek.

— Hatezer forint, jól megolvastam.
— Ezt könnyű tesz felosztani; egyikünk

nek kétezer forint jut. — A haramia felbontó 
a csomót s olvasott, mialatt a két zsidó fe
szült várakozásban alig mert lélekzeni, sejtve 
ugyan , de bizonyosan nem tudva a dolog ki
menetelét; midőn Zöld Marczi kétezer forin
tot kiszámolt, a pesti zsidóhoz fordult. Tiéd 
az elsőség, mert te hoztad a pénzt, s átad
ván a keserves örömmel fogadott Összeget, is
mét kétezerig olvasott, s ezt a szegény batus 
zsidónak adá. —  Nesze Izrael’ népe, ez a tiéd; 
ha valaha visszafizeted s én még étek, úgy te 
nem élsz tovább; azért adom, mert ha meg
halok , templomban úgy sem fognak értem 
imádkozni, imádkozzál legalább a zsinagógában, 
tudom jobban fogja erszényedet nyomni, mint 
lelkismeretedet a szalona. Itt még kétezernek 
kell tenni, az az enyém. Csak kend van még 
hátra János gazda , de kendnek ha valamit ad
nék is elszedeti Debreczenben gazdája. Visz- 
szaviszi kend Pestre a zsidót? Szóla a kocsis
hoz fordulva Marczi.

—  Nem uram, Debreczenben lakom, fe
leié ez.

—  Hol?
—  A Péterfián.
— No cívis uram , hát meglátjuk egy

mást szabadság után, mondá a haramia, mi 
pedig olvasóink’ számára megjegyezzük, hogy 
Debreczenben a szabadság vásárt tesz.

— Az Isten áldja meg! kiváná a kocsis, 
a haramiát ismervén, féligéretét bizonyos aján
déknak tartva.

—  Most induljanak ; — szóla ismét a ha
ramia. Te pedig Izrael’ népe fordíts hátat Deb- 
reczennek , mert oda menned annyi volna, mint 
kétezer forintot veszteni. Telepedjél meg az 
ország’ valamelly zugában, ne csalj, s vigyázz 
hogy pesti barátod meg ne teljen, mert nem 
gondolna barátságtokra.

A pesti zsidó Debreczen felé indult, a 
batus Fürednek, s a haramia bátorság’ okáért 
kiséré ő t , mig a szekér szemükből eltűnt. A 
szegény zsidó kivándorolt ősi lakából, és sok
kal okosabb volt , mintsem tudhatnék hová, a 
pesti, ha még é l , ma is keresi ő t , de hiába , 
s kárpótlásul számítja az elveszett kétezer fo
rint kamatát, de hánynyal száztól, nem akar
juk megmondani.







SZE N TPÉTER Y  ZSIGMOND.
Alidon a jeles művész' arczképével ked

veskedünk nyájas olvasóinknak , úgy hiszszük 
nem lesz érdektelen, a művész’ életéből is köz
lenünk valamit, bár nem olly modorban, minő
vel—-a szépirodalom' olly magasra léptével — 
ma már írónak vagy művésznek megengedtetik, 
hogy az önmaga készítette és temérdek varia- 
tióval ritka lében föleresztett élctleirását, mellv- 
ben minden egyes csekély pont nagyító üveg
gel allíttatik az olvasó szeme elé , a szerény
ség legszebb mázával színezze, és legalázato
sabb hangján kürtölje idegen név alatt bámu- 
lóinak. Mi, kik ezt nem helyeseljük, mindig 
megkülönböztettük a történet’ emberét a mű
vészetétől. Mindkettőnek életében a költészet’ 
szellemének nyomai látszanak; csakhogy az 
elsőnél eseményekben; a másodiknál az ese
mények előadásában. Az mint a sors és törté
net’ zivatarjaitól háborgó tenger’ hulláma, örök 
zajban é l ; ez mint egy virányos völgyeken és 
téreken legördülő folyam, csendes egyszerűség
gel hordja keblében és medrében kincseit. A 
történet’ fia mint ember áll a világ előtt ; a mű
vészeté mindig mint egy a világtól elvont szel
lemi lény , soha sem maga, hanem a leikéből 
kiforrott ezer alakok. Költő és művész egy íz 
az istenség’ teremtő kezéből, és mivel a ter
mészet’ építő műhelyében egy alkotó rész, te
hát egyszerűnek kell lennie, hogy müve pom
pás legyen.

S z e n t p é t e r y  Z s i g mo n d  született 
1798-diki nyárhó’ 31-kén Rohodon , Szabolcs 
megyében, nemes szülőktül. Atyja ugyanott 
ref. hitszónok vala. Iskolai elsőbb éveit S. Pa
takon, későbbieket Debreczenben tölté, hol ta
nulmányait végezve, ellenállhatlan rokonszenv- 
vel a színészet iránt, barátai s rokonai ellen
zése' daczára, Thalia’ templomához esküdött.

181>. nyárutó’ 19-kén lépett előszÖrszín- 
padra Moliére’ S can  a r e  11 aj a ban P e r r i n  
nevű szerepben, nem is gondolva talán, hogy 
lesz egykor egy ugyanollv nevű szerep, amily
ben a művész párnélküli leend; e szerep Pei -  
r in M i h á l y  „Tudtán kívül kém czimü \ig- 
játékban; mi több, lelkész, melly életpályára 
voltak Szentpéteryt szülői alkalmazandók. Egy 
akkori vándor szinészcsapat vezérei LungÁdám 
és Udvarhelvi Miklós (az utóbbi nemzeti szín
házunk’ tagja) még zsengéjében megismervén 
a tehetséget és lángészt, felfogák és nagy re
ménynek vitték eléje , melly nem is csalt. Ezen 
időben állandó színpad Magyarhonban mégnem 
létezvén, a színész kénytelen volt városrul va

rosra vándorolni, hogy megszerezze fáradságos 
mindennapi kenyerét. Ez volt sorsa Szentpéte- 
rvnek is, mindaddig mig a budai színházat Pest 
megye pártolás alá nem vette. A magyar szí
nészet ezen időszakának egész történetét kel
lene leírnunk, hogy Szentpétery’ színészi tö
rekvését, küzdéseit, szenvedését, örömét fáj
dalmát és diadalait pontrul pontra közölhessük. 
De ez e sorok czéljához szorosan nem tartoz
ván , elvünkhez hívek, ezt más alkalomnak en
gedjük át. 1837-ben megszűnvén a pestme
gyei segedelem, hogy az ebből megtakarított 
pónzöszveg által is a nemzeti színház’ építteté
se előmozdíltassék: Szentpétery egvike volt a- 
zoknak, kik, hogy az akkori legjobb budai 
szinésztársaság — mellyből alakítandó volt a 
pesti nemzeti —- szét ne oszoljon, magánválla
lat'utján (igyekeztek azt íontartani, a legna
gyobb kilürésnek menve eléje, mert volt ollv 
hónap, midőn a napi költségeket leszámítván, 
1 ft 40 kr. váltó maradt a pénztárban, melly
ből a vállalkozóknak az egész társaságot és 
magokat élelemmel ellátni kellett, egyedül az 
öntudat’ megnyugtatásában bírva jutalmukat. 
Sok honfitett nem kürtöltetik a hir’ trombitáján 
csak azért, mert a név nem olly csillogó,hogy 
a hír’ ajkainak fényt kölcsönözzön !

A nemzeti színház’ megnyílása óta szaka
datlanul azok közé tartozott Szentpétery, kik 
soha el nem hagyták intézetünket.

Mivel nem szándokunk valakit életiratában 
átalában csupán dicsérni, megemlítnők Szent- 
péterynek gyöngébb oldalait, ha ismernénk 
vagy egvet. De Szentpétery soha sem feledé , 
hogy a közönség’ szeme elölt nem csak mint 
művész áll, hanem mint ember is. És környe
zői közt nem találhatni ollyat, kinek keble irán
ta baráti szeretettel és tisztelettel ne dobogna.

Hátra volna még azon szerepeket előso
rolni, mellyekben művészünk jeles;— de mi
vel ollyat egvet sem mutathatni föl, mellybcn 
az nem volna, megemlítjük, hogy Szentpétery 
színpadi érdemének legnagyobb becse a tár
salgási magasb vig elemben áll, melly téreni 
sajátsága neki utánozhatlan. Humora ezcrszi- 
nü, ugyanazon osztályú jellemekben, minők 
F a l s t a f f ,  S q u e r s ,  E m m e r l i n g ,  P e r 
r i n ,  B i r k e n s l a f f ,  L a n g y o s ,  Br ock  
Á d á m , Hi l d Tárná s, S a r d a m i  p o l g á r -  
m e s t e r ,  Monf i o r  stb stb; mi elvitázhatlan 
bizonysága természettől nyert gazdag színészi 
adományának , mellvnek — a Szentpéteryben 
mindig tapasztalt fáradhatlan szorgalommal pá- 
ru|va — nem is lehetett egyéb eredménye, mint 
egy a maga nemében legritkább színészi tökély
re képeztetés. Különösen nemzeti jellemeket 
valódi élethüséggel tükröz vissza. Az ég áldja
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meg o t , és tartsa meg sokáig intézetünk dí
szére . s színészetünk’ büszkeségére !

AZ EMBER KÉT NAPTÁR KÖZT.
IRTA SAPHIR. *)

Jutott-e már valakinek eszébe, az új év’ 
előnapján magát a múlt és jövő esztendóbelikét 
naptár közé helyezni, s a lélek jánuszarczá- 
val előre nézni a jövőbe, a remények és vá
gyak’ e dús Indiájába , s egyszersmind bátra a 
múlandóság lerohanó árjába ?

S vájjon nem minden pillanatban illy él
fokán állunk-e az időnek ? Nem tánezolunk-e 
örökkön örökké e vékoi y időhajszálon a lét’ 
sulyegyenzőjével ? Az idő’ Örök tengere nem 
mossa-e el és ki a jövőnek partjait, s nem 
iszapolja-e magasbra a múltnak medrét?

Minden pillanatban lehuny mögöttünk egy 
nap , s egy éj tűnik föl, távul apró emlékcsil- 
lagokkal, előttünk pedig nap kél föl arany kul- 
csokbuli sugárudvarával, mik a szerencse' zá
rát kell hogy megnyissák!

Az ember m ö g ö t t  egy v i l á g t ö r t é n e t  
van , millió ismétleteivel kín és nyomornak, s 
e l ő t t e  a v i l á g a b r o s z ,  millió fölfedezet
len Amerikák, millió még föltalálandó iidvszi- 
getekkel! És ama millió hajótöröttek, kiket az 
elhajózott világtörténet a tapasztalás’ partjára 
vet ki, nem tartóztatják vissza az embert,hogy 
az elölte fekvő világabroszra ne rohanjon e 
kiáltással •' „Csak előre bátran, merész hajós !“ 

Ah, minő különbség egy jövő évi naptár’ 
arczképe, s egy múlt évi naptáré között!

A jövő naptárában még minden ünnep vö
rös színnel jelölve, a napkörök sugárzók, min
den vasárnapi betii egy arany ABC, minden 
kérelemnap egyszersmind teljesülésdus, min
den mennybemenetel boldog , a fogyatkozások 
láthatlanok , csak a holdlelések s tavaszkezde
tek tűnnek szembe, s a n é v -  és s z ü l e t é s 
napok válnak ki az öröm’ tarka betűivel: — a 
mú l t  évi  k a l e n d á  r i o m b a n  minden ün- 
n e p n a p ki van törölve , minden öröm- s 
fényjegy áthúzva, s mi sem maradt főn, 
mint a közbeillesztett fehér háztartási lapokon 
a baj és fájdalom’ keserű kiadásai , a megcsalt 
remények’ öszletei, az időkelet, mellyben min
den szenvedések visszatértek, s új keserű ta
pasztalatok állottak be !

S hát még, ha ötven illven kitörlött iin- 
nepnapu kalendáriom fekszik az ember mögött,

1) Genialis honunkfiának több munkáival szándo- 
kunk megismertetni olvasóinkat ez év’ folytán.

Szerk.

s az emlékezés’ hosszú folyosóján gyermekko
runkig nem áll egyéb fekete képek s árnyvá
zaknál, mik az emberre meresztik szemeiket s 
kérdeni látszanak : „szegény gyermek , mi ba
jod van?“ és ha e folyosó csupán szomorfüz 
és klipreszekkel van beültetve, s csupán leg- 
tulsó végén látszik egy fénypontocska, s e fény
pontocskában minmagunk kicsinyben — mint 
gyermekek!

Ha az ember egy illy hosszú naptáralléén 
visszasétál, s minden év az életnek tüskefa 
iskolájából egyegy oltványnyal van jelölve, s 
a padok, mik ott állanak, csupán a vándorbot 
kemény fájából faragvák, s ha az egész visz- 
szavándorlás közben nem talál az ember s szed 
föl egyebet, mint saját elvesztett óráit és ro
mokat , ifjúkor, szerelem , remény’ széttört da
rabjait s ezer szétfoszlott szálakat a tarka s lo
bogó szalagokbul, mikkel ékítve útnak indul
tunk , s mellyek a tüskeágaktól szétrongyoltan 
hullottak földre!

Illy vezeklési s bucsújárati perczekben , 
midőn az ember hátrafelé teszi lépteit, nem ve
hetni rósz néven a szívnek, ha rósz időt hoz 
föl , ha a szív viharzugából borút idéz elő, s 
az érzelmek és gondolatok’ eldiribolt romai kö
rül borítkozik, s az érzelmeknek még kevés u- 
tómaradványait is megsemmítéssel fenyegeti! 
És mégis szerencse még, ha az ember hátat 
fordíthat a zivatarnak , ha a viharok őt e l ő 
re űz i k !

Viharban tudja meg az ember gyakran, 
mennyit ér! Viharban minden pogyászt kivetünk 
a szív’ alsó hajókamrájából, hogy a szivet meg
könnyítsük; viharban kiszabadítja az ember a 
rég fogva tartott erőket, s megoldja lánczail a 
fékezett önösztönöknek, hogy segítsenek a 
szívet föntartani, s a megkönnvülf szív még 
törés közben is csak magasbra, ég felé emel
tetik a hullámokon!

Az élet különös egy ételnem ! Minél többet 
izlelénk belőle , annál inkább éhezünk utána, 
s minél kevesbet kóstolánk belőle , annál in
kább jóllaktunk vele!

S millv boldogtalanul állunk az élet élvei
vel ! Ifjúkorában éhes az ember, s nincs mit 
ennie, aggkorában van ennivaló de nincs étvá
gya !

Ifjúkorban mi hiszünk mindenkiben, ben
nünk senki, aggkorunkban bíznak bennünk, de 
mi nem bízunk senkiben !

Az élet hármas fátyolban áll előttünk: a 
múlt ö z v e g y f á t y o l b a n ,  a jövő köd  f á 
t y o l b a n ,  s a jelen h a l ó t  » f á t y o l b a n ;  
az embernek jelene csak a másodpercz; a je
len gyermek, melly születésekor meghal! Ezért 

j visel az ember folytonos gvászt!
De épen, mivel minden ember, minden 

' pillanatban gyászt visel, még pedig egy s ugyan-
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azon halottért, megtanulhatná ebből, hogy mi 
mindnyájan csak egy embercsalád’ tagjai va
gyunk1, hogy a föld közös családi sírboltunk, s 
az ég közös mausoleumunk, és a nap és csil
lagok közös mindszentlámpáink; s hogy csak 
egy Isten van, és egv szeretet és egy remény, 
és egy fájdalom. és egv közös czél, mik múl
tat jovohez, elődeinket ivadékinklioz, földünket 
egünkhez, s minket mindnyájunkat egymáshoz 
s az örökléthez csatolnak ! — És igy állok én 
eszmélve, elborult érzelemmel a kit naptár 
között, és visszalapozok, s egész leveleket ta
lálok a mogorva sors által kitépetve, egész la
pokat erthetleneket, tele zártfájdalombetükkel. 
s végen a gyermekkor' távul 4ék hegyeiről 
egy dicsőült kép hajlik á t . mosolvgva , sírva , 
szeretve, vágyva: az anyai kép, s egy szelíd 
sugár áthozza e képet az emlékezeten keresz
tül, s beszállítja szivembe, s az ott megcsó
kolja a folyó nyiltsebet, s hűsítő könvüketönt 
a fölégetett kebelbe, s új szerelmet, új hevet 
ad nekem mindenhez, mi előttem áll és léte
zik , új reményt egy magasb kielégíttetéshez, 
mint minő ez életbeni; és én ismét Örömindu
lattal lapozok a jövő élctkalenláriomban, s 
mintegy alkonypille nvugo Habban röpülök az 
életnapnvugot felé, lefelé szálltamban kinyújt
va a tapintószarvakat, s nyugalom és lecsil
lapult érzeménvek közt bocsátva vissza saját 
keblemre !

Tegyetek igy mindnyájan, kik most a két 
naptár között álltok, s e csöndes mindszent- 
percz a végnélkül! emberélet s benső elegült- 
ség boldog vetésperczévé válik rátok nézve!

—■ * » * * * « * —
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sten’ segítségével napirodal
mi működésünk negyedik évé
be lépünk.Kevés idő egy nem- 
zetiralom’évkönyvében: vajmi 
sok egy lejtőnek indult em
berélet tőkéjéből! Mindany- 

-nyi eldobott gyöngy a hall
gatag életörömek koronájá

ul. Mennyi küzdés , fáradság , félreismertelés 
-  mennyi megtagadása örömink- élveink- ke- 
ivelineink- s erszényeinknek is, szóval meny
nyi áldozat és mi ptczinyke^ méltány !... De nem 
épünk panaszszal ez újév küszöbére, mert 
lkunk van sejdítni s z e b b  j ö v ő n e k  hajna- 
át. A nemzeti értelmiség nőtton nő, zavart fo- 
almaink tisztulni kezdenek, ipar, társasági és 
izellemélet kezd jelentékenyülni mindenhol,

szóval polgárosulni indulónk. S hahogv e nagy
szerű Indulóban netán a H o n d e r ű  is bármi
csekélyke műszer legyen az egésznek össze- 
hangzására — bahogy mi is hordánk egvkét 
gránitot Hunnia dicstemplomának egvkori nagy
ságához : hadd legyen áldva működésünk — 
mert égbe szállt az áldozat!... Illy érzésekkel 
köszöntünk be e negyedik év küszöbén a Ho n 
d e r ű  olvasóihoz, kérve kik azt eddig párto
lók , hogy ezentúl is méltatni meg ne szűnje
nek, kik pedig azt ináig sem ismerik, vizsga 
figyelmükre méltatván, azon meleg részvéttel 
ápolják, mellvet az mindenkitől — ki csak va
lódi műveltség és meleg hazifiság' harátja — 
bizton hiszszük, annyi czím alatt megérdemel.
— Nem volna itt sem helye sem ideje a Hon
d e r ű  nők netáni előnyeiről szólani, csak azt 
az egyet említjük meg, hogy lapunk volt az
— még elleniük is bevallják — melly utat tort 
magyar nyelvnek a magasak’ teremeibe. s meg 
azt az egyet említjük még, hogy lapunk ho
zott be túlzó áldozattal finomabb ízlést a di
vatlapok' kiállításában a rézmetszetek és más 
mim ülékletekben ; és még azt említjük, bogi- 
nem egy fiatal tehetséget serkentett buzgalom
ra részrehajlatlanul higgadt tónu , motivált kri
tikáival; s még azt az egyet említjük, hogy 
bizonyos túlzó elemek’ ellenében komoly szi
lárdságát tette sulvul a lap, melly csak benső 
meggyőződéseknek hódol. És végül — ha min
dent elhallgatva — csak azt az egyet említjük, 
miszerint m i vetettünk véget az annyira elha
rapódzott, s a két magyar hazát annyira csö- 
mÖrítő undok polémiának ; már jogosítva érez
zük-magunkat minden müveit ember , minden 
lelkes hölgy’ meleg pártolására.

Mi szerkesztői törekvéseinket illeti, azok 
ernvedetlen buzgalommal emelendik lapunk ér
dekét; legelső irók, legjelesb művészek fogják 
annak becsét emelni. Tizenkét szebbnél szebb 
kőnyomat, érdekes arcz-, táj- és genreképek 
készülnek részint honunk, részint birodalmunk 
legjelesb művészeinél, a nagyrészint Párisból 
megrendelt s már leindított genialis fametsz- 
vénvek, zene és más apróbb mellékleteket nem 
is említve. A havonkint háromszor (felváltva) 
adandó divatképek és bábokat Perlaszka ur je
les vésőjére bíztuk, arczképeinket Barabás úr
tól — mimellékletekül pedig átalában eredeti s 
még sehol meg nem jelent— a legjelesb mű
vészektől szerzett rajzokat adandunk. Aranyak
kal fizetjük a koszorús kobzok dalait, s ke
mény tallérokkal a legjelesb prózairók müveit. 
Heti szemlénk — melly tisztelet becsület, de 
igazság is , mindenektől utánzóit mintául 
szolgált eddigelő az általános magyarhoni jour- 
nalistikában — (igyekezni fog érdekesen épüle
tes, változatosan mulatságos olvasmányt nyuj-



tani ezentúl is, sőt több előfizetők nyilvános 
kívánságára itt ott egyegy csinos báli öltözé
ket is leirand. — S mindezek után mit mond
junk áráról lapunknak — mellv ennyi áldozatot 
csak szívvérünkön vásárolhat meg? F é l é v 
r e  5 f o r i n t ! 1) — E téve tisztelt előfizetőink
nek sok boldog újévet, magunknak pedig még 
több előfizetőt óhajtván, átmegyünk szokott 
szemlélődésünk’ mezejére.

— Nem kezdhetjük érdekesebben mai szem
lénket, mint azon magyar nyelven és saját ke
zével Írott levelével portugalliai Ferdinánd ő 
királyi fenségének , mellyel a számára magyar 
könyveket felküldött Zichy Ödön (Edmund) gróf
nak irt vala múlt nyáron, s mellyet tisztelt ba
rátunktól a Honderű’ olvasói’ számára köze
lebbről megnyerni szerencsénk volt. A levél 
igy hangzik:

,Cintr;ín nyárhó’ EO-dikén 1S4".
Kedves gróf! Magyar nyelven irt levelé

re azon kellemetes és nékem mindig édes han
gokban. mellyek most előttem olly ritkán hal
latnak, kívánok felelni. Csekély hiedelmem va
gyon , érteni fogja-e gróf ur gyenge magyar
ságomat, de a kímélet, mellyet nálunk Por
tugáliában, magyar beszédem iránt öntől ta
pasztaltam, bátorít engemet, ezen sorokat a- 
ma honi nyelvben írni. A becses munkák,melv- 
lyekkel ön nekem kedveskedett, a múlt héten 
jöttek kezeimhez. Biztosan mondhatom , hogy 
nagy örömmel vettem ezen ajándékot. Fogad
ja tehát érettek szives köszönetemet és igaz 
tiszteletemet. F e r d i n á n d .

íme a Koháry-Coburg háznak köszönjük, 
hogy angol, francz és portugall országok körül 
is megzendülnek ollykor az édes magyar han
gok, s mikép e jeles herczegek’ magyar haza- 
fisága nem egy honunkban lakó törzsökös ma
gyar család’ ivadékán túl teszen. E lapok, a 
Prágában lakó István főherczegen kívül, portu- 
galli Ferdinándot is olvasóik közé számítni 
szerencsések.

— Nem kevésbbé érdekes, sőt honunkra 
nézt örvendetesb az a tény, mikép a vukovár- 
fiumei vaspálya’ készítésére V an  d e r  H e v 

e d e n  leghíresb belgiumi mérnök már meg van 
fogadva. Képzelhető jelessége olly pályásznak 
(de koránsem paillace) kinek havi bére 10,000 
forintra rug. B ev s se ur Heyden bajtársa pla
ne háromszáz ezer pengő forintot követelt fá
radozásaiért, nem lett volna rósz harapás Beys- 
se urnák! A pályáni munkálatok tavaszszal már

1' Egy szám, papiros, nyomás, szellemi bár, di
vatkép, fametszvény s gyakran még mümellék- 
lettel együtt 11 krajczár ! Ä \ vagy ián az előfi
zetők száma pótolja ki ez olcsóságot ? Igen, mert 
mig franczia s német lapoknak négy, Öt és 
több ezer olvasójok van, addig nálunk ugyan 
csak lap , mel|y S—900 előfizetővel kérkedhetik-

megkezdetnek — a részvények hihetőleg' még 
előbb forgásba kerülvén.

— Érdekes az is, hogy az óbudai hajó
gyár’ igazgatója Massion ur Angliába küldetett- 
nek lenni mondatik, a gőzhajózási társaság' szá
mára egy archimedi tekercsesei ellátott gőzöst 
megrendelni, melly első illven modorú gőzösgép 
leendne a száraz föld’ vizein. Gőzöstül szólván 
örömmel említjük, hogy általuk a pestbudai köz
lekedés (időjárásunk’ kedvezésén) újra létesült. 
Noha pár nap óla keményen kezd fagyni.

— Oroszczár’ ő felségéről sokat szólanak 
bécsi és külhoni lapok. A látogatási ajándék, 
mellyet a bőkezű autocrala Pápa ő szentségé
nek emlékül stánt, egy gyémántoktól körzött 
súlyos aranykereszt, mellynek becse egy millió 
scudinál többre rúg. Ez aztán a fejdelmi aján- 
dok ! Mondják, mint bizonyosat — mai bécsi le
velünk is hireszti — hogy ő fge Pest városát is
— a legtitkosb incognitoban meg látogatandja.

— Privorszkv ur megizeltelendő a farsangi
tréfákat, múlt csütörtök és vasárnapon zene- 
gyüldét tartott újabb ízlésre díszített redoul- 
termeinkben. A derék Morelli’ legújabb és te
temesen villanvzó tánezzeneszerzeményei vál
togatva gyönyörködtelék kedvelt bihari ban
dánkkal a több ezer emberből álló hallgatósá
got., melly különösen a nemzeti nótákat zajos 
tapsok között ismételteié. A beálló farsang za
josan mulatságosnak lenni ígérkezik a nagy kö
zönségre nézve, szere száma nem lévén a sok 
minden nemű, rangú és czímü tánczmulatsá- 
goknak. Igv f. h.’ 11 kén maga Privorszkv ur 
nyitja meg pompás báljával Carneval uram tar
ka furfangjait, mellyet 18-án a nőegyleti, 25-k. 
a kereskedői kórház tőkéjét nevelő, f. h. 28-ik 
és jövő hó’ 11-kén a nemzeti Kör’,', meg aztán 
a Gvülde’, a juratusok’, orvosok’, ügyvédek, 
lövészek és t. e. báljai — mint egyik virágfü
zér a másikat — csaknem szünetlenül követen- 
dik. Morelly ur zenekara idén még erősebb- s 
szabatosságban haladottabbnak mutatkozik. Lesz 
hát táncz, vigalom és álarczkodás untig !

— Miként fog alakulni a magas körök far
sangja, azt előre még tudni nem lehet, a Batt
hyány- és Károlyiháza'k gyászos csapása (B. 
Lajos gróf újonszülött egyetlen fiacskája fájda
lom ! meghalálozván) nem kis zavart okozván 
a reménydus számításokban. Talán Csekonics 
Leona báróné fogja megnyitni ollykor pompás 
palotája’ szárnyait,— miként Traun grófné ne
mes ízlésű salonja minden hétfőn tárva lesz. 
Tegnap volt ö nagyságoknál a legelső estély, 
mellynek számos főrangú szépségei között a fö
lötte érdekes Pejacsevich Hermina grófné, meg 
a fiatal szépségű Kendeffv Katinka kisasszony
— mindketten a szeretetreméltó házinö leá
nyai — legkitűnőbbek, legkeresettebbek való
nak. Jövő szemlénkben már hihetőleg több tu-



—  17
(tamásunk lesz a fenső társaság’ farsoncpro- 
grammja felel, addig is bizonyosnak állíthatni 
vélvén, hogy valamint ateivezett műkedcelöi e- 
lőadasok jórendén kútba estek, ugv másfelől 
Traun grófné teremei netán irodalmi estélyek
nek is ollvkor megnyilandók.

— Erdéh i hazánkfiának a lelkes Wesse
lényi Miklós bárónak, legközelebbi zsibói tudó
sítások szerint, egy ép és egésséges fia szület
vén, a fényes család egy újabb Miklóssal gya
rapodott.

— A nagy zongoiahős Li sz t  honunkfia 
jövő tavaszszal újra Pestre jön, hol magát több 
ízben hallatni készül. A jeles művész — miként 
külhoni hírlapok pletykálják — megvált érzel
meinek eddigi tárgyától a lelkes d’Agoult gróf- 
nétól, ki Da n i e l  S t e r n  név alatt oily 
szép helyet foglalt az irók közt. Művészi hűség 
— aprili ég !

— Erdekesb regényíróink' egyik legérdc- 
kesbjénck Kulhv Lajosnak régen várt , I l azai  
R e j t e l m e k 1 czímü regényéből a 3 első füzet 
igen csinosan rejtelmes és külsőleg is ajánlatos 
alakban jelent meg a napokban — (mellyik 
nyomdában ? rejtelem az is) bizonyosan nem kis 
Örömére mindazoknak, kik Kuthv’ tollától érde
kes dolgokat várhatni tanultak. Mi a munkát 
csak bevégezte után teendjük tüzetes birálga- 
tás’ tárgyává, addig is figyelmeztetvén a lelkes 
hölgyvilágot kedvencz költőjük’ e sokat ígérő 
regényének megjelenésére.

— Jelentni kérettünk fel továbbá terve
zett kiadatását az E m l é k l a p o k  czím alatti 
történeti munkának, mellyet fenségrs Nádorunk’ 
ünnepeltetése’ alkalmával kiadni szándékoznak 
Yisontai K. László és Paskav Gyula urak ; e 
munka Magyarprszág’Nádorainak életrajzait ad
ni tervezi.

— Ugyancsak Yisontai K. L. ur egy álta
la szerzett franezia négyest is sajtó alá bocsá
tott, mellyet , H o n d e r ü ‘ névvel szándékoz
ván czímezni, már csak druszaság tekintetéből 
is kötelesek vagyunk arra szép kegyeteket jó- 
eleve figyelmeztetni.

— A Spiegelben olvassuk mennyire ha
lad Temesvárt is a nemzetiség’ szelleme. Egy 
nem rég a színházban adott hangverseny al
kalmával német textusu dalok helyett i l l y r  
n ó t á k  tapsollattak meg! Auch Gut,  mondaná 
Saphir.

— Pesti szarvasvadászataink még eddig 
en v o g u e  valának. A napokban egy igen ér
dekes futás annyira kifárasztá a legvörösfrak- 
kosabb sportsmanokat i s , mikép a halalit csu
pán Festetics Géza és Traun grófok tanúsítók.
E hajhászafokn a lehullott hóval megszűnnek.

— Pozsoni legújabb tudósításunk szerint 
a darab idő óta minden hírlapok’ martalóczává 
vált Bü k y  L á s z l ó  — Cs. kir. kamarás és

több külországi jeles rendek' vitéze, a császár 
város hölgykoszorujának egy legszebb virágát 
a szendebájos 16 évii báró P e r a l t a  PauTi- 
n a kisasszonyt nőül veendi. Mi csak örven
deni tudunk e frigynek — mond érdemes tudó
sítónk— s üdvezelni a szerencsés vőlegényt, 
kinek kitüntetései közöl — véleményünk szerint 
— legszebb, legboldogítóbb jutalmazásának 
tartjuk kecses arája’ szerelmét. Yiruljon az 
örökké! A boldog pár egybekelésük után stí
riai jószágaira induland.“ Ilja ! Cui fortuna fa
vet, Sponsa petita manet!

— De vezessük más térre szemlénket—a 
szinmüvészi térre. Itt mindjárt azon hir fölötti 
megütközésünket leheth n eltitkolnunk.miszerint 
a budai színházat kibocsátotta kezei közöl a pes
ti nemzeti színház’ igazgatása. Kapva kellett 
volna kapni e kedvező alkalmon, betenni a ma
gyar Thalia’ lábát Budavára’ műcsarnokába — 
honnan az olly soká száműzve volt. Ez vala 
leghőbb kívánságuk Buda' nagyjainak — Bu
da’ egész közönségének— és mi e szép alkal
mat kiadtuk kezünkből s a Forst ur' kezébe 
játszottuk. Halljuk hogy majd egyszer átvenni 
szándékozik tőle a nemzeti színház. Urak! ez 
nem olly könnyű dolog mint önök hiszik. Qui 
prior tempore, potior jure. A pesti városi szín 
ház' személyzete, kivált az operai — a pesti
nél olly sokkal kisebb színházikéban annyira 
kielégítő, olly élvadó leend — egy Mink, egy 
Kaiser, egy Várav egy Dobrowsky’ hangja a 
piczinke budai színházban — elősegítve a mű- 
értő egyénekben épen nem szűkölködő városi 
színházi zenekartól, annyira kielégítendik a csak 
valamennyire méltányos követeléseket, hogy— 
ha még azon rokonszenveket is oda képzeljük, 
mellyek (hiába szépítjük s erőtetjük a dolgot 
de bizony) még most is az idegen nyelv felé 
vonzzák inkább ahhoz szokottabb derék szom
szédainkat — alig hihető hogy ol l y k ö n n y e n  
félresíthetök lehetnének sógoraink, a magokat 
most egész kényelemmel befészkelők. Kivált 
hahogy — mit hinni sem akarunk — valami vi
déki társaságot akarna nekik surrogálni igazga
tásunk. Csekély véleményünk szerint a mosta
ni pesti társaságot a legjobb vidéki tagokkal 
szaporítva kell vala változtatva fölléptetni Bu
dapesten, meg ize ítélni, megkedveltctni, sőt 
nélkülözhel’eníleni a magyar drámát s operát 
még cllenségé\el is a nemzetiségnek, és c té
ve hiszsziik bizton és okadatosan, hogy az 
idegenajka Thalia Buda városából (most mind
járt és öiökre)száműzetletheték! Vannak bizo- 
nvos pcrczek az ember éleiében (miként a tár
saságéban is) mellyeket — miként ügyes ha
jós az apályt és dagályt azonnal használni 
tudja — mond a nagy Shakspeare, ha ide
jén megragadni elmulasztod , vissza nem 
kerülnek azok talán soha , s életednek elvesz

ni
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téd irányát Kormány, melly merész vállalko
zó szellemmel nem h ir , pangani fog örökre 
ájul tan és tettelen!

— Forst ur’ társasága által holnap adandó 
Stradella czímii daljátékra már minden páholy s 
zártszékek jóeleve elfoglalván

— Többi közt a városi színház derék bas- 
sistája, Váray ur felmondott az igazgatásnak. 
Váray urnák hangja erős és érczteljes, külsője 
ajánlatos és ritka készültsége átalánosan elis
mert. V. ur kész művész s a legbajosb szere
pet 4 nap alatt betanulni képes; V. ur ifjú s 
mindig szebb és szebb reményre jogosít, Y. ur 
jó magyar, és Pestről -— számos meghívások’ 
daczár.i távozni nem szeretne; V. ur (saját vi
szonyainkat tekintve) tökéletesen kiképezett je
les énekes ; a nemzeti színháznak évek óta nincs 
kívánatos bassistája, de csak egy csep is : váj
jon nem lenne-e szükséges V. urat színpadunk
nak megnyerni, ki, mióta őt az előbbi igazga
tás 10 ft különbségért színpadunkról lelépni enr 
gedhette, olly sokat javult és képeződott, hogy 
ma már a budapesti énekmesterek közt nem a 
legutósó helvet foglalja el ? E szerény véleke
désünket a derék igazgatás’ komoly figyelmébe 
őszinte bizalommal ajánljuk.

— Lászlóné, kinek szép hangja folytonos 
kiművelést érdemel s ki a derék színházi ének
mester Guglielmi ur’ eszélyesen müértő oktatá
sa alatt már is sokat haladott — még mindig 
gyöngélkedőbb, hogysem biztosan fölléptetni 
lehetne. Haymon’ fiait minapában végig nem é- 
nekelheték, a szép Mimi’ váratlan elájulása mi
att. Jó lenne tán, ha tökéletes helyreállásig tel
jességgel nem lépne föl.

— Don P a s q u a l e  is színpadra kerül 
végvalahára, jövő szombaton (ha igaz). Mi még 
a múlt igazgatásnak ajánlottuk vala nyomosán 
e gyönyörű dalmű’ megszerzését, melly — ke
zeskedünk érte — számtalanszor megtöltendi az 
üresülni kezdő színház’ minden szögeit. Don 
Pasquale — ha jól adatik — egyike a legked- 
vesb, a legdallamdusabb vig operáknak. Azon kö
rülmény, hogy azt még effelett derék Erkelünk 
hozandja épen jutalomjátékul, bizonyosan nem 
ollvan, melly gyérebb látogatást jósoltatna. Má
sodik vagy harmadik előadását a derék Paksi- 
né’ javára ajánl á az igazgatás, ki azon este ma
ga fogja énekelni Norina’ kedves szerepét.

— Folyó hó 17-dik napján pedig átalá
nosan kedvelt derék Füredink fogja aratni múlt
évi legsikerdúsabb fáradozásainak jutalmát; Bel
lini szépnél szebb Beatrice di Tendáját választ
ván jutalomjátékául, hol elég alkalma nyilán
a k  miként gyönyörű hangját, úgy művészeti 
példás torek\eseinek is szép sikerét az őt ér
deme szeiint pártoló pesti közönségnek bemu
tatni. Ajánljuk őt eleve szép nagyságtok mél
tányló figyelmébe.

— Bönrstein B r u t u s  és Lu e r e z i  a 
czimü jeles drámája két ízben fordult már meg 
olly rüvid időn a városi színpadon és mindig 
zajos tetszésben részesült. B. ur’ drámájában 
minden van mi bélyegzi a derék költőt. Mag
vas erő, nemes zamat, magasb irány, fellengő 
érzetek és költői nyelv. Üdvezeljük B. urat a 
dramaturgia mezején, s alig várjuk köszönthet
ni honi múzsája' zengzetét.

— Miként több lapok, úgy mi is szíve
sen teszszük közzé B a r t a y  E n d r e  urnák 
azon újabb vállalatát, miszerint ő „ M ű v é 
s z e t i  V e z é r “ czimü munkáját bevégezvén, 
jelenleg Ney F. és Garay J. urak közremun- 
kálatával egy E m l é k k ö n y v ’ kiállításán dol
gozik, melly ő cs. kir. fensége fhg. J ó z s e f  
nádorunk’ félszázados ünnepére „ N e m z e t i  
örö me  ml é k“ czim alatt fog megjelenni, kö
vetkező tartalommal: 1) Egy „Téged Isten di
csérünk“ nemzeti nyelven és szellemben ; 2) 
Egy Örömnyitány; 3) Egy nemzeti Cantate; 
4) Magyarország' nádorainak életrajza , sz. Ist
ván’ korától máig magyar és német nyelven, 
valamint a kolteményes rész is magyar és né
met szöveggel, -eredeti zenével ének és zongo
rára alkalmazva fog megjelenni. — Mindezek
hez hozzá járul: 5) Ő cs. kir. fenségének csa
ládi arczképe , Steinruker által rajzolva , sPer- 
laszka Domokos által finomul aczélba metszve.

E müvállalat annál inkább figyelemre mél
tó, minthogy az nem csak eszmében eredeti, 
de magasztos is , s a nagyszerű nemzeti ünne
pély’ dicsőítésére segélykezet nyujtand , miután 
egész zenei része a nevezett alkalommal a le
hető legnagyobb pompával s számos s legje- 
lesb művészek’ közremunkálásával egy nagy
szerű zenekar által nyilvánosan fogna előadatni.

— A színházi birálóválasztmány Degré 
Alajos’ F é l r e i s m e r t  L á n g é s z  ez. vígjá
tékét egyhangúlag elfogadó. Elöadatása sem ké- 
send soká.

— Jövő tavaszra egy ritka, s még eddig 
nálunk egészen ismeretlen vendég érkezendik 
városunkba , — L e h m a n n  Keresztély ur , hi
res l é g h a j ó s ,  ki már huszonnyolezszor e- 
melkedett föl az egész emberiség fölé, s ugyan
annyiszor szállott ismét alá. A legnagyobb ma
gasság, mire Lehmann ur eddig fölszállott, 
8403 láb a tenger színe fölött. L. ur mind
annyiszor jótékony czélra fog r e p ü l n i ,  azaz 
a mutatványaibóli jövedelem' egy része jóté
kony intézeteink’ javára fog adatni.

— Mindezek után pedig nem fejezhet
jük be mai szemlénket a nélkül, hogy olva
sóinkat—• kivált a lelkesh nővilágot — azon 
gyönyörű költészetre ne figvelmez tessük, mely- 
lyet mai és több ezt követendő számainkban 
czim alatt: „Emléklapok egy főrangú hölgyek“ 
fogunk szép kegyeteknek bemutatni. Szerzője
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szerény, titkolódása csak emelendi érdekét. S 
evvel újra és újra boldog új évet kíván.

—

BÉCSI LEVÉL.
BECS, télhó 2. 1846. Sok boldog újévet 

kíván kegyednek a bécsi levelező s minden év
hez azon fölül vagy 1ÄOO előfizetőt. Eddigelö 
hallom ebül ment dolga kegyednek s a Honde
rű nyereségéből nem sok Tunnelrészvényt fog 
vehetni; no de hagyja el Ön , kitartás, szilárd
ság és jó ízlés, melly kegyed' lapját jellemzi, 
mellyet csupán irigy ei nem akarnak bevallani, 
csak meghozza idővel az óhajtott sikert — s ha 
nem hozza i s , nem lesz első üdves vállalata 
derék embereknek, mi a nemzet bűnös rész
vétlensége miatt dugába dőlt — s még dőlni fog. 
s azon szomorú, s erszényére nézve is vajmi 
fájdalmas vigasza mindig megmarad. hogy ,et 
voluisse sat est1.

Mi itt, kik önt személyesen ismerjük, s 
önnek szép tehetségeit s dús ismereteit hal
adóbb mezőn szeretnék működni látni, sokszor 
ekkép szólunk egy máshoz: .vájjon mi a tatárért 
teszi ki magát az a kis ember annyi gyanúsí
tás- irigység- s nyelveskedésnek. annyi gézen
gúz emberke’ emLertelenségeinek, ideje’, egés- 
sége és élete koczkázásával, feláldozásával, 
mikor még azon erkölcsi elégtétele sincs meg, 
mindezekért az érdemletí méltányban részesül
ni? Hjah ! mond iilyenkor egy másik — s ev
vel fejeztetik be többnyire e czikk — .hivatás 
— szenvedély — betegség— s az ügyszeretet 
forrósága !‘ Ekkor aztán nincs mit szólnunk töb
bé , s csak azon óhajunkkal végezzük, mellyel 
kezdtük e sorokat — adjon az ég mennél több 
előfizetőt. ’) Ámen!

A dologra. Bécs’ városa naponnan élén
kül. Magyarok— mint mindig — múlt alkalom
mal szokottnál is többen valának; a számos tag
ból állott pesti küldöttség, melly . — zárjegy közt 
legyen mondva, — bizonyos szokott formák’ nél
külözése miatt, el nem fogadtathatott,— nem egy 
mulatóhelyen vala látható, vidáman mosolygó 
arczulat és magyarosan élénk fesztelenséggel 
mulatva közöttünk, kik meleg kézszorítással üd- 
vezeltük a derék honfiakat, olly kellemetlen út
ban és időben csupa politicai kedvcsapongás- 
ból Fólsétálókat.

Bécs hát napról napra élénkül, miként a na
gyok és idegenek’ száma Öregbeuik. A világí-

1 ) Szives köszönetét önök’ méltányos elismeréséért. 
A tudat, bogy azt megérdemeljük, kétszerezi 
örömünk'. Mi bízunk ernyedetlen munkásságunk
ban, és szándokunk’ tisztaságában. A többit bíz
zuk a szerencsére — s azon jó csillagra, melly 
fölöttünk őrködik. A levelezést folytatni kérjük.

Szerk.

tás légszesz által igen jeles. A színházak majd
nem mind kiújitvák, pedig olly pompásan, hogy 
önöknek Pesten eszméjök sincs felőle. Kivált 
igen szép a leopoldvárosi kis házikó, melly 
mintegy tündércsarnok dragantból. olly gyö
nyörű. Benne régi staberliádokon nevet a vi
dám bécsi közönség — mellynek nem kicsiny 
számát azonban magyarok teszik. A vén Carl 
most is mulattaió, bár ha igen vén is fiatal sze
relmesnek. A franczia vaudeville rósz ; az ud
vari opera nem különös, ballettek arszlánnőket 
nélkülöznek; a várszínház érdekes újdonságo
kat ád ; a Józsefváros azonban hanyatlik , mióta 
a Mieden emelkedik, pedig sasszárnyakon, 
egy Staudigel, Marra s több más jeles tehetsé
gek . különösen pedig Dietrich báró’ kimeríthet- 
len erszénye,s Pokorny ügyessége által. Hang
versenyekben sincs hiány — mint jól tudja ön , 
kit múlt napokban nehányában szemlélni sze
rencsém vala. — Yieuxtemps (ki mint mondják 
a nemz. színházhoz készül Pestre) az egész ud
var' jelenléte által szerencséltetett. -— Saphir 
egy ike a legnépszerűbb szépelméknek — a bé
csiek szeretik ő t . s a karácson eslvéjén saját 
lakásán fölállított karácsonfa — mint mondják— 
gazdag gy ümölcseit ’) teimé meg e népszerű
ségnek.

— Legújabb újságok újsága az orosz czár. 
— ki incognitóban köztünk mulat. — Csupán 
egy pompás díszszínház és egy nagyszerű kato
nai szemle által jeleltetvén ki. Mondják mint bi
zonyost , hogy Pestre is le fog menni, de olly 
szoros incognitóban, hogy a nádoron kívül sen
ki által magát megismertetni nem fogja:’— mi
re azonban a beadandó maszkás bálok elegen
dő alkalmat szolgáltathatandanak ő hatalmas
ságának. És ime ezzel bevégzem rövid tudósí
tásomat *) azzal, mivel kezdtem : sok boldog 
újévet, s százannvi előfizetőt óhajtva.

REBUS.

— *»*«*•—

w m \ n
— ARAD, telelő’20. örömmel értesítem 

a Honderű’ szives olvasóit haladásunk egyik 
igen igen szép bizonyságáról. Megyénk kebe
lében .nőegy let' név alatt néhány év óta sike
resen működik egy, több lelkes hölgyekből ald- 
kult társulat, melly a városi elemkék fölállí-

I) Erről magunk is szólhatunk, mert nála töltöt
tük néhány híres művész, művésznő s írók' tár
saságában a karácson' éjjelét; két szobája tele 
volt karácsoni ajándokokkal. Szerit,

j)  Bár minden tudósítónk iily modorban Írna- Ne 
restelkedjék kegyed — kérjük szépen — s gyak
rabban irjoo. Szerk.



tása s fóntartása üdves czélját tűzte ki magá
nak. E szent, annyi jó s szépnek fölvirágzását 
eszközli) czél’ miliamarábbi megközelítése' te
kintetéből f. hó’ 19-kén adatott h a n g v e r 
s e n y ’ édes ünnepélyét valék szerencsés én is 
élvezhetni. De nem csak éa, az egész közön
ség , melly jótékony czélra pár órai é lm é
nyért olly szívesen áldozott, élvezhette s él
vezte a hangverseny’ örömeit. Nem czélom a 
kedves estélyt részletezni s birálgatni, műked
velők különben is igényt tarthatnak bírálat fö
lött állóknak nyilváníttatni; azonban még sem 
állhalom meg, hogy az egészből egykét, hang
versenyeknél nem mindennapi jelenetet ki ne e- 
meljek. Kedves dalnokunk S á r o s s y  Gy u l a  
érdemli mindenesetre az elsőséget, ki egy ön- 
szerzette s körülbelül két jó ívnyi h u m o r i s 
t i c  ai  értekezést olvasott az ,öt érzék ről. Ez 
értekezésben szerző azt akarta megmutatni, 
hogy lehet minden mákony’ segítsége nélkül 
,solenniter‘ elaludni; azonban ugv járt vele szép 
számú közönségünk, mint többnyire az újság- 
szerkesztőkkel , kik előfizetőiknek annyi min
dent meg mindent ígérnek s a jámbor előfize
tő közönség csak az év’lefolytéval veszi észre, 
hogy a sok szép ígéret logkevesbbé sem tel
jesült. Értekezünk’ érdemében is igy ütött ki 
.szerencsére1 a dolog ; mert bizony közölünk, 
annyi egésséges s jóizü elménczségek’ hallása
kor, miket az értekezés tartalmazott, mákonv- 
nyal sem lehetett volna valakit elaltatni. Másod 
helyt megemlítést érdemel Márkovicsné’ elra
gadó éneke, mellyel, dicséretére a nemeskeb- 
lü hölgynek, minden illy jótékony alkalmakkor 
olly Örömest találkozik, s mellytől olly kinos- 
édes szívelégülettel vál meg közönségünk. Kor
ma Paulina kisasszony s több mesterileg mű
ködött egyének szinte csak dicséretet, nemes 
vállalatuk’ buzgó kiviteléért csak forró hálát 
érdemelnek. Adja hazánk’ védistene, hogy a 
városunkban építendő ref. egyház részére mi
előbb szinte illy kedves hangversenynyel s 
szépszámú közönséggel találkozhassunk !

ürömére az aradi ifjúságnak, különösen 
bájoló hölgyeinknek, Kőhegyi József tánczmü- 
vész ur , a ,k o s z o r u‘ szerzője több hó óta 
városunkban van. Illy jeles művész, kinek 
könnyű és kellemes társas táncza csak a de
rék szerző egyéni szerénysége miatt nem kapha
tott hirtelen olly országos hírre, mint a sző- 
lösiféle ,kör1, —-már csak azért is kedvesebb 
s méltányolhatóbb vendég, mivel az aradi if
júság s kiválólag a hölgyvilág’ egy része, ha 
csak Pesten nem tanult, ki volt zárva eddig 
a tunczmüN észet élemenyeből. Most van alka
lom az eddigi hátramaradást említett művé
szünk oktatasa által helyrehozhatni. Ép ez 
okbul minden tanczuem, mellvet Köhegvi ur

----------------------- --------------------
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'»tanít, kitünöleg a ,Koszorú folytonosan koz- 
j tetszésben s maga a derék művész pártfogás

ban részesül. KOPPANTÓ PÁL.
— KOLOZSVÁR, telelő' 2$. C z á f o l a t .  

A Honderű, 2t-dik számában, a ,Heti szemle* 
rovatiban erdélyi lapok után sajnálva említvén: 
miszerint a kolozsvári nöegylet által alapított 
kisdelóvoda megszűnt lenni — a kolozsvári sze
gények’ külső monostorutczai dolgoztató inté
zete és e mellett fönálló kisdedóvoda’ igazgató
sága, szükségesnek tartja felvilágosításul , s ez 
egybekapcsolt jótékony intézet’ távul levő pár
tolói’ megnyugtatására megjegyezni: hogy a 
most említett külső monostorutczai kisdedóvo
da , mellyet az erdélyi nemes jóltevő nőegylet, 
a fels. császárné Karolina Anguszta legmagasb 
pártfogása alatt 1822-ben alapított szegények 
dolgoztató intézete mellett, következőleg 183')- 
ban állított föl, és a melly e honban legelső 
volt, ugyanazon intézet mellett, külső monos
tor utczában jelenleg is üdvös sikerrel műkö
dik, és lenni , — hála az égnek s buzgó pár
tolóknak, — nem szűnt meg. Azon kisdedóvo
da tehát, mellyről itt szó lehet, az mellyet ké
sőbb itt alakult más nőegylet, a Toplerféle ház
nál nyitott meg; azonban mint erdélyi lapok 
említék, végkép ez sem enyészett el, hanem 
a külváros’ más czélszerübb részébe áttétetni 
szádokoltatott. x)

1) E czáfolatnak igenigen örven I a Szerk.

iSIyilaíkozaí.

A ,.Houderü“ legközelebbi sz ámába ni en- 
gemet illető állítások’*) ellenében nyilvánítanom 
kell: hogy én 1818-dik évi husvétig a nemzeti 
színházhoz vagyok szerződésemnél fogva lekö
telezve , és máshová nem ; s ez idő alatt a nem
zeti színpadot bármi ürügv alatt elhagyni soha 
eszem’ ágában sem volt, és nem is leend; an
nál kevesbbé pedig másokat, ha bár rokonim 
volnának is, például Hesz Rózát— a nemzeti 
színpadtól elidegeníteni; sőt ellenkezőleg min
den törekvésemet oda irányzandom, hogy a 
nemzeti színháznak minél több hasznot és díszt 
szerezzek. Pesten tél hó’ 4. 1846. BENZA KÁ
ROLY m.k. a nemz. színházopera’ rendezője.

J) Szemleiró semmit sem állított, sőt inkább ma- 
ga ügyekezett egy keletkezett hírnek alaptalan
ságát megczáfolni; annál inkább örvend , hogy 
azt maga lienza ur jelen nyilatkozatával teszi.

Budán, a kir. egyetem1 nyomdájában.







A MAGYAR FÖRENDÜ NŐK’ NEVELTETÉSE’ ÜGYÉBEN EMELT

a„SZÓ ZA TR A  .

römmel olvastam a 
Pesti Hírlap’ 587.szá- 

Ih. mában megpendítve, 
- még pedig förendü 

v) egyén által — a nö- 
nevelést. Olly fontos 

tárgy, melly minden, hazája’ elöhaladását 
óhajtó kebelt magasztos kéjjel tölthet el. 
És különösen az érintettem szózat’ értel
mében vitatva meg a nőnevelést; melly is 
azon komoly, nemes, szellemi oldaláról 
fogja föl, mellyröl kell, ha a nőket valódi 
életkötelességeikre törekszünk képezni.

A" lelkes fölszólaló — vagy nevelönö- 
ket képző intézet’ alapítását tartja sürge
tőnek, vagy a förendü hölgyek’ eddig nem 
egészen czélszerü nevelése’ átalakítását 
szorgalmazza; és pedig ollyformán, hogy 
az eddig csaknem kizárólag idegenek ál
tal nevelt förendü nők’ nevelését úgy kel
lene irányozni, hogy azok magyar nyel
vük’ feláldozása nélkül honosíttatnának 
a külföld’ azon valódi nevelésébe, mely- 
lyet eddig nagyon hibásan nemzetiségünk’ 
hanyagolásával vásároltak meg, a helyett 
hogy, mint azon nemzetek— mellyek’for
májára akartak alakulni — nemzeties ér
zelművé lettek volna. Mert tekintsük afran- 
czia nemzetet, tekintsük a németet, kiket 
utánozni akarunk, elhanyagolták-e ezek 
nyelvüket? hidegek-e ezek hónuk’ érde
keihez? és nézzük magunkat, képükre, ha

sonlatosságukra idomulni törekvőket, meny
nyire öröklöttük mintájukat? Egy vonást 
sem a hazájáért élő, honát bálványozó 
francziáéból, egy hárintást sem, a szelle
mi műveltségében méltán büszke német 
nemzetéből.

És ha a magyar förendü hölgy mű
veltté alakult is külföldies neveltetése ál
tal , milly kevés példa van rá, hogy azt 
magyar hona’ elöhaladására kamatoztatta 
volna.

Az illy műveltség félszeg, s miért? 
mert hiányzik belőle a nemzeties kifejlett
ség, mellynek különösen a nagy hatályú 
förendü hölgyek’ neveléséből nem szabad 
hiányzani. Ki a bányák’.kincseit verembe 
ássa vagy ládába zárja, koránsem olly bű
nös, mint az, ki lelke’ műveltségét csa' 
néhány terembe zárkózva csillogtatja. A 
magyar förendü nők közöl nagyon kevés 
van, ki nem zárta termei’ zugába művelt
ségét, és nagyon kevés kamatoztatá ezt 
nemzete’ezrei között, erre pedig nemcsak 
emberi kötelessége, hanem polgári magas 
helyzete is inti.

Vagy talán azt hiszszük, hogy csak 
franczia, angol és német, mint nagyszámú 
polgárzat lehet büszke hazájára, nemzeté
re? s csak ott méltó, a magasb osztályú
nak nyilvános térre lépve a nemzettel ösz- 
szemunkálni? a nemzet’ érdekét sajátjául 
tekintve érte élni? Ez tévedés, teremtöt s

1
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emberiséget sértő álhit volna. Mihelyt a 
nemzetnek minden tagja nemzetiségéért 
lehel, művelődésének sükeresítésére tesz : 
épen olly méltó a nemzetek’ tiszteletére 
(ha csekély is számra nézve), mint ama 
nagy nemzetek.

Az én hitem szerint nemzet nem az
ért érdemel tiszteletet, mivel száma nagy, 
hanem inkább ha kicsin, de nemzetiségét 
mégis dicsőén megörzeni, fentartani s ki
fejteni képes. És pedig minél kisebb nem
zet, minél kisebb testerő képes sükerítni 
ezt : ott annál magasztosb (nagyobb szel- 
lemerö rejtezvén) közhódolatra számíthat.

Hogy pedig a magyar számra is vala
ha azon nagy nemzetekkel versenyezhes
sen, mellyeket eddig bálványoztunk, ismét 
csak magától nemzeti kötelességének hív 
betöltésétől függ.

Tegyük az eddig csak névről magyar 
anyákat magyarokká, hogy a magyar nem
zedék magyar legyen, ez legbiztosb esz
köz magyar szaporításra.

A Tisza, eredeténél, átléphető forrás
ka, de nem szégyenelvén medrébe barát
ságosan omlani számos folyó : az alföld’ 
síkján gőzösöket hintázó büszke folyammá 
szélesül; ha nem mulasztjuk egyesek nem
zetünk’ szélesítésén munkálni, e sajátsá
gos nemzetiségünk egykor az alföld’ sík
jaként terülend el.

A lelkes felszólaló oily hurt pendíte 
meg, melly lehetetlen, hogy minden érte
lem s érzelem tisztázta kebelben viszhang- 
ra ne találjon.

Mi érdekelhet bennünket korunkban 
közelebbről, mint nemzetiségünk’ valódi 
műveltséggel párosult terjesztése? E szó
zat’ írójának szellemében ez hatályosan 
ébresztetnék föl szunnyadozásából, ha a 
főrendü nő’ neveltetése a felszólaló’ elve 
szerint kezeltetik azon szellemi kincseket, 
mellyeket dús helyzetadta sokoldalú képe- 
zettsége ruház reá, hona’ felvirulására ka
matoztatja : nincs nemzet, melly előtt pi
rulnia kellene, nincs férfiú, ki őszinte tisz
teletét megtagadná a hazája’ érdekeit sa
játjává tett főrendü nőtül.

----—---------------- ------- -------- __—

A melegkeblü felszólaló’ eszméjének 
átalánosítása tehát egy nemzet’ helyeslését 
igénylő; pártoltatása olly szükséges, olly 
sürgető, hogy az ezt életbe léptetendő lel
kes egyén egész haza’ forró hálájára ér
demes. Azért sarkaljuk minél többen a sző
nyegre hozott fontos ügyet, mert valamint 
több szem többet lát, több torok hangosab
ban kiált, több toll többet ir, több irat 
többtül olvastatik : úgy több olvasás több 
kebelben, agyban csíráztat eszméket, mely- 
lyekből virulhat föl a tett.

Véleményem szerint akármelly ország 
valódi fölvirágzását csak akkor remélheti, 
midőn abban a nemzet már alakult. A ma
gyar hon’ alapítói szinte ezer év előtt ki
jelölték erős karaikkal, hol kell nekünk 
őstörzsökünktől elszakadt keleti, népnek 
alakulnunk, de ez, kül- és belviszályok, 
kiil- és belcselszövények és tévelyek mi
att, mai napig is csak keletkezésben, aka
ratban forrong s mindaddig nem is forrhat 
nemzeti testté, míg nyelve tarka (jól meg
értessem : magának a magyar nemzetnek 
is tarka); mindaddig csak foltozgattunk a 
nemzeti jóléten, míg nemzetté nem alaku
lunk. — És nemzetalakításra egyedüli esz
köz a nyelv. — Az anyanyelv’ művelése* 
átalánosítása azon egyetlen kapocs, melly 
a társaság’ millióit rokonítja. Ezt kell te
hát művelnünk, ezt kell hazánk’ milliói’ 
birtokába juttatni, hogy megértvén egy
mást, öszhangozva munkálhasson kiki e- 
gyéni jólétén, mellyből viruland föl aztán 
a nemzet’ jóléte is.

E felszólalás egyedül a főrendü nö
vendékek’nemzetiesb neveltetését tárgyaz- 
za és nyomosán fejtegeti, hogy miért leg- 
pietösb ezen osztálynál az átalakulás’meg
kezdése vagy is az új nösarjadékoknak olly 
iránybani neveltetése, hogy azok’ szellemi 
képezettségiikböl semmi esetre ne hiányoz
zék a nemzetiség, hanem hogy ebben sa
ját érdeküket benn lenni megismerjék. Igen 
helyesen kiált egy helyen a nemes buz- 
galmuigyföl: A f ő r e n d  v e z e t t e  t é v 
ú t r a  h o n u n k b a n  a n ő n e v e l é s t ,  
nek i  ke l l  a z á s z l ó t  a m e g t é r é s -  

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



—  23
re k i t űzn i .  Es {qj. oily szükséges, oily 
sürgetös, hogy, mint fönebb mondám, ezen 
eszmét életbe léptetendő lelkes egyén, e- 
gész hon’ hálájára, tapsára érdemes.

És pedig ezen bárom ok miatt igen 
kívánatos lenne a derék indítványozó’ szel- 
lemébeni átalakulása a förendü nőneve
lésnek.

Először, mert a förendü növendékeket 
eddig, átalában hazánkat, hazánk’ igénye
it, a magyar förendü nő’ magas hivatását 
nem ismerő idegenek nevelték, kik legjobb 
szívvel s akarattal is, inkább az általuk is
mert külföld’ bálványozását olták növen
dékük’ keblébe, mint hónuk’ szeretetét, 
nemzetük’ jóléténi munkálkodást. Meggyő
ződésem szerint ugyan a nevelést nem le
het bevégezettnek tekinteni, míg az embe
riséget testvérileg ölelő eszmével nincs 
tisztában a növendék, ha pedig ezen szent 
érzelem szilárdítja az emberi kebelt, ak
kor a nemzet’ érdekétől, mint a magyar 
hölgyek eddig tették, nem pártolhat el. —

Ki az egész emberiség’ ölelésére mű
veltséggel bir, az még kevésbbé mostohás- 
kodhatik kivételkép épen hazája iránt. A 
förendü nők' neveltetésének eddigi kezelői 
nem csak a nemzetiség, de az emberiség 
ellenjs vétkeztek : szükséges és sürgetös 
végre gyógymódrul gondolkozni s komoly 
intézkedések által ezen vétkezők’ számát 
kevesbíteni.

Másodszor, sietős a förendü nők’ ma
gyar szellembeni nevelése azért is, mivel 
tapasztalatunk igazolja, mennyire szeret a 
nagy tömeg a fényes állású kevesbek’ nyom
dokin haladni, még akkor is, mikor ezek 
tévedeznek. Szükséges tehát a vezércsa- 
patkának olly utat törni, mellyeni haladás 
egygyéalakulásunk’ czéljára vezet.

Ha a förendü kezdi meg az átalaku
lást, az eddig tévelygésében is öt követni 
törekvő nagy tömegre varázshatalommal 
munkáland.

A magyar eddig is vagy tévelyböl, 
vagy álszeméremböl fogadta el a jelennen 
divatozó jellemnélküli, kebelt agyat üresen

hagyó, külföldrül honunkba megcsonkítva 
átültetett nőnevelést.

Ha a förendü ragad zászlót az átala
kulásra, olly büverövel tenyésztend jót, di
csőt nemzetiségünk’ terén, mint a melegé
vel, világával földünk’ területén uralkodó 
nap. —

Ha a förendü nő’ gyakorlati nyelve 
magyar leend, ha neveltetése körül a nem
zetiesség’ élesztőse állíttatik föl elvül : az 
egész hazának nőnevelése ösztönszeriileg 
ennek színét viselendi. Igen! igen! ha a 
megtérést a magas osztály kezdi, a tévely
gők’ nagy csoportja megtért s a külföld
del nem nyelv, hanem műveltségi rokon
ságba lépend.

Harmadszor, egész hon által szorgal
mazni' méltó ügy a felszólamló’ szellemé- 
beni förendü nőnevelés azért, mert, mint 
mondám, az a n y a n y e l v ’ kifejlesztése a- 
lakít nemzetet : de míg az a n y á k n a k  
maguknak nincs birtokukban az anyanyelv, 
addig nem ruházhatják föl gyermeküket e- 
zen kincsesei, melly egyedül csatolja ho
nához, nemzetéhez. — A leendő a nyá 
kat  kell tehát legsürgetösben azon birtok
hoz juttatni, melly számukra hazát nyit, 
melly őket millió testvéreikhez visszakap
csolja.

Míg a magyar hölgy magyarrá nincs 
nevelve, addig ö a föld’ népének egyiké
hez sem tartozó vándorvendég, s nem él, 
csak teng : mert csak akkor élhet a gyök
szál, midőn az öt tenyésztő földbül szívott 
nedvét a törzsökbe szivárogtatja; csak ak
kor él a nő, midőn a tőle származott iva
dékot a nemzeti nagy test’ erősítésére lét
táplálékkal ellátni képes; mig erre tehe
tetlen, míg csak azon picziny kötelességé
nek sem felel meg, mellyet ezen rövid 
szócska a n y a n y e 1 v ir eléje: addig a nem
zet csupán vendégéül, nem tagjául fogad
hatja ; addig származéka nem anyjául, csak 
dajkájául tekintheti.

Tanítni kell tehát a leendő anyákat 
kötelességükre, beavatni a serdülő leányo
kat az elhanyagolt, elmellőzött nemzeti

C
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nyelvbe, hogy ne kénytelenüljön egyedül 
a magyar nép — és még a fölött ezen ma
gyar nép’ színe, műveltje’ a n y a n y e l 
vé t  nem a n y j á t ó l  örökleni, hanem pén
zen vásárlani; hogy a magyar nő vissza
térjen azon pályára (niellyet egy nemzet’ 
hölgye sem hagyott még el), mellyröl ál- 
szeméremböl, kaczérkodásból siklott le; 
mellyen egyedül vezetheti gyermekeit ha- 
zájok’ boldogítására.

Lelkesüljetek förendü nők! nevelés- 
tek’ ügyében fölszólaló tagtársatok’ szívbe
ható szavain; ne hangozzék pusztába szent 
igéje; ragadjátok meg az átalakulás’zász
lóját (tehetségtek van reá, csak akarat kell); 
mutassátok meg, (nemzetiesen neveltetvén 
leányaitokat) hogy valódi műveltség, hon
szeretet nélkül nem létezhetik; mutassátok 
meg, hogy valamint magyarságokat nem 
szükség műveltségiekért föláldozni, úgy 
müveltségteket nem magyarságtokért.

Valódi műveltséget sokoldalú ismere
tek fejtenek, megvitatott igazság, de óva
kodnunk kell okos lényeknek, hogy sok
oldalúságunk irányt nélkülöző tömkelegbe 
ne tévelyítsen, hogy sokoldalúságunk te
hetetlen morzsákká ne aprózzon, egészszé 
alakítás helyett.

Midőn a magyar főrendii hölgy’ mű
veltsége nemzeties érzelemmel párosul, 
nemzeti érdekbeni lelkes részvétben gyü
mölcsözik : akkor nincs nemzet, melly ö- 
szinte tisztelő hódolatát megtagadja tőle.

Korunk’ förendü hölgyeinek jutott a 
dicső pálya, otromba előítéletek’ bilincseit 
szétzúzhatni. Erőteljes föllépésteket csak 
siker koszoruzhatja. Nektek jutott igazol
hatni : hogy a magyar nőt épen úgy egye
dül anyanyelvén vezethetni a valódi mű
veltség’ fokára, mint bármelly nemzet’ 
hölgyét; mert a nevelés’ csiraszálait még 
a kisded’ keblében kell ápolni s ennek leg- 
erösb, leggyorsabb tenyésztő napja nem 
kölcsönözött, hanem az anyanyelv lehet.

Ha helyzetiek több nyelvnek tudását 
igényli, ám kövessétek társadalmi szoká
saitok’ intését, de szem elöl soha nem té
vesztve létetek’ valódi irányát, soha szo- 
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kásáitok’ pipereoltárán föl nem áldozva a 
nemzet’ érdekét, melly épen úgy saját
tok, mint ti a nemzet’ sajátjai. — Nektek 
jutott (ha hivatástok’ nagyságán buzdulni 
erősek vagytok) az elnemzetietlenedett ma
gyar hölgyseregnek olly példát nyújtani, 
mellyet a történetíró följegyzésre mélta- 
tand. — Midőn egy urhölgy tér vissza a- 
nyanyelvéhez, hona’ érdekéhez : akkor 
százak tértek vissza, mert akarata kormá
nyozza alattvalóit; lelkülete családját ; 
szeszélye fényes termei’ látogatóit; pél
dája a nemzet’ azon részét, melly eddig a 
förendüt tévelygésében is követni erény
nek tartá.

A mint e szózat’ Írójának lelkünk’ for
ró üdvözletével adózhatunk : úgy legbuz
góbb ohajtatink közé sorozhatjuk ezen esz
me’ megtestesülendését.

Míg a magyar nyelv’ s vele a nemzet’ 
érdeke a nők’, az anyák’ tulajdonává nem 
tétetik : addig nemzeti létünkbe vágó igen 
sok erőlködés hiában vesz el.

Az ég áldja meg a tiszta törekvésű 
fölszólalót s adjon szent szándokát megér
tő ezernek keblébe hasonló törekvést, hogy 
a jövő nemzedék’ anyja magyar nyelven 
oktattassék életkötelességeire; hogy a jö
vő nemzedék anyjától tanulhassa hazája’ 
nyelvét. TÓT ISTVÁN.

EMLEKLAPOK EGY FŐRANGÚ 
HÖLGYHEZ.

IV.

Engedd o hölgy, hogy rabszolgád legyek, 
Hogy csókolhassam lábaid porát,
Hogy bánatodbul fájóbb részt vegyek,
— Elvenném t ő l e d  a halált magát — 
Hogy kísérhessem lépted’ árny gyanánt:
Tán m e l l e t t e d  hamvaszt el így e láng!

V.

Fölleltem őt, kiért imádkozám 
Kínszenvedésem’ hosszú éjein,
A szenvedő nincs többé már magán, 
Megjöttek ismét szép reményeim ; 
Mihelyt láttam, mindjárt megismerém: 
öröktiil ón e képet keresőm.



lllyennek írta őt a képzelet:
Magas, szelíd, komoly, halvány, sugár,
Költőt szeret, hu honlány, áldozó,
Ki a hazáért gyászköntösbe’ jár,
Ki* gyermekéért szívét metszi fel,
És a hazáért halni kész, ha kell.

0  én neked, hölgy, sokkal tartozom,
Sokban tanítóm volt lelked nekem,
Mint kell tanulni sorsot törni meg,
S magát fölülemelni ezreken,
Mint kell polgárnak tenni, mert —  m a g y a r :  
Magyar nevet még messze éj takar.

A gondolatra : vajh megnyerlek-e ?
Már földön, érzem, halhatlan vagyok.
Lelkem teremtöbb, mint eddig vala, 
S z e r e l m e d  az, mi művemen ragyog.
Ha nem nyerlek meg (félve gondolom) 
I s m e r t e l e k  — sorsom nem átkozom.

VI.

O ennyi szépség s illy sok fájdalom!
Mindig hiszem, hogy tulvilági vagy ;
A nőméltóság benned testesül,
Olly szellemfönség földi lénybe nagy.
Ha r á d tekintek, bámulat vagyok : 
Szépségeid, hölgy, mért illyen nagyok?

Mély tengereknek dús gyöngyháza vagy,
Vagy Ossiannak fölkelt szelleme,
Nem ! dicssugár vagy a költők fején,
Vagy a tavasznak elvett kelletne,
Testvére vagy tán K á r m á n  F a n n i n a k ?  
Te l e l k e d  az, mitől ég fönn a nap.

Dicső teremtés! honnak csillaga,
Oh vess reám fényedből egy sugárt, 
Felgyújtom a hazának éjjelét,
Érzésre gyújtok szirtet és kopárt,
É g ő  s z í v v é  teremtem e hazát —
Csak add nekem szerelmed’ sugarát!

— *£»<4*—

BORCSA ÉS A VASASNÉMETEK.
(V É G E .)

— Bort ide örmény, hány kupát ittunk 
már?

— Tán tizenhárom félkupát, — felelt 
Köpecz ur, saját kupájához nyúlva, fekete 
hálósapkáját rajta meghuzogatván, aztán 
erőlködött köhögni, hogy hazugságát elkö
högje.

— Mindegy, van miből fizetni, s oly- 
lyan menyecskeért, mint az én Borcsám

lesz, nincs mit kímélni. Fél Csehországban 
nem lesz párja; képzelem, mint lepik meg 
a pardubiczi magyar huszártisztek háza
mat, mint tesznek dúsgazdaggá, jó sört kap
ván magyar menyecske’ szép kezeiből; e- 
zek a magyarok külföldön majd megeszik 
egymást csupa szeretetböl, itthonn pedig 
szüntelen marakodnak, — szólott a hős 
Dvorcsák, erre orrán keresztül egyet kö- 
hintett megelégülve, s aztán intett kezével, 
hogy a palaczkok töltessenek meg.

Köpecz fölszedő a palaczkokat, s egy 
zöldmázas korsóbul sorba megtöltögeté. 
Ezalatt Dvorcsák ur s a többi zubbonyos 
urak mélyen elmerülve ültek, de köztük 
csak Dvorcsák ur gondolkodott, a többihat 
bamba mélaságba sülyedt, kik’ eszén a 
fenforgott fontos ügyben kizárólag Dvor
csák uralkodott, azok egyébiránt is boldog 
együgyüségükben e gondolatra soha nem 
jöttek volna, hacsak Dvorcsák ur’ pénze 
és bora meg nem járta volna agyukat : a 
leányrablásra tudniillik.

Dvorcsák gazdag serfözö’ gyermeke 
volt Csehországból, ki némi neveltetésben 
és iskoláztatásban részesült, honnan jám
bor viselete miatt brevi manu kicsapatott, 
s szülői ránczba szedetés végett a vasas
németek közé adák nevezetes segély
pénzzel s azon vérmes reménynyel, hogy 
a katonaságnál majd észre hozzák, s u- 
tóbb Isten tudja milly nagy tiszt leend; a- 
zonban bár két Ízben léptették már káp- 
lárságra, remélvén, hogy kicsapongásit 
elhagyva, mint pénzes legény, utóbb tán a 
vitéz tisztikarba is fölvehető lesz, s bár ek
kor eltelve önmagasságával rövid ideig meg 
is becsüli magát, mert hiában : honores 
mutant mores, de áldott garázda termé
szete miatt új bőrében csakugyan soká nem 
maradhatott, s igy történt, hogy a magas 
gradatiót, a már több Ízben éldelt kurta 
vas’ örömei és az oldalán fityegett botnak 
egy más helyre alkalmazása követte, mit 
degradatio előzött meg szokott ünnepély- 
lyel. Dvorcsák ur köztársaitól ékesszólása 
miatt nagyon hecsültetett s azok fölött ő 
tekintélyt viselt.
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Dvorcsák urat e közben szülői egyre 

tömték, mint jó ludat, s apja a hasas par- 
dubiczi serfozö kimeríthetlen egykedvűség
gel hallá első szülöttének csínyeit;— majd 
észre jön — monda több Ízben — hameg- 
emberedik, — s a szokott segélypénz 
pontosan kijárt a még meg nem embere
déit harminczöt éves gyermeknek.

A katonai pályán : ész, szorgalom, 
csüggedetlen kitartás, némi szellemi kor
látozással egybe kapcsolva, sebesen polcz- 
ra kapják a talpra esett iíjut, de az ifjú 
Dvorcsák e szigor és pontossági pályán 
a léhaság és kicsapongás’ kertjében a leg
gyönyörűbb mákvirág volt, olly példány, 
melly megérdemlő, hogy lenyomassák és 
felfüggesztessék.

De Dvorcsák uramban az eredendő 
bűn’ halmaza közt volt egy közös erény is, 
mit eredendő erénynek mondhatnánk : ö 
ugyanis a szépet szintúgy szerette, mint 
akárki más, és legújabban Borcsa’ bájai é- 
leszték dudosra a serföző magzat’ már a- 
szalandó szivét, gerjedelmeit különösen 
izgatván a serföző és sermérö közti rokon
ság, és Dvorcsáknak — tisztelet, becsület, 
de igazság is ! — Borosával becsületes 
szándéka volt, mert a szép leányt nőül a- 
kará venni : részint kitűnő erényei miatt 
—• mert régi dolog, hogy a legtöbbször 
félretekintö férj is — minőnek lenni Dvor
csáknak elvitázhatlan igényei valának — 
megkívánja nejétől, hogy erényes legyen; 
részint mert Borcsa a pardubiczi serházba 
úgy beleillik majd, mintha csak ott termett 
volna ; s a ház’ dolga Dvorcsák’ minden ren
detlensége mellett is legjobb rendben le- 
end. ö tehát nyájasságos nyájassággal,* 
mennyire egy kétszer degradált vasasné
met nyájas lehet : adá tervét Borosának 
tudtára : szivével, serházával, kezét és sa
ját édes magát mindenestől annak fela
jánlván ; melly közben méltó megemlítni, 
hogy Dvorcsák hét láb hosszú és rendki- 

C| vül ösztövér volt, ki jobban illett volna ap- 
J l ja’ komlósába komlórudnak mint a górn

i a  bölyü déesi leány mellé férjnek.
Borcsa ur szintúgy átlátta mint mi, s 
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azért Dvorcsák’ undok nyájaskodásit elke
rülő, ajánlatát ki sem hallgatá s nevekedö 
kaezérkodását érdemileg visszautasítá.

Borcsa’ férjhezmenetele naponkint kö
zeledvén : Dvorcsák azon ostoba gondo
latra jött, hogy öt elragadja. Atyjának meg- 
irá, hogy házasodik, ki abban szokott egy
kedvűséggel megegyezett, a kívánt pénzt 
megküldé s a hat hónap múlva kiszabadu
landó fiút örömmel várta ősi fészkébe, a 
pardubiczi sörházba, fiatal leendő me
nyével.

Dvorcsák uramnak, mint látjuk, a leány
rablás körmére égett s utósó nagygyűlé
sét ma tartja a leányrabló egylet, melly 
mint látható je les részvényesekből alakult. 
A társak Dvorcsák’ pénze és bora’ erejé
től elbüvöltetvén, a merényben nem is lát
tak valami rendkívülit, mert Dvorcsák úgy 
adá elő a dolgot, mintha Borcsa szinte haj
landó lenne a megszökésre, minthogy szü
lői és Bodó uram Dvorcsákkali boldogsá
gát akadályozzák.

Antinak nem csak a vasasnémetek, de 
Köpecz is nagy ellensége, hátra van tehát 
Köpecz ur’ mérgével is megismerkedni, ki 
azalatt, míg mi Dvorcsákunk’ miniaturpor- 
traitje előtt mulatánk, a megtöltött palacz- 
kokat a vasasok elé felrakta s a hátulsó 
szobából az elsőbe ment : a vendégek közt 
pattogó zömök gazdasszonykának a száma
dást bevallani, ki egyike volt azon áldott 
természetű asszonyi állatoknak, kik ajánló 
külsejük és beretvanyelvök’ erejénél fog
va kormányt visznek a háznál, ki Köpecz 
uram’ eszét már annyira megnyergelé, hogy 
ez saját házánál mostoha fiú’ szerepét játszá.

Köpecz ur, mielőtt korcsmáros lett, 
lókupecz volt és másfél év előtt a czegei 
grófnak adott el fölötte drágán egy deli 
paripát, bibéjét ravaszul eltitkolván. De 
Anti a szép karcsú mént szoros szemügy
re vette; veszélyes baját : kehességét föl
fedező — minek természetes következté
ben a nagy öszveg visszavétetett. Köpecz 
ekkor eddig nem tapasztalt dühbe jött s 
Antira boszút esküdt, mit mértéktelenné 
nevelt Antinak Borcsávali szerelme, hol
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Köpecz ur is kopogatott, de a hol or
rára kopintottak. Ezekből Dvorcsák és Kö
pecz uram’ e rokonszenve világos és szö
vetségük természetes.

Borosa’ esküvője holnapután leendett, 
de Anti a lakodalom’ elrendezése miatt ma 
már megjelent vöféleivel, kiket az öröm
apa szívesen fogadott. Anti és Borcsa resz
kető kéj között borultak egymás’ karjába.

1Y.

Hegyen, völgyön lakodalom.

K ö z m o n d á s .

Az idő estellett : Borcsáéktól az olá
hok vad lárma — a többi vendégek nő- 
szülési szerencsekivánások s elmés czél- 
zások közt elszéledtek; az egyszerű ház 
csöndes lön, mindenki nyugalomra takaro
dott. Köpeczéknél ezalatt a leányrablók a 
sok áldomás közt, mellyek Borosáért s sze
retetreméltó férjéért Dvorcsákérl üríttet— 
tek, fülig eláztak, csak Dvorcsák és Kö
pecz nem, de kik szinte nem voltak olly 
állapotban : hogy áldozni mehetnének.

— Hah, a kocsis itt van, — mondá 
Köpecz ur, Dvorcsák’ gallérjába kapasz
kodván § a zörgésre fülelvén. — Hát ké
szüljünk, az óra tizenkettő, — felelt a ve
zér, kinek testén e pillanatban borzadály 
nyargalt keresztül; de reá nagyot ivott s 
diiledező seregét indulásra inté.

— Itt vagyok uram, mikor indulunk, 
a lovakat nem kell állatni; — illy köszön
téssel lépett a szobába egy hízott képii o- 
láh, ostorral kezében.

— Mindjárt, de jegyezze meg kend 
jól : a híd’ szélén fog kend állani, s mikor 
parancsoltatik, hajtani, de lóhalálába, érti 
kend? lóhalálába, — mert az asszonyt,kit 
kend vinni fog, minél sebesebben Bethlen
be kell szállítni ezen katona úrral, ki test
vére. Ha kiáltoz, száját segíti kend befog
ni, mert ö tébolyodon. így utasítá az ör
mény az oláht, kikről nehéz volna meg
mondani, mellyik volt hülyébb.

— Jól van uram, rám kell bízni, — 
felelt a menyasszonyt viendő, s a nyújtott

palaczkból akkorát húzott, hogy szinte be
le szakadt lélekzete.

A társaság megindult, de Dvorcsák 
döbbenve megállóit, szürke szemeit a pad
lásra szegzé, aztán kérges tenyerét üres 
homlokára nyomta, hosszú ujjai megannyi 
odanött szarvakat képezvén. — Már benne 
vagyok, — mondá nagyot fohászkodván, 
aztán Köpecz barátjával, ki ezalatt gazdasz- 
szonyának valami ürügyet hazudott az el- 
mehetésre, — megindult. Dvorcsák’ e leg
újabb tanakodása a megszeppenés’ gyanú
jába hozza öt, de ö már benne van mondá, 
hagyjuk hát benne s lássuk, hogy bonta
kozik ki belőle.

Vitéz Dvorcsák uram’ nagycsizmás 
násznépe ittassága miatt nem tudá, hánya
dán van, s némellyek elfelejtvén az ivoda- 
lom’ nagy czélját, szállásaikra akartak szé- 
ledni, de Dvorcsák, kinek mint nevezetes 
fontolvahaladónak, esze a meglepő esetek
ben sem szokott megállani, most rendbe 
szedé értelme’ rozzant kerekeit, legénysé
gét fegy alá vette s a czél felé lépteté. 
Dvorcsák és Köpecz urak az elszöktetési 
terven már régen koholtak, de a nagy fon
tolgatás alatt eljárt az idő; s hogy ennek 
kivihetése Anti’ megjelenése előtt is merő 
oktalanság lett volna : minden épeszű em
ber átlátja, s ép’ ezért vélte Köpecz és 
Dvorcsák azt könnyen végrehajthatónak. 
A nagyon szerelmes embernek merész ter
vei vannak, Dvorcsák vitéz pedig nagyon 
szerelmes ember volt, s mit mi bárgyuság- 
nak, sőt lehetlennek hiszünk, azt a nagyon 
szerelmes lévente lehetőnek, sőt természe
tesnek hitte. így készült az elrablási vál
lalkozás. — A legénységnek kötelességül 
tétetett, hogy Borcsáéknál az egész ház
nép’ száját vánkosokkal tömje be, aztán 
ragadja ki a leányt, mi Köpecz’ esze’ szü
leménye volt s olly szépen kigondolva, 
hogy annak lehetőségén Anti’ jötte előtt 
nem is kételkedtek; s bár az új vendégek 
nagyon megháboríták vitéz Dvorcsákot, 
de azért szándékától el nem állott, mert 
hiszen hallottuk hősies felfohászkodását, 
_ már benne vagyok! — Ide járult féltett



I büszkesége, mert ostoba emberek’ büsz
kesége mértéken túl nyakas. •— Hogy Bor
osát mi módon viendette Pardubiczig, ho
lott neki is szöknie kellett volna, azt ö ma
ga tudta, az máig sem jött napvilágra. —-

Végre a házhoz érkeztek, a kocsit a 
híd’ szélén hagyták s a folyam’ partján a 
házat megkeriilék, úgy hogy most a vár
hegy alatt voltak.

A borzasztó pillanat jelen volt és vi
téz Dvorcsák’ csontjai összekoczogtak, any- 
nyira reszketett. Az idő borongós volt, s 
nem lehetett tudni, ki hol fekszik. Most a 
vitézek’ leghorgasabbját a magas ablakhoz 
tolta Góliátunk, hogy hátára állva benéz
hessen, hol mindent vélt láthatni, ámbár 
benn vak sötétség uralkodott. Az elázott 
talapzat meghajolt fejét a falhoz illesztvén, 
Dvorcsák uram rákapaszkodott, aztán ki
nyújtván öles karjait, az ablak’ rostélyába 
fogódzott.

,Tolvaj, rabló4 lárma hallatszott most 
az udvaron, s a lótás, futás, rémülés és 
nyögés közös lön; hős Dvorcsák’ kezében 
a rostély kiszakadt, melly a szobabelie
ket még jobban föllázítá, s a lárma olly 
nagy lön, mint tűzvészkor. Azonban a va
sasnémetek vitézül megfutottak, még vi
téz Dvorcsák is, ki a magasból hirtelen le
csöppent, a földre érve egész hosszában 
hanyatt terült, aztán hirtelen fölugrott s 
társai után a kukoriczán keresztül kereket 
oldott, egyenesen a várhegyre tartván. 
Köpecz uram a folyam’ partján a jött utón 
akart menekülni, de öt Anti és társai, kik 
tolvajt kiáltának, csakugyan elcsípték.

A ház’ örege, apraja talpon volt, mi
kor Köpecz urat az udvarra hurczolták, ki 
annyira odáig lett, hogy mindent kivallott, 
kivallandó saját egyéb bűneit is, ha kiván- 
tatnék.

Borosa e vallomásra elborzadt, a töb
bi pedig vitéz Dvorcsák’ iszonyú ostoba
ságán és esztelen merényén jó kedvből 
kaczagott.

— En azt gondoltam, — jegyzé meg 
Bodó, hogy a jóízű sodart akarták ellopni,

mi a padláson függ, pedig a vasasnémet’ 
foga lám lám másra fájt.

Köpecz urnák olly melege volt, hogy 
róla izzadság pergett, az öreg obsitos’ ta
nácsára a Szamoshoz vezeték tehát a le
gények behüteni, és minden teketória nél
kül ruhástul együtt a Szamosba mártoga- 
ták. Azután haza bocsáták, bővebben mind 
vele, mind Dvorcsák urammal holnap szá- 
molandók.

Míg Köpeczet fürösztötték, addig vitéz 
Dvorcsák összegyüjté seregét a várhegyen, 
s minthogy nem üldöztetett, apáink’padjá
ra telepíté, de a vallott kudarcz annyira 
kiforgatá föltételéből, hogy többé arról 
tudni sem akart. Mint veszett állat csikor- 
gatá fogait, eget földet káromolván. Tár
sai, kik. a csata’ borzalmaival együtt a bor- 
tul is fölocsúdtak, titkon örülének a dolog’ 
illy szerencsés változásán, s a hős Dvor- 
csákot hazatérésre unszolták. De a seb- 
hedt arszlán boszút, szörnyű boszút óhaj
tott, s minthogy Borcsát, Antit s minden 
rokonait össze nem tépheté : Borcsa’ ár
tatlan rózsáinak esett, kiszaggatá azokat 
s a völgybe hányta; dühe annyira meg
gyűlt, hogy a legközelebbi háznak tüzet a- 
kart vetni, de ebben társai meggátolák. 
Átkozódva tépte fején a veres szőrt s sze
rette volna porrá égetni az egész minden- 
séget. Most újra megvillant agyában, hogy 
Borcsa’ kedves mulatóhelyén van, hol any- 
nyiszor látta öt az öreggel, s az előtte álló 
pad eszébe juttatá a róla szállongó hírt s 
azon kegyeletet, mellyel iránta a magya
rok viseltetnek; azon magyarok, kiket ö 
különben sem szeretett s kiket Borcsa mi
att most gyűlölt — mint a Dvorcsákféle 
emberek szokták;— neki rugaszkodott te
hát józanuló seregével a kapitányi padnak, 
és azt szörnyű erőlködés és nyöszörgés 
közt a dombrul lelódítá, melly nagy robo- 
gással a Szamosba zuhant; aztán öklével 
még egyszer Dvorcsák felé fenyegetett s 
némi kiengesztelödéssel haza tért.

Másnap — mert egyikök felfödözte az 
egész eseményt — a tanács e botrányos 
dolgot szigorúan megvizsgálta, s a derék
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tisztikar e tettet nyilvános becstelenítés- 
nek ismervén el, Dvorcsákot és társait ar
ra Ítélte, hogy azok tartoznak a kapitányi 
padot a Szamosbul régi helyére visszaál- 
lítni önerejökkel, minden emberi segély 
nélkül, hacsak Köpeczet a tisztelt városi 
tanács társul nem adja.

Harmadnapon lenn a völgyben Borcsa’ 
fején fökötö díszlett s víg lakodalmi nép 
zajlott az udvaron. Fönn a hegyen építés
nél használni szokott csiga nyikorgóit, hol 
Köpecz ur’vendégei izzadtak ollyforma el
foglaltságban, mint a szárazmalmi állatok. 
Köpecz és Dvorcsák urak a Szamos’ öblé
ben búvárkodtak, hurokra ejtendök a mé
lyen fekvő szirtpadot. Negyednapon Dvor
csák ur, miután az utósó mogyorólöhnun- 
got megkapá, annak rendje, módja szerint 
a katonaságtól elcsapatott.

Jelenben a kőpad, ősapáink’ egykori 
nyughelye, régi helyén áll megint mint be
csült emlék.

Lenn a régi ház’ helyébe csinos lak 
épült, hova betérni az utas el ne mulasz- 
sza, mert ott egy nyájas vendéglő és rit
kaszép menyecske megelőző szívességgel 
látja el vendégeit. Ha netalán szölöágbul 
font hős lugas alatt — melly e kis udvar
ból a dombcsucsra fut — a várhegyre föl
mégy, az emlékpadot és tornyot megtekin
tendő, s ott egy ősz obsitos’ lábán szőke 
fürtü kis angyalt látsz hintázni s egy szög- 
színíi, piros, egésséges fiúcskát a pad kö
rül viruló rózsafák közt lepkék után fut
kosni, azokban Borcsa’ gyermekeire s az 
öreg Bodóra ismersz. HAVI MIHÁLY.

ÉJI VIOLÁK.
I.

Némán köszöntlek csöndes éj !
Lelkem beszél, ajkam megnyílni fél .

Az elnyugvó estének, égve 
Felejtett mécse véglobbot vete : 
Véglobbot, a halvány világu 
Esthajnal’ é le te ;
S bár elfedett az éj előlem,
Kékes hullámú messzeség!
Emléked lelkem’ általhatja,
Rajtad függ vágyó gondolatja,
És régi fájdalmam új lánggal ég.... (

Kékes hullámú messzeség!
Hozzád s z e r e l m e m ’ rózsaága fűz , 
Tőled v e s z t é s e m ’ kinzó réme üz , 
Kékes hullámú messzeség!

Elégve majd esthajnalomnak 
Halvány világu élete :
E zaj, halk szívütésre válik....
Halk szívütésben, mind halálig 
Él a t á j ’ emlékezete!
Én nem merengek rajtad majd.....
Elhunyt szemem képét nem látja ,
A kéjt a kínnal elfelejtem.....
Lelkem ! te függj azon helyettem :
Légy a kedves táj’ d é l i b á b j a .

II.

Az éj meghagyja gyász koromszinét,
S bizonytalan homályra enyhül:
Honnan jön a varázs mosoly ,
Meily a vak éjszakába foly ?
— A hold emelkedik keletről;
Tündér menyasszonként, feje’
Ezüstlő fürti földig érnek,
Förösztvén lágy hullámiban 
Képével bujdosó kis érnek;
S fuvalmin fényes udvarának 
Lebegvén fürtéi:
Csillogva hullnak újra vissza, a 
Patakvíz’ csöpjei;
S a csöp, enyhe harmat’ képében,
A szomju föld’ áldása lészen.

Keblem’ világa holdas éjszaka, 
Hullámzó érzeménye csermelyár.
A rózsafényü képzelet 
Förödvén benne, mint a holdsugár,
S midőn csillogva visszaejti 
Felszívott csöpjeit:
Mint virágnak harmathullása,
D a 1 lészsz érző keblem' áldása ,
— S az áldás engem boldogít.

III.

Tündén szép az éj....
Kertemben andalogva járok,
Azt várva szüntelen:
Hogy megszólítnak a virágok ;
S miként megnyílik száz virágkehely , 
Hogy szótáradjon illa ta :
Megnyílni érzem én is keblemet,
Hogy felbuzogjon éjdala.
Ki a virágnak illatot,
A szívnek érzemónyt adott:
Övé az illat, és az ének.
Nagy ünnepén a csöndes éjnek ,
Melly megnyitotta a virágkehelyt,
S a dalszülő kebelt.

TOMPA MIHÁLY

2
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LAKNER SÁNDORTUL.

I.

ngelika valóban "meg
felelt nevének angyali 
szépségével; de lelki 
tulajdonai sem enge- 
dék őt háttérbe szorul
ni barátnői társulatá
ban. így nem csoda, 
ha Angelikát már 'ti
zenhatodik évében egy 

derék ifjú, Tiboldy Gábor, szivének egész láng
hevével szerété, imádá. Minthogy pedig Gábor 
urfínak külseje nem vala megvetendő, és szel
lemi kiképzése’ tekintetében bármellyik kortár
sával vetélkedhetett: ismét nem csoda, ha a 
leánykától, rokonérzelmeik egybeforrván, vi- 
szonszeretteték. —  Angelikában azonban csu
pán egy hiba volt; tán , mondhatnék , családi 
öröklés : módnélkül s z e r e l e m f é l t ő  vala.

II.

A városi táncztermekben jótékony czélra 
184*i őszutó’ 12-kén tánczvigalom adatott. A 
kün borongó kellemetlen idő’ daczára elég szá
mosán gyűltek össze.

Angelika körül egész ifjucsoport rajongott; 
de ő a szende szűz, csupán Gábornak élt; e- 
gyebek iránt majdnem hideg közönösség ural
kodott szivében.

E pillanatban ismerős szóhang csapott a 
leány’ fülébe. Gábor haladt el mellettük, egy 
gyönyörű leánynyal párbeszédbe merülve.

— Hidd, Lenkém — szólt az ifjú bizal
mas szelídséggel, s megszorító a szőke leány’ 
kezét, melly az övében nyugodott — már régóta 
sóvár óhajtással vártalak.

— Oh, Gábor! — viszonzá mondhatlan 
nyájassággal a szép hölgy s kifejezéstelien for
dító az ifjúra nagy kék szemeit — ez csak ta- 
nujele ama rokonindulatnak, mellyel irántam 
viseltetel; hü bizonyság arról, mennyire sze
retsz.

S csöndesen a hullámzó néptömeg közé 
vegyültek. Angelikának holthaloványokká lett 
arczait az elkeseredés’ legbúsabb kifejezése fá
tyolozó be ; majdnem leroskadt lábairól.

óranegyed után egészen bágyadtan hagyó 
el a táncztermeket; féltékenysége másnap ágy
ba dönté őt.

III.
Egy ószerüleg, de csinosan bútorozott 

szobában két alak schakjátékkal b a j o s k o 
dé k. Meg ne ütközzenek szép olvasónőim e ki
fejezésen, mert a fejtörő schakra a ,,játék“ 
czim épen úgy illik, mint némelly hivatalnokok’ 
tiszti működéseire a „foglalatosság“, kik a ca- 
nonica órákat tolifaragás és fogvájók’ készíté
sével töltik el.

— Gábor Öcsém?!— szólalt föl végre kö
zülük az öreg, amannak nagybátyja, a hihető
leg előbb folytatott, de a fejtörő schakkozás 
közben megszakadt beszédfonalat ismét fölfog
va — akármibe mernék fogadni, hogy meg nem 
állhatnád.

— Becsületszavam mellett, ezer forint rá, 
urambátyám!— kiáltott föl hevesen az ifjú s 
tenyerét tartá nagybátyja elé.

— Legyen ! —  vágott közbe hathatósan 
az öreg, megpödörítve magyaros bajuszáts ke
zet fogott szeszélyes öcscsével — s ha veszte
nél, utánam maradandó örökségedből huzom le.

A nagybátya e mellett jóizüt kaczagott; 
aztán fölkeltek s ünnepies öltözetben mindket
tő eltávozott.

Mennyire rövid utjokban folytatott beszé
dükből kivehető, egy rokonuk' menvekzőjére 
valónak hivatalosak.

Miután a templomi szertartásról visszatér
tek , fényes lakoma és mulatság váró a szá
mos vendégeket.

Angelika szinte vendég volt. Gábor alig 
váltott vele néhány szót; azokbul is a leghide
gebb egykedvűség rítt ki.

Szegény Angelika majdnem halálra epesz- 
té magát; titokban még könyezett is.

IV.

V** tanácsosnál fényes estély adatott. A 
gyönyörű holgykoszoru közepeit Angelika volt 
legszebb, legbájosabb. És Gábor még sem ud
varolt neki, hanem Emmának, a köztiszteletü 
tanácsos’ kissé idős leányának töménezett öm
lengő bókjaival. Honnét e változás?

Angelika most már nem könyezett; sér
tett női büszkeségében szinte halálra epeszté 
magát. Képzelhetjük, milly szemekkel nézett 
Emmára, vetélytársnéjára , ki öngvözelmében 
majdnem a túlvilágban hitte magát.

Gábor ollykor ugyan odacsallakozék An
gelika’ oldalához, de csak perczekre, mert a 
jövő óranegyed már ismét Emma’ közelében 
találta őt.

Angelika sebhedt szíve a női büszkeség s 
Önbecsülés’ korlátái között kérésé égő kínai e- 
löl némileges menedéket. Azon föltétellel ha
gyó el a tanácsos termeit, hogy Gáborra töb
bé rá sem néz.
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A szegény leányka hitte, hogy az évek 

óta fonálló szívviszonyt néhány perez megsem
misítheti. Csalóka számítás!

V.

okod a féltékenységre — folytatta az ifjú—szü
lőidtől nyomban megkérlek.

* *

Két hó után Gábor és Angelika a legjobb 
férj és leghübb nő valónak.

— Most már tán kigyógyult féltékenysé
géből— gondolta Gábor, s kalapját véve, An
gelikához sietett.

A leányka szomorúan üldögélt himzörá- 
májánál. Élénk pírral fogadta a belépőt, azon 
megvető dacz , mellyel Gábor iránt viseltetni 
szándokában volt, kedvese’ jelenlétében tüs
tént elenyészett. Hlyen a női szende, gyöngéd 
szív ; pillanatnyi felhevülés rezgésbe hozhatja 
ugyan abban a zajosabb szenvedélyek’ húrjait, 
de egy csekély fordulat egészen más hangula
tot derít kibékülő kedélyére.

Egyedüliségökben Gábor ismét a régi ifjú 
volt; csókokkal halmozó el a finom kezecské
ket , kebléhez öleié a szelíd szüzet, bizonyos
sá tévé őt hü, forró szerelméről.

— S te még szerelmet mersz fogadni — 
panaszlá szemrehányó fájdalommal a leányka 
— tán nálam is azon szerepet játszod, mellyel 
Lenke’ fejét akaród elszédítni , a múlt hói 
tánczvigalomban ?

— Hugóm volt; csupán azért nem muta
tóm őt b e , hogy szerelmedet próbára tegyem.

— S miért vetél meg annyira Lorántiék’ 
menyekzőjekor ? — kérdezte könyezve Ange
lika s akkori kínja egész nagyságában nvomá 
kebelét.

— Nagybátyámnak becsületemre fogad
tam, hogy az napon egy nőnek sem udvarlan- 
dok. Tudod, kedves, mit nem kell néha fölál
dozni egy dús nagybátya’ ollvkor balga sze
szélyeinek.

— S hogyan fogod Emma miatt magadat 
kimosni?— hallatta a mindinkább üdülő höl- 
gyecske.

— Ládd, Angelikám, azon estének ko-' 
szönhetem , hogy elnyerérn a titoknokságot; a 
többi főnökök’ szavait bírván, csupán Yérty’ 
igenlése hiányzott. A leányát majomszeretettel 
kegyelő atya, amannak kérésére mellettem nyi
latkozott. habár egy tehetős rokona volt is ve- 
télytársam. Ládd , galambom , igy lehet gyak
ran e külmázos világban czélt érni.

Angelika kedvese’ keblére dőlt s Öröm- 
könyáztatta arcza amannak forró csókjaitól 
száríttaték.

— Most már csak nem fogsz félteni töb
b é 9 enyelgett a boldog ifjú, kedvesét arczá- 
hoz közelebb ölelvén — úgy hiszem azonban, 
hogy e kis leczke nem ártott.

Érthetlen szavakban rebegte boldogságát 
az üdvezült leányka.

— S hogy ezután annál kevesbbé legyen t
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időn az utas a ko
mor várak’ porlado- 
zó ormaira föltekint, 
méltányos elisme

réssel áldja lelkeit a 
dicső bajnokoknak , 
kik éber gondokkal 

őrködének a magyar szabadság fölött; magasz
tos lelkesedéssel emlékezik meg az elviharzott, 
csatákról, mik nemes vérrel festétték a mosta
nában mohosuló kőfalakat; de szégyennel s un
dorral fordul el az olly vértanyáktól, mikre 
ezer átoksúly, ezrek’ elgázolt boldogsága nehe
zedik.

Végig forgatom az évkönyvek’ lapjait és 
sehol sem találhatok olly vétekmocskot, mint 
millyet Csejtének emlékéhez csatoltanak a tör
ténetek’ igaz szavai; oh vajha azt a feledés’ 
törlesztő ecsete lemoshatná a némán szomor- 
gó falakról, hogy a magyar erényes nő szép 
arczai a gyászos tett’ emlékére ne kénytele- 
níttessenek pírra gyúladni!

Igen, Csejtének falaiban egy véres emlé
ke emelkedik az asszonyi hiúságnak.

Kibukván Nyitra megyébe a trencsini he
gyek mellől Vágnak rohanó habjai, egy tág 
völgy fogja azokat bájos keblébe, mellynek 
bal oldalán meredez a magas Temetvényvár, 
jobb részén pedig az óriási Javorina és a ké
kes Kraszna Lipa' hegysorozatain innen egy 
alacson hegyen ül Csejte’ vára , mellyről itt ír
ni szándokom.

Mikor épült e v á r, a történetek föl nem 
jegyezték ; hogy régi m ü, bizonyítja alakja. A 
lőpor’ feltalálása előtt kellett épülnie, külön
ben építői bizonyosan magasabb, biztosabb he
lyet szemeltek volna ki számára. Némellyek 
be akarnák bizonyítani, hogy Csák Máté vetet
te meg alapját, — meglehet, legalább az el
lenkezőt még senki sem mutatta meg.

Csák Máté’ halála után, mint hiszszük , 
királyi birtokká lön , mindaddig, mig azt Zsig- 
mond (mint állíttatik) Ország Mihálynak nem 
adományozó. 1-ső Mátyás’ idejéből már bizo
nyosat írhatni Csejtéről, mert Bonfin egyidejű

1) Régi várainknak érdekesen és históriai hű
séggel irt történeti rajzait, —szerző’ ügyes tol
lából — koronkint folytatandjuk. Szerk.
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történetiró világosan említi, hogy Szvela, a 
rabló csehtestvérek’vezére, az óturai favágók- 
tul megfogattatván , Szénás Lászlóhoz , Csej- 
tének parancsnokához vitetett, ki őt azután a 
Kosztolán várát ostromló Mátyáshoz küldé.

Elhunyván 1567-ben Ország Kristóf, ki
rályi udvarbiró, javai s ekkép Csejte is Miksa 
királyra szállottak, ki ezen tág uradalmat cse
rébe adá Kanizsai Orsolyának, Nádasdi Tamás 
nádor’ özvegyének, Kanizsa várért, mellyben az 
előre nyomuló torököktül az Özvegy már több
ször háborgattatott s e miatt kétes birtokát 
szívesen engedé oda a tizennyolcz egész hely
ségből álló szép jószágért.

Kanizsai Orsolya Kanizsát 50,000 magyar fo
rinttal toldá meg . s fia Nádasdi Ferencz még 
8808 ftot és 58 dénárt (100 dénár 1 ft.) fizetvén 
reá, 1602-ben Rudolftul mind a két ágra ado
mányképen megszerző a csejtei uradalmat.

És ezen Nádasdi Ferencz’ felesége Bátho- 
ri Örzse volt azon boldogtalan lény, ki a ma
gyar hölgyek’ nevére ama gyalázatfoltot hozá, 
mellyet csak imént említettem.

E hiú és a férfiak’ tetszését hajhászó nő 
ugyanis, hogy testének vakító fehérséget s ar- 
czának páratlan szépséget eszközöljön, vala
mi 600 leányzót megöletett, mindeniknek vé
rében megfürödvén. Mi adott erre neki alkal
mat s mint hajtá végre pokolmüvét, szabad
jon azt nekem Thuróczi László jezuita és Zá- 
vodszki György nádori titoknok’ előadásaik 
szerint közlenem.

Távúiról sem akarom én e történet’ köz
lésével szép hölgyeink’ jó hírnevét homályosí- 
tani, — mert hiszen az ártatlan unokák őseik’ 
bűneiért hogyan is lehetnének okozhatok? én 
evvel csak egy tanulságos példát akarok elő
idézni, hogy megmutassam, milly veszélybe, 
bűnbe és kárhozatba képes dönteni egy gyar
ló személyt a hiúság.

Hajdanában a magyar hitves, az erény, az 
erkölcsiség’ példánya vala, a magyar nő’ hűsége, 
jámborsága s méltósága páratlan volt Európá
ban. De lassankint a nemzetünk közé szivár
gott idegen elem, kiváltképen pedig a 15-dik 
s következő századokban hazánkba rendelt 
német, spanyol és olasz zsoldosok, nem kü
lönben a túlnyomó hatalomra kapott törökök’ 
buja szokásaik annyira megrendíték a magya
ros tiszta érzelmeket, annyira megmérgesíték 
feddhetlen szokásainkat, hogy azóta a női eré
nyek’ aranyideje alkonyodni kezdene s a tiszta 
erkölcs romladozásnak indulna.

Olly idők viradtak akkor a magyar hazá
ra , mellyekben egy idegen katona az erköl
csöt büntetlenül kigúnyolhatá , a szent kötelé
keket kaczagva szétszaggathatta; a magyar 
nemzetre , mondom, olly napok is borultak, 
mellyekben a legszilajabb kicsapongás férfiúi

erények közé soroltatott; — csodálhatjuk-e hát, 
ha ezen mindennapi példák a hölgyekre is ha
tást gyakoroltak?

Így romlott meg Báthori Örzse is, ki szo
ros érintkezésben vala a külföldi hízelkedő ka
tona tisztekkel, férjének, bátyjának s apjának 
részint hivatalkodása részint ismeretségei ál
tal , igy romlott meg ő s annyira sülyedett 
bűnébe, hogy kivétel nélkül mindenkitől di
csértetni, imádtatni vágyott, mi a piperéske- 
dést s csicsomás nyalkaságot természetesen 
idézte elő.

Egykoron szokásakint a tükör előtt ülvén, 
szép hosszú hajait fürtökbe rendezteté szoba
lányai által, kik olly figyelemmel csinosgaták 
azokat! Azonban minden gondoskodás’ daczá
ra közőlük az egyik véletlenül, kissé erőseb
ben rántá meg a fésűt, mire Örzse olly erős 
csapással illette a lányka’ arczát, hogy orrá
nak vére a kegyetlen szépnek homlokát is be- 
fecscsentené, — melly letöröltetvén , fehérke 
foltot hagyott helyén. E váratlan eset azon 
gondolatot szülé a hiú asszony’ velejében, váj
jon nem lenne-e tanácsos egész arczát vérrel 
megáztatnia s azt olly fehérré alakítania, mint 
az a letörlött vércsöpek’ helyén mutatkozék!

Kitárja tehát ebbeli titkait, észrevételeit 
két Öreg, Ficzkó Ilka és Dorcsa nevű szolgá
ló asszonyoknak, tőlük tanácsot, segedelmet 
kér s hűségükért jutalmakat és Örök kegyeket 
igér. S im a gyalázatos két szörny, hogy a 
hatalmas úrnőnek kedvét teljesíthesse, bizta
tásaival , helyesléseivel olajat önt a vétek’ 
lángjában lobogó kivánatokra s az iszonyatos 
tény’ kivitelét magára vállalja.

Csejte vára alatt számos földalatti tere
mek , pinczék és titkos tanyák tekerődznek ide 
s tova ; mert a várdomb kemény, erősen ösz- 
szeforrott foldbül állván, minden szerfölött 
költséges építés nélkül is biztos helyeket le
het beléje vésni. E tanyák jelöltettek ki te
hát a nagy bűn’ színhelyévé. A két öreg asz- 
szonyok Ficzkó János (mások szerint Ferencz) 
atyjokfiát avatták a mély titokba, ki esküvel 
igéré pontos szolgálatát.

Leküldetik tehát a minap arczul csapott 
leányka borért illy pinczébe, de alig lépett a 
sötét tanyába, midőn Ficzkó János által leszura- 
tik, ruhája letépetik, ő teknőbe fektetik, testén 
több mély seb vágatik , hogy sebesebben, bő
vebben ömöljék a v é r , mellyet Ilka és Dorcsa 
olly ügyesen tudtak kinyomogatni a vergődő 
testből, ide oda hömpölygetvén, mozgatván 
azt. Báthori Örzse a párolgó vérrel végig mo- 
sá arczát, mellét s karjait; megaluván pedig 

| a v é r , éjjelre vastagon tapasztó azt testére s 
I reggelre megmosakodván , úgy tetszett neki, 
hogy bőre sokkal fehérebb, mint annak előtte
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vala, melly ördogsugallotta hiedelmet czimbo- 
rái csodálva erősítenek.

így vérzett el egyik leány a másik után ; 
Báthori Örzse mindig újakat fogadott várába, 
bejárta Morva , Lengyel, Cseh , Osztrák és 
más német tartományokat, mindenütt szép lány
kákat keresett, bérüket magasra szabta , kihá- 
zasítást, kegyelmet, pártfogást ígért s a meg- 
fogadottakat külön szekereken küldözgette Csej- 
tére. Ördögi bűnének azonban legtöbben a ma
gyar nemesi rendből estek áldozatul, mert az 
akkori szokás szerint a szegényebb sorsuak 
díj nélkül is örömest küldötték a hatalmas urak’ 
váraiba leányaikat tanulás , tapasztalás végett, 
így tön szert Örzse lányokra , ha pedig vala
ki magzatát vissza találta követelni, azon vá
laszt nveré, hogy az úrnővel utazván, itt vagy 
amott meghalt s eltemettetett.

Nádasdiné annyira megszokta már a vér
ben fürdést, hogy az majd mindennapi fogla
latosságává válnék s e miatt nem csak Csejtén, 
de más, kivált Dunán túl fekvő jószágain is 
űzné borzasztó müvét, — mit sokszor álnév 
alatt cselekvék , — úgy hogy ha más helyeken 
hallunk a köznép között illves példákról be
szélni, azt Báthori Örzséről kell értenünk.

Végre csakugyan susogni, beszélni, sőt 
hangosan panaszkodni is kezdőnek a gondos 
szülők , tudakozódván szeretett magzataik után, 
hol haltak e l , miféle betegségben sínylődtek, 
ki gyógyítá őket stb. melly kérdésekre midőn 
bizonytalan , hanyag feleleteket nyertek volna, 
többen majd a nádorhoz , majd II-dik Mátyás 
királyhoz folyamodtak szigorú vizsgálatért.

A Pozsonban törvényt szolgáltató Thurzó 
György nádor tehát sietős parancsot vön , mi
szerint tüstént nyomozáshoz látna , ki váratla
nul Csejtén teremvén , Nádasdinét épen a let
ten kapja, s mindenek tisztára világlanak, mert 
ekkor is egy fiatal leánykát vérében fetrengve 
talált. nem sokára lelkét kiadottat.

Bebizonyodván ezek szerint az iszonyú 
bun,  a nádor maga mellé veszi Zrínyi Miklóst, 
Homonnay Györgyöt és Megyerit, nem külön
ben Ordódy Gáspárt, Lehoczky Györgyöt, Za- 
tureczki Jánost, Hrabovszky Miklóst, Pru- 
zsinszki Miklóst, Marsovszki Istvánt és Miklóst, 
Zalevki Györgyöt, Hraskovicsot. Kozárit és 
Akács István bírákat s a vétkesek fölött tör
vényszéket tartat, melly Báthori Örzsét örö
kös fogságra Ítélte, Ficzkó János lefejeztetett 
és megégettetett, Ilka és Dorcsa asszonyok 
pedig tüzes fogókkal szétszaggattattak.

Kiüríttetvén pedig e törvényszék’ paran
csára a pinczék, 486 meggyilkolt leánytest ta
láltatott bennük, egyedül a csejtci pinczékben, 
melly számhoz hozzá adván a másutt feláldo- 
zottakat, a megöletettek’ mennyiségét bizton

lehet 600-ra tenni, mint ez az évkönyvek ál
tal is helyben hagyatik.

Ezen számba egy grófnő is soroltatik.
Miért nem ítéltetett Báthori Örzse halál

ra ? kérdezi talán a szép olvasónők’ valamely- 
lyike. Ez alkalmasint családja’ tekintetének tu
lajdonítható , melly egy királyt és több feje
delmeket mutatott föl. De nem kínosabb bün- 
telés-e az Öntudat’ hosszú évekig tartó furda- 
lása az egyszerű, avvagy a legsúlyosabb ha
lálnál is ?

Örzse négy hosszú évig szenvedett bör
tönében, a csejtei várban (mások szerint Né
methon' egyik zárdájában), nappal és éjjel egy
aránt gyötörtetvén átkos kínaitól, mig azok őt 
1614-iki nyárutó’ 21-kén meggyilkolák.

És ez története a gyászos esetnek, melly- 
nek igazsága felől sokan méltán kétkedhetné
nek , ha azt az évkönyvek világosan nem állí
tanák.

De ne is csodáljuk e tényt olly fölötte, 
mert honunkra nézve a 17-dik erkölcstelen 
század telve volt gyalázatos és ördögi müvek
kel. így péld. Báthori Örzsének nagy nénje 
Báthori Klára , férjét Losonczi Antalt, a Temes
várnál elesett hős Losonczy Istvánnak testvé
rét, hogy tőle menekülhessen, Mecsó nevű 
szolgájának segedelmével megfojtotta, Betkó 
Györgyhöz és nem sokára Benkó Bálinthoz, 
érdemetlen , alacson emberekhez menvén férj
hez.

Illy számtalan példák s alkalmak' megve
téséhez erős lélek és valódi jellem kívántatik.

Testvérét Báthori Zsófit Figedi András, 
Klárát pedig (de nem a most említettet) Kis- 
várday Mihály vévé nőül.

Fivére volt István, c néven 12-dik, ország’ 
bírája, később Bocskainak hü követője, ki 
csupán azért állott, pártjára , hogy a garázdál
kodó német zsoldosakat megfenyíthesse. Ez 
1605-ben meghalálozván , javait, ezek között 
Dévén várát is Örzsének s más atyafiainak ha- 
gyá egy magyar végrendeletben , mellvnek pár 
sorait nem lesz fölösleges ide igtatnom különös 
kifejezéseiért:

,,Dévén várát , ki Pozson vármegyében 
vagyon, vallom és hagyom Báthory Örzsé- 
beth asszonynak“ «tb. azután a vár’ parancsno
kához beszélvén , igy folytatja : ,,Dévén várá
ban mostan Bay Mihály tisztartóm , fejed fen 
álltáig, ehez tartsad magadat. Tudod u ra m is 
ten után, mit tselekedtem veled ! Nincs kegyel
medbe kétségem , mint jámbor szolga , az hú
sa után hogy az levét is meg nem innád reája. 
Dévént kegyelmed annak adja, a kinek én had
tam Testamentomban es Testamentariusom 
mondja. És valamigaz én Testamentomomvég-
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hez nem megyen, ne bújjál Uram ki bőrod- 
bül“ stb.

Férje Nádasdy Ferencz még 1604-ki tél
hó’ 4-kén halt meg , Örzsével szülvén Pált 
és Katát, Homonnai Drugeth György' nejét, 
kik a csejtei uradalmat 1617-ben egymás kö
zött felosztották. Ez uradalomhoz tartozott ak
kor három mezőváros: Csejte, Yerbó, Kosz- 
tolán és tizenhat falu.

Pál nemzé 2-dik Ferenczet, a ki a zrinyi- 
féle Összeesküvésben részesülvén , egyéb ja
vaival psejtei jószágát is elvesztő , mellyet az
tán 1701-ben Erdődi Kristóf 110,000 ftért és 
500 aranyért megvett.

Kata Homonnai Györgygyel nemzé Jánost, 
Ungh megye' főispánját ésörzsét, Révay Lász
ló’ nejét, kik az anvjok utáni részt ismét fel
osztották 1730-ban.

János szült több fiakat és Krisztina leányt, 
a kit ghymesi Forgács András vett el. S illy 
házassági kötelékek által szállott a nevezetes 
csejtei uradalom Révayakra, Forgáchyakra, 
Csákyakra , Zayakra , Rudnyánszkyakra és An- 
drássyakra, nagyobb részét gróf Erdődyné bír
ván.

Különben Csejte, hogy történetére visz- 
szatérjek, igen sokat szenvedett a török és a 
polgári háborúkban.

Nevezetesen 1530-ban, hasztalanul os
tromolván Roggendorf Budát, a Zápolya párt
ján levő törökök annak visszavonulta után be- 
kalandozák a felvidéket s Usreff bosnyai pasá
nak vezérlete alatt feldúlták Sempsét, Galgó- 
czot, Pöstyént és az egész Vág' völgyét.

1599-ben folytattatván a tizenöt éves tö
rök háború, Ibrahim pasa dúlásra küldé iszo
nyú tatárait, kik aztán az Ipoly, Garam és 
Vág’ völgyeit kirablák s fölégették egész Yág 
Újhelyig, melly sors valamennyi helységeket 
éré.

1605-ben Bocskai, — 1620-ban Bethlen’ 
hajdúitól 1624-en a Vág Újhelyt rabló kozákok- 
tul sanyargattatok Vágnak kies völgye s hely
ségei , Rákóczink’ lázadásait nem is említvén.

Ez vala sorsa tehát a csejtei várnak s az 
alatta valami negyedórányira terülő hasonnevű 
mezővárosnak.

Ezen város hajdan igen nevezetes volt 
bor és gyümölcstermesztésről, most már nem 
annyira. Bora hasonlít a vágújhelyihez.

Jelenleg Csejtének Fényes Elek szerint 
1596 r. kath. 48 evang. és 142 zsidó lakosa 
van. Mind a három hitfelekezetüeknek egyhá
zaik vannak , mellyek’ egyikében Ország Kris
tóf királyi udvarbiró fekszik eltemetve. ‘)

BENCZÚR MIKLÓS. 1

1) Csejtének, de különösen Báthori Örzsének tör
ténetét bőven hallottam Pöstyénben létemkor

H ETI SZEMLE.
— Az O r o s z  Cz ár,  mint átrobogó me

teor tűnt el rövid bécsi mulatósa után a fővá- 
rosbul. Egy katonai díszszemle, egy díszestély 
a várszínházban, egy katonai s családi ebéd 
az udvarnál volt minden, mit ezúttal a sietve 
visszautazott orosz gróf’ tiszteletére tehettek. 
Nálunk azon hír terjedt volt, mikép a magas 
vendég a legszorosb incognitóban Pestre jö
vend, hogy ott épen azon részével a fiatal nem
zedéknek — melly legkevesbbé vádoltathatik 
orosz sympathiákkal —  közelebbi érintkezés ál
tal megismerkedhessék : azon Fiatalokkal, kikről 
ő czári magassága annyi szépet és különösen 
a maga irányában annyi ajánlatost is hallott 
vala. Mondják , hogy furcsa volt látni a napok
ban , mikép Ion keresve minden csak féligmed- 
dig oroszosán kinéző egyéniség alatt a hatal
mas czár, s hogy az ifjúság’ gyiilhelyei — a 
kávéházak — különös kérni szemekkel őriztet
tek. Mi lett legyen in ultima analysi e szokott
nál élénkebb kandiság’ eredménye , nem kép
zeljük: annyit mindenesetre sejtünk, hogy sem 
magunk — sem jó emberünknek nem igen ta
nácsoltuk volna czári szerepben debütirozni a 
pilwaxi salonokban. Dehogy tanácsoltuk volna!

— Olvastuk a hírlapokban: miként ama 
kedélyes, annyira divatos kitörései a m ü 
v e i t  értelmiségnek és kölcsönös vélemény- 
szabadságnak— értjük bizonyos éji hármoniá- 
jót az egérharmiáknak— vinnyogókat a bájos 
holdvilág szende sugarában — csakugyan meg- 
nehezíttelendenek, némi erélyesb fensőbb ren
delések nyomán. Beh kár, hogy ott fönn olly 
kevés zeneszenvedély uralkodik! minő nemes, 
minő férfias mulatságtól akarják megfosztani 
Hunnia’ reménydús oszlopait! Bizony kár volna !

— Hogy a tudós társaság — vagy jobban 
mondva a m. academia — átültettetik a mú
zeumba, annak csak örvendeni lehetne, ha a 
muzeum nem lenne világ’ végén , és annyira 
elszigetelve a polgárosodás’ határaitól. Szeren
csére hogy ott ingyen kapjuk a szállást, más
különben itt is könnyen a körtánczra juthat
nánk— azaz több academiákra oszlanánk, pe
dig némelly elméncz lenni akaró urak szerint 
az is sok, azaz a tudós sok.

— A hírharang azon érdekes hirt haran
gozza : hogy a pesti gyalog polgárhad (főnöke 
Nádosi ur’ indítványa után) a hires oláh csalá
dot Barabás műhelyéből a nemzeti muzeum

gróf Erdödinének erdómesterétul, egv müvel^ 
embertül, ki azt, állítása szerint, a grófnő’ le
véltárában levő iratokbul olvasá. — A pernek 
mása megvan a tisztit grófnő’ levéltárában, va
lamint egy másik Varannón is , Zemplén me
gyében.
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f számára megvásárolta Szivünkből üdvezeljük 
a derék polgár urakat e bazafiasan művészeti 
téren. Bár több követőkre akadnának.

— Egyike a legérdekesb újdonságoknak az, 
miszerint a tiszteletreméltó, mély tuuománvos- 
ságu agg történész H o r v á t h  István, lelkes ta
nítványaitól egy aranytollal tisztelteték meg,melly 
az érdemdús írónak rövid de ihletés kedélves- 
ségü szónoklat’ kíséretében adatott át a napok
ban, midőn az annyi év óta dicséretesen kitöl
tött tanszékét vala elfoglalandó. Magasztos je
lenet. volt látni a tudós Nestort, körözve há
latelt ifjú sarjadéktól. Soká éljen a derék ta
nár !

— Az első álarczos tánczvigalom tegnap
előtt ment véghez, a pesti közönség megszok
ván az első bálokat részvétlcn hagyni, csodál
koztunk annyi közönségen is. Egy pár álarczos 
elménczkedéssel kezde faggatni , bár sok van 
olly e l m é n  e z ,  kinek szívesen mondaná az 
ember... e l m é n s z !  Morelli’ táneznótáijelesek, 
a zenekar derék , az új Társalgó csinos , a ezuk- 
rászat fényes, a vacsora ízletes, s a kiújított 
teremek pompásak. Kell-e még több progno- 
sticon Privorszky ur' báljaihoz?

— A jogászbál elhatárzottan megtartatik. 
Budapest’ legszebb virágaiból lesz fűzendő a 
hölgvkoszoru; rútak csak annyian hivatnak, 
mennyi szükséges a bokréta- szépségeinek ki
emelésére : tövisek és kórók egészítvén ki a 
festői képet. A hölgyek mindnyájan virágbok
rétákat kapandanak, mellyek közé kis jogászok 
rejtőzködendenek (czukrászból és dragantból) 
ezen kis rejtelmeseket szükség’ esetében éde
seik és dragonvosaik helyett megtánczoltathat- 
ják , hahogy tánezos’ szűkében találnának szen
vedni. Mit azonban föltenni sem lehet olly lo- 
vagiasan eszélyes választottság s annak jeles 
elnöke a fiatal és ügyes Pillér József ur’ czél- 
szerü intézkedéseiről Azért hát a jelszó szép 
hölgyvilág : jogászbál for ever!

—  Szóltunk minap Traun grófné pompás 
estélyéről, megígérvén szép olvasónőinknek, 
hogy jelen számunkban néhány öltözék leírá
sával is kedveskedendünk. T. grófné’ estélyei 
mellyek rendszerint hétfőnkint tartatnak — a 
téli összejövetelek’ legfényesbjei közé soroztat- 
hatnakmind a lak’választékos comfortja— mind 
pedig a házi úrnők’ szeretetreméltó egyénisé
ge által. Mi a női öltözékeket illeti, azok a Ieg- 
válogatottabb kelmékből, a legnemesb ízléssel 
voltak Összeszerkesztve. Az ezen oldaláról is
meretes házi úrnőn egy megyszint s zöldet ját
szó grosgrain ruha díszelgett, Öt sor széles 
rojttal s egy auriculusokbul tűzött félkoszoru- 
val díszített rózsaszín patyolat fejék. Fehér kez- 
tyüjét paszománt körözte. A házinők’ ifjabbi- 
ka , az épen olly érdekes mint fiatalon szép

Pejacsevich Hermina grófnénak különben is lé
gies kinézését széles fehér satin csikók díszí
tette ezüst habos kelme tündéríté gúlaalakbani 
rózsaszín sátinnal és aczél gombokkal díszítve; 
blond vállony1) (berlhe), rózsaszín patyolat fo- 
lyár, (écharpe) s hasonló szinü paszománt fej
ék , díszítve gazdag csokorral csupa bengalai 
rózsákból egészíték ki az érdekes öltözéket, 
mellynél a házi kisasszonynak gr. Kendeffy Ka
tinkának fehércsiku rózsaszín selyem ruháját á 
la renaissance gázszalaggal ékítve, csak azért 
nevezzük ha nem szebbnek de legalább érde- 
kesbnek, mert a fiatal szépségű urhölgy’ öltö
zéke egészen hon i  volt. Hajkoronáját nagy fe
hér gyöngytük díszítek. Feltűnő választékosság 
bélyegzé a többi közt Szapárv Antal grófné'öl
tözékét is , ki kedves g r a c i e u s e  lányával 
együtt nem kis nyereségére válik a pesti so- 
cietasnak. Violaszín habos selyem (moire) há
rom feketecsipke röpkével s hasonló vállony- 
nyal díszítve tette ezen egyszerűsége által je
les Öltözéket, mellyhez a gordiusi csomóval dí
szített , sima hajék , arany tűktől összetartva 
jól illett. A fiatal szépségű , kedves kedélyű 
Eliza grófné’ tündéri termetére pedig két sor 
kivágott röpkével díszített Gros de Naples ru
ha (rózsaszín) vala rá öntve, és dús hajzatát 
rózsaszín szalagbokrok foglalók le , lecsüngő 
rojtokban végződök. — A női öltözékek— egy- 
átalában — szépnél szebbek valónak. Kevesebb 
elegancziát affectálnak ellenben uraink, kik kö
zölt a fehér nyakkendő fehér hollói ritkaságu, 
mázos czipő pedig épen hallatlan luxusezikk. 
Férfi Öltözékekhez egyébiránt illik a nonchalan
ce, piperőez férfit a nők is lenézvén. Mondják, 
hogy gróf Széchenyi István is szándékozik egy
két ünnepélyt adni e tél' folytában — s báljai
hoz a szállásán létező pompás Ullmanteremet 
választ andja.

— Múlt héten — mond a P. H. — néhány 
külföldi német (sváb) család utazott városunkon 
keresztül, részint Erdélybe , részint a bánság
ba vándorlandó. Bizonyos Roth nevezetű er
délyi szász pap’ felszólítása’ következtében köl
tözködnek most ezek olly számosán hazánkba, 
ki még mindig Németországban mulat és hívo
gatja a népeket. A szász-szebeni gazdasági 
egyesület egyébiránt nem csekély zavarban van 
— mint ercjélyi lapokhul tudjuk — azoknak el
helyezésével. És asszonyokkal, gyermekekkel, 
ősz apákkal olly nagy útra kelni télnek idején, 
nem kis feladat. Láttuk őket. Siralmas osopor- 
tozatnak volt színhelye a csapszék, mellyben 
megszállónak.— Arczaikon sanyaruan leélt na
pok kinos vonásai s egy szebb jövő reménye 
ült. Gyermekeik, kiknek egy részét könvörüle-

i) Mellény, vállony.
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tes emberbarátoknál útközben elhagvogatták, 
dideregtek, fáztak, sírtak, ríttak. De szomo
rúság, vagy az örökre elhagyott haza' emléke 
fölötti busongás észre nem vala vehető rajtok. 
Idáig érve mindössze is annyiban adtak első
séget hazájoknak, hogy ott sokkal jobb és 
kevésbbé rázós az országút, mint nálunk. — 
Honkereső Árpád jutott eszünkbe, és azon nép, 
mellyről meg vagyon írva, hogy a nagy vilá
gon e kívül nincsen számára hely. Mi boldog 
mégis, hogy az idők körülményei őt ősi tűz
helyéről el nem zavarják1. S pedig mi sokan 
vannak közöttünk kik ezt tagadják, s úgy tesz
nek mintha nem volna nép, melly olly boldog
talan mint a magyar ! — Noha bensőleg ellen- 
kezőrül vannak ollykor meggyőződve.

— Nem rég történt, mond kolozsvári le
velezőnk — Macskási Ferencz urnák g. Beth
len Julia kisasszonynyali összekelése Rettegen 
— gr. Bethlen József jószágán, honnan az ifjú 
házasok még az nap városunkba indultak, hol 
is másnap özv. g. Teleky Pálné fényes estélyt 
adott tiszteletükre , mellyen az ifjú pár’ roko
nai s ismerői’ köréből ékes hölgyfüzér volt je
len, mellynek virágai közöl honunk’ szépeinek 
gyöngye gr. Toroczkay Eszter kisasszony leg
inkább kitűnt. A tisztelt ifjú pár azonban rövid 
mulatás után telelés végett — falusi jószágába 
vonult.

— A P. H. rendőrszolgákat javasol — 
minapi kajánságai közt — kik — mond ő — 
visszariaszszák a nemz. színházból unalmukban 
kirohanókat. Mi is javaslunk rendőrszolgákat, 
de inkábbat azért, hogy a sok korhely gyüle- 
vész népet, melly a bejárást ostromolja és 
megtölti, szétverje. így történt minap, hogy 
egy urhölgy’ inasának zsebéből — mig ez a 
kocsiból a lépcsőig kisérné asszonyát, egy gyö
nyörű színházi távcsőt kicsentek. E pompás 
perspectivára éhezett ,Prospectus* ur ugv lát
szik a nemzeti színház’ karzatán tanulta a mo
rált Squeer iskolamestertől, mert a becsületes 
inas érezvén a zsebszorongást, hirtelen odaka
pott, de a távcsőnek már csak hült nyomait 
találta. Rendőrséget tehát, rendőrséget a szín
házi morál mellé.

— Aztán valami kellemetlenebbül büdö
sebbet, valami kiállhatlanabbul szaglásunkra ha
tót mint jó darab idő óta a légszesz színhá
zunkban — valóban képzelni nem lehet. Hosz- 
szas tapasztalás mutatja, hogy e világítás ne
me nem nekünk való, hogy senki hozzá nem 
ért vagy érteni nem akar; hogy szagos is, sö
tét is : minélfogva azon szende tanácsot volna 
kedvünk adni, világíttassák a színház tout bon
nement olajjal, mint a régi jó sötét időkben, s 
csak akkor, midőn a világosság egész Pest 
városára kiterjed, akkor ágaztatnék légszeszt 
a színházba is, de nem ollyat, mellv kikerges

se az embert üléséből , hanem ollyat, melly 
sőt odavonzani lenne képes.

— A Feleki pár négyszer lépett föl szín
padunkon, és mindannyiszor megelégedést ara
tott. A kellemes külsejű fiatal színésznő sok 
tehetséget sejtet, mellynek kifejlenie sem ide
je, sem tere még nem lehetett. Csengő hang, 
bensőség, jó emlék, buzgó ügyekezet, tanulni 
vágy mind megannyi ajánlatos czímek ránézve. 
Férje azonban már a kiképezettebb színészek' 
sorába illik, s működése —- habár vidéken fej
lett is az ollyanná — de gyakorlottságot s sza
bad otthonosságot árul el. Jó szerzemény lenne 
mindkettő drámai színészetünknek. Mindeneset
re sajnáljuk őket, hahogy illy rósz időben és 
útban kellene újra elhurczolódniok.

— Említette minapi szemlénk, mi szüksé
ges és hasznos intézkedés lenne a színházi igaz
gatóságtól , ha — miként tervezi — a bassus 
szerepekre jeleshangu s tökéletes zeneképezett- 
ségü honunkfiát, a jelennen német színpadon 
nem kis sikerrel működő Yáray urat jövő hus- 
vétra operatagjaink közé sorozná. Alig szivár
gott át a hir a szomszéd színpadhoz, már ma- 
gasb díjjal kecsegteti őt a vetélytárs, s mint
hogy a fiatal magyar művész semmi áron ott 
maradni nem akar , akadályok gördíttetnek 
felmondása ellenében, mellyek a légből kap- 
kodvák, és már törvény elé vitetvék. Remél
jük nemzeti színpadunk elhorgászandja előlük 
a náluk is mint nálunk olly lényegesen szüksé
ges bassistát. Váray ur a kedvelt Stradellában, 
s legközelebbről, az olly nehéz Ördög Robert- 
ben mint Bertram köz tapsokat aratott.

— A múlt szombaton zsúfolt színházban 
adatott Don Pasquale— Donizetti legkedvesb 
daljátékainak egyike— minden renden levő hall
gatókat kielégített. Szómról számra meg lön 
tapsolva Schodelné, Benza és Füredi majd min
den darabja, s a kihívások és ismétlések napi 
renden. Bár az igazgatóság okulna az illy est- 
vélyeken s l e g a l á b b  két új operát hozna 
elő minden évnegyedben. Ma újra adatik a 
kedves dalmű, mellynek nem sokárai harma
dik előadásában a megjutalmazandó derék Pak- 
siné fogja énekelni a kedves Norina hangvirág- 
dús szerepét. Schodelnénk — mint mondók — e 
szerepben is jeles volt, az ügyes Benza egy 
kissé tulságoskodott, Füredy' gyönyörű hang
ja elragadott. Ma megint tele színházbani mü- 
élvnek örvendhetünk.

— Az e lapok’ szerkesztőjénél múlt va
sárnapra hirdetett, de közbejött akadályok 
miatt elhalasztott kis hangászati regély holnap, 
azaz szerdán fog tartatni — melly arra hivata
losaknak ezennel tudomásul szolgálni kéretik.
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OMBOR, télelő' 22-kén. 
E hónap’ 15-kén különö
sen meg valónk lepetve, 
midőn a hirdetést olvasók, 
melly szerint itt egy gyer
mekekből és fiatalokbul 
álló műkedvelő társaság 
a tűzvész által Ínségre

jutott újvidéki atyánkfiái'javára színdarabokat 
fogott előadni t. i. egy magyart és egy néme
te t .— Eljött az est, s már előadás előtt jóval 
a terem tömve volt nézőkkel annyira, hogy a 
nézőknek fele visszatérni volt kénytelen. — A 
kicsinyek elragadtatásig jól játszottak , különö
sen kitűnt R.F. 8 éves leányka’ játéka , s áta- 
lában mindnyájan megnyerték a nézők’ tetszé
sét" — Az emberiség’ nevében forró köszö
netét érdemel a rendező G— r ur. — Ennyi 
részvétet közügy iránt még eddig a zombori 
közönségnél nem tapasztaltunk ;—van itt elem, 
csak mozgató erőre van szükség , hogy sok 
üdvösre egyesítse; illy egyesítésre czéloz a csak 
nem régiben alakult, de mindinkább szilárduló 
és terjedő olvasóegylet, melly tagjai közt so
kat a megyeiek közöl is számlál. — Bizony 
szükség is van Zomborban egy olly körre, 
mellybe örömmel menjen kiki inkább, mint most 
füstös, gőzös kávéházaiba, mellyekben egyet
lenegy magyar lap nem található. K.

— POZSON, télelő’ 26. Mint tavai ez 
évben is szándékom városunk' téli mozgalmai
ról időnkint a Honderű' kecses olvasónőit rövi
den értesíteni. Hogy azonban ezt annál köny- 
nyebben tehessem , megengedi a t. szerkesztő
ség , hogy előkelőbbjeink közt kissé körülnéz
hessek. E tájékozás csak hasznomra vólhatan- 
dik.

Köreink' legelseje ez évben is gr. Zay Ká
roly’ házaleend, s itt társalgási estélyekben, 
úgy szólván, mindennap , azonkívül pedig he- 

i tenkint egy népes tánczvigalomban veheten- 
dünk részt. Gróf Eszterházy Kázmér, gr. Lam- 
berg tábornagynál, s gr. Viczay Károly’—csá- 

i szároklakta palotájában szinte hetenkmt egy 
társalgási estélyt remélünk. Nagyaink tehát 
csak elmulatnak majd, ősi szokás szerint, az 
álmák idejét nappá, s a napot éjjé változlat- 

i va; — vigalmakban azonban a középrend sem 
szenvedend szükséget. A sok házi estélyen kí
vül, mellyeket egyes előkelő családok adand- 
nak , számos közvigalomban is fogunk része- 
sülhetni. A jogászok, lvceumi tanulók , keres- 
^ d ő k , hivatalnokok, sőt az ügyvédek is, kik- 
nek házasulási maniájok már is 30 R. fok, mo

zogni kezdenek, s ez utóbbiak kivált kukkanni 
sem igen szoktak eredménytelenül. Farsangi 
eseményül megemlíthetem egyszersmind, hogy 
gr. Eltz, a vukovári uradalom’ örököse télutó' 
első napjaiban kelend össze a szép Pejacsevics 
Lidwin grófkisasszonynyal.

E pillanatban leginkább a Bécsből vendég- 
szerepezni jött dalszinészek foglalnak el ben
nünket. Pokorny ur, volt színigazgatónk, sejt
vén élvszomjas óhajtásunkat, Marra k. a. Burg- 
hardt a . — Mertens, Radl urak, s karszemély
zete’ egy részének leidézésével lepett meg, s 
igen élvezetdús két estnek tön részesévé. Teg
nap a szép „Alessandro Stradellát“ adták, de 
Marra k. a. föl nem lépvén, csak Mertens te
noristát hiszszük megemlítendőnek, ki Füre- 
dynkhez test- és hangban igen hasonlít. — Ma 
a „Bájitalban“ Marra k. a. is föllépett, s ki őt 
csak híréből ismeri is, sejtheti, mi igénytelje
sen vártuk megjelenését. Virág s koszoruhul- 
lás közt csendült meg érezhangja, s e hang 
olly édes, olly andalító volt, hogy szinte jól 
esett az embernek igy feledkezhetni meg az 
élet minden keserűbb viszonyáról. Igazi mes
ternő, játék és énekben egyképen. A hirhedett 
művésznő gr. Eszterházy Mihályné’ termeiben 
is hallatta magát, de hangja kisebb körben 
nem tetszék olly szelíd és kellemesnek, mint 
színházban. Egyébkint színházunkat érdeklőleg 
meg kell jegyeznem, hogy % részben elismerem 
ugyan erkölcsiskolának, de % részben minden
esetre annyira aljas, hogy halpiaczi sorházunk, 
hol a vendégek egymást néha agybaveréssel 
szokták éltetni, templom hozzá képest. Olly 
darabot például, mint többi közt, a tegnap a- 
datótt „der Zeitgeist“ is, a pesti m a g y a r  
színház’ látogatói alig volnának kegyesek végig 
hallgatással megtisztelni. S e tekintetben nem 
szerénytelen óhajtásunk: „Herr Director!“ na
gyot méltóztassék— bukni.— ETE.

— FIUME, télelő’ 29. Tudva van a tisz
telt olvasó közönség előtt : hogy városunkban 
egy philodramaticai társulat alakult, mellynek 
kitűzött czélja — mint azt egy előbbi tudósítá
somban már említém _  kisdedóvóintézetünket 
időszakonkinti szim előadások által begyülendő 
pénzöszveggel ápolni, s illetőleg szélesb talaj
ra helyezni: hogy az intézetnek czélszerübb 
elrendezése mellett a jelen számon t. i. 123 
gyermeken fölül még többen is részeltethes
senek az intézet' jótékonyságában. — Hogy e 
nemes terv’ sikeresitése ellen számtalan, s el
ső tekintetre valóban legyőzhetleneknek mu
tatkozó akadályok emelkedtek, az majdnem 
természetes; mert ki nem ismerné ama sok
szor a legparánvibb csekélységig menő részle
tességeket, mellyeken az illyetén vállalatok 
hajótörést szoknak szenvedni , s mellyeknek 
elgordítése az előítéletek, igen sokszor sze-
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szély — ha egyebeket el is hallgatok— legyő
zése után sikerülhet csak. — De a társulatnak 
erélyes elnöknője Kiss Pálné ő méltósága min
den jóért fáradhatlan buzgóságu közbenjárása 
állal szerencsésen leküzde minden akadályt, 
és valódi örömmel tudósíthatom most a tisz
telt olvasó közönséget, miként az előadások 
folyó hó’ 26-kán két olasz vígjátékkal kezdet
tek meg.

Mind a nagyszerű termek' e végre lett el
rendezése , mind maga az előadás’ mindenben 
összehangzó pontossága — elvonva azon szem
pontul is , mellyből az illy étén műkedvelői e- 
lőadások megítélendők— tökéletesen sikerült
nek mondható; s mind a mellett hogy a férfi 
szereplők, egykettőt kivéve, csupa kormány
széki egyének — tehát csupa magyarok valá- 
nak , mégis meg nem szűnő tapssal tanusítá a 
jelen volt közönség köz és osztatlan helyeslé
sét. S ha nem félnék az illető nemes keblű e- 
gyének' gyöngédségét megsérteni, névszerint 
óhajtanám őket bemutatni az olvasó közönség
nek, igy azonban erről hallgatva fogadják fá
radozásaikért számtalan szegény szülő, és ápolt 
gyermek nevében kevés szavakba foglalt, de 
annál őszintébb szívből eredt hálás köszöne- 
tiinket; egyszersmind ama kérelmünket is: 
hogy ne engedjék kebleikben a felebaráti sze- 
retetben lángoló nemes tüzet elgyöngülni, sőt 
a jó siker s köztetszés által inkább fölserkent
ve, az előadásokhoz természettől nyert szép 
tehetségeikkel — miről ez alkalommal olly dús 
tanúságot adának — ernyedetlen buzgalommal 
továbbá is hozzájárulni szíveskednének.

Tekintve a dicső czélt, a résztvevő kö
zönség’ száma bennünket ki nem elégíte, mert 
az, mind a mellett hogy 175 pft vétetett be 
— csakugyan nagyobb lehetett volna, mi e- 
gyébkint nem részvétlenség, hanem a belépti
díj kissé fölemelt voltának tulajdonítandó. — A 
jövő előadáshoz — mint értesülve vagyok — a 
szerepek már napokban fognak kiosztatni, 
mellyekre nézve a finom tapintatu igazgatóság’ 
részéről alaposan remélhetőnek gondoljuk: mi
ként ez nem kevesbbé szerencsésen fog tör
ténni , mint legközelebbi alkalommal.

E napokban még egy más, s nem kevesb
bé nemes czélzatu egylet keletkezett váro
sunkban, t. i. a zeneegylet, mellyre nézve fol- 
vilagosítás gyanánt némi előzményeket tartok 
megemlítendőknek.—Fiume városa még a meg
szűnt osztrák német kormány azaz 1820-dik 
év ó a fonálló, s saját pénztárából fedezendő 
költ égekkel ellátott nyilvános zenetanodával 
bir, me Ily azonban több izbeni lényeges módo- 
sítások után sem felelvén meg az óhajtott czél- 
nak, legközelebbi alkalommal egy szakértő e- 

w L  gvénekböl álló bizottmányt külde ki, mellvnek 
T )  föladata volt, tervet készítni: mikép rendel

tethetnék el nagyobb takarékosság mellett ezen 
tanoda úgy: hogy.a közönségre nézve dúsabb 
élvezet, a zenészetben magokat kiművelni tö
rekvő ifjakra nézve pedig nagyobb nyereség 
háramlanék. — A bizottmány ez intézetnek ze
neegyletté leendő átalakítását indítványozá, 
mellya közönség’ pártfogásából nyerendő pénz- 
öszvegen kívül a városi pénztárból évenkinti 
1200 pftal fog javadalmaztatni, mindaddig, mig 
az egylet saját jövedelemforrásai a közsegítség 
megszorítását vagy végképi megszüntetését le
hetővé teszik. Az egylet az imént érintett jö
vedelmekből nem csak önmagát föntartani, ha
nem az eddigelő fonálló nyilvános zenetanodát 
is ápolás alá venni, tanítókkal, hangszerekkel, 
szóval minden szükségesekkel ellátni, sőt ha- 
vonkint több rendbeli hangversenyeket is adni 
tartozik. — Ezen terv elfogadtatván, az egylet 
nemeskéri Kiss Pálné született Csapó Ida ö 
méltósága’ pártfogása alá helyeztetvén , s az 
alapszabályok nyerendő jóváhagyás végett föl
terjesztetvén , az aláírási ívek közrebocsáttat
tak. Reméljük: mikép a minden szép és jóért 
nemes hévvel buzgó fiumei közönség aláírásai
val hamar betöltendi a száz számot, mellv az 
egylet' életbeléptetésere megkívántat«). Isten 
Önnel. . . .y .

— KOMÁROM, telelő’ 16. Tegnap estve 
itt eddig ismeretlen tünemény örvendezteté meg 
a jobb lelküeket. Ugyanis néhány ifjú szava- 
lati estélyt rendezett színtermünkben, mellv- 
nek tiszta jövedelme , a komárommegvei —tűz
vész által károsult — tarjányiak’ szükségeinek 
enyhítésére fordítandó. 1) Nem akarom az es
télyt bírálati szempontbul tekinteni, miután 
szent volt a czél, mellvnek elérése lelkesíté 
— annyi akadályok s szomorú körülmények’ 
ellenére is ! — bátor ifjainkat. Mert kell-e an
nál szomorúbb körülmény, midőn az egész vá
ros’ népessége, főképen pedig a polgárrend, 
annyira részvétlen minden közügy iránt s any- 
nyira nemzetietlen, hogy nem csak az — ön- 
szerencsétlenségükre ide vetődött — színésze
ket szökteti el idő előtt, mig meggazdagítja a 
német komédiásokat; — hanem a védegyletet 
is, saját kárával, pangani hagyja9! S kell-e an
nál szomorúbb körülmény, midőn ekkora ma
gyar városban csak h a t  magyar ifjú akad. mig 
kávéházaink hemzsegnek a sörényesektől ?! 
De a hat ifjú az akadályoktól nem ijedt vissza, 
hanem megkisérté: van-e még lélek a komá
romiakban. Kisérletiik nem egészen volt sike
reden ; mert dicsérettel kell megemlítenem több 
úrnőink’ meleg részvétét, kik az eddig isme-

1) Az estély’ tiszta jövedelme (20 pft] már a komá
romi takarékpénztárban van, s addig ott is leszen 
mig az illető járásbeli főszolgabíró urnák kezé
hez szolgáltathatik. G.



rétién vállalatot, az ügy’ szentségétől lelkesít
ve , magas kebellel pártolni kegyesek voltak. 
Fájdalommal kell azonban kijelentenem , hogy 
a polgárrend mint más —  úgy ezen közügy iránt 
is érdekeden maradt.

Végül, szabadságot veszek magamnak, a 
segélyezett szerencsétlenek s egyszermind nem
zeti nyelvünk ügyében erős akarattal műkö
dött ifjaknak s a megjelent melegkeblü ember
barátoknak . valamint jelenleg itt működő Páz- > 
mán M. alatti színész társulatnak, szives rész
vétükért, hálás köszönetét nyilvánítani; segélyt 
kiáltván az említett szerencsétlenek’ fölsegélé
sére , kik a télnek csikorgó fagyában élelem 
és lak nélkül maradtak. GEDEONFY.

— EPERJES, télhó’ elején. Mélyen el
merengve szűk lakom' pamlagán aléltan csüg- 
gom borongó múltam’ képein. — Ah! egy év 
ismét letűnt, — s véle a lángoló ifjú kebelnek 
boldogító álmai. — Egy új kétes jövőnek állok 
ellenében, mellvet az alkotó olly bölcsen fede 
el homályos leplével az emberi szem elől. Itt 
egy részről a bús és édes emlék, másról a ke
csegtető remény és fagyasztó kétség dúló ér
érzelme szádja meg keblemet. Ah ! a múlt bár
mi borús : a visszaemlékezés rá olly édes ; — de 
a jövő fölötti kétség, ez mosolygó virányok- 
rul vad rengetegekbe viszi a képzeletet, s el
némítja , elöleli a boldog álmákat.

De lássunk tudósítói tisztünkhöz.
Először is szabadjon színházunkról szóla- 

ni. Ezt négy évvel ezelőtt télben nyakrafőre 
meleg mészszel építették, de a mint a mész 
lassankint meghidegült, azonképen hült a kö
zönségnek elején olly meleg részvéte is. Azóta 
négy hosszú év folyt le, s a német igazgatók 
rendre buknak ! mert a közönség sokat igényel, 
a sok igényeknek megfelelő egyénekhez a kö
zönség csekély, s igy jeleshez nem juthatunk.

És mégis ez idén is találkozott igazgató, 
ki elég merész vala színházunk’ kezelésébe 
fogni. Néhány, Kassáról ide jövő vendégsze
replők gvaníttatják velünk , hogy minő élvezet 
lehet egy jól rendezett, organicus egészet ké
pező társaság’ játékát láthatni. — Az itteni e- 
gvéneket illetőleg, a gyöngéd szerelmi érzel
meket olly híven tolmácsoló Mme Heinén kül, 
a többi említést sem érdemel. — A közönség’ 
részvéte csekély,, holott magyar színészeink’ 
ittlétekor ellenkezőt tanúsítónk, ennek követ
keztén Ítélve nálunk legalább egy ideig jó si
kerrel működhetnének magyar színészek.

Igaz ugyan az is, hogy egy kivált az if
júi kedélyeket annyira magához vonzó Komlósi 
Idával nem minden társaság b ir , mindazáltal 
remélem hogy a műveltebb eperjesi közönség, 
s kivált a honi ifjúság, nem hagyná a magyar 
Thalíának még elég parlag mezején viruló fél

ben levő bármelly zsenge bimbót is, ápolás és 
részvét nélkül.

A zene, hires Herfurthunk’ vezérlete alatt 
j ó , kár hogy nemzeti dalokat olly ritkán hall
hatunk. — De hogy magyar színészeink’ ittlé
tekor joggal igényelhetjük a magyarokat, azt 
senki úgy hiszem nem vonhatja kétségbe.

Farsangi mozgalmakról keveset lehet hal
lani , — az egy jogászbálon kül , melly mint 
hallom egészen nemzeti szellemű leend. — A 
többiről nem sokára! Addig is Isten velünk!

NYERGESI KÁROLY.

VADÁSZAT.
Tisztelt szerkesztő u r ! Ismerve ön be

cses lapjainak lovagias irányát, sietek tudósí
tani egy vidékünkön már csak ritkasága miatt 
is érdekes férfias mulatság’ kimeneteléről, 
melly télelŐ’ 24-kén dicső élvezetet nyújtott a 
Dánoson Összejött agarásztársaságnak ,’kik kö
zöl megendítendők Blaskovics Gyula, Blasko- 
vics László, b. Tlödnig Adolf, Szilassy György, 
Nyáry László , Kovács Ágoston , Schájer Sán
dor. Az igazán szép, és a futásra erős téren, 
kiki agara’ jóságában bizakodva, megkezdék 
a versenyt tíz óra tájban az alberti határ’ szé
lén. Miután már 6 nyulon az agarak több s 
kevesebb szerencsével próbát tettek volna, 
még egy futás volt hátra , midőn az alberti er- 
dőbül két tehénszarvas véletlen kibukkan , e- 
gyenesen az agarászoknak tartva, kiktől ész
re v é te lé n , tüstént űzőbe vétettek. És Szilas
sy Györgynek jó futó paripáján sikerült a leg
nagyobb sebességgel robogó szarvasokat az er
dőiül más irányban a legszebb síkra kifordít- 
n i , hol Blaskovics Lászlóval és Kovács Ágos
tonnal utánok lovagolván, miután az illy láto- 
mányhoz nem szokott agarak i s , neki biztat
va és bátorodva rájok rohantak, az eddig 
egymás mellett nyargaló két szarvasok külön 
váltak. S az egyiket mintegy háromnegyed órá
nyi sebes lovaglás után, többnyire lágy szán
tásokon , vizeken és árkokon keresztül Blas
kovics L. győzős paripáján annyira kifárasztot
ta , hogy Kovács A. lovával elüttette, s a fá
radt szarvas élet nélkül összerogyott. A má
sik szarvas, még valami egy negyed órai üzés 
után, a mikebudai erdő’ szélén elevenen fo
gatott el , de a nagy ijedség és fáradság miatt 
csak hamar kiadá páráját, noha legfőbb óhaj
tása volt a társaságnak a szarvasok’ életben 
tarthatása , hogy velők mint karrierek nélkül 
fogottakkal, s igazán jól ki trennirozottakkal a lo- 
rinczi szarvasvadász uraknak szolgálhatott 
volna.
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Téléit»’ 26. Két B a r c s a  y , dr. 5 flvb. 
Jósikától. Szép számú közönség előtt meglehe
tős elevenséggel adatott. A bordal ismételteték.

— 27. E l j e g y z é s  á l a r c z  a l a t t ,  
vj. 3 flvb. Degrétöl.

— 28. N é g y  H a y m o n f i ,  opera 2 
flvb. Balfetól. Lászlóné assz. hosszas betegsé
ge után először lépett ismét fel, s a szives fo
gadtatás , mellyben részesült, eléggé tanusíta, 
mikép közönségünk őt nem örömest nélkülözi. 
Az előadás egyébiránt ismeretes jelességü volt.

—  29. R u y  B i a s ,  dr. 5 flvb. Irta 
Hu g o  Vi c t o r ;  Fáncsy ur’ javára bérszü
netben először. E színmű már évek előtt meg
jelent a Nagylgnácz kiadta színmütárban, szín
padra azonban nem előbb mint most juthatott. 
Szerző egy eszmét vön színdarabja’ alapjául, 
melly habár az élettől elvont, tiszta alapjában 
igen szép, igen költői, és egyszersmind i g a z  
is: az é l e t b e n  azonban, mint cselekvény 
inkább az ábrándok’ országába, mint az egy
másután következetesen fejlődő életesemények’ 
prózai sorozatába számítandó, s így színpadon 
is — melly az élet kell hogy legyen kicsinyben 
— ha cselekvényképen akarjuk szem elé állít- 
ni , olly Deus ex machinákra van a színműíró
nak szüksége, mint Ruy Blasban Don Salluste. 
Azonban , mint ezt máskép Hugotul várni nem 
is lehete, szerző ügyesen szövé cselekménvnyé 
meséjét , felékesíté azt a költészet' virágival s 
a drama’ színpadi, hogy ugv mondjam külté- 
nyezőit eszélyesen fölhasználá; úgy hogy ezek 
mellett szinte feledni tudná néző a mű’ belse- 
jébeni ittott fölfedezhető gyengéket, minők péld. 
Ruy Bias jellemének nem kis következetlenség
gel keresztülvitele , az eseményeknek ittott haj- 
nálfogva húzása jobbra vagy balra , motivatió- 
hiány, v é l e t l e n  általi csomóoldás stb minő
ket bővebben kimutatni lehetne. Azonban mind
ezek , s a mű hosszasága' daczára is meglehe
tősen tetszett a darab, s e részben az előadók- 
tul nem lehet megtagadni az érdem' egyik ré
szét. E g r e s s y  G. ur Don Caesart,— a darab 
legügvesben s legkovetkezetesben vázolt sze
mélyét igen eltalálá, s kedvvel, humorral játszá. 
L e n d v a y  u r , mindamellett hogy Buy Bias 
jellemének alapja az érzelgés, túlment tán még 
is egykissé, mint épen szorosan szükség lett 
\olna, s ez lön oka, hogy aztán ott, hol leg
nagyobb éréiyt kell kifejtenie , midőn a minis- 
teieket leczkézi, nem volt képes kellő erőszi
lárdságra fölemelkedni. Egyébiránt művészi fel- 
fogás  ̂ s következetes átgondoltság jellemzők L. 
in játékát is. F á n c s y urnák legerősb olda- 
dala épen az illy Don Salluste féle cselszövők 
személyesitése, s ezt ma is fényesen igazoló.

Nők közöl L e n d v a y  né assz. ragadt meg, 
ki a királyné’ szerepét a nála megszoktuk mű
vészi bensőséggel adá. Kivált szerelemvallo
mása párját keresi Europa bármellyik színpa
dán. Tetemes rövidítés, s kissé gyorsabb já
ték mellett még nagyobb tetszést víhatand ki 
a darab.

Télelő’ 30. E gy  p o h á r  v / z . v j .  5 flvb. 
F e 1 e k y n é aszz. mint vendég , Abigail sze
repét adá.

— 31. E g y v e l e g  a Négy Haymonfi
helyett, melly L á s z 1 ó n é assz.’ hirtelen ro- 
szulléte miatt nem adathatott.

— ÜY.

Több oldalról figyelmezteténk, fordítanánk 
több figyelmet a külföldi napi érdekességek' 
közlésére. Mai számunkkal tehát r e n d  es  ro
vatát nyitjuk meg a külhireknek, mindent mi 
Magyarhon’ határain túl a művészet, irodalom 
s társasélet' körében tudni méltó történendik, 
rövid, érdekes változatosságban közlendők.

Kezdjük mindjárt a szomszéd székvároson 
B é c s e n külböngészetünket. A múlt számban 
közlótt levél több egyetmást elmondott az otta
ni napi mozgalmakról. A szó most természetesen 
az északi magas vendég körül öszpontul, kiről 
azonban a Heti Szemle már emlékezett. A ze
nészét’ kedvelőit folyvást a temérdek hangver
seny veszi igénybe, mellyek’ száma olly nagy, 
hogy nem csak a vasárnapokra egész évszak 
alatt mind előre lefoglal vak a termek, de min
den köznapra is egykét concert jut. — A bű
vészet barátit Bo s c o  mulattatja, ki mull va
sárnap (4-kén) kezdé meg bümutatványait a kis 
redoutteremben. — A színházak szokott mene
tükben vannak. A karinthkapuiban Marschner 
,,Hans Heiling“ cz-operáját szándék színre hoz
ni. Addig Wo l f  ur' egéssége’ helyreálltával, a 
Haymonfiakal énekeltetik.

K D ö b l e r  G r ä c z b e n  ködfát yolképez.
7 L a i b a c h  b a n  mult hó’ 21-kén olly e- 

rős földrengést éreztek, hogy a lakosság ret
tegve futkosott ki az épületekből, mellyek ke
ményen meg lőnek ingatva. Számos kémény 
dőlt l e , falak repedeztek meg. stb. Az ingás 
Gracz felé az egyik s Triest felé a másik olda
lon, is éreztetett.

i

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájáDan.



3. SZÁM. KEDD. TÉLH(V 20. 1846.

AZ ÉLETDELEJZETRŐL S ANNAK GYÓGYSZERI S ÉLETRENDI 

TEKINTETREN A HASONSZENVHEZI VISZONYAIRÓL,
R O SE N B E R G  K. H .

TUDOR ÉS MEGYEI T. FŐORVOSTUL.

émileg kötelezve érez
zük magunkat jelen 

czikk’ olvasói’ irányá
ban, annak alkalmila- 
gos létrejöttét kissé 

Jölvilágosítni. Elsőben 
is kérjük figyelembe vétetni a czímet, mely- 
lyet e czikk’ homlokára tüzénk. Tárgyazza 
az az életdelejzet’ viszonyait a hasonszenvi 
gyógymódhoz, — czélja : egyszerűn és 
érthetöleg előadni, delejzet és hasonszenv 
egymáshoz mikép állanak. Mert egyik úgy 
mint a másik igázságnál nem egyéb, s az 
igazságot kipuhatolni tartozunk, habár 
mélységek fölött vinne is el az ut; főkép 
pedig tudományban elengedhetlen köteles
ség : igazságot és fényt kibonyolítni az 
áltételek’ szövedékéből, mint magot a mag- 
rejtöbül. — A delejzetről — azzali gyógy- 
és orvoslásmódruli tan , utóbbi években 
olly feltűnő elölépéseket tön, miszerint 
nincs többé kétség, hogy nem sokára tel
jesen emancipáltatik 1), az ellene sokak ál
tal emelt ellenséges megtámadásokat legyö- 
zendi s diadalmas fényben tünend föl a vé
lemények’ eme küzdelmeiből. — Hazánk
ban is talált e tan védőkre és terjesztők
re, szakbeliek és nemszakiak közt, kik kö
zöl, mint legmunkásb és legszerencsésebb

')  Folyó 1 8 45-d . év elejétől fogva felsőbb hely
ről minden vizsgált orvosnak meg van enged
ve az állatdelejzetteli működés.

vállalkozót gróf Szapáry Ferencz urat em
lítjük. Ki nem hallott az ö sükeres és ollykor 
csodával határos gyógyításairól a delejzet’ 
körében? — S ha mégis emelkedőnek olly
kor itt e hazában szózatok, öt charlatán- 
ság’ vádjával terhelők : legalább tudja az 
ember, hányadán áll eíféle gyanúsítások s
eretnekítésekre nézve a dolog__ Mi a de-
lejzöriil elmondatik, szól az a delejzetre 
is. Természetes, hogyha a tudomány csalás 
és hazugság gyanánt tekintetik : terjesz
tőit hazugok- és csalók-, charlatánok- és 
kétkedőknek kell tartani. De az avatlanok’ 
indulatos rivalgása, a kiabálóknak hógatá- 
sai a tudománynak mit sem ártanak.

Nem mintha itt Szapáry gróf mellett 
szólanánk, mert ö mellette tények beszél
nek, hanem csupán a lealázott tan — az i- 
gazság’ érdekében, mellynek végtére is, 
minden kiabálás és vak lárma’ daczára, 
hallatni keilend diadalmi szavát — hatá
rozók mi el magunkat e czikk’ Írására, 
úgy szinte Szapáry’gróf hitele’ védelmére. 
Czélja ezen értekezésnek — mint fönebb 
érintők — tisztán oktatói, t. i. kimutatása 
a delejzet’ viszonhatásának egy vele egy- 
korulag naponta több nyomatékot nyerő 
tanra, mint ahhoz tartozó különleges szer
nek ; s e tekintetben nem csekély szolgá
latot vélünk teendni az olvasónak, alkal
mat szolgáltatván neki olly föérdekü tár- 
gyakróli fölvilágosodásra, minők delejzet



— 42 —
és hasonszenvi gyógymód, annyira, hogy 
aztán maga legyen képes megfejteni, minő 
befolyást gyakorol egyik a másikra, minő 
egybeköttetésben állanak egymáshoz — s 
mint következik egyiknek előmozdításából 
a másiknak is szükségképi haladása? — 

Mielőtt azonban tárgyunk’ taglalatába 
bocsátkoznánk, szükségesnek tartjuk : né
hány szót szentelni a villanyosságnak. — 
A villanyosság, e roppant kiterjedésű min
dent átható folyadék, alapoka annyi tö
mérdek tüneménynek, különféle módosu
lásokban jelentkezik, mellyek egymástól 
csupán belterjelmileg különböznek; tekint
ve pedig azon modot, melly által eloidez— 
tetik : ismerünk dörzsölés-okozta villa
nyosságot, érintés-szülte villanyosságot ; 
továbbá villanyosságot, melly delejzet-, és 
villanyosságot, melly hévség által idézte
tik elő. — Hogy e hatalmas tényező az é -  
letmüves világban is végtelen szerepet ját
szik, mindenki át fogja látni, ki a követ- 
kezendökre figyelmezend. — Midőn Wolta’ 
kísérletei a villanyos folyadéknak kiké
szített békaczoinbrai hatását kimutatók: 
még akkor korán tomboltak némelly ter
mészetbúvárok, kimagyarázva hívén ez ál
tal az élet’ egész processusát, a minthogy 
csakhamar föl is ébredének tévedésükből. 
— Azonban P r e v o s t  és D u ma s  ismét 
föléleszték e nézetet, minthogy a villany- 
delejzet’ föltalálása derekasan látszék azt 
támogatni. Hanem a legújabb időkben V a- 
1 e n t i n  berni oktató e tárgyra különös fi
gyelmet fordítván, egész sorát állító föl a 
kísérleteknek, mellyeket ö 3 osztályra vont 
össze, u. m. 1-ször, hol érintés volt 
szülője a villanyos tüneményeknek, 2-szor, 
hol ugyanazt hévség tévé , 3 -szor, hol 
vegymüködés volt az ok. — Tudva van u- 
gyanis, miként két különnemü anyagnak, 
főleg két éreznek érintkezésénél tetemes 
villanyos folyam fejük ki, és ha azok ak- 
kép állíttatnak össze, hogy egy harmadik 
test közbejöttével zárt kört képezhetnek : 
akkor a kiszabadult villany, ezen a phy- 
sicusok által ,láncz‘nak nevezett körön ke
ringve tódul. Ezen rendszerint réz és hor

ganyból szerkezeti készületet a híres Wol- 
táról W o l t a ’ o s z l o p á n a k  nevezik, mi
dőn t. i. az összeforrasztott horgany- és 
rézlemezek bizonyos üvegcsőben fölfelé ál
líttatnak, rendszerint azonban ezen érint- 
villanyosság’ föltalálója Gal vani  után 
G a l v a n i s m u s  nevet visel, s azon ké
szület, mellynél a réz- és horgany-le
mezek horgany-sodranynyal összefoglalva, 
konyhasó -  olvadékban felfüggesztetnek , 
G a l v a n i f é l e  t e l epnek hivatik. Ez a 
legbiztosabb mód, megismerni a villanyos
ságot élő növényi vagy állati lényekre va
ló hatásában. Az érintés-okozta villanyos
ság által naponta haladunk vegytani kém- 
lödéseink’ körében, de magát az embert 
tekintve is, olly kísérleteket hozott létre 
ezen érint-villanyosság, mellyeket itt rö
viden érintni szándokunk. — Száznál is 
több felállított példákban kimutató azt az 
érintvillanyosság, hogy bármi csekély mér
tékben s bármilly könnyen megháborítha- 
tólag — fő és lábak között mégis sarksze- 
rü (poláris) viszony létez ; még pedig úgy 
látszik, — mert átalános bizonyosságu ada
tok itt még nincsenek — hogy a fő tevő
leges (positiv) villanyossággal bir, mig a 
lábak nemleges (negativ) electricitást mu
tatnak. Illy sarkszerüség tapasztaltatott hát 
és has között is, habár törvényei még ki- 
nyoinozatlanok. — Emberek körül Valen
tin azon különös észrevételt tévé, misze
rint bizonyos egyéneknél a villanyosságot 
mérő delejtű állandóul mindig jobbfelé, 
másoknál ismét balra hajlott. — Pia ff azt 
állítja, miként férfiaknál tevő-, hölgyeknél 
ellenben nemleges villanyosság jelentke
zik és hogy csúzos állapotban villanyos
ságnak épen semmi nyoma. Azonban ezen 
állítás újabbi vizsgálatok’ nyomán nem fo- 
gadtatik el teljesen valónak. — Az emberi 
test’ alkatrészeinek villanyossági viszonya 
úgy látszik, azok’ tömöttségi arányában 
áll; nevezetesen a tömöttebb izom tevőle
ges, bőrkövérség- s idegekhez képest, — 
ellenben nemleges csontok’ s vérvezető e- 
rek’ irányában. Ha tehát az itt kimutatott 
eredmények kielégítőknek távolrul sem
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f mondathatnak is : mindazáltal ránk nézve 
elegendő kihozni belőlük a villanyos fo^ 
lyadéknak az életmüvezetbeni jelenlétét. 
Hogy pedig ez épen az egész életműkö
désnek szüleménye, következtethetni né
hány állatokrul, mellyek éltökben ollynagy 
mennyiségben terjesztik magok körül a vil
lanyosságot, hogy ennélfogva az általok 
osztott csapások, mind martalékaikat te- 
hetlenekké tenni, mind őket elleneik’ meg
támadása ellen védni képesek. Természet
búvárok az illy állatokban, mellyek a ha
lak’ osztályához tartoznak, és a miilye
nek : a sajgatóhal, sajgató rája és sajgató 
harcsa, néhány e végre rendelt életmüsze- 
reket födöztek fel és Írtak le. Sőt az ek- 
kép szabaddá lett villanyosságnak nem csak 
mennyiségét meghatározniok sikerült a 
Sch we i g  e r f  é l e  m u l t i p l i c a t o r ’ se
gedelmével, hanem valóságos villanyszik
rákat is hozattak ki belőlük, mint vala- 

! melly töltött le i de ni pal aczkból .  Ezt 
i leginkább azért említem itt, mert a termé

szetbúvárok azon életmüszerekben, mely- 
lyek a villanyosságot a fönnevezett álla
tokban kifejtik, hasonlatosságot akarnak 
találni Galvani’ telepéhez. — Bármi ke
véssé kielégítők az eddigi eredmények, s 
bármi keveset tudjunk is azon villanyos 
tünemények felöl, mellyek a vegytani élet- 
processus által az életmüvezet’ bensejében 
elöidéztetnek ; mint a melly körül még ed
dig a legélesbelmü nyomozások is füstbe 
mentek : mindazáltal annyit mégis taníta
nak, hogy valamint az életmütlen világban 
az érczdelej villanyosságot fejt ki, s meg
fordítva : ez amazt idézi elő — min az ú- 
jabb villanydelejzeti elmélet alapul: —úgy 
az idegek’ életében is villany és delejzet 
duzzadásba hozza az idegekben találtató 
folyadékot, és viszont. — Ha ma még nem 
ismerjük is egészen a törvényeket, mely- 
lyek szerint mindez végbemegy; mindazál
tal már eddigelö is olly szembeszökő ha- 
sonszabály ötlik fel az itt nevezett tüne
mények között, .melly azok’ némi rokonsá
gát kétségen túlivá teszi. Vannak ugyan 
még nem megvetendő tekintélyek, mellyek

j nyomatékük’ egész súlyával — gyakran 
jobb meggyőződésük’ ellenére — az itt 
felhordott elötételek ellen küzdenek, de 
annyit mindnyájan bevallanak, hogy bizo
nyos káresetekben villanyosság és delejzet 
különleges fajszerü gyógyító hatással bir. 
Midőn még a természeti tudományok’ ezen 
ága bölcsőjében vala, s dörzsölésen kívül 
villanyosság’ előállítására más módot nem 
ismerőnek : a v i l l a n y o s  f ö r d ő k e t  
gondolták ki, mellyeknek majd z uha ny - ,  
majd esö-fördő nevet adának, a mint t. i. 
a villanyosság a testnek vagy csak egyet
len bizonyos pontjára vezetteték, vagy an
nak nagyobb részébe tódult; a leggyön- 
gédebb faját v i l l a n  y-1 e h e 1 e tnek mon
dák. Ugyané végre használtattak é r c z -  
k e f é k  is, mellyek a bőrbe szuratván, a 
villanyosságot bele vezették. Később Gal
vani’ oszlopa jőve használatba, sőt Ki l i 
án annyira ment, hogy az anyaméh’ ösz- 
szehuzatása végett különnemü érczekböl 
szerkezeit szülészfogót ajánlana. De 0 e r
s t e d’ találmánya tulteve minden korábbi
akén, s korunkban a legkivántabb siiker- 
rel használják a villanydelejes forgókészü
letet (Rotations-Apparat) E t t i n g s h a u 
sen  tudor’ vagy Kei l ’ módja szerint.

Miután én e szerint a villanyos folya
dék’ gyógyerejét mint valóban létezőt meg
mutattam : csak azt lehet sajnálni, hogya- 
zon törvények, mellyek szerint az alkalma
zandó, mai napig legalább kifejtve nincse
nek; a honnan vajha minden gondolkozó 
orvos szivére venné nagy tanítónk Hah-  
n e m a n n  S.’ buzdításait, ezen gyógyerö 
körüli vizsgálódás- s annak használatára 
nézve ! Azonban alkalmilag nem mulaszt
hatom el : óvni mindenkit, nehogy magát 
— miként azt szemem’ láttára is annyin 
tevék — a végett villanyoztassa, hogy iz
mai’ tevékenységét fölizgassa, mivel ez ép 
olly kevéssé lehet üdvös egésséges élet— 
müvezetre, mint akármi más gyógyszer, 
szükségtelenül használtatva. Ellenkezőleg 
annak szükségkép kárt kell okoznia, a 
mennyiben szükség’ idején annak egyébi-



ránti hatása a már hozzászokott műszerek
re csökkentve van. —

Jóllehet már régibb irók is megisme- 
rék az érczdelej’ gyógyerejét — a mint ezt 
a többek közt illy czimü irat is ,,Goclenius 
de magnetica vulnerum curatione“ Marb. 
1608. bizonyítja : mindazáltal a dicsőség: 
sajátlagos delejzeti eljárást találni föl, a 
sokáig félreismert, egészen máig sem mél
tányolt Me s me r  nek lön föntartva. Azon
ban e nagy ember nem sokára fölvilágoso
dott a felöl, hogy delejzeti tünemények’ e- 
löállítására érczdelej nem kívántatik, föl
találván a z o o ma g n e t i c a  á g e n s t  — 
az állati delejzetet. Azon nap óta mostanig 
elég ideje vala a tudós világnak a Mesmer 
által fölállított törvények’igazságáról meg
győződni; de kényelemvágy, újítási szomj 
s rósz akarat, részint silány okokkal, ré
szint a hol ezek nem használtak, rágalom- 
és gúnynál fogva, a nagyobb közönség e- 
lött le tudták rontani hitelét azon végtele
nül fontos találmánynak J), mellynek hiva
tása nem csak a gyógyeljárásban egész 
forradalmat előidézni, hanem amelly any- 
nyi meghiúsult kísérletek után, mellyek az 
állati delejzet’ tüneményeinek az eddig is
meretes természettörvényekből leendő meg
oldására — sőt az által történet- és hit
tan’ körében új fény’ derítésére fordíttat— 
tak s hihetőleg még soká fordíttatnak —- 
egykoron sok dolgot leleplezend, mellyek- 
nek a természettörvényekkeli egybehan- 
goztatása mindeddig nem sikerült. S kivá- 
lólag gúny vala az, mi e fontos ügynek 
rendkívül sokat ártott, miután régi tapasz
talás tanítja, mi végtelenül könnyebb ma
gunkat komoly ellenség' nyíltan becsületes 
megtámadása ellen védeni, mint a gúnynak

*) Igen helyesen írja az agg Mesmer még min
dig hon lelkesülve fölfedezése’ nagyságától, a 
tudós Okenhez : ,,Mo$t már miután egy új 
természeterő, a tulajdonképi életelv — a mi
nek ő az állati delejzetet tartá — fölfedez
tetett : tisztán á ll , miként az orvosi tudo
mánynak teljes átalakulása lehetséges. Valami 
egyszerű, a természeti és emberi életmüve- 
zetre alapított rendszernek kell ezentúl kipó
tolni az eltörölt orvosi tudományt. Ez volt 
ekkorig törekvésim’ változhatlan czélja.

ollykor hatásos elméncz ötlettel gyámolí
tott nyilait ártalmatlanokká tenni.

De mi tekintsük a tényeket úgy, mi
ként azok önkényt tódulának az elfogulat
lan elé s mint azok a vizsgálódó ész előtt 
— minden féligazság s túlzás’ mellőzésé
vel ma is mutatkoznak; s vagy magunk 
hozzunk ki minmagunknak törvényeket, 
mellyek szerint azok végbemehettek, vagy 
hol ez nem lehetséges, fogadjuk el a szel- 
lemdus Mesmer által felállított s utána tu
dós és méltó tanítványai által szerinte ki
bővített törvényeket.

Még az ősz hajdankorbuli hagyomá
nyok’ utján örököltünk adatokat, mellve- 
ket a kereken tagadó ész, azt vélve, hogy 
neki a számára kimért arasznyi rövid tér
ben mindent meg kell tudnia fogni — áta- 
lában legkényelmesebbnek lát tagadni. Mi
dőn a pythiaféle papnő Delphiben ránga- 
tódzások közepeit a háromlábú állványról 
hazájának jósola; midőn a Trophonius’bar- 
langjábani álmodó a jövendőbe tekintett; 
midőn a dodonai Jupiter’ cserfaerdejéből a 
jövendőt megmondotta; és a cumaei Sy- 
billa, Roma’ bekövetkezendő sorsát az utó
világnak több könyvekben meghagyá, — 
meglehet, hogy mindezekben sok van, mi 
elferdítését, mi végtelenüli nagyíttatását, 
sőt ollykor eredetét is a papok’ visszaélé
sének s kiszámított csalásának köszöni: 
de mindamellett is még elég fönmarad el
mélkedésre, anyagot nyújtható mindenki
nek, ki annyira ment : valamit hamisnak 
nem tartani csak azért, mert ö azt meg 
nem foghatja. Alinak és sejtelmek olly je
lentékenyen összefonódtak elejétől fogva 
a valódi élettel, jellemök, összehasonlítva 
a tulajdonképi alvajárással, delejzeti álla
pot’ eredményével, annyi anyagot szolgál
tat gondolkozásra, hogy mi néhányat azok 
közöl — habár nem tartoznak is szorosan 
ide — mint gazdagító adatokat készek va
gyunk felhozni. Ugyanazért én itt, mielőtt 
tulajdonképi vizsgálódásunkra érnénk, tör
téneti adatokat fogok elősorolni; azonban 
mellőzve a szent történeteket, mellyeknek 
számtalan eseményeit józan észszel igen
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könnyű volna állatdelejzeti tünemények’ a- 
lapjára visszavinni, csupán a világi tör
ténetekből idézendek itt néhányat. Ar i s 
t i des  sokáig szenvede tagfájdalinakban, 
a nélkül hogy orvosi segély valamit hasz
nált volna; — egyszer azt álmodja, hogy 
neki maga Aeskuláp folyóbani fürdést ja- 
valla : — próbát tön s egéssége helyreál- 
la. Egy fiatal ember Hippo ban — északi 
Afrikának hajdan igen nevezetes városá
ban — igen terhes nyavalyába esett, melly- 
hez még görcsrohamok is járulván, utóbb 
szélhüdésbe ment által, mellyböl átalában 
nem vala fölébreszthető. Végre magától 
fölébrede s elbeszéld, miként álmában föl— 
fedezteték előtte az egyedüli gyógyszer, 
melly nem vala egyéb mint hónaljig a ten
gerben megförödni, mi öt valóban lábra is 
állítá. Plinius az ifjabb, emlékezik bizo
nyos rabszolgáról, ki álmában mindent kel
lőkép elvégezett, —- nem különben vala- 
melly görögrül, kinek egy vendégfogadós 
által agyonüttetett barátja álmában megje
lent s a bűntettet neki fölfedé. — A ke- 
resztyénség’ első századai, az akkori ke
resztyének’ szigorú s szellemi tájak felé 
irányzott nézlö életéből, ezen név alatt 
„elragadtatás“ számos eseteket közölnek, 
mellyek Tertulian’ leírása szerint az alva- 
járással összevágnak. így beszél ö egy 
hölgyrül, ki titkokat lát és hall, a gondo
latokat eltalálja, s ha kívántatik, orvosi
rendeleteket osztogat__ Azon nagyszámú
példák, mellyeket a középkor’ története 
ördöngösökrül s ördögűzésekről említ, a- 
ligha nagy részben nem delejzeti tünemé
nyeken alapulnak, s talán csak a kisebb 
rész lehet szándékos csalás’ szüleménye. 
Azonban én itt csupán valósággal delejzeti 
tüneményekre szorítkozom, s ezekből még 
néhány példát hordok fel:

Alexandor ab Alexandro, hires ügy
véd alsó Olaszhonban a XV. századból mint 
szemtanú beszéli, hogy egy Mar i us  ne
vű tanítványa merev-kórba esvén, több 
napi járóföld távolságra levő anyját meg
halni látta. S a nő valóban az nap, sőt u- 
gyanazon órában múlt ki.

Ki nem ismeri A r c J o h a n n á t a z  or- 
leansi hős szüzet? — Ezen gyermekségé
től fogva delejes leány 1428-d. évi télutó’ 
12-kén megmondta B a u d r i c o u r t  lo
vagnak, D o mRe my be n  saját lakóhelyén, 
hogy azon nap VII-d. Károly, R o u v r a y  
S t. D é n i s mellett — 11 napi járóföldnyi- 
re nagy veszteséget szenved, mint az va
lósággal meg is történt. — Tudva van, mi
ként mondá meg előre a S o r b o n n a ’ tu
dósainak, kikre bízta vala megvizsgálását 
a király — hogyha Orleans az angoloktul 
elfoglaltatik : VII. Károly Re i ms  ban ko
ronát nyerend, — Páris magát megadja és 
az orleansi herczeg Angolhonbul vissza
tér, •— és minden beteljesedett. A g e r -  
g e a u i  ütközet alatt arra inté A l e n c o u  
herczeget, hogy azon helyet, mellyen épen 
áll vala, hagyná el; mivel ott valaki fogna 
elesni. A herczeg szót fogadott s néhány 
perez múlva bizonyos de Lu d e  nevű ur 
feküdt ott vérében. 1430-d. évi tavaszelő’
1-én, midőn már angol fogságban vala, 
megjövendölte, hogy az angolokat hat év 
múlva e tájon még érzékenyebb csapás é-  
rendi, mint az orleansi vala, — s valóban 
1436-ban elvesztették Párist. Valahányszor 
azonban jövendölt, mindig rángatodzáso- 
kat szenvede s környezetéről mit sem tu
dott. A hires S av ana r o l a a vallástisz
títók’ elődje, kit igazsághozi buzgalma mág
lyára vezete, S i s m o n d i’ a történetiró’ 
tudósítása szerint bresciai hallgatóinak e- 
leve megjósolta azon borzasztó vérengzést, 
mellyel a francziák az ö halála után több 
évvel ugyanott elkövetének. — N a v a r -  
r a i  Ma r g i t  IV. Henrik’ anyja, emlékira
taiban ezt beszéli : ,, Anyám a királynő 
Metzben súlyos betegségbe esék. Egykor 
midőn szunyadna, és testvére Károly ki
rály, az én nővérem s lotharingi fitestvé- 
rem, néhány tanácsbeli urakkal és höl
gyekkel ágya mellett állanának, kiknek 
hozzá már legkisebb reményök sem vala, 
álmodott és hangosan fölkiálta : ,látjátok-e, 
miként futnak? — fiam győzött! .. ah Is
tenem, tartsátok fel fiamat! — lova össze
rogyott . .  látjátok-e ott a bokorban Condé
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herczeg’ holttetemét?4 — Midőn fölébre- 
de, elmondta, miként azt álmodd, hogy 
J a m a c  mellett egy ütközet folyt le, melly- 
ben a fönebbieket látá. Másnap Lo s s e s  
ur hírül hozá az ott csakugyan kivitt győ
zelmet. Alvajárási járványra példát látunk 
1566-d. évben amsterdami Wa f f e n h a u -  
senben,  hol véletlenül 60—70 mindkét 
nemű gyermek lön e betegség’ áldozatává. 
Rohamaik alatt macskamódra kuszták ösz- 
szevissza a kőfalakat, — beszéltek olly ér
telmiséggel, melly korukat meghaladd, — 
megmondták, mi forog a várostanács előtt 
szőnyegen. — így mondá meg ezen gyer
mekek’ egyike bizonyos Ge r a r d i  Kat a -  
1 in nevű asszonynak, hogy fia J a n N i
col as  a tanácsnok, Haag felé utazand, ott 
valami roszat elkövetendő. A nő megkér
dező fiát a dolog’mibenléte felől, s az min
deneket bevallott. A tanács pedig törekvé
sét elárulva látván, tervétől elállott. A hí
res természettudós és csillagász Huyg-  
he ns  azt mondja, hogy Antwerpben bizo
nyos fogoly akármi elrejtett dolgot leirt, 
ha az veres kelmével takarva nem vala. 
Egy florenczi ifjú mellében ollyan kopjaszu- 
rást kapván, hogy sebében a fegyver’vasa, 
miután nyele kitöreték is, benmaradott — 
iszonyú görcsökbe esett, mellyek éber al
vásba mentek át. — Ezen állapotban meg
nevező a napot és órát, mellyben a vas ma
gától kilökődik, — megnevezte előre, kik 
fogják ezalatt meglátogatni, s megjöven- 
dölé, hogy fölgyógyultával Romába uta
zand és ott meg fog halni. Mindez ponto
san beteljesedett s fölgyógyulása’ pillana
tában vége volt a delejes állapotnak. (Folyt.

EMLÉKLAPOK EGY FŐRANGÚ 
HÖLGYHEZ.

VII.
Álmádéin örök tavaszról,
Bol nincs vágy, csak érzemény,
Hol patak zúg. csattogány szól,
Minden zöld, mint a remény,
Almadám a gyermekélet’
Titkos álmadásait,

A mi fáj, emészt, mi éget — •
S im mind fejtve állnak itt'.

Álmadám, hogy ifjúságom 
Messze tart, mint életünk,
Hervatag nem lesz virágom,
Mindig egykép érezünk ;
Álmadám, hogy nem leszen kín,
Csak boldogság, üdv, öröm,
S egy kicsiny ház látszik o tt kin —
Sírba minden gyönyöröm!

Almadám, hogy életemnek 
Lesz egy édes angyala,
A kinek bú és öröm közt 
Ringat át szelíd kara.
Ennyi álom ! egy se jött meg,
Puszta lett szív és kebel. —
Nem nem! . .  uh mind teljesültek:
Mind t e b e n n e d  jöttek el!

vili.
Nyugodt, szelíd, morajtalan patak 
Lett vad, viharzó, megvert életem ;
Mióta láttam arczod hajnalát,
Mióta, angyal, föltünél nekem.
Miként a tó ha tükrén hattyú szá ll:
Éltem fölött szelíd szép angyal áll.

Színes remények' rózsaerdejében 
Jár most a bánat, elvesztvén magát,
Szép holdas est lett álmaim világa,
Mind ismerem az égnek csillagát;
S midőn azok’ á l l ó  helyére nézek:
Kinos szorongást, mély sejtelmet érzek.

S meddig tart e szép remények’ élte ?
Hajt-e virágot ennyi gazdag ág ?
Fölérek-e a boldogság' egébe,
Avvagy lehullok, látván fényhonát ?!
Mi olly közel van, azt elérem-e,
Vagy elveszítve, oh, t ú l é l e m - e ? !

— —

EGY VÁZOLAT JELENKORUNKBÓL.
IRTA

CSISZÁR AMÁLIA, GRÓF NEMESNÉ.

I.
A SZERELEM.

Mou Dieu! quel Char
me avez vous done dans 
les yeux de célúi qu on 
aime ? quelle lumiére cé
leste , quel rayon éthéré 
en jaillet done, qu il pé- 
nétre dans l'am e, comme 
un air qui fait vivre. 

F r é d é r i c  S o u l i é .



47

ónai Péter Pesten szép 
hivatalt viselve, egyet
len gyermekét Irmát 
kedvére, az új szellem 
szerint neveltetheté s 

1 y'-'r ezt ei sem is mulatá,
mert az újításvágy és magyarodásban bár- 
mellyik journalistával mérközheték. El
hunyt catholika neje leányát Marinak, de 
most Rónai Irmának nevezé, mit a lányka 
igen rósz néven vett. ,,Ha magyar tudó- 
sink ezen név’ érdekében más szépítést 
nem tehétének — mond egykor — bár ne 
fordítsák vala azt ismét vissza.“ — Ámde 
azt nem olly csacskától kérdék, mint ma
gad vagy — felele Rónai — bár a gyer
mekek szülőik iránti köteles alázatossá
gukban is tehetnének egyegy lépést — ha 
hátra is ez e g y e t l e n  tárgyban, mert ha 
az ifjúság folyvást határtalan szabadságot 
gyakorol korosbak’ ellenében, valóban o- 
da jutandunk, hogy gyermekeink bántva 
érzendik magokat, mert nevük’ választásá
ra nem vártuk el saját elmés igényeiket; 
de te addig csak Irma maradsz. —

Noha Irma nagyon fiatal volt, mégis 
sok látogatók kizárólag csak érte látoga
tók a házat, s egy távol rokona Havasy 
János buzgón lángolt Irmáért, ki azonban 
keveset figyelt a szőke bátya’ olvadozásai- 
ra. Havasy azonban 1839-ben országgyű
lés alatt Pozsonba ment, s igy Irmának 
minden héten egy vendéggel kevesebb gon
dot hagyott hátra.

Az orszá gyűlés’ berekesztésére 1840- 
ben Rónai szabadságot nyervén, hasonlag 
Pozsonba siete leányával, s elégült bol
dogságban élvezé a korszerinti elegyes 
mulatságokat, mik közben tudnivaló* hogy 
Irma is sok új ismeretséget kötött, de egy 
sem gyakorolt lelkére olly hatályos be
nyomást, mint Császár Szerafine, kinek 
alakját — Irma’ mentségéül — birnók, ha 
remélhetnék, mikép magyarázat után meg
ismerhető lenne; ez azonban lehetlen, no
ha elősorolhatunk egypár gyönyörű tüzes,

sötét, de határozatlan szinti szemet, tü— 
körfényességü, hajfodrászi müvészkezek 
által mindig szépen rendezett fekete hajat, 
szakállt és bajuszt, érdekes halványságot, 
apró hófehér fogakat és bájoló, olvadó 
dallamszerü hangot, melly szivünk’legmé
lyebb szentjében viszhangzik; szép, kö
zépszerűnél csinosb, gyöngédebb alakot, 
mindig legújabb párisi divat szerint csicso- 
mázottat. (Bocsánat uraim ezen kitételért, 
mellyet önök csak gyönge nemünkre sze
retnek ruházni, de önmagukra nézve el 
nem ismerik, noha nagyobbrészt rájok il
lik.) —

A leírtam minta szerinti férfi több is 
van, s lehet szőke kiadásban is, igy tehát 
a kérdésest ki ismerné meg a puszta ma
gyarázat után ? Bizonyára senki, mert „cé
lúi qui a fait le monde, est un habile ouv- 
rier“ a hány müve annyiféle, csak az I s- 
t e n s é g  győz folytonosan másmás reme
ket alkotni, mi földiekül — Isten ne vegye 
panaszképen — bármihez kezdünk is, mo
dorunk abban száz példánynál ugyanaz, 
mindjárt ránk ismerhetni.

Ha végtelenségbe akarnánk bocsát
kozni, elbeszélnék a szerelmesek’ kölcsö
nös nyilatkozatait, de ezek unalomig ha
sonlítva — világszerte — egymáshoz, szi
ves olvasóink önmagukról tudhatják, milly 
érdekes, rokonérzetii pár előtt minden szó 
és tekintet legelső egymásra ismerősök
kor, s vajmi kevesen lehetnek jelenkorunk
ban, kiket a következmény ne győzött vol
na meg arról, mikép legüdvösb lesz vala, 
legelső meggyőződésük’ kéjteli perczében, 
hű szivöknek örökre elhamvadnia !! —Aty
ja előtt Irma titkát rejtve tartá, mert sejté 
az öregnek hajlamát Havasy iránt, kinél 
leánya unalmasb embert e földön nem is
mert. —

Tavaszhó’ egyik estvéjén, Rónai kü
lönös jó hangulatban volt, Szerafin és Ha
vasy képezék társaságát, midőn levélkét 
kap, mellyet áttekintve, szótlanul zsebébe 
tesz. Kissé későbbre szinte észrevétlenül, 
pár szót mond Irmának, ki azonnal távo
zik, s saját szobájában a kerevetre dőlve, ^



fkönyözön által könnyebbíti vagy inkább 
csendesíti szíve’ gyors dobogását.

Mielőtt a lányka’ titkát kikémlenök, 
szabadjon megmondanunk, hogy noha Irma 
Rónainak e g y e t l e n  és atyailag szeretett 
gyermeke volt, ez leányát igen is fiatalnak 
tekinté, vele bármi csekélységet is tervei
ből előre megosztani; ö szabatos engedé
kenységet igényelt — méltán — gyerme
kétől, annak kedvével vagy kivánatival mit 
sem gondolva. így történt az is, hogy Ró
nai magyar lelkét már eleget legeltetve 
Pozsonban, Bárnyai Mátyással megegyezék, 
a legelőbb induló gőzössel Bécsbe utazni, 
s kizárólag rá is bizá az utazási gondok’ 
elintézését. — A kérdéses levélke Bár- 
nyaytól jött, barátját tudósító, mikép hol
nap korán reggel La j o s  gőzös drága ma
gukkal induland a székes város felé.

Irma első ijedelmét és bánatát kizo
kogva, rakosgatni kezde, de föl nem birá 
fogni, mimódon lehessen Szerafintól illy 
rögtön válnia, csak most nehezíték szivét 
borzasztó kételyek, s ezen pillanat’ keser
veit még azon ötlet is növelé, hogy ö Sze- 
rafin’ szerelméről csaknem merő bizonyta
lanságban volt, mert habár ez világos val
lomásokat tett neki, de azokat semmi fo
gadás- és esküvel —• miket fiatalkorunk
ban kedves ajkakról rendíthetleneknekv é- 
1 ünk — a jövőre nem pecsételte meg, s e 
szerint búcsúszó nélkül lehetlennek kép
zeté távozni. Gondolkodásra tehát itt nem 
sok idő volt, a perczek’ gyors haladása 
tettet, elhatározást igényelt; — de mit te
gyen? Ha bemegy, atyja’ vizsga szemeit 
el nem kerülendé szó nélkül, kisírt arczá- 
val, mellyet igy Szerafinnal láttatni női 
vagyis gyermekes hiúsága is tilta, mert 
egy tükör olly kidagadt, vörösült képet mu- 
tata neki vissza, mellytöl önmaga is el
ijedt. íráshoz folyamodott hát; i r t_élté
ben legelőször férfihoz; öthatszor leirá 
eszméit, aztán megannyiszor letisztázá,

t mig 'égre e sorokban megnyugvék : ,,E- 
löttem megfoghatlan okokbul holnap indu
lunk Bécsbe, ha ön legkevésbbé is viszo
nozza érzelmimet _  mint ezt nekem néha

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

ismétlő — jöjön holnap korán reggel La
jos gőzösre, úgyis szándoka, Bécset nem 
sokára meglátogatni. — Ne Ítéljen irántam 
balul, szerénytelen lépésemért, mellyre 
csak a legfájdalmasb meglepetés készté

I r má t . “
Levélkéjét összetörve, önmaga lopód- 

zék — berakás’ ürügye alatt — más ajtón 
az előszobába, hogy, ha lehet, kedvese' 
fölruháját ott kapva, sorait annak zsebébe 
rejtse; ámde ott kettő volt egymáson szin
te hasonló. Azonban hallá a belső szobá
ból, mikép a vendégek atyja által Irma kis
asszonynak jó éjt kívánva, sajnálák olly 
kora távoztát; ezt bucsuzások követék az 
öreg úrtól, s könnyűd bókokszülte csoszo- 
gások, miken Irma annyira megijede, hogy 
feledé vizsgálni az öltönyök’ mekkorasá- 
gát, hanem hirtelen eszébe ötölvén a Ha- 
vasy’ később jövése, az alsó öltönybe tévé 
levelét s rögtön visszavonult, merénye' 
sükereért reszketve fohászkodván.

Egész éjen át bánat, remény, félelem 
és álmatlanság győzők lelkét, de égő sze
mei , mint kígyóéi kémlének körül reg
gel, s midőn Bárnyai s ennek szép leánya 
Emília öt szívesen üdvözlék, azt fogadni 
feledé, szóval semmi figyelmet rájok nem 
fordíta, de annál nagyobbat a part felé — 
pogyászára, mint mondá; — azonban már 
ez is a hajón volt, a szives fölvigyázó azt 
elhelyzé, s e k k o r  Irma oda sem ügyelt.

— Különös — mond Emília — míg 
saját cseléded’ kezében voltak javaid, olly 
aggodalmat tanusítál miattuk, s most rá 
sem ügyelsz ! Szólj igazat, kit vársz ?

— Senkit, — volt a békételen felelet.
Egy pillanat múlva roboga a város-

bul egy üveges bérkocsi, a ,Lajos1 előtt 
megállandó ; Irma örömében Emília’ gyön
géd kezét fájdalomig megszorítva — itt 
van — suttogá sugárzó tekintettel. A ko
csi’ ajtaja fölpattan s egy ugrással a hi- 
dacskán s onnan a hajóban terem — Hava- 
sy; úti bőröndjét bérkocsisa kissé halkab
ban viszi utána. (Vége követk.)



Toborzó .
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TOBORZÓ.
(  Kepmagyarázattal. J

I.
Szép völgy’ ö lén, a Rába’ mentiben 
Egy csárda áll kanyargó útfélén, 
Czégére nincs, a szél elvitte rég,
De a csárda meglátogattaték.
Melly a szemekből könnyeket facsar, 
Rab’ vallatója, átkozott fanyar:
De szép Ilonka nyíló rózsaszál 
S megédesü! hö pillantásinál. 
Bogárszeme, piros rózsaszája,
Égi nectárt csalna a kupába;
S a ki termetére rá tekinte:
Kancsó helyett karcsú lányt ölelne. 
Gonosz csárdás’ hamis csalogánya , 
Vajh! kinek szól szivednek nótája?

II.

A völgy’ Ölén e kis tanyát'
Megszállta egy huszár sereg ;
Fölzúg a da l, s a sarkantyú 
Bokáikon vígan pereg.

„Huszár é le t, a gyöngy élet 
Igyunk rája , - 

Bort ide hát kiviradtig 
A kupába;

A ki fölcsap katonának,
Fittyet hány az a világnak!“

Nem mind arany a mi fénylik;
Isten neki! vigadjatok!
Ki tudja milly borút födez 
Erőltetett vigalmatok!

III.

Dummer Anton, szép Ilonka’ bátyja, 
E vigalmat szívszakadva látja ,
S hallja a dalt , bárha meg sem érti, 
Pattogása füle’ dobját sé rti,
A huszárok nyalka , szép legények , 
Csillogók rajt’ a vitézkütések.
Húga’ szívét, féltő gondolatja 
Általuk már elrabolva látja,
És od’ adná széles e világot,
Csak ne bántnák e szelíd virágot.

IV.

Miként vihar zúg a zene,
A huszárok kört lejtenek ,
Szilaj kedvük magasra hág ,
Mert szép Ilon tánczol velek.

Feldúlt világ a kis terem , 
Piheg a lányka' kebele ;
„Húzd rá czigány“  harsog körül, 
S a padlat is reped bele.
Kifárad a czigánylegény,

Keze lába majd szét szakad ,
Szorítaná, de hasztalan,
A bőgő egy hangot sem ad.

Kifárad a tánczos sereg 
S mig homlokát törölgeti:
Egy szép huszár a kis leányt 
Lankadt keblén pihenteti.

„Drága kincsem, gyönyörű virágom ,
Nézz reám csak barna szép szemeddel, 

Egy sugárát szemed’ csillagának 
Fölcserélném a világ’ kincsével.

Hidd el rózsám, a mióta látlak,
Kurta vasra van szivem veretve , 

Siralomház lenne árvakeblem,
Hogyha szíved pardont nem izenne.“  

Szép Ilonka rásüté szemének 
Boldogító lángsugárait,
Ajka néma, ah de pillanatja 
Fölfedé, m ind, szíve' titkait.

V.

Hol van barátságosb tanya 
Mint a kedves födél alatt,
A hol vígan mulathatunk,
A hol szivünk horgon akadt ?

Lerakva mind a czifra mez, 
Eloszlott a vendégsereg,
Ilon’ szívén de bú tanyáz ,
Ilon’ szemén könyü pereg.

Mint a madár ha útra kél, 
Fészkére vissza vissza néz, 
így küzd magán , de hasztalan! 
Szivét vakon követni kész.

A toborzó táborba száll , 
Anton urat körülveszi,
Mig majd velük a telt pohárt 
Tervük szerint ürítgeti.

„Igyál velünk s huszár leszesz 
S alezredes még egykoron,
A melly neked hirt s rangot ád 
Éljen tehát a drága hon!“

„É lje n !“  rikolt s a te lt pohár 
Kezűkben összeütközik ,
S vígan iszik a házi ur.
Gondolva hogy ingyen esik.

Huszárdolmányt adnak reá, 
Agyába majd lefektetik,
S Andor huszár és társai 
Tréfájukat megnevetik.

Másnap’ hajnalhasadtakor 
Tovább ment a huszársereg ,
Az ezredest bár honn hagyák,
De szép Ilon elment velek.

Elment s ezred’ leánya lö n , 
Andor gyűrűt cserélt vele;
Mondják hogy illy ujonczra még 
Toborzó szert soh’ sem teve.

BERECZ KÁROLY.



K ÉPCSARNO K.
I.

R A F A E L  S A N Z I O .
Született 1483. meghalt 1820.

természet’ nagy alko
tója idörül időre szo
kott egyes lángelmé
ket , mintegy jegyko- 
veül az emberi nem
zet’ fejlődésének, alá 
küldeni a földre; kik 

elérhetlenül , soha 
vissza nem térve ,,ne 

továbbat!“ intenek a feltörekvő szellemnek; 
kik olly-*nagyok, annyira túlvannak az emberi 
tény s tehetség’ mértékén, hogy úgy látszik, 
mintha az egésznek puszta eszközei és szolgá
ló erői megszűntek volna lenni; és mintha nem 
ők állottak volna elő a művészet végett, ha
nem a művészet hozatott volna elő azok' győ
zelme s megdicsőitése’ eszközéül. így szedé 
magába Rafael is közép Olaszország’festőisko
láinak minden előbbi csiráit, hogy azokat a 
legmagasb tökélyre vivén, egyetlenegy méltó- 
ságos törzsökben egyesítse, és a művészetet 
olly magas polczig emelje, miáltal az a követ
kező évszázadokban az ifjabbak’ szemei elől 
mindinkább inkább eltűnjék, mindig messzebb 
haladó tárgyként. Olly egyetlen, olly.csodál
tán áll ő , mint az előbb éltek' zárpontja s a 
későbbiek' előképe, az egészet annyira áthat
va , és csaknem földöntúli tökélye által magát 
ismét annyira elkülönözve: hogy ő még most 
is zavarba hozza müvészosztálvzóinkat — kik 
mindent jól rendezett , jól külonzött rovatok 
és sorok alá akarnak rendezni,— vájjon őt az 
újabb kor' legnagyobb festőjének nevezzék-e, 
vagy a hajdani mükorszak’ utósójának.

Születésnapján, sőt esztendején sem e- 
gyeznek meg ; nagypénteken kelle e lángész
nek a léteit köszönteni, és ismét nagypénte
ken kelle a földet elhagynia, melly bármennyi 
Öröm és dicsőségben részelteté is őt, mégis 
mennyivel kevesebbet tuda neki adni, mint ő 
a földnek ! Mi minden további taglalgatásokat 
mellőzve, a róla eddig föltalált, legjobban meg
hányt adatokat követendjük. Giovanni Santi 
vagy Sante (melly név idővel hamisnak bizo
nyult , de közönségesen Sanzio-ra változtatott 
át) egy csekély származatu de gyakorlott fes- 
tész és költész , Colbordolóbul, Urbinotul nem 
messze fekvő erősségből való, 1480-ban Má
gia Ciarla-val egy kereskedő szép leányával 
kelt Össze. E házasság gyümölcse volt Rafael, 
minélfogva alaptalan azok’ állítása, kik őtugy-

mondott szerelemgyermeknek lenni mondják. 
Születésnapja hihetőleg 1483-dik évi tavasz
elő’ 28-dikai nagypéntek. Még fönáll Urbinó- 
ban néhány lépésnyire a Locanda della Stel- 
la-hoz a kis téglaház , mellyben először láta 
napfényt Rafael; a bemenetel fölé következő 
tartalmú fÖlirást alkalmazának egy márvány
táblán: ,,E k is  é p ü l e t k é b e n  s z ü l e t e t t  
R a f a e l  a h a l h a t l a n  f e s t ő .  T i s z t e l d  
oh i d e g e n  e h e l y ’ n e v é t  s n e m t ő j é t ,  
é s  ne  c s o d á l k o z z ,  h o g y  az i s t e n i  
b ö l c s e s é g  az e m b e r i  d o l g o k k a l  n é 
ha c s a k  j á t s z a n i  l á t s z i k  és  a ki 
c s i n y b e  n a g y o t  s z o k o t t  r e j t e n i . “ 

Giovanni Santi, bár tűz által minden va
gyonát elveszté i s , megtevé a mit tehete fia’ 
növelésére. Venturini, egyszersmind az An
gelo Mihály’ tanítója, oktatá őt a diák nyelv
ben ; a festészetben pedig Giovanni, kinek még 
meglevő festményei értő művészt árulnak el, 
maga volt fia’ első tanítója.

Lényeges hasznot vonhatott Rafael nagy
bátyja Bramante Lazzari tanításaiból is , a ki 
később II-dik Julius és X-dik Leo pápák’ épí
tésze volt, és névszerint az épületek’ távraj
zában ő általa müveltetett ki. Beszélik, hogy 
Rafael még csaknem mint gyermek megpróbáló 
az atyai ház’ udvarfalára festeni egy madon
nát az istengyermekkel, mellyet később kifü- 
részeltek és most ugyanazon épület’ egyik szo
bájában tartanak. Gazdag ismeretekkel fölké
szülve , és hivatásában némileg már biztosítva 
hagyá el az atyai házat, hogy a hires Vanned 
Pietro festőnél, ki tartózkodási helyéről Peru- 
giáról Peruginonak mondatott, mint tanítvány 
vagy segéd , magát fölavassa. Ő ezen mester
nél, az akkor egyszerűség és szoros rajzsza
bály által jellemzett rajzolásban, valamint a 
ruházat’ állásában s rendezésében, a színezet 
és könnyű föltevésben gyakorló magát, és a- 
zon iskolának sajátságos finomságát , érzelmeit 
és komoly, nyugodt nagyságát festményeire 
átvivé.

Atyja, ki első neje’ — a Rafael anyja’ ha
lálával másod ízben házasodott, meghalt 1494- 
ben , és Rafael’ ifjúságát mostoha anyjávali 
versengései zavarók meg.

Perugiából 1500-ban Citta di Castelloba 
vonult Rafael. Itt fejlett már ki több müveiben 
ifjú szelleme , annyival bámulandóbban pedig , 
mivel eddig minden ügyességét saját erejének 
köszöné; mert azon magasztos teremtménye
ket , mellyek később Florenczben olly lelkesi- 
tőleg hatottak reá , még ekkor nem látta. Hire 
már annyira terjedt, hogy őt a nála sokkal 
idősb, derék művész Pinturicchio magához hi- 
vá Sienába , hogy neki a főtemplombani (Lib- 
reria des Domes) nagyszerű munkáiban segít-
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ségül legyen, miután maga sem tudott olly ma
gas szellemben szerkeszteni, mint a hely meg
kívánta vala. — Pinturiechionak tudniillik az 
Aeneas Sylvius Piccolomini, később II. Pius 
pápa’ tetteit kelle festményekben örokítni. Ra
fael e meghívást elfogadván 1503-ban érke
zett Sienába, elkészíté e müvek' te rv é t, és 
maga is bevégzett néhány cartont és rajzola
tot. Florencz a Mediciek' magas szelleme ál
tal azon időben a művészet’ világvárosává lön. 
Ott működtek Leonardo da Vinci és Angelo 
Mihály; hatalmas ösztön voná tehát oda az 
ifjú Rafaelt is. Florenczbe lett első kirándulá
sát az 1501-dik év’ végén tévé. Itt, azon föl
dön , hol a művészet’ őstÖrzsoke , sokfelé su- 
darzó ágain szüntelen új virágot hajtott, itt 
gyuladt föl az ő lelke az azelőtt soha nem lá
tott nagy példányok’ előtt, és mialatt eddig, 
bár mindig túlnyomó magasbra törekvéssel füg
gött is előbbi iskolája’ hittele kirekesztő szere- 
tetén, ezentúl átesett azon művészi átváltozá
son , melly vele kevés évek alatt a legfelsége
sebbet , a legdicsőbbet teremtető.

Most, miután modorát a Leonardo müvei’ 
tanulása által tisztábbá tévé, kezdődött máso- 
sodik korszaka. Ezalatt, miután hoszasb ideig 
mulatott és működött Urbino— s Perugiában , 
visszatért Florenczbe. Másodszori ittmulatása- 
kor talált először teljes kielégítést szüntelen 
tökélyesbedés után sovárgó lelke. De nem egy 
új iskola vagy academia’ modorában többé, ha
nem az idegen mesterek’ müveinek szabad, 
szellemi vizsgálatában, és azokkali lélekrokon- 
sága’ élvezetében, — Giotto , Angelico da Fie- 
sole , a két Gaddi s mások’ müvei' szemléleté
ben érezhette a z t, hogy neki magának jobb 
modora, szabadabb ecsetvonása, hasonló ér
zelmi finomsága, kinyomati mélysége van: de 
Ghirlandajo és különösen Masaccio’ müveiben 
találá azt fel, mi után leginkább törekedett,— 
a formák, öltöztetések és kőrajzokbani nagyobb 
stylt. Szellemi cserén és kölcsönös tanításon 
alapult gyöngéd baráti viszony köté őt össze a 
kegyes Fra Bartolomeoval. Ettől eltanuló a szí
nezést s az alakok’ öltözeti styljét, ellenben 
Bartolomeot Rafael a távrajzban tökélyesíté. 
Még más kitűnő művészekkel is megbarátkozott 
Florenczben. Ridolfo Ghirlandajo, Cesare da 
Sesto — kivel szüntelen versenyezett, Bastiano 
da San Gallo — voltak azok, kikkel magát ösz- 
szekapcsolá. A nehéz hozzájuthatásu Angelo 
Mihály’ kedvezését nem tudó hason módon 
megnyerni, mert e hatalmas nem hangúit Ösz- 
sze Rafael gyöngéd , érzetdús kedélyével. E- 
gyébiránt mit nem is találhatott, azt kérésé 
ennek müveiben ; az idom’ tömöttségét tőle ve- j 
vé. De a plaslicum’ tanulmányát sem veté meg 
Rafael; érzé ő annak szépségeit, s Donatello, j 
valamint Ghilberti’ nagy müvei voltak azok, !

mellyek után buzgón nyomozott. Ez volt a má
sodik iskola , de a magasb iskola, mellyben in
gerlékeny érzelmével és érettebb tudományá
val saját módon tudott mindent összekötni s 
mégis Rafael maradhatott.

1507-ben harmadszor ment Rafael Flo
renczbe, ekkor is a művészetnek szentelő óráit, 
mellyet második korszaka’ végén már nagyobb 
tökélyesedéssel köszönte; visszatarthatlanul 
lépdelt ő a hiányos kezdettől a rajzok’ valódi
ságáig, az alakok és alaköltöztetés’ természe
tes helyzete , egymáshoz illő összerendezés, va
lamint az élettele rajzoláson ál a kellem és 
szépség’ legmagasb teljességéig. Az 1508-dik 
év’ közepéig sok derék, de csekély terjedel
mű munkákat keszíte Rafael Olaszország’ kü
lönböző városai’ számára. Most már tanulmá
nya’ eredményeit egy nyilvános, nagyobbszerü 
emlékben akaró Összesíteni, és erre valóban 
alkalom is nyílt. II. Julius pápa, ki Romába 
gyüjté a legkitűnőbb művészeket, hogy nevét 
azok’ müveiben megörökítse , őt is Romába hi- 
vá , és Rafael engedett e hívásnak 1508 má
sik felében. A pápa, ki őt kitüntetéssel foga
dó, fölszólító őt, miszerint a pápai ó palota 
néhány szobáit és egy nagy termét festmények
kel díszítené föl; mellyek közöl három szoba 
az említett teremmel együtt elkészült. A szo
bák Stanze di Rafaelo nevet viselnek. Rafael 
X-dik Leo alatt is folytató e munkát, de a 
halál kivevé kezéből az ecsetet, és az úgyne
vezett Sala di Constantino festményeihez csak 
rajzolatokat hagyhatott hátra, mellyeket VIII-ik 
Kelemen alatt tanítványai készítőnek el.E fest
ményekben egyaránt növekszik a néző’ szemei 
előtt Rafael’ géniusza ; mert csodálkozással ve
hető észre e müvek’egymást követő rendében, 
minden újabb müve mennyire növekszik fen
ségben, erőben és kinyomatban.

A főképek, mellyeket Rafael aVaticanban 
festegetett, következőleg jellemzettek : a „Dis
putádban leghívebben s leglelkismeretesben van 
a természet utánozva; a ,,Parnasz“ban leggyö
nyörűbben költött; az ,,Athen’ iskolájában“ a 
legfinomabb ízlést és gondolatai' legbővebb ter
jedelmét mutató k i; a ,,Heliodor“ban nagyobb 
a styl, s a gondolatszökés felségesebb; a ,,bol- 
senai misében“ ellenben a legszebb színezet és 
legmerészebb kezelés tűnik ki.

Ez időben Angelo Mihály is hatással volt 
Rafaelra, csakhogy ez minden benyomást ön- 
állólag vön fel s mint eredetiséget, mint saját
ságot adott vissza, mellyben az utánzásnak 
még csak színe sem tünhete föl. így történt, 
hogy Angelo Mihály’ izmos alakzatai, annak 
merész körrajzai és erőteljes helyzetei, Rafael’ 
keze alatt alakteljes kellemmé és a szépség’ 
gazdag életévé változtak át, s igy lön Rafael 
találója s alapítója a tökélelesb festői ízlésnek.



Midőn II-dik Julius pápa a hittani festményt 
(Disputa) szemléié , a látmánytól egészen elra
gadtatva érzé magát s bámulva kiáltott föl: 
,,Mit! ez a gyermek?“ — Rafael az őszinte if
jú , ki mellette állott, megindulva konyezett, és 
mély alázattal letérdelvén, fogadá el a szent a- 
tya' áldását. Minden nagyobb falfestményért 
1200 arany scudit, vagy is körülbelül 2000 
piastert nyert. A „Heliodor“ az első festmény, 
mellyen Rafael pillanati heves mozgást nyo
mott k i , mialatt a régibb festők’ módjára, e- 
lőbbi müveiben minden helyezetek vagy nyu
godtak, vagy nyugodt mozgalmuak.

Hihetőleg a harmadik Stanzebani festmé
nyek’ végeztével bizá meg Rafaelt X-dik Leo 
azon hires szőnyegekhezi vászonfestménynyel, 
mellyekít a pápa Arrasban, Flandriában készít
tetett. Bár a szőnyegek, mint most vannak, 
csak árnyéklatai eredeti képüknek, és bármeny
nyit vesztettek is a rajzok a szőnyegvarrók’ lé
lektelen kezei alatt; mégis dologértők’ ítélete 
után, még magasabb fogalmat adnak Rafael 
müvészségéről mint maguk a Stanzefestmények, 
sőt mint Lanzi állítja — a művészet ebben éré 
el legmagasb fokát, s hozzá hasonló szépséget 
azóta soha sem látott a vi'ág.

A Stanza d’Elisdoro’ elkészültével egészen 
új működési körben pillantjuk meg Rafaelt; t. i. 
mint építészt. Azon idő’ nagy művészei nem 
szoktak a képzőművészeteknek csupán egy ágá
ra szorítkozni, csaknem minden ügyes festők az 
építészettel is foglalkoztak. Rafael már első if
júságában tanulta ezt nagybátyjánál Bramante- 
nál; a technical ismeretekben az idejebeliek’ 
egyikénél sem állt hátrább, sőt az Ízlés’ tekin
tetéből mindnyájukat fölülmúlta. E szerint Bra- 
mante , mint a romai Pétertemplom’ építője, ha
lálával csak az egyetlen Rafaelre hivatkozha
tott, kit képesnek tartana az egyház építése’ 
vezetésére. Megbizatott tehát Rafael az építés’ 
terve s mintája elkészítésére, melly a X-dik 
Leo pápa’ megelégedését teljes mértékben meg
nyerő , miután ez utóbbi egy nyárutó’ 1-sején 
1514-ben kelt brevéjében az építés’főkormány
zását a művészre átruházá. Miután Rafael ez 
és más müvekben is megbizonyítá építészi ü- 
gvességét, bizományt nyert a pápától a már 
Il-dik Julius alatt Bramante által elkezdett Log
giáknak, az új Roma épületei’ egyik legszebbi- 
kének bevégzésére. Miután Leo e munkától 
sem tagadható meg az elismerést, és óhajtván 
hogy a külpompának a belső dísz megfeleljen, 
az utóbbinak kivitelét is a művészre bizá. Az
ért is az ezen épület’ második emeleténi első 
pásztorsorozat (Arcadenreihe) „Rafael Loggiái“ 
nevet hord, mivel annak minden díszítményei 
Rafael tervei s találmánya után dolgoztattak ki. 
Az építészet, festészet és plastica’ egy szel
lemből kisugárzó öszhangzó egyesítésére nézve

Romának egy helye sem nyújt olly tökéletes fo
galmat mint ez. E Loggiák’ hires festményeit 
Rafael saját terve szerint dolgoztató ki legki
tűnőbb tanítványai által, névszerint a történe
tieket Giulio Romano által. Nyárutó’ 27-dikéről 
1515-ben költ brevéjében főgondnokká nevezé 
őt ki a pápa minden kiásott tárgyak s mind a- 
zon dolgokra nézve, mellyek a régiséget ille
tik. Ez idő óta a legragyogóbb, minden isme
retes előbbi, azon korú és későbbi vállalatokat 
meghaladó terv, a hajdani város’ visszaállítása 
foglalkoztató őt. De a pápa’ s minden romaiak’ 
csodálkozását annyira is fölingerlé ezáltal, hogy 
őt felsőbb lénynek tekinték, kit az ég külde az 
örök város’ méltóságát megújítani. Iránytűvel 
mérte ki az épületeket, és egy vele hasonkoru’ 
bizonyítása szerint Roma’ régi épületeinek vi
szonyait , alakját, díszítményeit olly tisztán 
terjesztő elő, hogy a régi Romát látni szükség 
sem volt. A művész’ kora halála megakadályo
zó a nagy mű’ kivitelét. De megmente ő sok 
régi emlékeket, kedves gonddal gyűjtögető s 
őrzé a végromlástól a régi metszeteket; neki 
köszönjük a Pantheon s több más keresztény 
egyházakká átalakított hajdani templomok’ fon- 
maradását. Bámulandó az, miként ügyelhetett 
Rafael egyszerre annyi vállalatokra: de mun
kássága olly kimeríthetlen volt mint képzeleti 
gazdagsága. Működése kiterjedt még a szob
rászatra is , azon művészetre , mellyben mind- 
azáltal csak megmutató, mit tehetendett, miu
tán mi csak egy gyermekfőrül tudunk valamit, 
mellyet ő márványba dicsőén vésett ki. A 
dicsőség’ legmagasb fokát éré tehát el Rafael 
mint szent tárgyak’ festője : de a Farnese fest
ményeiben (melly egy kis, — tulajdonosáról 
Farnese Sándor bibornokrul úgynevezett római 
majorság Travesterében) egy új világ kél aman
nak ellenében, mellyekben ő a ködtelen vidám
ságot , a tetszőt hasonló terjedelmű képzőerő
vel tudá rajzolni, mint ama nagyot és folsé- 
gest. Itt festé ő a kertre nyiíó páholyban Amor 
és Psyche bájló meséjét több más nagy számú 
szerzeményeivel, mellyekben kellem és szerel
mi élv vetélkednek az elsőbbségen; hasonló 
szellem tűnik föl Galatea’ rajzából a Villa Far- 
nesia’ Tebro felé irányzott páholyában. Utósó 
műve volt a sok másolatokban elterjedett hires 
átalakulás, ez, a kinyomás és költői találmány’ 
remekműve, mit ő azonban nem végezhetett 
b e , hanem barátja, s képei örököse Giulio Ro
mano által dolgoztatott teljesen ki.

(Vége jövőre.)
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Langy sugár a menny’ meleg csókja, 
Kék tengere hűvös fuvallat;
A szótlan éjfél méla csönddel, 
Csókolgat össze le lke t, ajkat. 
Alusznak a rétek’ virági....
Közöttük halkan énekelve, csak 
Az éji őr halad sietve ,
Az éber éji ö r, a gyors patak.

Lágy hangot hallok.... mintha méhe- 
Raj a virágon döngicsélne....
Talán zenélő légtündérek 
Lebegnek el fejem felett ?
Vagy lelkemben, üvegharangját 
Csöndíté meg a képzelet ?
De újra hallom , a
Méhdöngicsélés’ lágy neszét... mi volt....? 

' Az égre nézek, ott
Ezüst méhkas függ... teljes tiszta hold ; 
Körűié sűrű csillagraj röpes,
S ez égi méhek’ ajkirul 
Nyugalmas éjben, édes méz csepeg,
A ’ föld felé láthatlanuh 
— S mi volna más
Az édes m é z h a r m a t ,  mellyet szedek 
Napkeletkor,
A csillogó erdölombok felett!?

V.

Csodás, nevetlen érzelem 
Beszélget titkosan velem,
Melly öntudatlanul kihoz 
Sírok’ bogácskóróihoz.
Kit látogassak én meg itten....?
Még nincsenek halottaim ,
Gyász sírok közt is vidor álmaim 
Enyelgenek velem meghitten.
Nyájas képek, fényes szíválmak’
Pirosán lengő vitorlája 
— Merengés’ leble fúva rája —
Röpíti vígan életsajkámat.
Boldog hajós! a sajka száll, s kiköt 
Száz ismeretlen tündérpart fölött.

El innét...! ott az én helyem, hol 
A búgó vadgalamb lakik,
S meleg fészkében , a csicsergő 
Madár dalával álmodik:
Vadszőlös, fészkes halmokon.
Hisz én is dalról álmodom!
S az első fénysugárral 
Kelő , dalos madárral,
Elmondom én is álmámat,
Melly szívem’ hajnalig kisérte ,
És a fölébredö korány,
Mint egy szerelmes kis leány ,
Pirulva összecsókol érte. —

TOMPA MIHÁLY.

KORUNK M ETAM ORPH O SISAI.
13.

MEGLEPETÉS.
S z a r v a s i n é .  Ah Istenem, lépteket hallok ! ! . . . .
Ny ú l  fi. Bátorság, drága hölgy ! — a valódi szerelem semmitől nem retteg! itt vagyok 

én , véremmel oltalmazandó kegyedet. —
S z a r v a s i  u r  vont fegyverrel belép ; Szarvasiné sikoltva felszökik, de csak azért hogy 

ájulása annál regényesb lehessen.
Ny u Ifi. Urami vigyázzon fegyverére! itt férfiak vannak!
S z a r v a s i n é .  Gyil—kos! (elájul)
S z a r v a s i ,  (fegyverét eldobva neje' ápolására siet.)
N y u 1 f i. (Ezalatt kereket old).

3
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14.
CSALÓDÁSOK.

Romeo.  (Térdepelve) Isten veled édes Júliám, válnom ke ll; a hajnal pírja látszik keleten, a magasba 
szálló pacsirták’ éneke zendiil meg a korányon, és a reg’ első szellöcskéje ingatni kezdi a lugas’ 
lombjait.

Ju l i a .  (Csók között) Maradj még édesem; a pirulát mellyet látsz, nem a hajnalé, elhunyó hold' utópirja az 
nyugat, fe lö l; a zengés, mellyet hallasz, nem a pacsirta’ éneke, (Bagoly ur nagyot fú) és a szel
lő , melly a lugast megingatja, nem a reg' első fuvalma (Bagoly ur szétnyitja a lugas' lombjait) ha
nem — •—

B a g o l y  u r. (kilép) Hanem a boszuló férj’ mennydörgő szózata! (köz meglepetés — nemei a legkellemetleneb- 
' beknek).

13.
PÁRTFOGOLÁS.

H i v a t a l k e r e s ő .  Nagyságod’ kegyes színe előtt bátorkodom megjelenni, magas pártfogása------
P á v a y u r. Ki az ur ? mit keres ?
H i v a t a l k .  Nevem Hunnyászfi Jónás, méltóságodnak legalázatosabb szegény szolgája, — azon kis meg

ürült hivatalkáért —
Pávay  u r. Azon hely már nem üres — sajnálom, de uem segíthetek. Jó egésséget.
H i v a t a l k .  Pedig Tollasyné ö nagysága méltóztatott kegyesen nyilatkozni. —
P á v a y  u r Ah ugy-e ? No no amice, jelentse magát holnap titoknokom’ irodájában. — Talán mégis..,, 

meglássuk....



— 55

HETI S22ML3.
elvék valának mult héti 
hírlapjaink P e s t a l o z z i  
ünnepével. Nincs kifogá
sunk ezen valódi érdemek
kel ragyogó nagynevű fér
fi’ megünnepeltetése ellen, 
kivált o tt, hol annak ne
velési elvei az életbe át-

mentek , nagyszerű működéseihez hasonló gyü
mölcsöket termők. De nálunk, hol még neve
lés sem létezik, hol alig van község, melly csak 
hírét hallotta volna Pestalozzinak, nálunk mon
dom épen olly sujtásos luxusünnep az , mint 
volt ama roppant szalmalángokkal kezdődött— 
most már t e l j e s e n  elhamvadt— detto suj- 
tásos buzgalom, melly Kliegelből egy új Ful- 
tont, s több év óta számos ezreket elnyelő, 
még eddig sem kész , s hihetőleg soha el nem 
készülendő szedőgépéből egy a magyar szel
lemi mozgalmakra nézt új korszakot teremtő 
csoda bálványt volt vala képes faragni. Ezen 
másutt már rég feltalált, s nem igen czélsze- 
rünek mutatkozott csodagépről egy idő óta mé
lyen hallgat az írás; óhajtjuk szivünkből, hogy 
Pestalozzi’ erőltetett nimbusa ne osztakozzék 
hasonló szomorú sorsban minálunk , hanem fé
nyesüljön évről évre, honosuljon országszerte, 
és népszeriisödjék a szó valódi értelmében.

— Érdekes újdonságul írhatjuk — hivat
kozva pozsoni levelezőnkre— hogy a születési 
jogok szerint törvényes franczia király’ anyja 
B e r r y  herczegnő , meg az A n g o u 1 e m i 
herczegasszony, díszes és számos tagokbul álló 
udvaraikkal, stíriai uradalmukból Pozsonba ké
szülnek, hol is már ő fenségeik’ számára szál
lás rendeltetett. onnan azonban rendes tartóz
kodási helyűi Pestre jövendenek, hol díszes 
herczegi palotát szándékoznak építtetni. Meny
nyit nem nyerne Pest e lelkes és szeretetre
méltó udvar’ ideköllözésével, azt azok tudhat
ják legjobban, kik e szerencsétlen királyi csa
lád’ tagjait közelebbről ismerik. Graczot, Prá
gát , s mindazon városokat, hol eddig ütötte 
föl vándorlobogóját a liliom, csaknem varázs- 
vesszővel büvölé mulatságosabb — élénkebb és 
érdekesbekké e száműzött királyság. Hadd jő- 
jenek bátran ! — a magyar főváros nemes ven- 
dégszivességgel fogadandja őket tárt kebelébe. 
Nagyszerű szerencsétlenség mindig hő rokon- 
szenvet gerjesztett becsületes nemzeteknél. — 
Hadd jőjenek!

— Ugyancsak pozsoni levelezőnk írja , 
hogy k. kamarás Bükv László ur számos kitün
tetéseihez újra egymás járult közelebbről, a 
porosz veres sas rendkeresztjének másodosz-

I tályu lovagjává neveztetvén ki, melly rendnek 
viselésére ő ngának a felsőbb engedelem is 
megadatott. Streibig pozsoni müárusnál meg
jelent s mi hozzánk is eljuttatott továbbá Eybl 
ur’ ismeretes ügyes keze által készült arczké- 
pe is a tisztelt urnák, mellyet ő külföldi ma
gas pártfogói és baráti’ kívánatéra készíttetett. 
Az illető példányok követségi utón azon udva
rokhoz , kiktől nevezett ur ismeretes kitünteté- 

.seit nyerte , elküldetvén. Valóban első példa 
Magyarhonban, hogy tudományos ismeretei va
lakit —■ Biikky ur úgy hiszszük diplomaticai 
szakmánybán jártas — illy nevezetes kitünteté
sek’ tárgyává tett volna.

— Mig egyfelől pazar bőségszarvával 
önt el fényes pályáján a kaczér szerencse e- 
gyet, túl ínséggel és minden nemével a fájó 
nélkülözésnek halmozza el a másikat. Szegény 
K o v á c s é c z y  M i h á l y ,  egyike legrégibb , 
legbuzgóbb, legfáradhatlanabbul tevékenyebb
— de egyszersmind legsikerfosztottabb magyar 
íróinknak, csaknem mindennapi kenyerének szű
kében adta ki lelkét ágyban , mellynek fáját is 
el kelle adnia kevéssel halála előtt. Szegény 
magyar iró ! mennyit nem küzdött, szenvedett, 
fáradott, nélkülezett, hányszor nem kelle sa
ját meggyőződését lebilincselnie, hogy falatot 
adjon neki a kedvezés, s mindezt miért? hogy 
szalmán haljon meg — béke hamvainak — 
összekoldult patikaszerek közt, elhagyatva; hogy 
a 44 éves nyomortul lesujtottnak koporsóját 
n é g y  ember kisérje ki!... És mi aztán Pes
talozzi’ ünnepét nagy seregben üljük m eg!?

— A budai vízivárosi temetőt haszonbér
be szándékozik adni a városi hatóság. Aztán 
mondják hogy nincs még kifejtve iparunk! mi
kor még az elhaltak’ rovására is üzérkednek! 
Vájjon nem volna-e czélszerüebb s emberiebb 
azon egyénnek — kinek aztán a temetők’ jó 
rendbelartása legszorosb kötelességül tétetnék
— még évenkinti díjt rendelni, semmint még 
megfizettetni; megsarczolni a holtakat9 A con- 
cursus e szomorú üzérkedésre közzé van téve. 
Uraim! asszonyaim ! ki ád többet érte 9

— A P. H. hasábjain olvassuk : A hely
beli zsidók közt társulat van alakulóban, melly
nek tagjai arra kötelezendik magokat, hogy 
azzal, ki egyszer uzsoráskodási bűnön kapatott, 
minden közlekedést kerülendenek, vele nem 
társalkodnak, sem semmiféle körben magok 
mellett meg nem szenvedendik , szóval: a meg
vetés’ és utálat’ tárgyává teendik. Adjon Isten 
kedvező sikert a dicséretes fáradozásnak.

— Ugyanott olvassuk ezt is: Múlt vasár
nap— úgy halljuk— a polgári őrseregnek egy 
része gyűlést tartott, mellyben arról tanács
koztak : ha nem kellene-e már elvégre az e- 
gyenruhájokon szemlélhető I. F. helyébe V. F.-t
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léptetni ? Mi úgy hiszszük, hogy erről már ta
nácskozni sem kellene, azt határozat’ utján 
dönteni e l , mit az 183%-iki országgyűlés rég 
elintézett.

— A budai Erzsébetszüzek zárdájában— 
mond a Budapesti Hirharang —• 1845 folytá
ban, minden tekintet nélkül a valláskülönbség
re, 342 beteg részesült ingyen ápoltatásban , 
kikhez még 19 az előbbi évről megmaradt és 
195 külső beteg járul, kik az összes számot 
556-ra emelték. Ezek közöl meggyógyult 486, 
javulva bocsáttatott el 12, meghalt 33 , és 
gyógyítás alatt maradt 33. Ez eredmény min
denesetre kedvező, ha meggondoljuk, hogy a 
szegények többnyire csak félholtan szoktak 
kórházba jutásért folyamodni.

— Ugyanott illy szomorúan harangoznak: 
A magyar lapok jelentik, hogy teljes számú 
példányokkal még szolgálhatnak, a németek 
ellenben második kiadást hirdetnek, mi ismét 
tanúsítja, hogy a magyarosodás rendkívül gyor
san terjed.

— Á tolvajságot űző iparhősök közöl új
ra hurokra került egynéhány e napokban, si
kerülvén— a Pesther Zeitung szerint — rend
őrségünknek, mellyet ő erélyesnek nevez — 
négy igen ismeretes és már többször hüsre tett 
jó madarat a múlt héten kalitkába zárni. Egyik 
a nemzeti színházban ismertetett meg a fel
ügyelő biztos által, másik egy csárdában fo
gatott el, midőn épen pár rézgyertyatartó’elsa
játításában fáradozott; egy harmadik a vadhús
árusnál, hol egy őzet ügyekezett látatlanná ten
ni , végre egy negyedik, ki legközelebb megyei 
kétéves fogságot állt k i, akkor fogatott el, mi
dőn egy utazókocsiról ruhás skatulát emelt le.

— Sok történik ollyas e város kellős kö
zepén— mond ugyanazon hírlap — minek hal
lására a becsületes embernek hajaszála felbor
zad. Van itt bizonyos mostoha anya, kinek egy 
szép 19 éves leánya van. Lehető, hogy a fiatal 
személy, mostohájának némelly dolgokban en
gedelmeskedni nem akar, elég az hozzá: hogy 
az anya egy ominosus törvényaesculap’ taná
csa után , a szegény gyermeket dühös eszelős- 
ségbe esettnek nvilatkoztatá ; s a szerencsét
len leány már eddig hihetőleg meg nem érdem
lett fogságban szenvedne, ha az isteni gondvi
selés egy itteni hatóság utján, a szerencsét
lent biztosságba nem helyezi.

— A lőrinczi pusztán néhány igen szép 
vadászatban vön részt a budapesti sports- 
mansereg e napokban, több száz becsületes nyu- 
lak leven néhány sűrűn ropogtatott derék cső
nek vérző áldozati. JA fagy megszüntető a szar- 
vasvadászatot, elkezdődök a nyulászat. Le roi 
est m órt, -'ive le roi ! Le sport est mórt vive 
le sport!

— Megkívánjuk érinteni ez alkalommal

rövid resüméjét az idei pesti hajhászatoknak. 
H u s z o n e g y  szarvas közöl halálnak halálá
val (mit egy szóban halalinak mond az angol) 
h é t  veszett el, azaz üldöztetett halálra, e- 
g y e t elvesztettek , a többi sorsára vár. Haj- 
hásztak pedig összesen huszonhat ízben, mely- 
lyek közt nem egy heves csata létezett, meg
érdemlő a f i n e  s p o r t  czimet. E vadászatok 
alatt némelly félreismert lángész (azaz televér, 
és más vadász paripa) fényes elégtételt volt 
kivívni szerencsés. Idén alig lehetend több 
szarvast üldözni a fagy miatt.

— E helyen kell beszúrnunk azon hiteles 
utón kezünkhöz juttatott néhány sorocskát is , 
mellyek ekkép hangoznak : C z á f o 1 a t ! A ,Hyp- 
pologische Blätter1 czipnü hírlapba Gentleman
rider aláírás alatt beküldött s az utóbbi pol- 
gárdi lóversenyt illető czikk érdemes írója, ki 
Batthyány István gróf’ L o r r e  tájának Feste
tics Géza gróf’ H o m o e o p a t h i á j a  fölötti 
diadalát olly magas hangon kürtőié, el találta 
feledni említését azon kis körülménynek, mi
szerint a futás utáni hiteles megmérések után 
a nyertes’lovasa 35—mondd: harminczöt font
tal könnyebbnek lenni találtatott; melly körül
mény— minthogy Lorretta kisasszony épen nem 
könnyen nyert — sőt a Homoeopathia m e l l e t t  
bizonyít. Nem hiába irta Juvenal: Quot lib
ras in duce summo inVfenies ? (Úri  l ovas )

— Nem rég az éjjeli őrcsapat tévedésből 
egy biztost fogott el. A furcsa szeszélyü sors 
— mond erre a B. H .— gyakran igen sajátsze- 
rü tévedéseket idéz elő az életben.

— Az irodalom’ mezejéni meddőség ter
mékenyebb jövőre látszik lenni változottnak a- 
zok után, mellyek a beállott új évben sajtóink 
körében mutatkoznak. Ezek között említettük 
már minap is Kuthy’ Rejtelmeit, mellyeknek 
elolvasását, némelly túlmerész nyelvújításaira 
teendő kifogásaink’ daczára, különösen ajánljuk 
olvasóinknak.

— Megjelentek, és igen pártolásra mél
tók, Vahot Sándor ur’ költeményei is. V. S. 
egyike legszivélyesb, legcsinosb költészeink- 
nek, s újabb kötete sok nem látott verseivel 
ajánlkozó.

— Császár Ferencz’ versei is sajtó alatt, 
második és jóval kibővített kiadásban. Hogy 
iralmunk mindenesetre nyer vele , tanúsítja a- 
zon körülmény, mikép 8 száz felé megy már 
az előfizetők’ száma, kiknek számát szép ol
vasónőink a nálunk találtató aláírási íven is bát
ran szaporíthatják. Az ízletes kiadású kötet nem 
sokára megjelenend.

— Túl felől meg ama német iralom’ 
gyöngyei is szép nagyságtok’ szellembokrétá- 
jokba füzendők, mellyeket lelkes honunkba Hu
ge-Károly ur (Brutus és Lucrezia czimü jeles

I  dráma’ szerzője: BÖr n s t e i n )  , ,Egy s z e -
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j  g é n y  k ö l t ő ’ z s o l t á r a i 11 czimalatt bocsá- 
>> tott a közönség elé. E könyv’ választékosb lap

jai telvék a legszendébben egyszerű költői ér’ 
kedélyes kifakadásaival, s minden müveit ol
vasónak bizton ajánlható.

— Megjelent továbbá A d l e r s  t e in ur
nák egy csinos szerzeményű T á r s a l g ó j a ,  
mellvnek borítékán a figurák kézzelfoghatólag 
kiczirkalmazva és betanítva lévén , azt minden 
ugrándozva t á r s a lg a n i még nem tudó kis
asszonykának tánczmesteri adjunctus gyanánt 
ajánljuk.

—  Irodalmat illetőleg eszükbe juttatjuk e 
helyütt olvasóinknak, mikép múlt év’ elején a 
Honderűbe beküldendő legjobb novellát 12 db. 
aranynyal ígértük megtisztelni. Felszólítjuk te
hát ezennel t. ez. előfizetőinket, méltóztassanak 
bérmentes levelekben azon novellát kijelelni, 
mellyet a tavalyi év’ folytában a kiirott díjra 
let érdemesbnek lenni vélnek. Vidékem levele
zőinket szívesen fölkérvén: szedjék össze elő
fizetőiktől a szavazatokat, azoknak saját aláírá
saikkal hitelesítetteket, s ragaszszák azt szo
kott rendes levelezésük’ sorába. Ha a szava
zatok begyültek, egy a czélra kinevezendett 
biztosság fog azok szerint czélszerüen intéz
kedni.

— Rosenberg pesti tudor urnák jeles or
vosi munkáját D e s L e i b e s  u n d  d e r  S e e 
l e v o l l s t ä n d i g e  G e s u n d h e i t s  und  
E r z i e h u n g s l e h r e “ minden müveit nőnek 
és férfinak — különösen pedig a hasonszenvtan’ 
barátainak meleg részvétébe ajánljuk.

— A farsang csak nem igen akar kez
dődni. Legelső szép bál a tegnapelőtt! nőegy- 
letbál vala, mellyben nagyszámú kivált női ál- 
arcz mutatkozott. Két pár elegáns hamuszín s 
néhány megyszín selyem domino (jobban mond- 
ve domina) különös figyelmet gerjesztőnek. Egy

j pár tarka harlequin kissé csöndesebb lehetett 
volna. A vigalom reggelig húzódott — s a ma- 
gasb körök’ számos tagjaitól is látogatva lön.

— A körök is szándékoznak bálokat ad
ni. A n e m z e  ti a kisredoutteremben, a P e s 
ti  k ö r  pedig saját szállásán rendezend 3

j tánezünnepet, nyolez pengő forintos részvény- 
aláírást nyitván meg 60 részvényig, mellyek 
azonban még el nem keltek. Ezen szerfölött 

| magas részvények oda ezéioznak, hogy a bál
költségeken fölül megtakarítandott öszvegek a 
Kör' évi jövedelméhez csatoltassanak. — F. hó’ 
21-kén lesz e bálok’ elseje.

— Jó lenne a Deák Ferencz’ megtisztel
tetését, ebédlakoma helyett egy a különböző 
Körök összes firmája alatti díszes vacsorával 
Összekötött pompás tánczünneppel megülni. Ez 
ritkább, nagyszerűbb és mulattatóbb ünnep 
volna amaz ismeretes rósz főzetü s száz meg 
száz unalmasnál unalmasb áldomásoktul szét

áradó örökös férfiebédek’ stereotyy nyeglesé
génél.

— F. hó’ 31-kén a hevesi tisztikar ter
vez nagy tánezünnepet adni Egerben, melly- 
hez házi nőnek t. Almási Pálné, Heves megye’ 
alispánjának szép hitvese kéretett. A nagysze
rű díszítményeket idevaló hires kárpitos Wie
ner intézendi, mi után ítélve, úgy látszik nagy 
fényűzést szándokuk kifejteni a bált rendező 
uraknak.

— Traun grófné’ estvélyei az egyetlenek 
eddig a legmagasb körben. A legkeresettebb 
öltözékek közöl egykettőt ezúttal is meg aka
runk futólag jegyezni azon hölgyolvasók’ szá
mára , kiket az illyesek érdekelnek. Egyik a 
Zichy Paula grófnőé, mellynek főbb alkotó ré
szét tették: rococo virágokkal átszőtt sötétzöld 
szín nehéz gros-grain ruha, tunika módra csip
kézve brüsseli finom csipkével, zöld cső- 
gyöngybül hálózott elegáns fejdísz, lecsüngő 
gyöngyrojtokkal, és drága jófélegyöngy nyak
ék. Zichy Sarolta grófnét almaszín h o n i  ru
ha különbözteté, (igen ajánlatos szép kelméből) 
hajadon fejét sötétzöld szín h o n i  bársony sza
lagdísz, miként vállait egy jó ízlésű fehér échar- 
pe diszíté. A kedves Szapáry Erzsi grófné’ezé- 
der karcsuságu derekát nehéz fekete ruha ó- 
vezte, költői ellentétben álló mosolygó arczá- 
nak és hóvállainak liliomával. Eleven fejecské
jét egyetlen egy peónia diszíté, mellynek hal
ványan gyöngéd rózsaszínét, annak szétfarics- 
kált fekete bársony szalagfészke még festőibb 
árnyazatban emelte ki. A kezek’ legszebbikét, 
legszabályszerübbikét fedő'fehér keztyük’ uj
jait hasonlókép fekete bársonyszegő körözte. 
Traun grófné’ két utóbbi hétfőjét rögtönzött 
tánczocskák koronázták — hajnal’ feléig. Füre- 
dynk’ gyönyörű magyar dalai fűszerezik néha 
e fényes salon’ élveit, s ragadák el múltkor is 
bájoló melódiáikkal a választékos holgykoszo- 
rut. Fliredy ur’ méltánylott működése igen be
cses aranytűvel Ion a szeretetreméltó ház ur- 
nőtül megtisztelve.

— A budapesti hangászegylet’ elnöke Zi
chy Manó gróf is néhány hangversenyestélyt 
szándékozik rendezni e tél’ folytában saját te
remében , mellyben a két város’ legkitűnőbb 
zenehősei a legszivesben részt veendők.

— Don Pasquale másodszor is tetszéssel 
adatott. Harmadik előadalása az azt jutalomjá
tékul adandó Paksyné’ betegeskedése miatt, ké
sik, ki N or in a’ szerepében lépend föl.

— Jeles Schodelnénk— ki ez utóbbi dal
műben olly kedvesen fogadtatott — Barabásunk’ 
ónja által örökíttetendő , mint Rococo-hÖlgy raj- 
zollatik e perezben lapunk számára , hogy ve
le t. ez. előfizetőinket minélelőbb meglephes-

j sük.
— Ezen becses meglepetések közé tar-
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tozik Jósika legújabb novellája is, melly , mi
helyt a közelebbi Kisfaludy-Társaság’ nagygyű
lésében felolvastatott, azonnal lapunk’ hasáb
jait érdekesítendi.

— Fiatal — de sok tehetségű kis szinész- 
nénk — Balogh Pepi k. a. vidékem hoszasb mü- 
utazásából e napokban visszatérve, a ,Színész’ 
élete' czimü drámában mutatta be magát újra 
közönségünknek, és szívesen fogadtatott. E kis 
színésznőnek — ha ügyekezete megközelíti te
hetségét — szép művészi jövendőt Ígérünk.

— A múlt szombatra Szathmárvné’ javá
ra jelentve volt E l s ő s z ü l ö t t  újra elhalasz- 
tatott; helyette az Ezred’ leánya járván a ná
lunk is olly divatos E d u a r d  und  K u n i g u n 
de’ ismeretes tánczocskáját.

— Derék Füredynk’ mára kitűzött juta- 
lomjálékáról jövő számunkban többet.

— ***m ® m **—

mm wk,
EBRECZENI HIRCSEN-
GO. A két casino csak
ugyan nem  egyesült, 
csupán azon okbul,mert 
frakk és zrinyidolmánv 
nem férhetnek egy fö
dél alá. — Ergo mara
dunk továbbra is a K. 
uram’ zsebében, mert 

némelly urakat K— uram capacitáló eszközök
kel magához térített, mi más Szóval annyit 
tesz: hogy ha a nyájból a kolompos elszalad , 
a többi is gondolatlanul fut utána. — Oh lelkes 
emberek, kiknek tüzes okosságátul csoda hogy 
a váradutczai nagy sár tüstént kőjárdává nem 
válik !! Vagy hiszen ti azt is ellenzenétek, mert 
alkalmasint gyönyörötök telik abban, ha a sze
gény taligás lovastul meghempelyeg a sárban , 
vagy ha egynémelly idegen utas, ki elég vak
merő volt hozzátok jőni, lovastul megfördik 
sartengeretekben ?! 0  tempóra , o mores! se- 
natus haec intelligit — et tarnen —

Mostanában political farkasvadászat is tör
tént, de hol a baklövések legnagyobb számmal 
történtek, kivált az úgynevezett ,peleskei nó
tárius1 sok nevetségesre adott alkalmat.

Színházunknak élénkséget P r i e l l  Cor 
ne l i a  kisasszony adott, ki újévkor Nagyvárad- 
rul hozzánk jött, s mint értesülve vagyunk, 
a mostani vásár alkalmával megörvendeztet

t bennünket s a vidékrül jövőket jelenlétével.— 
Már kétszer lépett föl, s mindig tapssal fogad
tatva , a közönség tetszését egészen megnyer
te .— Valamint nem lehet elég dicsérőleg meg

említenünk azon tettét is, miszerint egy mű
kedvelő társulat által a k i s d e d ó v ó i n t é z e t ’ 
j a v á r a  adott darabban a jótékony czél iránti 
részvétből , műkedvelőink között föllépett. — 
A műkedvelők által N a gy I g n á c  z’ T i s z t -  
ú j í t á s a  adaték.— És hallják kegyetek, szép 
olvasói a Honderűnek, s csodálkozzanak azon, 
hogy nagy Debreczenben koránt sem fejlődött 
ki annyira a társasélet, fonákságai s balvéle
ményeiből , hogy itt bármi nemes czélra is , 
nők lépnének föl színpadra: oh ez a müveit ti- 
zenkilenczedik század csodája lenne !... Ugyan 
ékes hölgyei városunknak, nem melegedik-e 
föl szivetek a gondolatra, (mint az ablakotok 
alatt elmenő ifjúra) hogy a közjóért, mint leá- 
nyi a közanyának, valamit tesztek ? s nem vet
kezhetnétek-e le a balvéleményeket, mellyek 
a nélkül is csak néhány kávésnénikék nyelvén 
forognak napi tárgyul?— Érezzétek Önbecse
teket szépeim, hiszen tibennetek is megvan, 
mint hazánk' többi hölgyeiben, -a jónak kútfeje, 
csak akarat, a jobb ügyhözi szilárd ragaszko
dás kell. — Adja Isten , hogy örvendetesebbet 
írhassak máskor rólatok, mert lesz alkalom, 
mellyben akarattokat nem sokára ismét nyil
váníthatjátok.— íme , ha most Priell Cornelia 
k. a, köztünk nincs , ifjaink’ jó czélja is dugába 
dől, egyedül részvétlenségtek miatt, pedig bár 
mennyire kellene még kezdődő kisdedóvónknak 
a hű ápolás, illy részvéttel tőletek szép höl
gyeim , nem fog az soha felvirágozni, vagy na
gyon sok időre. Más részről Priell Cornelia 
kisasszonynak, ki föllépése által olly tele va- 
rázslá a rendesen üres színházat, hogy bár 
fületlen volt, a sokaság’ szorongása miatt szin
te izzadtunk,—'az emberiség’ nevében köszö
netét kell mondanunk , mint szinte F e j é r n é , 
és L i l l a  is , kiből még válhatik jó színésznő , 
ha olly sokszor nem mosolyog játékán kívül, 
dicséretet érdemelnek föllépésükért.— Priell C. 
k. a. játék’ végével s közben, többször hangos 
éljen s lapsokkal fogadtatott, s hivatott ki, sőt 
a szép magyar Öltözetnek, mellyben a T. flvban 
megjelent, a karzat túlságosan is tapsolt; — 
különben pedig karzat ő magassága, ma estve 
is régi maradott, azaz, fölöttébb garabonczá- 
san viselte magát , alkalmasint csupa megszo
kásból.— Vájjon miért is az a nagy d o b o 
g á s , — ha már lármáznak önök — mellyre a- 
lulról rendesen azt kiáltják: a b ra k ....  nem 
költi-e föl ez a jobb érzést?! Szó a mi szó, 
de önök a dicső h irt, mellyre szert tettek, 
csakugyan méltán kapták, s emberül megfelel
nek neki...

Majd el is feledem: nálunk az a hír ter
jeng, hogy itt is ú j s á g ,  szépirodalmi lap fog
na megindulni, W e r f e r  kőnvomdatulajdonos 
szándékozván kiadni, az ö r e g  K— y’ szer
kesztése alatt. Vajha minélelőbb legyen, még

------------------------------— ---------------
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pedig valamelly ügyes szerkesztő a la tt, mert 
különben a sárban fog maradni. *)

Tánczvigalmaink is nem sokára elkezdőd
nek , mikben csakugyan bővelkedni fogunk, 
mert mind a két casino a d , az úri már el is 
határzá hármat adni, — a polgári még nem 
rendelkezett , de a jövő gyűlés’tárgya ez leend; 
melly tánczvigalmaknak előre is óhajtjuk, hogy 
egeszen nemzetiség lehelje őket át. V e s z t e r 
S. is leérkezett, s t á r s a l g ó j á t  tanulni már 
számosán vannak; mint tudjuk, tavaszelőig lesz 
köztünk...,, most Isten velünk.

DEBRECZEXI PAPRIKA.
— TOKAJ, télhó’ 6. 1846. Sokszor Ír

tam már megrovólag városunk’ s lakosainak 
különködő kasztszelleméröl, s daczára mind- 
ezeknek még most is, külön kört kepezve, elvo
nulva élünk. Ez okozza, hogy pár év előtt 
megpendített .s akkor hőn pártolt olvasóegyle- 
tüuk még most is alaptervében szendereg. — 
írtam hölgyeinkről, megénekeltem bájaikat,— 
írtam dicséreteket — megrovásokat egyaránt, s 
mi sikere lön? — a felelettel ezúttal adós ma
radok , mert akaratlanul eszembe ötlik Ígére
tem . mellyet levelezésem’ kezdetével e lap 
szerkesztőjének tevék , „hogy nem csak egy
szerű városunk’, de vidéke’ mozgalmairól is 
szólandok ollykor.“

Van megyénknek egy bájdús része , mely- 
lyen édes andalgásba merül minden u tas, hol 
a természet élénk ecsettel színezett mindent. 
Ha Mádtól Újhely felé haladunk , a tokaji hegy 
jobbra elmarad, s helyette láthatlan határu 
róna terül e l . mellVnek gyepszőnyegén a sző
ke Bodrog’folyama hömpölyög ezüst habjaival, 
s ha a Tiszával testvérileg találkoznak, elont 
mindent, árja utat nyit mindenfelé, s csinál 
özönvizet, mellvnek tengeröléből látszik fölkel 
ni a nap, s belőle a mezővárosok s falvak mint 
szigetek merülnek ki. — Balra hegylánczolat 
nyúlik, mellvnek végét képezni látszik az új 
helyi sátorhegy; gyönyördús bérczormok emel
kednek itt éjszak felöl, ezüst koronákkal szik
lahalmaikon, s jól miveit szőlőkertek teszik di 
szessé e tért, melly felébreszti a vándor fi 
gyeimét , s ha hozzá még a jó út' kellemei is 
járulnak, mihamar Liszkára érhetni. — Liszka 
kisszerű mezővárosa a hegyaljának, fekvése 
kellemes, szép temploma van , csak kár , hogy 
tornya még az 1840-ki dühöngő orkán' rom
bolásától óta fedetlen , — bádog fedél igen il
lenék rá. — Lakói csendes elvonultságban él
nek , hölgyei kecsdúsak , s magok között jelen
leg kort képezve, felolvasásokat tartanak , já
ratnak ez évben két divat- s egy politicai la
p o t; közép osztálya pedig, mint átalánosan min- 1

1) Itt az a híre jár hogy a lapot „Rüpök“ nek fog
ják nevezni. Szerk.

den hegyaljai városnak—inkább szőlője— min 
Önmaga’ művelésén törekszik. — Végre Sáros 
Patakra értem , hová rokonaim’ látogatására 
utam vezete, láttam a hires colldgiumot könyv
tárával, melly a szépirodalom’ számára sok 
koszorús főt nevelt. Megnéztem Rákóczy’ egy
kori, most herczeg Breczenheim gyönyörű vá
rát, s feléledt bennem a múltak’ viharképe és 
a jelen békés kor’ virágzata mellett mint feket- 
lő borúk a nap’ derűje mögött tűnt föl. Jelenben 
Breczenheim herczeg ő mélt. paradicsommá vál- 
toztatá e várat. Szabadjon itt megemlékez
nem ő mlga bájdús neje, Svarczenberg her- 
czegnő ő méltóságáról, ki a szegények’ s nyo
morgók’ ápoló anyja , kinek dús segedelmezé- 
se által sok szegény sorsuak' könyei hullani 
megszűntek. — Herczegi fénytermükben ma
gyar vendégszeretet szerepel. Nem lehet el
hallgatni szintén azon magas figyelmét e her- 
czegpárnak, mellyel ők idegen vendégeik iránt 
viseltetni szoktak, — alig lépénk a vár falai 
közé, már nevünket tudakoztatá, s mellénk 
vezetőket rendele.— Érdekemben állt látni a 
vár’ régiségeit, mellyek még egy ezredig is 
fönállhatnak a múltak’ jelképéül. — Láttam Rá
kóczy’ tanácskozásteremét szép kőfaragványok- 
kal, mellyek’ szemlélése után egy alterembe 
vezettetünk, hol egy díszkiállítás ébreszté fel 
figyelmünket merengésiből, s eszembe ötleté 
honunk' gyárait, — mellyek’ jelképéül Regécz’ 
porczellángyártmánvai tűntek föl. — Egy éksző
nyeggel bevont hosszú asztal terült el előttünk, 
s azon a regéczi porczellángyár’ edényei állot
tak , mellyeken a leggazdagabb aranyzás mel
lett chinai festvények, — gyümölcsök— értő 
kezek által remekeltek, s szebbnél szebb ara- 
beszkek valának szemlélhetők. E látvány gaz
dagon jutalmazá kisszerű kirándulásomat, s 
örülök első megírhatni e lapnak, hogy ezen ide 
szemlére kitett edényeket ő herczegsége a pes
ti mükiállításba küldendi, mellyekhez hasonlót 
honunk’ gyárai még alig mutatának föl. Mél- 
tánylat s pártolás kívántatik honszerle e már 
kezdetben annyira haladt gyár iránt, mellynek 
gyártmányai’ kelendőségét novelendheti azoknak 
csinossága mellett erőssége is. FARKAS PÁL.

— LOSONCZ , télhó’ l-jén l8 4 6 . A múlt 
év’ végnapjait tanácskozmányokkal. töltöttük el. 
Tanácskoztak pedig a helvét hitvallásuak Lo- 
sonczy Gvürky Pál ur ő excja’ elnöklete alatt, 
ó , még Giskra’ korából fonmaradt, hasadozott 
falu szentegvházuk’ lerombolásáról, s helyébe 
újnak építéséről. S a tanácskozást végzés kö
vette, melly szerint a bekövetkezendő tavaszon, 
nagyhírű építészünk Hild ur’ terve szerint, meg 
fog az új egyház építése kezdetni. — Addig a- 
zonban, mig az elkészülend. hol tartandják is
tentiszteletüket, még nem tudatik.

Virágzó casinonk múlt hó’ 28-kán tartá
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közgyűlését t. Kubinyi Ferencz ur’ elnöklete alatt. 
Sok szépet Írhatnék e közgyűlésről, ha e lapok’ 
szűk köre engedné ; azt azonban még sem mu
laszthatom el, hogy ne tudassam az olvasó kö
zönséggel, miszerint a közgyűlés elhatárzá fel
szólítani a k'isdedóvóintézetet egyesülésre, így 
egyesült erővel, közköltségen a gácsi utczában 
levő Pukyféle házat megvenni, helyén a ca
sino a k. intézettel saját épületet állítani szán
dékozván , s ez egyesülés által a k. intézetet 
egyszersmind gyámolítni akarván. Mit szóland 
a k. intézet ezen fölszólításhoz , azt még ho
mály fedi; de az egyesülés mindenesetre üd
vös hatású lenne, annyival is inkább , mivel a 
casino czélszerü gazdálkodásával ekkorig több 
ezer forintot tőkésített. — Sok szerencsét a kí
vánt egyesüléshez!

Bőrgyárunk is alakult, mellynek épülete 
a jövő tavaszon rögtön munkába vétetik. — 
Mondja aztán valaki, hogy Losoncz nem halad, 
vagy legalább nem akar haladni; csak már lám
páit is meggyujtaná kövezett, de azért sáros 
utczáin! Azonban ehhez is van reménységünk, 
mert ha igaz, egy speculans kereskedő 800 
vforintért öntend évenkint beléjök olajat. Ve- 
deremo! VECSEKLŐY BÉLA.

— MAROSVÁSÁRHELYI ÚJSÁGOK. Ko
máromi’ színtársasága folytonosan adja előadá
sait, Komáromit méltán sorozzuk legjobb szí
nészeink’ sorába. Nem rég adták Grimanit Hí
nár Józseftől. E darab’ némelly helyén ugyan 
kitűnik a tehetség’ szikrája, de az a sok szal
ma közt elvész. Lichtenstein városunkat nem 
rég hagyta e l , a fiatalság vele aljas módon 
bánt. Ez megrovást érdemel. Egy kis furcsa 
eset adta elő magát a napokban. Bizonyos szász 
sógort collegái megcsaptak , hogy ő hogy mer
te 100 pengőjét magyar ifjak közt elkártyázni! 
ez aztán esprit de corps! A derék Petki gróf
né , mikép Túri Józsefék, is megnyitották salo- 
naikat, s mint tavaly, úgy most is kedves es
télyeket rendeznek. Mint halljuk a 25 darab 
aranyra innen 2 színmű küldetett be.1 2) Z.

— —

T H A L I A

Télhó’ 1. B á n k b á n , szj. 5 flvb. K a 
t o n á t ó l .  Sikerült, eleven előadás.

2. F e h é r e k ,  dr. 5 flvb. Feíeky ur 
mint vendég.

— 3. Haramj ák,  szj. 5 flvb Schil
lertől.

1) Tán nem akartak tőle emlékezni tanulni ? avvagy
plane u,-y tettek vele, hogy ő emlékezzék meg 
róluk m igél? Tudva van: a vásárhelyi ifjúság
tól mi nem telik ki minden. Szerk

2) Igyan furcsa volna ha valamellyik fékezhetlen 
garabonczás kapná a huszonötöt. Szerk

__ 4. K é t p i s z t o l y .
__ 5. F i a t a l  h á z a s o k ,  vj. 3 flvb.

Csatótul.
— 6, F a r s a n g i  i s k o l a ,  vj. 3 flvb. 

Vahottul.
— 7. L i n d a ,  opera 3 flvb. Donizet

titől.
— 8. P á r i s  é j j e l ,  népdráma 5 flvb.
— 9. R u y B 1 a s , dr. 5 flvb. másod

szor. A száraz repertoirt kell adnunk, mert sem 
az előadások, sem a müvek nem adának e he
tekben megjegyezni valót. A betegeskedések 
legnagyobb rendetlenséget hozónak a játék
rendbe , a darabok gyakran egy órával, vagy 
legfólebb félnappal előadás előtt vétetnek elő, 
s igy nem csoda , ha azok csak úgy j á t s z ó d 
n a k ,  a d ó d n a k ;  illyenkor aztán a critica sze
met huny, a közönség pedig — két estve bo- 
szankodik, a harmadikon otthonn marad. Vaj
ha minden minélelőbb jobbra változzék.

—  10. D on P a s q u a l e ,  víg opera 3 
flvban , D o n i z e 11 i t ő 1. Végre valahára. Az 
opera elismert jelességü, s minálunk is átalá- 
nos tetszésben részesült, még nagyobban ré
szesülendő, ha Ernesto’ szerepét ügyesb hang 
énekelheti vala. S c h o d e l n é  asszony Nori- 
na’ szerepét mind játék mind énekben valódi 
művészi finomság s konnyüdséggel személyesí- 
té s tapsok közt diadalmaskodék a szerep’ vi- 
rágzatos (fioritura) nehézségein. B e n z a  ur a 
czímszerepben ismét egy új comicai alakot ho
zott elénk, mindvégig hűn visszatükrözöttet, s 
minduntalan megnevettetőt. Hasonlókép igen 
kitünően, ügyes könnyűséggel forgott szere
pében F ü r e d y  ur, mint Malatesta. Az egész 
dalmű pontos Összevágással adatik , kiállítása 
dicséretes, az öltözetek csinosak, kivált S c h o 
d e l n é  asszony valóban festői jelenet. A dal
mű E r k e l ü n k '  javára adaték, ki beléptekor 
szives tapssal fogadtatott.

— 11. S z ö k ö t t  k a t o n a .  A legva
sárnapibb előadások’ legvasárnapiabbja.

— 12. V é g r e n d e l e t ,  dr. 5 flvb. 
Irta C z a k ó. László ur’ jutalmára , bérszünet
ben , nyolczadszor.

— 13. D on P a s q u a l e ,  víg opera 3 
flvb. Irta D o ni z e tti.  Másodszor.

— 14. E gy s z í n é s z ’ é l e t e ,  színj 
4 flvb.

— 15. Né g y  H a y m o n f y , víg ope
ra 3 flvb. Lá s z l ó  né asszony újra igen jeles

-Ü Y .

— -

Budán, a kir. egyetem' nyomdájában.
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4. SZÁM. TELHŐ’ 27. 1846.

A S Z Í V ’ V I L Á G Á B Ó L .

MI A SZERELEM?

i a s z e r e l e m ?
.— Szavakkal ne
hezen kifejezhető. 
Szerelem a szív’ 
élő érzelme, de az 
érzelmek formák

ba nem szoríthatók s betűkkel körül nem 
irhatok. A szerelem csak szerelemben jO- 
hajtja magát közöltetni; s csak szerelem
ben teheti azt. Csak az értheti meg, ki ér
zi is egyszersmind. Szerelemben a lélek’ 
minden erői egygyé olvadtak, az ember 
minden gondolatával, érzésével, költésze
tével, vágyaival s óhajtásaival egy megá
radt életoceán.

Mondhatlanul nehéz föladat annak, ki 
szeret, ha szerelmét fölfedezni kényszerít- 
tetik. Hiszen életének legmélyebb titkát 
kell fölfednie! Ha valódilag szeret : lelke 
sokkal teltebb, megindultabb, mintsem ab
ban valami más egyéb megférhetne s meg
különböztető vagy bizonyos alakká képez
hető lenne.

Ki szeret, azon pillanatban, midőn sze
relemmel egészen eltelt, egyebet nem mond
hat, minthogy s z e r e t e k .  Ki többé nem 
szeret, még kevésbbé mondhatja meg : mi 
a szerelem? Rá sem akar többé gondolni. 
A szerelemröli gondolat vagy valamelly 
nagy szerencsétlenségre emlékezteti öt, 
vagy súlyos vétekre. Ki vannak lelkébül

törölve a vidor képek, mellyeknek boldo
gító sugárai közt folyt életük. Még csak a 
fájó óhajtások’egy pillanata sem esik visz- 
sza a szerelem’ elvesztett paradicsomára.

A szerelemnek egyik sajátsága az is : 
hogy éber pillanatokban magába tér s csön
des visszaemlékezésekben maga magát él
vezi. S itt lehet — nem kimondani — de 
legalább kijelölni a szerelem’lényegét. Illy 
pillanatokban az észlelő ember kijelölheti 
azt akkor is, ha ö a szerelemnek csak vá
gyait ismeri s azoknak teljesedését még 
nem érte el. Szerelmének észképei, mind 
megannyi látnoki mondatok.

De hát kinek mondassák el : mi a 
szerelem? Ki sohasem szeretett, nem fog
ja megérteni. Előtte e szavak azok, mik 
az avatlan előtt a rejtélyek’ jelképei. Ki 
maga is szeret, annak nincs szüksége rá. 
0 többet tud és bir, mint mennyit szó meg
fejthetne. De mégis hasznos leend, amazt 
figyelmeztetni a természet’ elhomályosult 
vonásaira; s ennek intéseket adni, mely- 
lyek belseje’ fölvilágosításában segítségé
re lehetnek.

A szerelem elsőben is úgy jelentke
zik, mint szükségérzet egy más lény’ nem 
nélkülözhetése körül, kit minél közelebb 
óhajtunk magunkhoz vonni. Szerelemben 
az önzés igen szegénynek s elhagyatott
nak érzi magát : másban akar az vissza-



tükröződni, mással akarja magát fölgazda
gítani s magát mintegy mástul óhajtja visz- 
szaadatni.

Te az én életem, mindenem vagy — 
ez a szerelem’ beszéde — nélküled az e- 
gész világ semmi; csak tebenned akarnám 
azt élvezni, csak tőled, általad minden e- 
gyes örömvirághoz juthatni; te vagy ne
kem a szépek’ szépe, a jobbak’ legjobbi
ka, minden kielégítők’ legkielégítöbbje; 
nélküled minden hiányos, — maga a tö
kély is tisztább fényben sugárzik vissza 
általad.

Szerelemre csak érző és okos lények 
képesek. Érzelem- és meggondolásnak pá- 
rulniok kell, hol szerelem támad. A sze
relem, szerelme’ tárgyának nézleletében 
óhajt élni. De ő nem csupán szem, ő szív 
is egyszersmind. Azonban puszta tetszel- 
gés s az óhajtás, hogy tetszésünk’ tárgya 
közelünkben legyen, még nem szerelem. 
E vágyat lelketlen tárgyak is ébreszthetik, 
de szerelmet soha. Szerelem ott támad, hol 
tetszésünk’tárgyából lélek szól, hol énem’ 
képét föltalálom s kivel képes vagyok vá
gyaimat közleni s érző szívbe meríteni el.

A szerelem szivünkből először sze
münkbe lép, vagy a szív szerelmi üdvvé 
emeli előbb azt, mi csöndes gyönyör volt; 
a szív tekintetünket ittasítja el, melly kü
lönben csöndes elragadtatásban időzött. Az
ért, mert ime lény szivemmel párosult, nem 
fáradhatok ki nézlelésében, ezért szükség, 
hogy mindig érzékeim előtt legyen az. Mi
vel egész lételemet akarom az övébe be- 
szőni, azért boldogító rám nézve köz e l 
ié te.

A szerelem e l f o g a d n i  akar. A sze
retettnek tehát adnia kell, hogy legyen mit 
élveznie. A szeretettnek kell azon helyet 
betölteni, mit az egész világ üresen hágy, 
mellynek betöltésére saját legdusabb szi- 
vélyünk elégtelen. Itt nincs hiú nyereség’ 
vágya; nem arany, dicsőség, vigasztalás, 
tudományosság, belátás, mi mindenütt ta
lálható. Hanem az utáni vágy, mit az effész

földön csak egyetlen teremtmény nyújthat, 
mit csak egy tiszta kebel fogadhat el, mit 
annál inkább élvezhetünk, minél kevésbbé 
vagyunk önhaszonlesők, s a mellyben nem 
az adomány, hanem az adás  üdvezít.

De a szerelem maga is adni  akar, s 
adományt csak úgy fogad el, hogy ö is 
viszonozza azt. Legfőbb kéje az adásban 
öszpontosul. Nem számítgat ugyan, de min
dent visszapótol. Csak azért akar elfogad
ni, hogy az elfogadottat megszépítve nyújt
sa vissza. Mit elfogad, elvenni nem akarja, 
adatni kell annak, mert ö maga is ád. Ez
ért kell a szerelem’ adományit elfogadni: 
s szükség, hogy azok becscsel bírjanak e- 
löttünk s örömünkre váljanak s űjabb a- 
dományra lelkesítsenek, hogy mit se hagy
junk visszapótolatlanul. Különben ez a- 
dás- s elfogadásban nincs semmi élvezet.

A s z e r e l e m  teh át kö 1 c s ö n ö s 
adás  s e l f o g a d á s ,  egy a másik által 
szüntelen előidézve, és mégis már magá
ban is szükségérzet, mindkettő egyaránt 
kimeríthetlen.

S z e r e l e m ,  v i s z o n s z e r e l e m  
n é l k ü l  t e l j e s  l e h e t l e n s é g .  Az álla
ti érzés, érzéki élvezettel beéri; megelég
szik, ha kéjeinek tárgya nem szegül elle
ne. Valódi szerelem is akar kéjeket ébresz
teni. S nem ismer más élvet, csupán mit 
szeretettjének szíve nyujta s a melly épen 
azon szükség’ érzetéből adatott, mellyel 
fogadtatik.

Szerelem, viszonszerelem nélkül, fáj
dalmas óhajtásokban emészti föl önmagát. 
Nem elég, hogy a szerető a szeretettnek 
mindent adjon, mit szerelem szerelemtől 
várhat, neki adnia kell önszeretetből is, 
mert maga is akar elfogadni, mert az elfo
gadás’ vágya az adást kéjélvezetté változ
tatja. Adásának ezen gondolatot kell kife
jeznie : s z í vem tiéd.

—-*$»>*4*—
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EMLÉKLAPOK EGY FŐRANGÚ 

HÖLGYHEZ.
IX.

Mint,ásott kincs, ha éjjel lángot ad,
S a vakhivö előtte földre hull,
Úgy ég a fény, mit vészben lelked ád,
S a lángoló sors tőle elborul.
Midőn az ég villámtól megreped :
Akkor látjuk tisztán a nyílt e g e t .

X.

Zengő kobzomnak föltett koszorúja,
Urhölgyek’ éktől meghajolt feje,
Fenn olly magasban, árván vagy te ott,
Mint égbe nyúló czédrus teteje.
Minél f ö l e b b  ér éghez a madár:
Annál f a g y o s a b b  rá a napsugár.

XI.

Lenn, mélyen állok, porban, eltemetve,
Ha r á d  tekintek, szédeleg fejem;
L e száll a nap minden virágkehelyre,
Az Isten egykép mindenütt jelen.
S minél a l á b b ,  mélyebben áll a hó :
Annál csilláralóbb, k é s ő b b  olvadó.

—-

EG Y VÁZOLAT JELENKORUNKBÓL.
IRTA

CSISZÁR AMÁLIA, GRÓF NEMESNÉ.

(Folytatás.)

Az újon jöttét boszús meglepetéssel 
tekinté Irma, kihez Emília mosolygva szólt: 
— ezt nem tudtam, sem hittem, hogy Ha- 
vasy’ kivánatai koronázvák részedről, de..

— Semmi k o r o n á z á s ,  semmi de, 
kedves Emíliám, az egekre! ah én távúiról 
sem rokonomat várául!!

Emília barátnéjának ez utósó szavait 
színlésnek vélve, többé szót sem tön a 
tárgyról; Havasy pedig fülhegyig örömben 
látszott úszni s szokásán kívüli bő beszéd
del oktatá ismerőit, egy sürgető levélről, 
mellvet az estve asztalán talált vala nagy 
bátyjától, őt haladék nélkül Bécsbe paran- 
csolót; ekkor egy életteljes tekintetet 
vete Irmára, kinek e pillanatbani hogylétét 
sehogy sem irigyelhetjük. — Irma sújtva

volt, átkozá a tanárt, ki legelőször tollat 
ada kezébe, s vele minden titkokat e föl
dön. Mit volt tennie? Megvallani a világ
ért sem lehete a levélke’ valódi czélját — 
mert a fiatal szív csak szerelme’ tárgyát 
őrzi a köztudattól ; de félhető is volt, 
hogy Havasy boldog csalódásából kivétet
ve, felböszülend, s a szerencsétlen — de 
eltagadhatlan — sorokat átadandja Rónai
nak, ki kettős haragra gerjedhet öt eláru
ló, hibás gyermekére.

Havasy kilesé az alkalmat Irma mel
lett helyet foglalni, s örömittasan, de halk 
szavakkal hozá szönyégre a levélkét; el
beszélő, hogy az estve Rónai öt és Szera- 
fint kikisérve, ők igen sietének az öreg u- 
rat a künállástól fölmenteni, burkolódásaik 
közt a papír leesett, Szerafin fölvette s Ha- 
vasyt vélve tulajdonosának, jól rá sem te
kintve, ennek átadá. — Ezen r ö v i d  előa
dást h o s s z a s  örömkifejezések követék a 
szerencsére, mellyekre Irma végtére inge
rülten szólt: — ügy látom, kegyed fölötte 
sokra magyarázta gondolatlan soraimat, 
mert kissé tolakodó, ha őszinte vélemé
nyem’ kimondása meg nem bántaná —

— Oh Irma, ne legyen olly kínzó, — 
esenge Havasy — vagy tán már megbáná 
engemet üdvezítö tettét?

— Nem válnék dicséretére szerény
ségének, ha ezt tennem okot adna, — fe
lelt kissé lehangolva Irma, — de kérem az 
illendő távolságot és szokásos kevesebb 
szólást, ma szinte mint egyébkor is, sze
me előtt tartani, ha nem akarja bizalma
mat koczkáztatni s jó atyám’ gyanúját föl— 
gerjeszteni.

Havasy Irma’ oktatásait örömmel fo- 
gadá, sőt óhajtotta volna értük lábaihoz 
borulni imádta hölgyének, de ennyi tanú 
előtt azt közbeszéd’ tárgyává tette volna, 
azért csak parancsa’ lehető teljesítésével 
felele, meg lévén győződve abban, misze
rint a levélben irt ny il t-vallomást úgy 
sem lehet félreérteni.

Bécsben ismerőink hová szállhatának 
illőbben, mint a ma g y a r  királyhoz? Ha-

*
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vasy ezt nem teheté, hanem nagybátyjánál 
ütött tanyát, — rá nézve mondhatlanul u- 
nalmast; •— de kármentesité magát gyako
ri látogatásokkal Rónaiéknál, mi is a sze
gény Irmára olly fárasztó és kellemetlen 
befolyással volt, hogy végre szíve’ enyhü
léséül, Emíliának merényét szerencsétlen 
következésével együtt fölfedezé.

E szelíd angyal őt lehetőségig vigasz
tald, vissza nem fojthatván azonban vé
leményét, miszerint Havasy inkább érdem
lené egy női szív’ teljes hajlandóságát, 
mint azon könnyelmű Szerafin. Irmának 
sötét szemei könyükben us'zának’s remeg
ve szóla :

— Könnyű neked Ítélni, Emíliám, te 
nem szeretsz, csak szellemileg élsz, míg 
én minden szenvedést és ellenkezést ez 
életben szívesen elvállalnék Szerafin’ kö
zelében. Valid meg magad, nemde maga 
a természet kimerítő tudományát, öt alkot
va, és e tökéletes férfiú hozzám nem ide
gen, sőt tán szeret, míg én gondolatlansá
gomért kényteleníttetem e kiállhatlan Ha
vasy’ ízetlen hízelgéseit tűrni ’s félni még 
attól is, mikép ennek bojtorkodásit Szera
fin is majd annak véli, minek ez — annyi
ra meguntam — tolakodó; nem, én ezt ki- 
állani képes nem vagyok!!

— Szelíd béketürés és csöndes biza
lom Istenben jellemzi a hölgyet, kedves Ir
mám, — mond szives részvéttel Emília,— 
min e pillanatban kesergünk, jövőben jóvá 
lehet, azért ne kínozd tenmagadat, ügyed 
— ha Isten akarja— még jóvá lehet, csak 
addig magad is szilárdul (igyekezzél szó
rakozni.

— Mivel? kérdé kedvetlenül Irma.
— Ha földi reményeinket elvesztők, 

csatlakozzunk hűn a mennyeiekhez, mely- 
lyek úgyis leikeinkbe oltvák. Hidd el, ha 
szivünk’ lángja nem is csap túl egy egyén 
iránt, még sincs kebel szerelem nélkül,— 
folytató Emília, — s ne gondold, hogy én 
is nem szeretek, midőn divalhöseink idege
nek szívvilágomban; én is szeretem hono
mat, nemzetemet s ennek mindazon egyé
neit fejenkint, kik a két Magyarhon’ dicsőí

tésében működnek s a több müveit orszá
gok’ sorában kitüntetni ügyekeznek; vajha 
szép törekvéseiknek jelen zsenge virágaik’ 
g y ü m ö l c s é t  is megérnünk engedné a- 
zon igazságos, elejétől fogva fölöttünk őr
ködő gondviselés!

Irma kivánatát Emíliáéval buzgón e- 
gyesítve mélyen sóhajtott, s gondolata jö
vő perezben ismét Szerafmnál volt.

ii.

A HÖLGY’ SORSA.
— . Le bon'heur des uns 
ne s acquiert, qu au dépens 
du chagrin des autres —

Vannak estvék, mellyeken a hold, ma
gas körében gyorsan haladó felhők’ átlát
szó leple alatt fénylik; illyenkor az egész 
világ, ég és föld, lebegni látszik, s midőn 
a hold ingerkedö felhők közöl nagy bajjal 
kifejlődik, vagyis inkább azok gyorsan ha
ladva öt elhagyják, egész vidék úgy rém
lik, mint, egy ó német rege szerint, a félig 
tisztult — egykor é l ő k ’ —. szellemei a 
túlvilágban, félig sötétszinüek, míg másik 
felük fehér.

De minek említni olly r é g i  k ö l t e 
ményt ?  Hiszen e hasonlatosságot napja
inkban majd minden egyénben föltalálhatni; 
ki nem kétszínű jelenkorunkban? Még 
csak égboltozatunk is megelegyíté az év
szakokhoz tartozó színeit tulajdonival e- 
gyütt; nem újdonság a nap’ sugárinak ka- 
ezérkodásai alatt amúgy derekasan megáz
ni, s mi nagyobb, néha illy esetek’ alkal
mával új ismeretségeket tenni nagy váro
sokban, a kínálkozó menedékhelyeken.

Ezen, nem sujtásos észrevételek után, 
térjünk vissza az'említettem estvére, mely- 
lyen a hold teljes világban fénylik, míg 
nyugatra egy fekete fölleglepel sok részecs
kékből egy testté nőve, földig sötétlik, mi
ből némelly tárgyhiány miatt kongó fő bö- 
viben meríthet, henye sétálgatás közben, 
okot elmés megjegyzésekre, kiállhatlan 
kellemességükkel a szerencsétlen hallga
tót elölendöket.

Rónaiék a józsefvárosi színházból sé-
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tálának haza felé s a szép tavaszt használ
ni vágyók’ tömegébe elegyedének, midőn 
a kétes homályon át, Irma a Szerafin’hang
ját vélé hallani; előttük egvpár arszlán’ 
kíséretében hölgycsoport tolonga.

— Ha hő szerelmemet igy jutalmazza, 
s évekig tartó hűségem most  sem bírja 
kizárólag hozzám hajtani kegyedet, enge- 
met ez estvén túl, Istenemre, többé soha 
nem látand, — mond azon borzasztó me
lódiáit hang egy nőnek, s valóban Szerafin’ 
szép alakja hajlék szenvedélyesen a meg
szólítotthoz.

Irma görcsösen csimbalkozék Emília’ 
karjára, s ezt nógatva tolonga a szerelme
sek’ nyomában.

— Mit tegyek Szerafin, hogy bizalma
dat megnyerjem — suttogott a hölgy. — 
Oh ne kínozd illy kételyek- és aljasító 
gyanúkkal szerető szivemet; jól tudod, mi
kép minden akaratom, óhajtásom, sőt e- 
gész boldogságom tiédből ered, s hogy él
tem nélküled álomjárás. De mit tehetek ar- 
rul, hogy körülményeim’ rabja vagyok.

—■ Mit tégy? mit tégy! — ezek gyá
va menedékkeresések, — mond ingerülten, 
de halkabban Szerafin, — független és sza
bad vagy; ismered kivánatiinat, ha szerel
med nem színlett, határozz. — Ezzel azon 
olvadó vagyis o 1 va s z tó tekinteteknek e- 
gyikével — melly a szerencsétlen Irmának 
itt is ragyogni látszék, noha ezúttal más 
boldogabbat üdvezíte — nyujtá karját a nő
nek, ki abba a legcsinosabb kezecskét fűz
ve, keble fölé szorítá s olly susogva felelt, 
hogy Irma szavait nem értheté, de a béke 
mindkét részről helyreálltnak látszék, mert 
Szerafin társnéja’ kezét ajkihoz voná, s 
gyorsabban haladva utólérék többi társai
kat s vígan csevegve Iejtének a skót kapu 
felé. —

Irma reszketett, szemei homályosodni 
kezdének, nem akará hinni, hogy épen Sze- 
rafint látta és hallotta volna, hiszen az osz
trák császárság’ fővárosában még lehete 
egy Parja Szerafinnak. Ezt ohajtá magával 
elöbbeni meggyőződése’ ellenére elhitetni, 
de — fájdalom — igenigen tisztán hallá

boldog vetélytársnéja’ ajkiról a ,Szerafin‘ 
nevet lehangzani.

Az öreg Rónai lánya’ rögtöni roszul- 
létének indokát ismét nem tudá, mert a lá
nyok’ sebes elöreléptükkor, épen fölötte 
épületes vitatkozásokba, a hivatalbeliek’ fi
zetésjavítása fölött, bocsátkozott volt Bár- 
nyaival, s csak akkor érék be szólliatásig 
a gyorsakat, midőn Irma hogyléte iránt 
panaszra fakadt.

— Végem, — mond Irma, szállásunk
ra visszatérve, Emíliának, — ennyi keser
vet lehetlen átélnem. Sürgesd, az egekre 
kérlek, Bécsböli távozásunkat, mert még 
német földbe temettetem! Ah bár soha Bé
cset ne láttam volna!

Rónai’ aszkóros erszénye nagy ösz- 
hangzásban vala Irma’ ohajtásival. — El, 
el innen — nyögé ércztelen hangon keble’ 
mélyéből agg hazánkfia.

Pesten látjuk Irmát sápadtan, betege
sen és kedvetlenül. Emília sziveskedék pár 
hetet nála tölteni, de ez idő’ eltelte után, 
gyermeki kötelessége haza szólítá öt.

— Mit teendek én nélküled? — mond 
Irma mély keservvel — te egyedüli vigasz
talóm s egyetlen ismerője búm’ okának?!

— Meggyőzödül, kedves Irmám, hogy 
Szerafinnel bárki is csak boldogtalan le
het; egyébiránt még maradt egy vigasz 
számodra; jó atyád most nyájasabb irán
tad, mint hajdan volt, az óhajtás és törek
vés neki szolgálni és kedveskedni, czél- 
szerüen kitöltendi üres idődet, s ha szó
rakozni és mulatni akarsz, feszes társasá
gokat mellőzve, olvasd szépirodalmi hír
lapjainkat.

_  De mellyiket? mert — mint ma
gad tudhatod — azok telvék kölcsönös al- 
jasításokkal.

— Azok iránt figyelj szavamra. Van
nak olly egyének szép testvérhonunkban, 
kik sorsuk vagyis pályájok választásában 
elkéstek, a henye élet’ fösvénységeit azon
ban nem tűrhetvén, hírlapot alapítnak, jó 
honfi pártolókrul, azaz néhány nagylelkű 
elöfizetörül előre gondoskodnak, pótolják 
lapjaikat gyönge mümellékletekkel, s még
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silányabb tartalommal szétküldik, sőt — ha 
elhihetnéd — előfizetőik’ nevét sorban ki
nyomatják, mi némellyeknél nem kis inger 
saját regényes nevecskéjöket kinyomatva 
átni; de aztán ezen lajstromocskák jól is ki
töltenek egypár lapot, hanem az nem baj, 
csak a kezdet könnyebbittessék. Az év’ vé
ge felé eget földet ígérnek a n e m z e t i  
lap’ g y á r t ó i  jövőre, s ha egyebet nem 
is javítanak, de külsejét nagyítják s szapo
rítják is — természetesen — más lapokbul 
vagy világszerte olvasott regényekbül köl
csönözve ; más évben képesek szebb borí
tékkal díszítni sok sületlenségüket, holott 
a b o r í t é k ’ f é n y e s s é g e  épen nélkü
lözhető. Nem sokára legpompásabb külső
ben kapjuk az illy lapokat, olly nehezeket, 
miként női kéz alig birja emelni, ámde 
szellemileg annál könnyebbeket; néhány 
sújtó vagyis sújtani a k a r ó  gyöngédtelen- 
séget pályatársai iránt kivéve, mellyek az 
olvasóközönség’műveltebb részét csak un
tatni képesek. Az illyeneket, a szó’ szo
ros értelmében, az élelemirigylet készti 
mások' megtámadására, ezek azok, kik saj
nálandó olvasóikat mulattatási vágyból, 
kétértelműségekbe is bocsátkoznak. Ezek
től óvakodjál. Ezekkel mondhatlan ellen
tétben áll az, ki lángészszel megáldatva, 
az irói pályán szép hírt vívott ki magának, 
irataival a magyar hírlapok' valódi becsét 
növeli, vagy önmaga is azon képzelhetlen 
nyugtalanság s fáradhatlan ügyekezetnek 
szenteli magát, nem haszonvágyból — mert 
ezt jelleme tiltja, de rá nem is szorult — 
hanem azon lovagias figyelemből a szép
nem iránt, hogy evvel a nemzetiséget finom
sággal párosítva fokonkint megkedveltes- 
se. Az illyen fölüláll minden ellene támadó 
roszaló beszéden, melly ellene a fönebb 
jellemeztem iparlapokban keletkezhetik. 
Hogy magy ar szépirodalmi lapjaink közöl 

csekély véleményem szerint— mellyek 
taitoznak az első s mellyek a második osz
tályba, majd megsúgom másszor.

Sóhajtva monda Irma : bármit olvas
sak is, kedves Emíliám, vidulni, tudom, 
nem fog kedély em.

— Balgaság lenne egy könnyelmű 
lényért egésségedet koczkáztatni; hidd el, 
Irmám, te Szerafin nélkül még igenigen 
boldog lehetsz; — jóslá Emília, kitől Irma 
egy óra múlva könyezve vön igaz fájdal
mas búcsút.

Magára hagyatva Irma, atyja körül va- 
la mindenha ; mit Szerafinról otthalla, nem 
nyujta vigaszt árva keblének. 0 a főváros 
közepett igen szomorú órákat tölte, s ha 
atyja’ kivánatára ittottvele meg is jelenék, 
bárhol is, távul a csábító, de mégis olly 
kedves Szerafintól, egyedül érzé magát.

Két év múlva kezét nyujtá Irma — 
atyja’ hő óhajtását teljesítendő — Havasy- 
nak ; de menyekzöje’ napján olly sajgó fáj
dalmat érze keblében, minörül csak annak 
lehet fogalma, kit egy hosszas életre gá
lyákra hurczolnak..— Az oltárhoz nem un
dorral, de félelemmel lépett Irma, mit nem 
tuda elrejteni; ki látá a halvány arát, első 
pillanatra kiismerd a fájdalom’ dulását vo
násain, de ö hősien tűrte az ünnepély’ sú
lyát, s csak néha tetszék neki, mintha egy 
siket, borzasztó hang, fülébe ismételve dör- 
gené az iszonyú „örökre“ szót. Illyenkor 
borzalom futá el gyöngéd tagjait, s gépileg 
fordítá mármár homályosodó tekintetét ősz, 
de vidor atyjára, mi neki megannyiszor új 
erőt önt vala leikébe.

Irmának azonban szövetsége ellen pa
naszkodnia v a l ó d i  oka nem volt, házias 
csöndes éltével, atyja’ közelében, kibéküle 
valamennyire, sőt tán Havasyt még szeret
ni is tudá, ba emlékéből Szerafin’ képét e- 
gés zen  kiirthatja A'ala, de ez — fájdalom 
— éltével szövődött volt zsenge kora óta 
össze, s ismerheti bárki is egy női jó szív’ 
szilárd csatlakozását. Némellyek azt állít
ják, mikép a rögtön föllángolt érzemény 
nem olly tartós, mások ellenkezökép vé
lekednek, de tán egyik eset fölött sem le
het határozni. Néha egy első tekintet égő 
vagy olvadó szende szemekből, képes egy 
lény’egész élte fölött határozni; holott el
lenben, nem ritkaság csak hosszas ismer
kedés után, fölbonthatlan viszonyokat sí
rig táplálni. Irmát az első eset bilincseié;
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ö jelleme’ szilárdságát illöleg használatba 
véve, fájdalmát leküzdeni törekvék, de az 
csak annyira sikerűié, hogy ábrándos bu- 
songássá vált, és ámbár egéssége javult, 
ö igen gyönge kinézésű, halvány és ko
moly maradott. (Vége jövőre.)

NÉHÁNY SZÓ
AZ ÉLETDELEJZETRÖL S ANNAK 

GYÓGYSZERI S ÉLETRENDI TEKINTET
BEN A HASONSZENVHEZI 

VISZONYAIRÓL,
R O SE N B E R G  K. H .

TUDOR ÉS MEGYEI T. FŐORVOSIUL. 
iFolytatás.)

Du r a n d  Ma de l a j ne  egy 7 éves le
ányka, vérkelésben szenvedett, melly a 
szájüregben képződvén, azt szinte egészen 
elzárá. Azon kor’ legtekintélyesb orvosa 
Led van,  egy 1773-d. évi tavaszutó 3- 
dikáról kelt iratában e gyermeket gyógyít- 
hatlannak s menthetlenül halál’ martaléká
nak nyilvánítá, a midőn véletlenül ránga
tózásokba esik, mellyek a delejes álom’ e- 
lökövetei valának, mellyben a lányka ko
rát meghaladó értelmiséggel beszéle s fel- 
gyógyulását a legnagyobb biztossággal ó- 
raszámra megmondá. Sőt nyilvánítá : mi
szerint a műtétéit maga magán véghezvi- 
endi; s valóban véghez is vitte e veszé
lyes munkálatot több éberalvási rohamai 
alatt, sőt egy a műtét’ következtében ke
letkezett erős vérfolyást is képes volt el
állítani. — J a c q u e s  Ay mar  nevű st. 
marcellini paraszt a Dauphinéból, fölfedezi 
a rablók’ nyomát, hegyen völgyön napokig 
üldözi azokat, megmutatja a helyet, hol ki
pihentek, az edényt, mellyből ettek és it
tak, megmutatja, hol ültek és hol aludtak.

De egész könyvet tudnánk megtölte
ni illynemü példákkal, mellyek a régi kor
ban, midőn még a természettudományok 
ápoltalan csecsemöségben valának, ördög 
vagy gonosz szellemek általi megszállás
vagy inegbabonáztatásból magyaráztattak,

s a mellyek’ nyitját csupán a múlt század’ 
utóbbi tizedeiben találta ki Mesmer .

Szabad legyen — mielőtt a delejzet’ 
lényegébe és törvényeibe bocsátkoznám 
egy hálás kötelességet teljesítenem, s e 
most nevezett nagy szenvedőnek, a tudás’ 
űj sphaerái’ lángeszű fölfedezőjének éle
téből néhány adatot ide igtatnom; azon fér
finak életéből, ki nem érheté örömét áldo
zatinak, mellyeket az emberiség’ oltárára 
tön — nem örvendhete érdemei’ méltány- 
latának. —

Me s me r  Antal Frigyes született W e i- 
1 erben, Stein am Rhein város’ közelében, 
s 1734-d. évben Bécsben fényes sükerrel 
lön orvostudorrá. Elejétől fogva magasb 
természetbuvárkodásnak adván magát, fő
szempontul tűzte ki : az élet és egésség’ 
törvényeit külbefolyásokbul kimagyarázni. 
Miután ezt jóidéig a villanyosságban hivé 
föltalálva : végre 1773-d. őszutó’ havában 
fölfedezte a roppant hatást, mellyet az ércz- 
delej emberi életmiivezetre gyakorol, mi 
már azonban régibb orvosok előtt részben 
nem volt titok, de mindamellett ö volt első 
kétségtelenül, ki azt rendszeres gyógyí
tásra, még pedig rögzött bajok’ gyógyítá
sára fordítá. Sikerült gyógyításai igen ter
mészetesen rendkívüli figyelmet gerjeszté- 
nek, s e volt egyik legfőbb oka azon szen
vedélyes gyülölségnek, mellyel bécsi or
vosok személyét és tanait megtámadák. Ez 
annyira megkeseríté bécsi tartózkodását, 
hogy e várost elhagyá s több évi utazás
nak eredt déli Németországon és Helveti- 
án keresztül.

Ezen útról haza térvén, bécsi szállá
sán, szegények’ számára kórházat alapí
tott, hol azokat delejjel gyógyítá. Itt lön 
aztán alkalma meggyőződni, hogy delejes 
orvosláshoz nem szükség érczdelej, miu
tán saját teste is ugyanazon hatást idézi 
elő, mit az érczdelejrudak. — Fájdalom! a 
büntelenül kárhoztatott, üldözött férfiú 
kényszerítve látá magát fölfedezésének ti- 
toktoljes homályba burkolására, s épen ez 
általi nem csak újabb ellenségeket támasz
tó, hanem so korábbi kezdő tanitványit is
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elidegeníté. E kellemetlenségek, úgy szin
te a tudomány’ érdekében tett rendkívüli 
áldozatai által megrongált vagyonállapotja 
1777. arra bírák őt, hogy német szülőföl
dét odahagyván, bécsi lakását Párissal cse
rélje föl. — De itt is az úgynevezett szak
tudósok által vérig üldöztetett. — Biza
lommal telve folyamodott az ottani orvosi 
karhoz, kérve találmánya’ megvizsgáltatá- 
sát, és mit tön az? . .  még csak feleletre 
sem méltató s az egészről tudni sem a- 
kart; ellenben tagjai a legsértőbb rágalma- 
makat szórták ellene, elnevezék kalan
dornak, titokkufárnak, német szemfény
vesztőnek, ki honában leálarczoztatván, 
most Párisban akarja felütni bódéját. Es 
mindennek volt-e egyéb oka, mint a leg- 
nyomorúbb czéh- és kenyéririgység ?

Csupán d ’ E s 1 o n tanár vetette rá fe
jét : oldala mellé állani; hanem ezért egy 
ünnepélyes ülésben hivatalától mindaddig 
felfiiggesztetett, míg delejröli iratait meg 
nem tagadandja. Ki hinné , hogy ez ama 
fölvilágosodott — kiválólag bölcsészinek 
nevezett században lehetséges vala! majd
nem azon időkbe gondolja magát vissza 
az ember, midőn G a 1 i 1 a e i a földforgási 
elméletet ünnepélyesen elesküdni kény- 
szeritteték! De hiszen ugyanezen orvosi 
kar 1642-ben nagybölcsen elhatározó, hogy 
a vér nem kering, s még 1672-ben Bar i n  
F e r e n c z ,  Phi l .  Ha r d o u i n  de St. 
J a c q u e s ’ elnöklete alatt, kedvére vitat
ható e tételt : ,,e r g o s a n g v i n i s  m o-  
t us  c i r c u l a r  i s  i m p o s s i b i l i s “ (a 
vér’ keringése lehetlenség). — E volt az, 
melly kénytelen volt felhagyni a hánytató 
szereknek általa sokáig makacsul védett 
tilalmával, miután XIV. Lajos súlyos be
tegségéből, a kar’ engedelme’ ellenére, é -  
pen azok által gyógyult vala fel. E fosz
totta meg a francziákat a hi lőoltás’ jóté
konyságától, midőn azt már félszázad óta 
egész Europa élvező; s ugyanazért nem 
keriilheté ki a megszégyeníttetést : 1774- 
dik évben, akarata s jóváhagyása’ ellenére 
3 franczia herczeget beoltatni látni. Illy 
szaktudós karra bizá tehát Mesmer annyi

ra fontos és üdvös, de azoknak érdekeit 
tetemesen megtámadó fölfedezései’ bírála
tát! Ez vala legelső s legéletbevágóbb hi
bás lépése. Midőn aztán később sok süke- 
retlen lépések után a kormányhoz folya
modott : megigérék ugyan egy vizsgálóbi- 
zottmány’ kineveztetését, de jódarabig e -  
redménytelenül.

Végre elhatározza magát minden nagy 
figyelem’ daczára , mellyben ott részesült, 
minden keresettsége mellett, melly annyi 
városok’ betegei’ részéről elözönlötte, ta
vaszhó’ 1-jén 1781. Párist elhagyni. Azon
ban betegei bizalmukat egyedül benne he
lyezvén, M a r i a A n t o n i a királynéhoz fo
lyamodónak, hogy megmentőjüket Párisban 
tartóztatná. — A figyelem, mellyet ez ger- 
jeszte, s az érdek, mellyel a királyné ez 
ügyet fölkaroló, kivívák azt, mit az ügy’ 
igazsága nem birt eszközölni. Maur  e p a s  
a minister, nyilatkozatra hivá föl, felfödö- 
zése’ tárgyában. Mesmer ráállott s a kor
mánynyal annak nyilvánítása fölött alkuba 
ereszkedék. Az alku félbeszakadt, mint lát
szik Mesmer’ hibája miatt. Az annyiszor in
gerelt s vagyonát a nemes czélnak felál
dozott férfin, kárpótlást teljes joggal sür- 
gethete; de az általa szabott föltételek e-  
lőbb elfogadva, utóbb módosíttatván, any- 
nyira fölingerelték vala öt, hogy többé 
egyről sem akart hallani. Ekkor tanítvá- 
nyi közöl ketten : B e r g a s s e  az ügyvéd, 
és Ko r má n n  a kereskedő összeállván, 
240,000 frankkal megkinálák, melly ösz- 
veget ők aláírás’ utján gondoltak össze- 
gyüjthetni, mi hogy valóban a közönség’ 
szellemében történt, mutatja az, hogy a 
fönebbi öszveg helyett 340,000 franc Íra
tott alá. — Ez időben vált el tőle d ’ E s-  
1 o n , ki mindez ideig híven álla oldala 
mellett s önköltségén alapíta egy delejzeti 
gyógyintézetet; minthogy azonban eljárá
sában Mesmerétöl eltért, utóbbi nem tit
kolható roszalását, s ebből szakadás kö
vetkezők. (Folytattatik.)
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K ÉPCSARNOK.

mint rajzolataiban és 
modorja lelhető föl.

I.

R A F A E L  S A N Z I O .
Született 14S3. meghalt 1520.

(Vége.)

Rafael’ működési ide
jében a képződés és 
kifejlés’ három korsza
kát különböztetni meg. 
Az első kezdődik a pe- 
rugiai iskolában, és 
tart Rafaelnek attóli 

‘búcsújáig. E korszaki 
festményeiben, vala- 

színzeteiben is mestere 
Az alakzatok soványak, 

tökéletlenek, a színadás halvány és hiányos. 
Rafael’ másod korszaki müvei Florenczbeni el
ső tartózkodása idejétől Romába menetéig le
folyt időközre esnek, vagy a „Disputa“ fes
téséig. Ez időben fejté ki Rafael az alakzatok 
nagyobbszerüségét s a hatóbb szíuerőt. A har
madik mód a romai müvekben é l ; az „Athéni 
iskola“ szolgál átmenetül. Ekkor már a raj
zolás és kezelésben szabadabb lesz Rafael, 
nagyszerűséget s méltóságot fejt ki s erőt ád 
színezetének. Azok. kika kegyeskedésre, buz- 
góságra , finomságra s kellemre tekintenek , az 
első es második mód szerinti festéseknek adand- 
ják az elsőséget; azok pedig, kik előtt a tisz
taság , nagyszerűség és méltóság kedvesebb, 
a harmadik korszak képeit minden másoknak 
eléje teendik. Ezekben nem rejlik annyi ben- 
sőség és kifejezési mélység.

Rafael nőtlen maradt. A tűz és művész- 
szellem, melly édes lepkeíebegéssel rajoskodá 
át a szépség’ tág országát, irtózott a házasság 
kötelékeitől. Barátja Davizio da Bibiena bibor- 
nok ohajtá unoka húga— Máriávali összekelé- 
s é t ; Rafaelnek semmi oka sem volt e megtisz
telő és hasznot hozó házasságot egyenesen 
megvetni, de annyira képes volt ez ügyet ha- 
lasztgatni, hogy a szende Bibiena Mária még 
előtte halt el mint jegyese. Mondák hogy a sze
relmi élvekbeni mértéktelenség hozá meg Ra
fael’ kora halálát, de nincsenek erre nézve mi 
bizonyítványok sem. sőt a hihetőség még el
lent is mond annak. Bár tudva van i s , hogy 
Rafael egy szép ifjú olasznővel, kit mi For -  
n a r i n a  név alatt ismerünk, s kinek képmását 
sok festményeiben fon hagyá nekünk , gyön
géd viszonyban állott; de e láng tiszta volt, 
mert az évek során zavartalan fénynyel vilá
golt a művésznek, és follelkesíté őt dicső mü

veiben. Fornarina gyakran szolgált neki min
tául , és e lény iránti nézetből , ki magát nek* 
annyira átadá. minden más házasságtól vissza 
kelle magát tartóztatni. Tisztelettel kell gon
dolkoznunk a szűzről, ki fcsak neki élt, s ki
ről vett nemes alakzatokban előtte egv szép-, 
ségvilág nyilt meg. Nem élvbeni mértéktelen
ség , hanpm szellemerőltetés ragadá le Rafaelt 
kora sírjába. Már látók , mennyi munkaterhét 
vállalt magára a művész ; s gyöngéd ideges 
testületé meghajlott a nehéz teher alatt. Lázas 
állapottal tért egykor haza ; és a kórt egv nem 
jó időben alkalmazott érvágás halálossá tévé. 
Midőn közelgeni látá végét, kiküldé a házból 
Fornarináját, hogy semmi földi gondolatok ál
tal le nem kötözve, keresztényként bánjon bűnt 
s magát elkészítse. Megtevé végrendeletét; a 
Sz. Maria Rotonda-ban egy nyilt kis kápolnát 
és benne oltárt állított saját költségén. a szent 
szűz szobrával, s nyughelyét ott választá. Igv 
halt ő e l, kétheti betegség után, Romában, 
születése' ünnepén nagypénteken, tavaszhó’ 
6-kán 1520-ban, még csak 37 éves korában. 
Egész Roma fájdalomba merült, midőn nemes 
lelke fölszánt, kinek teremtményeiben oily di
csőn nyilatkozott az istenség. Barátai és tanít- 
ványi hangosan zokogtak, sőt az ősz pápa sem 
tudá gyászát eltitkolni. Holtteste, tanulószobá
jában , pompás halotti ágyon. szemközt utósó 
magasztos müvével az átváltozással. melly fe
je fölött függött, nyilvános nézésre tétetett ki, 
és onnan a Rotundába a—hajdani Pantheonba— 
vitetett örök nyugalomra.

ALorenzetti által készített szent szűz’ szob
rával ékített oltár alatt. amazzal épen függirá- 
nvosan, egy sajátlag e czélra szerkesztett ív 
alatt szendereg Rafael, s a Madonna szobra 
maga szolgál neki sírkövül. Öszhó 16-kán 
1833-ban egy utánnyomozás’ alkalmával meg- 
találtaték ott még jól megmaradt csontváza a 
koponyával egyben; e szerint, mint a bizo- 
nvítmánvok igazolják, a S. Luca' academiája 
eddig egy idegen koponyát e művészé gyanánt 
őrzött. Olly ünnepély közt, melly teljesen meg
egyezik egy pápa' temetésével, adattak át a 
tiszteletes maradványok őszhó’ 18-dikán a 
sírnak.

Rafael tüzes de szelíd , vidám , nyilt, jó
akaró, tetszös és szeretetreméltó volt. Termete 
közép magasságú volt; csontváza midőn 1833- 
ban megtaláltatott, csupán 7 és % arasznyit tett. 
Arczvonásai, mellyek kellemes és nemesalka- 
tu anyáéihoz hasonlítottak, középszerű szépsé- 
güek volttfk ; szeme élénk, tiszta és lelkes, fe
je idoma tojásdad; haja eleintén szőke, mig 
idősb korában világos barnára hajlott. így le
begte ő át — ifjún s dicsőén, szépen s mo
solyogva az életet, korán elsáppadva mint az
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Istenek’ kegyenczei. 37 évi rövid életkora alatt 
hirével s müveivel eltölté a világot, a legma- 
gasbat művelve a képző művészet’minden ágá
ban ; mint festő a szentet és örököt isteni a- 
lakzatokban letükrözve, és egy templomot a- 
lapítva, mellvnek tartóssága nem csupán ez 
idő szerinti.

II.

ANTON ALLEGRI DA CORREGGIO.

Született 1494. meghalt 1534.

Fölötte gyér tudósítások vannak e nagy 
festő’ életkörülményeiről, és fájlalni lehet, hogy 
hire által annyira meghatott saját életkora nem 
sokat gondolt e halhatlan művész hányatásai- 
nak följegyzésével. Hihetlenül keveset lehet ró
la bizonyossággal beszélni, birálatilag következő 
bizonyult be. Allegri Antal született Correggio- 
ban, a modenai birtok’ egyik városában, és 
az olasz művésznek akkori rendes szokása sze
rint , mint legtöbbek, ő is fölvevé városa’ ne
vét. Szüléi tudóst akarónak belőle képezni, de 
müvószethezi szeretete győzött és kitüzé élte’ 
tervét. Ki volt legyen tanítója, bizonyosan tud
ni nem lehet. Egy 1527-ben költ adományle
vél után , úgy látszik , hogy nagybátyja Allegri 
Lőrincz, a kinek még néhány évek előtt a mo
denai főtemplomban látható fresco mü tulajdo- 
níttatott, vezeté be őt a művészet elemeibe.

Nincs bebizonyítva azon állítmány, misze
rint a két Mazzoli az ő tanítója volt legyen, 
sem pedig hogy Francesco Bianchi Frari őt va
laha tanította volna. Miután Correggio első mü
veiben bizonyos szárazság vehető észre, mi 
szinte Mantegna-nak is tulajdona, közönsége
sen ezt mondják tanítójának. De amaz 1506- 
ban meghalt, midőn Antonio 12 éves volt; 
mindenesetre kevés hasznot vonhatott volna 
tehát ez utóbbi a Mantegna’ tanításából.

Hasonlóan csupa sejdítés az is: hogy Cor
reggio a Giorgione’ munkáiból vévé a fény s ár- 
nvékróli első megfogásainak azon nagy töme
gét, és Titiántól a szinezetbeni finom, igaz ta
pintatot , valamint az olajfestésbeni nagy mü- 
mód' mechanismusát, melly a fény s Öszhang- 
zat varázsa előhozására megkívántatik s az ő 
müveiben föltalálható. Ifjú alakzatai s főinek 
saját kelleme nagyon hasonlít da Vinci-nek a- 
zon szeretett arczvonatához, mellyel az ő sok, 
de kivált nő alakzataiban föltalálhatni, annyira 
mikép azt sejdíthetni, hogy Correggiónak a virí
tó ifjúság ezen különös sajátsága iránti első

t érzete az áltál tápláltatott, és művészete vezér
fonalául szolgált. Mint több müveiből kivehető, 
Correggionak az építészetet is tanulnia s abban 
igen nemes ízlésre kelle szert tennie; továbbá

az akkori festők’ dicséretes szokása szerint, a 
metszésnek is neki feküdt. Vésüjét vájjon gya- 
korlotta-e márványon, nem lehet egész bi
zonyossággal állítni: de mégis Modenában a 
Sz. Margit’ egyházában Begarelli Antalnak 
a Correggio’ ifjúsági barátja s segédtársának 
derék sírmüvén látható három , festékkel má
zolt s égetett foidbüli alakzatok Correggioéinak 
adatnak ki.

Hogy ő ifjúsága’ elökorában nehezen lát
ta Romát és annak antik müveit, s ez utób
biakból nehezen meríthetett lényeges tanul
mányt: eléggé látható azon szellemből, melly- 
ben tárgyait gondolta, és a módból mint fes
tékeit készíttető.

Gyakran beszélik azon mondát, hogy Cor
reggio’a Rafael Cecíliája'láttára igy kiáltott fö l: 
,,Anch’ is sonpittore!“ (én is festő vagyok!); 
de ez mit sem bizonyít egyebet, mint a művész 
kora önérzetét, s hogy ő sdját művészi töké
lyét nem a classicus Görögország’ előképeinek, 
hanem inkább saját lángeszének köszöni.— Ké
sőbb meglátogatá-e Romát, épen olly bizony
talan ; ő csaknem mindig Pármóban és Lom
bardiában festegetett. Müvei’ zsengéit Mode
nában készítő, de már 1518-ban Pármába 
ment s nem sokára elkezdé a sz. Pál apácza- 
zárdábani munkáit, hol egy egész sereg költői 
képeket fejezett be , mellvek a régiség’ tiszta 
szellemét lehelik, 1520-ban az oltani sz. János 
egyház’ híres kúpja’ festéséhez fogott, s 1524- 
ben végző azt el. E mü fölgerjeszté a főegy
ház’ elöljáróit i s , kik saját kúpjokat hasonlóan 
Correggio által fostetten szeretők vala szemlél
ni, és e munkára vele 1522-ben körülbelül 
1000 zechinában egyeztek meg. Azonban úgy 
látszik , hogy ehhez 1526 előtt hozzá nem fo
gott s 1530 előtt el sem is végezte. Mengs 
mingen kúpok' legszebbikének tartja ezt mind 
azok között, mellyek Corregio e'ött s utána 
föstettek. Magánéletéből csak annyit tudhat
ni meg, hogy kétszer lépett házasságira , s mind
két házasságában nemze gyermekeket.

A gyakran m esélt, és Oehlenschläger ál
tal az ő „Corregio“ nevű szomorú játékában 
alapul vett monda, miszerint a művész a parmai 
st, Giovani egyházban készített fresco müveiért 
60 scudi értékű rézpénzt kapván jutalmul, s 
azt tüstént szülötte földére Correggioba akarván 
örömében czipelni, a teher alatt összerogyva 
megbetegedett s meghalt volna, valamint e mű
vész’ nyomasztó szegénvségérőli h ír , régen 
megczáfoltatott. Az említett fizetést 1524-ben 
és igy 10 évvel kapta halála előtt. Annyi igaz, 
hogy eleintén csekély árért dolgozott, de hí
rével jutalma is fónebb szökkent, ezenfólül né
mi vagyont öröklött is , úgy hogy szegénységé
ről szó sem lehet.

Részesült az olasz nagy művészek termő-



f kenységében , és csodálni lehet, rövid életpá
lyája alatt mennyi müveket teremtett. Mengs 
kielégítőleg jegyzé ki Correggio’ sajátságait s 
magas érdemét. Három tulajdonság van ő ben
ne különösen bámulandó: kellern, öszhangzat 
és ecsethordozás. Valami sajátságos kellem 
létezik az ő alakzatai’ állásában s mozdulatai
ban , kedvesség terül el azok’ kinyomatain, 
melly az érzelmet mondhatlan inger által fog
lalja el. Ő felülmulhatlan a világos árnyalatban 
(Helldunkel), azaz a világosság’ szépmüi felosz
tásában, alakzatainak kerekdedségadási ügyes
ségében , s a módban, miszerint tárgyait elő 
vagy hátrább lépteti; mint a varázs Öszhang
zat’ teremtője , mellyben minden más mestere
ket meghaladott— utólérhetlen marad. Rajzo
lata inkább díszes és elragadó mint hibátlan; 
színadása velős , merész és a félszinezetekben 
csodálatra méltó. Vászon festéseiben az ízlés 
észképi, s mindenik a félhomály’ hatására szá
molt. Különös szemjegyzékét a rövidítésre i- 
rányzá, miután szelleme minden durva s ke
ménytől elfordult, szünteleni változatokat vett 
szabályul, mert épen rövidítés által lelkesül
nek az állások s a kellem a mozgalmak’ kony- 
nyüségével növekszik. A meztelen festésekben 
fölülmulhatlan.

Munkája nagysággal és igazsággal köti 
Össze a fényt; könnyű az . igen gyöngéd s el
ragadó. Épen úgy sikerült neki a részek össze
tétele, azoknak jól rendezett világosság— és ár
nyékmértékek fokszerinti módosítása által a 
tárgyak’ közel vagy távulságához képesti 
müértő’ elkülönzése és ismét egy egészszé ösz- 
szekötése valami csodálatos öszhangzat’ varázsa 
által. Atalában a léget használó erre nézve 
mint a leghatékonyabb eszközök’ egyikét a vi
lágosság és összehangzás előhozásában. Minde- 
denütt játszadoztatja a z t, majd sűrűbben, majd 
átlátszóbban lépteti tárgyai közé, hogy kije
gyezze azok’ egymástóli távolságának különbö
ző fokait. Remek művész volt a légtávrajzban, 
és mint Mengs helyesen jegyzi meg — első , ki 
azt a festészet’ egyetlen czéljává tévé, az által 
a néző’ érzelmét s kedélyét gyönyörködtetendő. 
— Correggio’ legdicsőbb s legjelentékenyebb 
müvei Párma- sDresdában találtatnak; ez utób
bi városban van a világszerte hires. „Éjjel“ is, 
egy párnélküli remekmű a fény s világosság’ 
legmagasb s a homály’ legmélyebb fokozatai
ban ; sőt a benne kivitt eszménél fogva egy
szersmind nagyon is költői, miután a festmé
nyem minden világosság csak az istengyer- 
mektöl, a világ’ világosságától eregettetik ki, 
a ki a körűié levő csoportozatot, valamint a 
fölötte egy átlátszó felhőn nyugvó imádó an- 

/YS gyalt tökéletes napfénynyel világosítja meg.

HALASZ’ SZERELME.
Regedal.

I.
Tenger’ hullámi mossák 
A sziklavár' falát;
Orkán üvölti hozzá 
Rémséges éjdalát.

Fenn sírva atyja mellett 
Ifjú leányka ü l,
Míg a szélvész' dalába 
Halászének vegyül.

„Atyám, atyám, oh halld csak ,
Mi szép dal zengedez;
Az ifjú Sylviónak 
Felsíró hangja ez.

Nincs nap, sem é j , sem ó ra ,
Hogy dalt ne zengene ;
A mennyben sincs dalánál 
Szebb s kedvesebb zene.

Oh, hagyjad öt szeretnem,
Emeld magadhoz öt,
Az évek óta híven 
Csak értem szenvedőt !“

Szólt esdekelve a hölgy 
Lágy , édes hangokon ;
De rá harag ter,ül az 
Ősz fürtü homlokon.

„Törjön meg szíved inkább 
S lakom’ vész dúlja fel,
Hogysem szived’ koldusnak 
Őrülten adjam el.“

Mond s a hölgy atyja mellett J 
Kétségbeesve ü l ,
Mig a szélvész’ dalába 
Halászének vegyül.

II.
Sötét az é j , elcsöndesült a vész;
Nem zeng az ének, nincs orkánmoraj; 
Mi a halotti csendet megtöri,
Egy elfúló s felfelsiró sóhaj.

A tengeren halászcsolnak lebeg,
Belőle zsoldoskéz hány vérhabot;
S mi annyi kínt beszélt, egy tompa jaj 
Az ősz apára édesen hatott.

A csolnak ellejt, és a habgyürö ,
Melly ott maradt, egy testtel rengedez 
Vérző sebét a tenger mossa meg,
S reá sírdalt szilaj szél zengedez.

III.
Szélvész üvölt s a sziklavári 1 
Magas hab csapja meg;
A tengeren kis csolnakon 
A várszüz kesereg.

Felhőt csap a dagadt habár ,
S villám hasítja szé t,



S rémcsattanás közt nyitja mej 
A tenger’ fenekét.
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Szorítson ott bántatlanul 
Fennérzö keblire !'*

De mint a hölgyszív, nem dagag 
Hab a tenger’ színén ;
S habon villám úgy nem csapát,
Mint a kín kebelén.

Bomlott hajának selyme vad 
Vihar’ játéka lett,
S szemének halvány csillagán 
Őrültség reszketett.

,,Te hullám, melly felhőkbe nyúlsz, 
Hová vivéd fel ö t ,
A szép halászt, a hű dalost,
Az értem szenvedőt ?...

O h, bár vihetted volna őt 
Magas felhőbe fe l ,
Felhökhez a menny’ ajtaja 
Hiszen már olly közel!

Vagy oh, mert érzet’ gyöngyivel 
Volt rakva kebele,
Ha tenger’ többi gyöngyihez 
Szállt volna mélyre le:

ügy én is hozzá szállók át 
A tenger’ mélyire,

Szólott a szűz, és habba szállt 
Keresni fel hivét,
S fölötte a tengervihar 
Vad dalt Uvölte szét.

IV.
És a várúr 
Hajthatlan szivével 
Nem játszik már 
Szőke gyermekével.

Könnyözönben 
Nincs vigasztalása;
Sem várában ,
Békés maradása.

A habokba 
Elmerülve sír fe l,
De fölöttük
Csak holt gyermeket lel.

S gyermekét, mig 
Rejti sírlakába :
Bűntudat gyújt 
Poklot dúlt agyába.*

BEÖTHY ZSlüMOND

KORUNK’ M ETAM ORPH O SISAI.
18.

— Mi kék az é g !— Mi zöld a föld!— Ah isteni természet! csak a te kebeledben 
találom föl legboldogabb perczeimet! ha látom a fák’ zöld lombjait, ifjú reményeimre emlé
kezem, ha látom a feselö virágbimbót, fakadó szerelmünk’jelképét látom magam előtt. Ah mi 
szép napok voltak ezek schatzikám ! Jer lantom, jer, hadd énekeljük meg a dicső természetet!!

— Hm , hm ! (dörmögé a szép napok’ felhívott martyrja, ki hálósipkában con amore 
horgászott)— csak halaimat ne riasztanád el! Istenem! a legszebb potykák!
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19.

— Nagyságos uram, egy fillérkét Isten’ nevében!
— Gazember! naplopó! mások filléreire éhezel, tanulj becsületes keresésmódot. S 

Macskaházy ur s társa épen egy 50,OOO-ről szóló váltót forgattak kezokben — mellyben 
rendes szokás szerint, csak egy zérussal íratott több.

HETI SZEMLE.

időn szemlénket 
megnyitjuk, a leg- 

kellemesb tavasz’ 
enyhe szellője dere
kasan olvasztja az 
agg Gellértünk’ há
tán' még ittott fehér

lő havat, s az ég olly derűit, olly mosolygó, 
mintha tavaszutó’ elsejére virradnál. A jégte- 
len Duna’ partján, híd és hajóállomások körül 
mozognak, sőt egy gőzöst ki is csalt téli szál
lásáról a szép idő, hogy a két két város közt 
kezdje meg hullámszeldelésit. Tamások azt 
mondják ugyan, hogy egy fecske nem csinál 
nyarat, egy gőzös sem tavaszt, — majd meg
látjuk. A farsangot ez enyh idő egészen kivet
te képéből, azonban a tánczvigalmak stereotyp 
robotszerüséggel mégis csak megtartatnak, 
mellyekről alább szólandunk bővebben, nehogy 
szemlénk’ élére tűzésükkel e hivságosságoknak 
elsőbbséget adni láttassunk egyéb tartalmasb 
közlemények fölött.

—  Legelőször tehát Nádor ő fensége' a-

zon tudományügyünkbeni újabb magas intéz
kedését kell hálás elismeréssel megemlíteni, 
miszerint a fővárosi hatóságnak meghagyá, 
hogy az minden itt találtató tudományos, phi- 
lantropicus és más közintézetekről leghitelesb , 
legpontosb , és statisticailag kimerítő tudósítást 
adjon. Az illető hatóság nem késett e megha
gyás’ következtében azonnal sikeresen intéz
kedni.

— A pestmegyei takarékpénztár’ részvé
nyesei vasárnap múlt egy hete tárták közgyű
lésüket. A részvények’ száma 627, egy rész
vény most 300 pfton kel. A részvények’ átru
házása ezentúl bizonyos díj’ (laudemium) fize
tése mellett fog csak megtörténni. A szavazat 
személyhez s nem részvényhez köttetett. Bel
ügyi rendezkedéseken, számadásokon stb kí
vül még új választmány’ választása érdekesíté 
e gyűlést, melly alkalommal ,more patrio' a 
korteskedés sem maradt el. Megjegyzendő még, 
hogy az intézet’ tulajdona múlt év’ végével 
68,261 ftra rúgott pengőben.

— Nagyfontosságu, eredményben kiszá- 
míthatlan következésü gyűlések kezdettek meg 
múlt napokban ő excja’ S z é c h e n y i  gróf el
nöklete alatt. A Tisza' szabályozására egyesült
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társaságok’ képviselői fogtak nagy feladatuk
hoz. Már néhány ülés tartatott, mellyekröl a- 
zonban többet tudósítnunk nem szabad, mint
hogy végzésileg lön kimondva , hogy mig az 
egész dolog ,ki f ő z v e 1 nincs , addig nem fog 
közönség elé .,találtatni1'. így tudósít legalább 
a Jelenkor.

— Közhasznú intézetek s egyletek körül 
mozgunk ; ezek’ egyik legközhasznubbja a 
j é g v e r é s  e l l e n  k ö l c s ö n ö s e n  b i z t o 
s í t ó  ma g y a r  e g y l e t ,  mellynek kormány
zó választmánya nagy örömmel értesíti a t. ez. 
közönséget: miként működése a most lefolyó , 
azaz fönállásának harmadik évében, olly ked
vező eredményt nyújtott, miszerint mind a 
mellett i s , hogy 179 kárvallás érte az egye
sületet, nem kevesb mint 79% nyújthat kár
pótlásul; olly eredmény, melly, tekintve a le
folyt nyár’ mostohaságát, midőn alig múlt el 
nap a nélkül, hogy az ország’ különféle vidé
keiről szomorú hírek nem érkeztek volna, rend
kívül kedvezőnek mondható. — E fényes ered
mény világos tanujele ama növekedő részvét
nek , mellvet az egyesület’ emberszerető czélja 
a t. ez. közönségnél talált (1843-ban 26,1844- 
ben pedig 41 jégverés érte az egyesületet) s 
biztos reményt nyújt, hogy e rokonszenv e- 
zentul még nagyobb mértékben fog terjedni. A 
fizetések történnek Pesten az igazgatóságnál, 
nagyhiduteza Weisz ház 678. szám, és a vi
déki ügynökségeknél.

— A Megyeryemlék’ felállítására alakult 
társaság is megkezdé nyilvános számadását. 
Eddig csak 16 ív küldetett be, ismételt fölszó- 
lalásqkra. A választmány elhatárzá még foly
tatni a gyűjtéseket, s eddig Antal Mihály, Er
délyi János s Kronperger urakat látta el alá
írási ívekkel, mik a nemz. casinoban , nemzeti 
és pesti körökben kitétetvék. Az ügy’ arányla- 
gos pártolása’ reményében a választmány a 
helybeli művészekkel olly tervek’ készítésébe 
ereszkedett, mik legalább ö()0 pftot fognak 
igényelni. A végelhatározás azonban az em
léknek mind minősége, mind elhelyezése kö
rül az adakozók’ Összes egyetemének van fel
tartva , kiknek bármelly kevés adalék hozzá
szólást biztosít a majd összehívandó közgyű
lésen. (Záriéi közt legyen csak említve, mi
kép az adakozások elősorolása közt ott talál
luk ugyan a magunk által adott 40 pftol, de 
nem az általunk g y ű j t ö t t  16 pftot, mit nvug- 
tatvanv szerint beadtunk. Gondoljuk azonban, 
hogy tán még ez öszveg nincs a bevételek kö
zé sorozva, s később megemlíttetik.)

— A pesti tanács által Bécsbe a végre 
kinevezett négytagú választmány, hogy ott a 
légszeszvilágítás dolgában kimerítő adatokat 

> gyűjtsön, napokban útnak indult. Ha jól em
lékszünk . Europa' majd minden nevezetesb,

légszeszvilágított városába szándék illy depu- 
tatiót kinevezni. így a jövő század megéri tá  n. 
hogy l e s z  légszeszvilágításunk.

— A Füredynk’ jutalomjátékául kitűzött 
B e a t r i c e  csak elel halad és marad. Előbb 
Paksyné assz. később Lászlóné küldték vissza 
szerepeiket— a szép és háládatos Ágnese’sze
repét. Fölötte sok történik egy illy színpadocs- 
kán , minek történnie nem szabadna.

— Forst ur nagy pompával scenirozta 
Floltow’ kedves Stradelláját a városi színpa
don. Átalában darab idő óta nagy gond fordít- 
tatik szomszédinknál a daljátékok’ kiállítására. 
A zenekar is sokkal erősb , s a kardalnokok is 
számosbak mint nálunk, hol az operaügy áta
lában hanyag állapotban pang. Az évi vajudás- 
szülte Don Pasquale által mintha újra ájuldozni 
indult volna az operaügy. Don Sebastianból 
alig van magyarosítva egypár felvonás, a 
S y r e n  pedig és Ö r d ö g ’ r é s z e  még mé
lyen alusznak. Ezeket rég le kellett volna for
dítni, s a tenorszerepeket Wolf urnák Bécs
be folküldeni, hogy előre tanulhassa szere
peit , ki több ízben lamentált immár, hogy egy 
elkopott operai szerepen kívül még nem tudott 
annyira menni a rendezőséggel, hogy az neki 
tanulnivalót küldene föl Bécsbe, hol kevesb el- 
foglaltatása van , mintsem elég ideje ne ma
radna, színpadunkhoz készülgetni. Ha rende
zőség az operaügy’ érdekét érzené, mindazon 
szerepeket, mikben Wolf ur jövő husvét után 
színpadunkon follépend, rég kezébe juttatja.

— Lászlóné assz. csinosan elénekelte Acli- 
na’ szerepét a múlt héten. Ha Lászlóné zenei 
kiképezettséggel bírna — ha őt a sors történe
tesen zenészileg polgárosodott országban szü- 
letteti, — Lászlóné hangkellem és kiterjedtség
re nézve egyike lehetne a legkeresettebb eu
rópai énekesnőknek. így a mint van, ollykori 
dissonancziái’ daczára is kedves énekesnő, melly 
nem egészen biztos hangvételek’ hibájából — 
mondjon bár más, a mit tetszik — gyakrab- 
báni föllépése által tetemesen kigyógyulhatna. 
Lászlóné a Bájitalban megérdemlett gyakori 
tapsokra bírta a közönséget. Aubernek A z 
Ör dög '  r é s z e  czimii daljátékábani főszerep 
kétség kivül Lászlónét illeti.

— Kár volt Hesz Róza kisasszonyt bete
geskedve fölléptetni minap Lucreziában, melly 
estvén sehogy sem elégítő ki énekével a hall
gatóságot. Kétszeresen kell ügyelni kezdők’ jó 
híréi e a rendezőségnek, mert mit elismert je- 
lességü művészeknek elnézünk, kisebbségül 
rovalik föl az avatlanoknak. Énekmestere meg
mondó , hogy azon estve föl nem léphet. Kár 
illykép koczkáztatni e reménydús fiatal énekes
nő jövőjét, ki derék tanítója ügyes kezei kö
zött illy rövid időn is ollv szép előmenetet ta
núsít.
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—■ Ez alkalommal nem lehet nem érinte

nünk abbeli félelmünket, hogy színházi intéze
tünk maholnap megfosztva lesz énektanítójától 
Guglielmi úrtól. Szabad-e remélenünk, hogy 
az igazgatás el nem kívánja szalasztani átalá- 
nosan elismert érdemii jeles énekmesterét. Ve- 
deremo !

— H ü b s c h  Ede zongorász, trencsini
fI , s a prágai conservatorium’ növendéke na
pokban magát nyilvánosan hallatni szándékozik, 
— ha lehet — a nemzeti színpadon. E sorok 
figyelmeztetni kívánják olvasót a fiatal magyar 
tehetségre. i

— Az Ungar szerint 1745-ben, tehát 100 
évvel ezelőtt mindössze 831 ház volt Pesten, 
most van 4870 ; akkor volt az adó 1423 ft 
41 kr. most 200,000 pftot tesz.

— Napokban újra néhány érdekes szar
vasvadászat futtatott, annyira meleg időnk járt, 
annyira fölengedett fagy és göröngy. A nemes 
vad szépen futott, a lovasok vitézül üldözék s 
a szegény pára kidőlt. Tisztelettel szólítjuk fel 
ez alkalommal a Sportsman urakat, szívesked
nének valamellviket magok közöl megbízni, mi
kép a vadászatok’ hitelesen körnvülállásos re- 
sümméját adhatni képesek lehessünk. Minden 
Sporfcingtársaságnak meglevén—más helyeken— 
miként a maga toll vivője, ugv saját érdekeinek 
szánt orgánuma. Ugyanezt a honunkbani lóver
senyekre nézve is értetni kérjük ; bizton remél
ve, hogy azok, kik a német hippologiai lapokat 
olly érdekes czikkel gazdagítják Magyarhonbul, 
elég jó honfiak és szives pártolóink lesznek eb
beli saját nemzeti érdekeinkért is hasonlót cse
lekedni. Minden illyes czikkeket összeszedve 
M a g y a r  s p o r t  czím alatt fognánk adni kü
lön rovatban '), bizonyára nem érdektelen tör
téneti adatokul szolgálandókat a vadászatok' 
bármellv nemét kedvelő később ivadékoknak.

— Némeilv hírlapok azon állítását, mint
ha a magyar kereskedelmi társaság' igazgató
jának ifj. Szabó Pál urnák mexicoi consullá ki- 
neveztetése egy ottani privat társaság-, nem 
pedig a mexicoi kormánytól eredett volna, kény
telenek vagyunk a leghitelesebb adatok’ nyo
mán odaigazítni, mikép ezen a magyarhoni ü- 
gvekre terjedő consuli hivatalt a tisztelt urra 
valójában a mexicoi kormány ruházta, a melly- 
nek viselhetésére szükséges e x e q u a t u r  min
den órán váratik.

— Nem régiben furcsa rendőri jelenetnek 
valánk tanúi. A kishidutczai majomtár előtt tá- 
togó bizonyos uracsnak zsebkendőjéré vetvén

szemét egy utczhsuhancz, s a történetesen mel
lette álló s egy privatszerü kaput’ ártallanságá 
ba rejtőzött rendőri biztos által amúgy melegé
ben rajta kapatván, tőle a városház felé vala 
kisérendett, prospectusi kísérletéért méltó bün
tetését nyerendő. A sok suhancz kisérni kezdi 
drága bajtársát, a legnagyobb zaj és legszem
telenebb gunykaczaj közt kiáltozván : ,Szepi! 
adj neki egy tízest, ígérj neki valamit, mind
járt elbocsát, nyúlj a zsebedbe, nem látod, 
hogy csak azt várja?1 ste. A kiséret é  ̂ kisértet 
mindinkább és inkább növekedvén, mi törté
nik? A gyönge idegü biztos szégyenleni kezdé 
ez átkozott gunykaozajt, s mert semmi oldalról 
succursusra nem számolhatott — a jó madarat 
nagylelküleg elbocsátá.Nyomott-e szépia gyönge 
idegü ur’ markába valamit, vagy nem ? azt nem 
tudjuk, csak annyit tudunk, hogy a rendőrség
nek illy gyáva kiszolgáltatóján azon perczben 
tovább adnánk. Ez egyszerű tényből egyébiránt 
rendőrségünk demoralisatiojának szomorú tör
ténete is nyíltan szól. (Beküldetett, felelőség’ 
terhe mellett)

— A Kunewalder házbani saját szállá
sán múlt szerdán adott tánczmulatsága a pesti 
Körnek igen szép számmal egyesítő hölgyeink' 
legszebbjeit. Sok csinos nemzeti öltözék tün
tette ki a karcsú derekak’ legkarcsubbjait, s 
társalgó, körtáncz és csárdás nagy lelkesedés
sel járattak. A terem csinosan díszítve a lépcső- 
zet ízletesen felvirágozva, s az étlap megle
hetősen kiállítva valának. A táncz — mellyhez 
a zenét a jeles Biharibanda képezte — kivilá
gos viradtig húzódott s a legtöbb ifjú kebel
ben azon vágyat hagyá: bár a P e s t i  Kör  
több illy vidám élvezetekben részesítné minden 
renden levő szépnél szebb vendégeit.

— A rákövetkező estvén a Tigris ven
dégfogadóban tartotta első tánczmulatságát Bo- 
vál tánczmester ur, mellyen nem csak a k is  
cremcsemeték, hanem ittott nagy és kicsin con 
amore ugrándozott. Igen szép volt látnunk leg
alább a növendék sereget, mikép aprózta kegy
teljesen az új Társalgó kellemzőjét. Azonban 
a magasb körök csak mindig üldözik a neme
sített magyar tánczot, körmagyar és társalgó 
nyakas következetességgel számüzvék lévén 
szőnyeges termeikből. Csupán a c s á r d á s  — 
ez a valóságos magyar cancan — az, melly olly 
divatos lelkesedésre buzdítja fensőbb művelt
ségű világunkat i s , osztatlan egyedáruságot 
gyakorolva és kizárva mindent, mi nem az-, fi
nomított légköréből. Itt is be telik hát: les ex
tremes se touchent.

— A n e m z e t i  Kör holnap adja elsőtáncz- 
vigalmát, „a magyar érzelmű hölgyek’ tisztele- 
tére‘‘, s igen fényesnek leendni reméljük, mire

*

1) E tudósításukat minden nagyohhszerü erdélyi va
dászatodul is kikérjük. A leveleket — ha lehet 
magyar nyelven —  szerkesztőségiinkhez in
tézteim kérjük (hérmentesen).
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már csak a hely' alkalmasb volta is igényt a d , 
minthogy e balok a redouttermekben tartatnak.

— A concordiatagok pedig egy m ű v é s z 
b á l  rendezése fölött tanakodtak a minapi 
estvélyükön, melly jövő hó’ elején fogna tar
tatni.

— A minden éven tartatni szokott casino 
bálok' elseje f. h. 31-kén azaz jövő szombaton 
fog tartatni, és olly szép lesz, mellynél szebbek 
a farsang' folytában alig létezendenek. A ren
dező urak mind meghívásaik , mind pedig a te
remek' ünnepies feldíszítésében válogatott íz
léssel jártak e l , hogy fölötte bajos lesz e bálok 
fényességén és érdekességén bárkinek is ki
fogni.

—  Ha csak nem tesznek ki rajtok az 
úgynevezett urhölgy-piqueniquek , mellyeknek 
költségeiben azonban uraink is olly lovagias 
készséggel részt venni ajánlkoztak. E bálok’ 
elsejére a mai est lön kitűzve, és több száz e- 
züst forintra rúg csupán azon caméliák’ ára — 
mellyek elegáns hölgyeink’ fejecskéit és bok
rétáit diszítendik. Mi csak előkelőbb világhoz 
tartozik — mind jelen lesz ez érdekes táncz- 
ünnepen.

—  Obernyik ur’ Első szülöttje — melly 
múlt szombaton adaték derék Szathmárynénk’ 
javára — egyike a leggyarlóbb müveknek, mik 
valaha színpadra kerültek. Kitüzetesen szólni 
e csinálmányról fölösleg volna, mert nem olly 
dráma, mellynek vannak gyarlóságai, hanem 
olly gyarlóság, mellvben semmi drámai nincs, 
ha csak ki nem veszszük az első felvonást, 
melly érdeket gerjesztés az Elsőszülöttet jónak 
lenni Ígéri. A darab’ iránya— úgy gyanítjuk, 
majorátusok iránti ellenszenvet gerjeszteni. Nem 
hiszszük hogy valakit e mű megtérített volna , 
de igen azt, hogy többeket kiengesztelt a rab
lás’, fosztás’ és utonállói orgyilkosság’ utálatos 
bűnével. Istenért! csak kontár gyakorlatok’ 
küzdhelyévé ne aljasítsátok a színpadot! min
den silány színdarab egy halálos szemrehányás 
egy művelendő népcsalid’ életében. Vissza 
dobja őt néhány szerencséién perez alatt oda, 
honnan olly nagybajjal és küzdelemmel szeret
nék kiemelni. *)

— Irodalmi mezőn néhány újdonságot van 
szerencsénk ismét bemutathatni : Ko r p o n a y  
J á n o s  H a d i  f ö l d i r á s t  kezde meg, melly
nek I-sö kötete a hadi földirás’ elméletét, Eu
rópának átalábani s az orosz állndalom és Krak
kó köztársaságnak különösbeni megismerteté
sét magában foglaló, — már megjelent. Tüze
tes bővebb bírálat nem e lapok’ körébe vág, de 
annyit röviden megjegyezhetni vélünk, mikép a

1) Ha valaki tüzetes bírálatot akar írni a mü felől, 
szívesen helyet adunk neki.

munka nagy figyelmet igénylő nevezetesség i- 
rodalmuuk’ terén.

— Politicus világunkat S z a 1 a y ur ké
szül a világ’ híres s t a t u s f é r  fiai  s s z ó n o 
k a i n a k  élettörténeti rajzával megismertetni 
,Stalusférfiak és szónokok’ könyve1 czímü mun
kájában, mellyből az első| füzet szintén megje
lent. Benne D u p o r t  é s F o x  arczképeztetnek. 
Ajánlatos könyv kivált a politikai pályára ké
szülő fiatal világnak.

—  A nevelés’ ügyében Pestalozzi’ emlék- 
ünuepe nem igen lesz minden maradandó nyom 
nélküli, ha gyakorlatilag nem is legalább iro
dalmikig. T e i c h e n g r ä b e r  tanár ur, N e
v e l é s i  e m 1 é k 1 a po k-at indíta meg, szö
vetkezve néhány magyar nevelővel, s e lapok 
nak is megjelent I-ső füzete , Pestalozzi’ arcz- 
képével becsesbítve. Tartalmának főbecse a 
Pestalozzi’ kimerítő megismertetése , három kü
lön czikkben , úgymint, Pestalozzira vonatkozó 
s részint általa irt eredeti levelek; Pestalozzi’ 
elemi tanításmódjának vázlata, s Pestalozzi 
személyessége s életviszonyai czimü czikkek- 
ben. A többi tartalom az emlékünnepélyre vo
natkozik. Ajánljuk a könyvet mindenki’ figyel
mébe, kinek a nevelés’ ügye csak valamennyi
re is szivén fekszik.

— És itt kell megemlítenünk N ey  F. ur 
becses K i s d e d ó v á s i  N e f e l e j c s é t  is, 
melly magyar s német nyelven 14 lapon a kis
dedóvás’ körébeni legszükségesb tudnivalókat 
mondja el, a kisdedovó intézetek’ belszerkeze- 
téről, s Útmutatást ad, mik szerint bánjon otthonn 
is a szülő gyermekeivel, hogy lehető legszebb 
öszhangzat alapuljon a szülői ház és iskola — 
a családi kör és intézet között. A kis, igenigen 
czélszerü N e f e l e j c s ’ ára c s a k  e g y  v á l 
tó g a r a s .  Kapható a szerzőnél.

—  A kir magyar természettudományi tár
sulat megindítá É v k ö n y v e i t .  Az I-sö kötet 
most jelent meg T ö r ö k  J ó z s e f  társulati ti- 
toknok által szerkesztve. E kötet ö t esztendei 
működésről ad számot az olvasó világnak. Ez 
egyletnek is az a baja, mi többi tudományos 
egyesületeinknek, t. i. nagy bőségében van a 
t ő k e h i á n y n a k .  Működése sem lehet tehát 
ollyan, minőnek honunk’ roppant természettu
dományi kincsei közepett lennie kellene , s mint 
talán lehetne, ha a körében létező szellemi tő
kének anyagi állana segélyére. így azonban 
csak teng , jobb idők’ reményével szűkén táp
lálkozva.

—  A nemzeti színház’ súgói kiadták 
Z s e b k ö n y v ü k e t  184ö-ra. A szokott rovato
kon kívül H a r a y ’ S z ö k ö t t  s z í n é s z  és  
k a t o n a  ez. népszínműve teszi tartalmát. Szín
padi statisticájából majd mi is adunk egy kis 
resümét. A könyvecskét már csak azért is a- 
jánljuk, minthogy benne nemzeti intézetünk’
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egész mult évi működésének átnézetét kapja 
az olvasó.

N em zeti sz ín h áz .

Pénteken, télhó 30-kán, Sz i g l i ge t i '  
javéra, bérletsziinéssel először : FÉLREISMERT 
LÁNGÉSZ. Eredeti vígjáték 3 flvban,lrtal)eg- 
ré Alajos.

—■+**$•<**—

w $ m  m k .

EBRECZENI HIRCSEN-
GŐ. Folyó hó’ 8-kán is
mét műkedvelők által 

vjólékony czélra , a pol- 
g á r i  k ó r h á z ’ javára 
adatott két vígjáték. E- 
gyik, Beöthy Zs. J u 
r i s t s  és  k i s l á n y ,  
másik Vahot Imre’ É 1- 

j e n a h o n i !  egy fölvonásos vígjátékuk. Ez 
utóbbi különösen tetszett. ‘) Részünkről csak 
azt sajnáljuk, hogy nem lehetőnk szerencsések 
azon jó urakat ez estve a színházban láthatni, 
kik az iparvédegylet ellen minden roszat kiál
toznak , holott annak semmi más czélja, mint a 
honi ipar' védése , terjesztése... Nem tudom ki
nek gondolata volt, hogy a pénztár városi el
lenőrség alatt legyen, nem lealacsonyítása-e ez 
a jótékony czélra játszóknak?! 1 2)

A polgári casinoban lényeges változások 
történtek, úgymint:

1-ször az emeletből, mivel féltünk, hogy 
eszméink nagyon magasan találnak szárnyalni, 
mellyet oszt’ némelly elnökség megnyirbálhatna, 
—  leszállotlunk a földszínre.—A magasságban, 
dicséretünkre legyen mondva , nem is annyira 
az olvasás volt a fő, mi abból legegyszerűbben 
megtetszik, hogy — többet nem említve a sok 
közöl — a Religio és nevelés-t úgy belepi a por 
rendesen, hogy szinte tiszteletes félelemmel 
közeledik felé az olvasni akaró , nem tudván 
felgondolni, olvasásra van-e kitéve, vagy ki
mért távulróli szemlélésre... mig ellenben a 32, 
vagy 42 , vagy 52 lapból álló újsággal alig 
győz a casino’ becsületes szolgája pénzért szol

1) Engedjen meg ön, hogy ezúttal lovagiasságunk-
hozi igényében csalatkoztatjuk; a müvet ismer
jük , s a felőle mondottakat egyátalában alá nem 
Írhatjuk, — egyébiránt meg nem foghatjuk, mi 
köze ennek a lovagiassággal. Szerk.

2 ) Épen nem , sőt ez mindenütt úgy van, s mi azt
igen rendén lenni találjuk. Szerk.

gálni...Hjah ! kinek a pap, kinek a papné,... s 
nekünk nem újság, hanem k á  r t y  a... és ebben 
nincs is semmi különösség, m e r t  n e k t e k  
ú g y  t e  t s z i k !

2-szor Mivel már ide len voltunk, tehát 
oda fon nem leheténk, s igy a világosság is 
megvonó tőlünk eddigi jóságos kegyletét,— 
mit mi csodálkozva észrevettünk, és tüstént,— 
gondoljátok szép olvasóim — meghozattuk az 
„ I l l u s t r i r t e  Z e i t  un g-ol, — mellv ha szo
bánkat nem is , de fejünket illustráija... Egyéb 
ezeken kívül, mostanában nem történt, azon 
egyszerű eseten kívül, hogy itt alant, minden 
illustráltatásunk mellett is nagyon prózai jele
netnek valónk vasárnap délelőtt fél tizenegyre 
hallgatói, t. i. a főpinczér(közéletbenOberkell
ner) feleségét, az olvasószoba’ tőszomszédjá
ban , ugyancsak döngető, teljes kiterjedésben 
gyakorolván rajta ököljogait.

Priell Cornelia k. a.’ javára Obernyik’ 
,,Ö r ö k s é g“ czimü drámája adaték. Tapsban 
nem volt fogyatkozás.

DEBRECZENI PAPRIKA.
—  KECSKEMÉT, télhó’ 12. Midőn e hó' 

8-kán tartott jogászból’ mámorait levetkezve, 
casinonk’ újságlapokkal terhelt asztalához ül
tem , eszembe jutott, mikép jó lenne, ha ön
nek szerkesztő ur pár sorban megírnám : milly 
élvdús estvét szerzőnek számunkra fiatal jog
tanuló barátink; azonban ki képzelheti bámulá
som', midőn a P. Divatlap' akkori száma akad
ván kezembe , olvasóm, hogy annak egy ér
demteljes levelezője, több — hihetőleg bizonyos 
kútfőkből merített (??) — újdonságai közé azt 
is igtatta, hogy itt az idén nem lesz jogászbál! 
és ha az említett lap’ t. ez. szerkesztőjének az 
ellenkezőről bizonyos tudomása nem lett volna, 
alkalmasint a hihetőleg hosszúra terjedt levelet 
egészen közzé teendi vala, s a világ azt hien- 
d i: Kecskeméten nincs jogászbál. Pedig Isten 
látja szegény lelkünket, úgy megaprózluk a 
„három a tánezot“ hogy másnap tyukszeme- 
seink le akartak mondani a szolgálatról, és 
szemeink nem akarónak mást látni, mint az e- 
löttük lebegő szépek' bájos koszorúját, melly- 
nek azonban királynéját megírni tilos , mert a 
vélemények sokfelé ágaznak, és a többség 
nem tudom hova nyilatkozik; legyen azonban 
elég csak annyit mondanunk, hogy a vendégek’ 
jól mulatott szerelmes és nem szerelmes része 
egyaránt nem távozott „kivilágos kivirradtig“.

Említett levelező színészeinkről is akar
ván valamit Írni, annyit említ meg, miként va
sárnapokon igen bohós darabokkal állnak elő. 
Ezt egészben tagadni ugyan nem lehet, de hogy 
minden komolyabb müveket kizárva csak tü
neményes bohózatokkal foglalkodnának , az is
mét nem igaz, mert csak e hóban is több ere
deti drámákat adónak. Köztük legsikeresben a-



daték Végsey’ színigazgató jutalmául: „Gritti”, 
Szigligetitől, a czimszerepben Szabó Károly 
működött, s sok szerencsével. Megemlítésre- 
méltó még a comicai mezőn otthonos Mátéfy 
és Várady. Bevégzem, mert. mi még hátra 
volna, hasztalan emelnék szót, átalános véle
mény nálunk a karzat =  kis óriás. A vad lár
mát és kaczérkodást vagy meg kell s z o k 
n u nk ,  vagy meg kell s z ö k n ü n k ;  tertium 
non datur. Isten áldja Önt! RÉGI JANCSI.

— POZSON, télhó’ 13. Ha mértani pro- 
gressioban haladna is hazánk a magyarodásban, 
mi pozsoniak tán mégis ott vesztegelnénk, hol 
vagyunk, s hol lennünk csakugyan nem kelle
ne. A színház német, a műkedvelői színi elő
adások németek, a társalgás német, mind az . 
az egy kenyéren kívül, mellv czipók s mág
násszarvasok’ képében hatósan segíti elő nagy
ra növésünket. Tudom én , hogy túlzottak 
volnának kivánságim , ha németajkú városban 
kizárólag magyar színezetet vélnék létesítendő
nek, s a nem magyar ajkú polgároktul csupán 
e nyelvem társalgást vennék igénybe, de el 
nem ismerhetem, hogy koronázás s országgyű
lések szentesítette városunkban a nemzetiese- 
dés’ügyében jogosan ne követelhessünk komoly 
intézkedéseket. — A nevelési ügy csak félig 
magyar még, s elemi sőt főtanodáinkban is 
vannak oktatók, kik, ellenére törvényeink’ szel
lemének, nem csak nem értik nyelvünket, de 
sőt annak bevallott ellenei. A ,,Pesther Zeitung“ 
levelezője legalább , midőn abbeli félelmében , 
hogy a derék Tarczyt bajtársaul választandják, 
minden áron ügyekvék bebizonvítni, hogy ter
mészettant magyarul előadni csak azért is nem 
lehet, mert a magyar nyelv még nincs eléggé 
kiművelve , kétségkivülivé tette, hogy nem szív
ből hódol törvényeink akaratának.

Polgáraink ifj. gr. Zichy Ferenczet f. hó’ 
á-kén 300 fáklya’ lobogása mellett éjizenével 
tisztelték meg, s minthogy bizonyosak vagyunk 
benne , hogy a tisztelt grófnak városunk’ ügyei
ben tagadhatlan érdemei vannak, nem helye
selhetjük, hogy a 10,000 főnyi tömegnek nagy 
része roszaló zajt támasztott, s még kevesbbé, 
hogy városuuk kapitánya német nyelven kö
szöntő fel a tisztelt grófot. Német felköszöntés , 
magyar éljen , s tót verekedés—-prosit!

11-kén az úgynevezett -„Kränzchenben“ 
műkedvelők által Körnernek ,,Die Braut“ ez. 
darabja adatott. Az előadás, mint a műkedve
lői elődások rendesen, gyönge volt ugyan, de 
a czél társaséletünket szellemileg élénkítni, 
megérdemli^ a pártoltatást. Előadás után egy 
hét éves leányka „Norma“ legnehezebb részei
nek zongorám igen ügyes eljátszása által voná 
magára a hallgatóság figyelmét;—bizton meg
jósolhatjuk , hogy a szép gyermek-virtuóz , ha 
azon aranyban haladand művészeti tökélyesbü-

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

lésében, mint eddigelő haladott, pár év múlva
hir s dicsőség’ gyermekévé válandik.

Hir s dicsőség! van-e, ki könnyebb, külo- 
nosb utón jutott volna az emberek e két istenkép 
imádott bálványaihoz , mint nevezetességünk : 
felsőbüki Biiky László!? Rendek, aranykulcs, 
pénz, gazdag s szép ara,  nem sokára mint 
hitelesen tudjuk,királyi adomány, s hihetőleg gró
fi czím.') Ön bizonyosan a kosjegyben született. 
Szép azonban öntül, hogy szilárdszerényen áll 
a kábító tömjénben, s mindenről inkább feled
kezik meg, mint azokrul, kiket fény s neveze
tességben utólérhetlenül túlszárnyalt ugyan , 
de kik iránt a régi baráti viszonyt mégis vál
tozatlanul föntartani ügvekszik.

Mindenfelől panaszok hallatszanak, hogy 
az idei farsang szomorúan futandja le életét, 
liogv semmi remény, semmi kinézés szép táncz- 
vigalmakra. Én máskint vagyok meggyőződve; 
— a láncziskolák, mellyeket egyes családok 
rendeztek, s mellyek, mint például, Dr. ő nguk- 
nál, valóságos tánczvigalmakká alakultak, csal- 
hatlan előhírnökeiül tekinthetők a kitörendő szé
les kedvnek. Ne féljenek szép nagyságtok. bál 
elég loend, csak kedv és kitartás ne hiányoz
zék kegyetek., akarám mondani, szeretett szü
leik' részéről. Nem jól, felségesen mulattunk-e 
tegnap is , Németh János , váltó törvényszéki 
ülnök ő ngánál ? Csak a kezdet bajos minden
b e n , — ha neki bátorodunk , egyszerre csak 
ott veendjük észre magunkat, hol a győri ka- 
lendáriom: „folytatása következik a jövő esz
tendőben“ . ETE.

— KOLOZSVÁR, télhó’ 13. Valamint 
Magyar és Némethon’ fővárosaiban, és majd 
minden műveltebb honok nagyobb városaiban, 
ugv itt. is tegnap délután 5 órakor az értelmi 
erők lelkes Öszpontosítója gr. Teleki Domokos 
ő mélt.’ házánál és elnöklete alatt a halhatlan 
Pestalozzinak évszázados emléke díszes körben, 
számos urhölgy , különböző vallásu lelkészek, 
tanárok , tisztviselők és honfiak jelenlétében 
megünnepeltetett. Az ünnep egy azon czélra 
irt, s a programul mellett kiosztott, ének. úgy 
Vörösmarty’ lelkes Szózatának és Kölcsey Hym- 
nysának a nemzeti színház’ dalkara általi el- 
zengésével kezdetett meg. Ezután a fbnneve- 
zett lelkes elnök az ünnep’ czélját előadván, 
utána nevelő G á s p á r  J á n o s  ur Pestalozzi 
nevelésmódja, elvei és jellemzete fölött a múlt 
évi Nemzeti Társalkodóban is kijött, szép stad
ial irt értekezését olvasta föl. Követte ezt ne
velő K o v á c s i  An t a l  ur,  ki mintegy az e- 
gész illustratiójául néhány aneedotát olvasott

1) Legújabban pedig Lajos Fiilöp’ fiától Aumale 
herczegtöl egy szép beduin karddal lepetett 
meg. A kard már Bócsben a követségnél van.

E te .
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fei Pestalozzi’ életéből; továbbá berlini szüle
tésű s a ns gróf’ gyermekei mellett nevelő 
G r o s z  F r i g y e s  ur német nyelven igen lel
kes és tartalomdús beszédet tartott, mellv köz
ben D ie s t e r w e g nek azon már hírlapokban 
is közzé tett felszólítását olvasta fel, miszerint 
a Pestalozzi lakta Neuhof megvásároltatni és 
egy nevelőintézet, s a szegények’ számára egy 
gazdasági tanoda’ megalapítására fordíttatni in- 
dítvánvozlatott; melly indítvány létesítésére , 
hogy a fönebbi köz emberiségi iidves czél ál
tal Pestalozzinak minden emlékkőnél díszesebb 
emlék emeltessék, e hon’ fiait s leányait bár
mi kevéssel hozzájárulásra felszólította. Ez
után tanár N a g y  F e r e n c z  ur egy olly ne
velői kor’ képezését indítványozta , mellyben 
magok a nevelők is neveltessenek , minthogy 
az iskolák, ha meg is alapulnának, müveit ne
velők’ hiányában czélt nem érnének; mirt* ta
nár Mé h e s  S á m u e l  ur ezen hasznos indít
vány' bővebb megfontolását ajánlá, nehogy csak 
mint puszta hang viszhang nélkül enyészszék 
el, elnök ur tehát ez indítványnak legczélsze- 
rübben a nevelőkre leendő bízását ajánlta; lel
kész H e r e p e y  G e r g e l y  ur pedig az eddi
gi népkönyvek’ drágasága s czéliránytalansága’ 
tekintetéből egy jó és jutányos áron megsze
rezhető népkönyveket kiadandó társulat’ ala
kulását indítványozta; mire Z e y k  J ó z s e f  
ur a fönebbi két összefüggő indítványnak a ne
velőkből alakulandó választmány általi tárgyal
tatását javallottá; erre tanár B r a s s a i  S a mu  
szokásos fesztelen humorteljes előadásával a 
választmány’ kinevezése iránti javallatot félre
tétetni kívánta s a helyett folyó hó’ 25-kén 
szállásán tartandó értekezőgvülésre az ügy’ 
minden meleg pártolóit s résztvevőit meghív
ta ; mi közhelyesléssel fogadtatott. Ezután el
nök ő mlga néhány meg nem jelent, de az ügy 
iránt meleg részvéttel levő egyénektől irt le
velet olvastata föl , mellyek közt kolosmegyei 
mérnök Székely Sámuel ur a Pestalozzi inté
zetre évenkint ő pengő forintra kötelezte ma
gát. Mindezt egy kardal fejezte be, melly az 
ünnepélyre készített második dalt zengte el. A 
terem díszesen volt kivilágítva, kétfelöl Pesta
lozzi’ képe két példányban örökzölddel koszo- 
ruzva.

Mindezt követte mintegy 60 személyre 
terített vacsora, hol több lelkes áldomások ü- 
ríttettek' A programúi s egyéb nyomtatványok 
az elnök ő mlga’ költségén adattak ki. A vacsora 
részvények’ utján rendelteték meg. ])

i) Valóban a derék kolozsváriak olly czélszerün , 
fényesen lilék meg e nevelési ünnepet, hogy az 
minden tekintetben messze maga mögött hagyja

A közkedvességü S z e n t p é t e r y ur ez 
estve a V e s z e d e l m e s  n a g y n é n é b e n  
lépett föl. A közelebbi vasárnap, télhó’ 11-kén 
a redoutban, a kül templom’ építésére adott 
első tánczvigalom gyéren volt látogatva ; de a 
holnapi jogászbálra fényes remények vannak. 
A franczia La Ci gue  nevű classicus színmű 
első felvonása már le van fordítva, második 
felvonása is nem sokára kész lesz. Éljen Ön 
boldogul, máskor többet is. CHAM JAPHET.

-— BÁCSKA, télhó’ 20. És most szóljunk 
azokrul, mik a két nagy folyam övedzette ró
nán történnek. — Még a sánta ördög se bírna e 
tájakon hirt és házfödél alatti titkokat össze
böngészni , mivel a mi kis városinkban annyi 
kenyéririgye van a főn czimzett ördög urnák, 
hogy ha éhhalállal kimúlni nincs kedve, költöz
ködnie kelletik más vidékekre; — minálunk el
szedik előle a híreket, — némelly — üres keb
lek’ kedvelt táplálékát, hegygyé növesztik a 
vakandturást, s izzadva czipelik városrul vá
rosra, utczáról utczára. —  Ó ti, kik a kis vá
rost lakjátok,— mikor viradtok föl már a meg
térés’ napjára? — mikor fog ínyetek nemesebb 
élv után sovárogni, mint a mendemondák. — 
De hagyjuk őket, mert az ő mámoruk nekik 
kedves, minta „mennyei birodalom“ lakójá
nak mákouy okozta bódultsága. — Elsőben is 
Bajáról, a mi érdekes. — Mióta szentgyörgyi 
Horváth Antal ő mlga nemes keblű nejével e 
városban mulat, az itteni társasélet új és fino
mabb színt öltött; — az ő mlga’ termeibe ren
desen meghívott bajai előkelőbbek sok élvdús 
órákat töltenek ott. — Ehó’ 9-kén pedig ő mlga 
zsidai és borotai pusztáin vadászatot hirdetvén, 
az ezer hajtó s a távol vidékekről Összesereglett, 
lövészek, száznál többen,-— a buezkák és tar
lók’ félénk lakóinak sok aggodalmat okoztak, 
első napon 140 nyúl esett martalékul; — 10- 
dikén ugyan csak Zsidón a még gróf Czobor 
ültette tölgyesben s ligetekben 40 fáczánt lőt
tünk ; —- minden fáczánra 30—40 lövést lehet 
számítani; — a házi ur’ kitűnő szívessége és 
vendégszeretete e nagyszerű mulatságot emlé
kezetessé tévé. — A bajai magyar fegyveres 
polgárság f. hó’ 21-kén , és télutó’ 11-kén a 
jelenleg újonnan szerkezeti zenekara’ fölsegé- 
lésére két rendbeli tánczvigalmat ád. — Baja és 
Szabadka mintha előbbre mentek volna , mind
két helyen régóta színészek vannak,—még pe
dig jók , — csakhogy ittas tatárok és templá- 
riusok mégis nevetségesek, és boszantók — 
mint mikor a minapi szabadkai Bélafutásban 
kacsintgattak egymásra, s lábukon alig álltak.

a p e s t i t ,  mit lehetlen nyilván be nem valla
nunk. Szerk*



— A haute volée , s a másik volée’ taréjosai 
összecsaptak a fölött, az ifjúsági bálok Zom- 
borban vagy Szabadkán tartassanak-e, mivel 
most törvényszék mindkét helyen tartatik. — 
Az iparpártolók egy a Pesten tartott tánczvi- 
galomhoz hasonlónak tartásáról beszéltek, ha
nem a hevesen vitatott tervet aligha nem csíp
te meg a voléeskodás’ dere. — A jankovaczi 
olvasótársaság’ tánczvigalma f. hó’ 26-dikán 
leend. — Hizelgést mellőzve azt is ide jegyzem, 
mikép e lap iránti rokonszenv e vidéken napon
kint terjedni látszik. Jó je l! — Cheer up!

K. S.

— HONTBÓL. Honiban ez idén semmi 
mulatság sem készül, tudtommal, lenni ; mit 
én igen mulatságosnak találok annálfogva, mert 
mulaltatólag merül föl e tényből azon lélektani 
kérdet : emancipálni akarjuk-e magunkat ez ál
tal ama schlendrian szokásból, mellyhez képest
— törött szakadt — minden embernek kelle ma
gát a f a r s a n g  a l a t t  kisebb nagyobb mér
tékben mulatni; vagy talán annyira kizsákmá
nyoltuk immár kedélyünket a b ö j t i  mulatozá
sok által, hogy az Carneval urfi’ karnagyvesz- 
szejének illetésére megzendülni többé nem fo
gékony?! Mint mondám, ez volna a logicai 
thesis, mit ha az élet hovahamarabb kinevetni 
sietend, azoknak, kiket e dolog most vagy jö
vendőben bármiképen illethetne, ki fog a Hon
derű' hasábjain egész terjedelmében publikál
taim L.

Télhó 17. E z r e d  l e á n y a ,  víg opera 
2 flvb.

— 18. Z r í n y i ,  hősi szomorujáték 5
flvb. Irta Körner. E mü még mindig föl fol- 
jár — ijeszteni. Ma is megtette hatását, mert

a színháztól mindenkit visszaijesztett, s a né
zőhely meglehetősen kongott, mint a régi jó 
időkben, miknek visszavarázslásán úgy látszik 
nagy sikerrel működik a — sors? — vagy kik?

— 19. Y a s á l a r c z ,  tört. dr. 5 flvb. 
— A színház üreske, a holnapra előre hirde
tett jutalomjáték, közbejött akadályok miatt, 
továbbra halasztatik. Ennyit e mai előadásról.

—  20. B o r g i a  L u c r e z i a ,  nagy o- 
pera 3 flvban. Ma negyvenkettedszer.

— 21. Az u n a t k o z o t t ,  vj. 2 flvb. 
Bizonyosan viszonyosság' tekintetéből került 
színpadra, miután igen méltányos dolog, 
hogyha a közönség olly gyakracskán unatkozik, 
legalább hébehóba a színpadon is lásson unat- 
kozottat. Legalább ekkor aztán igazán vissza
tükrözi a színpad az életet. F r i e d  és 
H e k s c h  kisasszonyok— műkedvelők — éne
keltek s zongoráztak,— egyéb baj nem történt.

— ÜY.

K Ő IM .
— Az e g y i p t o m i  a lk i r á l y  nőül ve

szi saját legifjabb s legkedvesb leányát. A nász
ünnepek az 1001 éji mesékre emlékeztetők. 
Nyolcz napig minden szegény Cairoban ingyen 
vendégeltetik, s ugyan nyolcz napig valameny- 
nyi európai hivatalos a pascha’ lakomáira, eu
rópai hölgyek’ számára a harem és gyönyörei 
nyitvák. Ez idő alatt az alexandriai olasz opera 
ad előadásokat, s értük 25,000 francot kap.

C u z e n t  és L e j a r s ,  a pestiek előtt 
keserédes emlékű mülovarok Berlinben zsebel
nek , azaz zsebre rakják a temérdek jövedel
met , mert ámbár az árak a lómutatványok’ lát
hatásáért jócskán magasak, a circus mégis 
minden estve fúladásig tömve. Tout comme 
chez nous.

B e r l i n b e n  s z i n é s z i s k o l a  állíttatik; 
mellynek vezérlete a hires dramaturg R ö t - 
s c h e r  tanárra van bízva, az egész pedig a 
nevelésügyi ministerium alá helyezve.
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PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR ACAD. SZÉKFOGLALÓ’

É R T E K E Z É S E .
időn értekező azon 

megtiszteltetés
ben, a t. m. acad.’ 
tagjává választat
ni, részesült, e ki

tüntetés olly e- 
gyénben központosult, ki azt sem nem ke
reste, sem meg nem érdemiette, Nem ke
reste, mert a Múzsák’ világában, ihlett ke
bel nem ismer más jutalmat, mint mellyet 
a szent szüzek nyújtanak; érdemeket sem 
tön, mert tehetni nem képesült. Csak ö- 
szinte akarat tehát és csüggedetlen ügye- 
kezet egyfelől, másfelől pedig e drága 
honért örökre buzgó kegyeletek’ megemlé
kezése lehetének^szószólói azon többség
nél, melly öt a nagyon tisztelt magyar A - 
cademia’ múlt nagygyűlése’ alkalmával — 
midőn értekező messze édes hazájától ide
gen éghajlatokra költözött — e tiszteletre 
méltó testület’ tagjává emelte. Azon jó a- 
karat vezette, mondom, tagtársait a válasz
tásban, melly az őszinte törekvést fölszá
mítja tett helyett, a tudományok’ szerete- 
tét tudományosságnak bélyegzi, s ismere
tül róvja föl az ismeret’ hő szomját. Illy 
tekintetek vezérelték lesz, mondom, az ér
demes választókat, s csupán illy föltétele
zések alatt fogadható el értekező .ama ki
tüntető, de nem érdemlett T u d ó s  czímet.

Az Academiának egy újabb szabálya 
megkívánván tagjaitól, hogy azok székfog
lalásuk’ alkalmával szakmányukba vágó va-

lamelly értekezéssel beköszöntsenek, csu
pán e törvény iránti hódolatomat mutatom 
be önöknél, midőn, a szépirodalmi mező
nek egyik napszámosa enmagam — min
den időmet szétforgácsolt darabkákba el
szóró journalistai bokros gondjaim’ daczá
ra — e székbe ültem értekezni egy nagy 
költörül, kinek lángszelleme Homéroszét 
közelíti; költörül, ki mint statusférfi és lan
tos egyaránt nagy szerepet játszék nem
zete’ évkönyveiben ; költörül, ki a legdu- 
sabb irodalmak’ egyikének legragyogóbb 
csillaga; szóval költörül, ki — hogy a nagy 
név’ minden dicssugárát egy gyülpontba 
egyesítsem — a „ V e s z t e t t  P a r a d i 
c s o m ’“ szerzője.

Angol iralom az, mi által — ha édes 
magunkét kiveszem — leginkább voltam 
érdekelve mindig, mióta csak szerencsés 
vagyok bírni a kulcsot, melly ama golcon- 
dai dús szellembánya’ rétegeihez vezet; 
onnan hoztam én föl szellemi élvkoronám’ 
legdrágább gyöngyeit, gyöngyöket, mely- 
lyek a legridegebb élet’ göröngyeit díszít- 
ni képesek; mert, mondám már valahol — 
nem tudom mellyik munkámban — hogy 
valamikor az ember jelesb angol költők’ 
munkáit olvassa, boldogságtól tágul a hő 
kebel, és az ember szintúgy szereti, hogy 
él. Illy érzések indíták értekezöt Byron 
Lord’ élete s némelly munkáinak magya
rosítására ; illy érzések Shakspeare’ drá
máinak elemezésére, miként e jelen érteke- 
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zésre is, mellynek tárgyát az angol iroda
lom’ egyik legfényesb csillaga teendi,Mil- 
t o n s  annak különösen azon fenséges köl- 

• tészete, mellynek czíme , , Vesz t e t t  pa
r adi csom. “

Mondám fönebb, mikép a nagy költő 
nem kicsiny szerepet viselt political mezőn 
is ; nem fogja hát untatni, gondolom, önö
ket egy rövidke vázolat azon élet felöl, 
melly valódi életté csak túl a síron válan- 
dik. Milton’ életrajzát nem nehéz csinálni, 
mert míg az öt megelőző Shakspeare’ éle
téről alig vannak adatink, Cromvell’ titok— 
nokának minden lépte tudatik, nem azért u- 
gyan s nem is addig, míg titkárkodott, 
hanem azért és azután, hogy a Vesztett 
paradicsomot irta. Midőn Milton meghalt, 
senki sem ismerte többé a bitorló’ titokno- 
kát, míg szelleme kisértetként nem szállá 
ki sírjából, kérdésre vonni a világot, miért 
hogy nem ismerik öt a földön. Bámulva 
szemlélték utódok az elköltözött nagy szel
lemet, kérdezvén egymástól, ha vájjon 12 
ezer feledésnek indult vers’ Írója valóban 
halhatatlan-e? De a fény, melly előttük ra
gyogott, vakító vala ; pirulva süték le sze
meiket a kérdezők — s leborultak imára. 
Ekkor már tudni kelle részletesen, ki lett 
legyen ama cromvelli titkár, ama király
gyilkosságok’ mentegető röpirásza, ama 
vallást illető orthodox füzetkék’ szerzője, 
kit annyian utáltak , annyian megvetettek, 
olly kevesen ismertek.

Átok feküdt Milton’ nemes faján, melly 
a fehér rózsák’ polgárháborúiban minden 
birtokától megfosztaték ; atyja protestáns, 
nagyatyja catholicus volt, s ez kitagadta fi
át. Az ősi átok, átszökve egy ivadékot, 
megnyugvék az unokán.

Milton’ atyjának, ki jegyzői hivatalt 
viselt Londonban, egy agg család’ ivadé
kától, Caston Sárától lön egy leánya Anna, 
s két fia, János és Kristóf. A kisebbik Kris
tóf royalista volt s ismeretlen elhunyt 1688 
körül; János pedig, a költő, republicanus 
vala, s mint ollvan az utókorra nézve épen 
olly ismeretlenül elhalt volna, ha gyönyö
rű lantja’ zengései túl nem élik sírhalmát.

Miltonunk’ atyja zenészetkedvelö és hang- 
szerző lévén ömaga, e körülmény iratá hi
hetőleg költőnkkel e latin verset:

Dividuumque Deum , genitorque, puerque teiiemus.

Született pedig Milton 1608-d. év’tél- 
elö’9-kén a londoni City’ Bread Street ne
vű utczájában. Nevelése tudományosan mü
veit volt, ama nagyszerű genius’ (Shak- 
spearet értem) sírhalmának árnyában, ki 
midőn, sírba szálló, sceptrumát Miltonnak 
átadá, ez alig számíta 8 tavaszt. Kisebb 
iskoláit a londoni Szent Pál tanodában vé
gezte, honnét 17-dik évében a cambridgi 
Christ-Collegiumba vitetett, hol feltűnő 
szépsége miatt a christ-collegiumi hölgy
nek neveztetett s olly sokat tanult, hogy 
lelkének megfeszítése testi gyöngélkedést 
s a túl ságos olvasás szemgyöngeséget o- 
kozott. Költői tehetségének nyomait ez i- 
dökig lehet vinni, mert ott már derék la
tin verseket és jeles zsoltárparaphrázokat 
írogatott angol nyelven. 1628-b. baccalau- 
reusi, 1632-b. pedig tanári czímmel fölru
házva , hagyta oda az egyetemet. Onnan 
falura költözött atyjához, hol öt évig te- 
metkezék el görög és latin classicusok' 
olvasásába, s idörül időre Londonba utaz
ván , könyveket vásárolt s órákat vett ma- 
thesis-, viadalmesterség- és z mészetben. 
1624és 1638 közt irta ö A r c a d e s t ,  C o- 
mu s t ,  L y c i d a s t ,  A l l e g r o  és Pen-  
s e r o s o  czímü költeményeit s több latin 
elegiáit. 1638-d. évben utazni ment, s Pá- 
risban amaz I. Károly’ követétől fogadta- 
ték a legszívesebben ( Scudamor e ) ,  ki
nek meggyilkoltatását apologizálta volt ké
sőbb a republican. 0 mlga mutatta őt be 
a nagy Grot i usnál  , Sveczia’ Krisztiná
jának akkori követénél, s a legszívesebb 
ajánlatokkal látta el öt mindazon helyek
re , mellyeket a fiatal költő megutazandó 
vala. Firenczében Ga l i l e u s n á l  tisztel— 
kedett, ki csaknem megvakulva, kerülgette 
az inquisitiót, s kiről— amaz,égi futárról4 
— Vesztett paradicsomában több helyütt 
ihletve emlékezék : , n u n c i u s  s i d e r e -  
u s‘. Romában a híres Ho l s t e n i u s s a l ,  
ama vaticani tudós könyvtárnokkal, B a r-
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b é r in i bibornok- és több más akkori ne
vezetességekkel társalga. Nápolyban T or
quat o Tasso'  öreg barátjától, a lelkes 
Mans o  marquistól nagy szívességgel fo
gadtatott, kitől egyszer szent Gergely pá
pának ezen versével üdvözölteték:
„ ü t  mens, forma, decor, facies, m os, si pietas sic, 

Non Anglus, verum herele, Angelus ipse fores!

melly tisztelgést a nagy költő, egyikében 
Ma ns us  névvel megtisztelt gyönyörű ec- 
logáinak, következő udvariassággal viszon- 
zott:
,Di s dilecte seuex, te Jupiter aequus oportet 
Nascentem, et miti lustrarit lumine Phoebus, 
Atlantisque nepos , neque enim nisi charus ab ortu 
Di’s superis, poterit magno favisse Poetae.'

Itáliából — honnan haza térő útját 
megint Román és Firenczén át vette volt 
Velenczéig, s mindenütt régi jó ismerős
ként üdvözöltetett— Göröghonba volt szán- 
doka utazni (minő elöpostája lesz vala By
ronnak egy Milton!); ha hazája’ zavarai 
vissza nem hívják öt a tengerek’ királyné
jától , Adria’ leggyönyörűbb szirénájától, 
Yelenczéböl — melly most is, midőn hal
dokol, olly fájdalmasan érdekes, olly mond- 
hatlan gyönyörű! (Folytattatik.)

—•+S*<4*—

EMLÉKLAPOK EGY FŐRANGÚ 
HÖLGYHEZ.

XII.

Borongtam, mert borongás életem,
Szédítő hegyre vitt a képzelet,
Mélység s magasság mint tetszett nekem ! 
Fenn álltam, a kicsiny világ felett. 
Körülnézék, s nem volt e g y  s z í v  velem : 
Mi az: n a g y  lenni? mostan képzelem.

XIII. I
Megjártam ismét a hegy’ csúcsait,
Csak a teremtő állhat maga itt ;
Lenéztem, s kis férget látott szemem,
Kit egy más eltiporni vágyott.
Körülem senkin nem segítheték,
(Olly puszta és halott az égvidék)
Elhagytam a magas világot —
S mondám : féreg! h o z z á d  ereszkedem.

XIV.

Fenn, fenn vagyok. Az ég alattam áll,
Alattam a megmérhetlen folyam,
Ki van hasítva a hegynek szive,
Mélység magasság összeforrva van.
Hölgy! messze f ö n n ,  velem, ki lenn vagyok, 
O ö s s z e f o r r s z - e ,  mint e m a g a s o k ! ?

XV.

Fönn te csillag, mért ragyogsz te úgy rám ? 
Kedvesemnek tán testvére vagy?
Bárkié légy, fényed ismerősöm,
■Ám belőle másoknak ne adj. —
0 a csillag e z r e k n e k  világít,
És h i d e g e n  veti le sugárit!

XVI.

Csak egy pillantást adj dicső szemedből,
Csak egy sóhajtást forró kebleden!
A jó napot vedd el mind életemből; 
Fájdalmaid mind én kiszenvetíem.
S z e m e d ’ sugára l e l k e m ’ szíja fel,
A láng so  h a j b a n  é n  borulok el.

— —

EGY VÁZOLAT JELENK O RUNKBÓL
IRTA

CSISZÁR AMÁLIA, GRÓF NEMESNÉ.
(VÉGE.')

III.

VISZHANGOK.
És szerelmem hamvas üszke
Még utólszor fölvilágít, —
Síri fáklya — —  —

K u n o s s.

Három év múlva Irma Pozsonba uta- 
zék övéivel, hol öt minden olly elevenen 
emlékeztető Szerafinra vagyis élte’ legbol
dogabb szakára; a kijárást kerülte s be
tegség’ ürügye alatt szobáiban tölté nap
jait ; félte s mégis buzgón ohajtá Szerafin’ 
látását, végetlen feszültség kínzá egész 
lényét.

— Emília Pozsonban van, — mond 
egy reggel Havasy — láttam, úgy lehet té
ged is meglátogatand.

A nő heviilt örömében, s képzelhető, 
hogy nem várá el Emíliát, hanem önmaga 
siete látására.
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Irma’ szíve ötévi keservet és küzdést 
tára föl Emília’ résztvevő lelke előtt, eny
hítő könyek látszának fásult keblét olvasz
tani, s a jégkérget, melly jó szíve körül fa
gyott volt, mély és forró sóhajok repesz- 
ték. Emília lehetőségig csöndesíté barát- 
néját, biztos együttlétüket semmi sem há- 
borítá, midőn a külszobában bátor léptek 
hallatának. Irma elsápada, ö azon lépteket 
ismeré, ah! nem e g y s z e r  figyelt volt ö 
várakozás és kéjérzetek közt azokra. Az 
ajtó megnyílt s belépe Szerafin, büszke 
tartással, — szebb mint valaha.

Megmondanék, szives olvasó, sze
gény Irmának e pillanatbani hogylétét, de 
azt leírni lehetlen. Ki valaha föllengései’ 
szép egébiil, r ö g t ö n  e föld’ prózai kínai
ba visszaesők, s csak távul, elérhetlenül 
látja üdvét, érteni fogja Irma’ kínos kéjér
zetét, ki pedig rendülhetlen örök szerel
met egy  tárgy iránt női szívben nem hisz, 
az nevetségesnek tarthatná Irina’ szivének 
hallható dobogását s szemeinek egy perez
re elsötétedését. Szerafin társalgása’ szo
kott könnyüdségével készté beszédre a za
varodott hölgyet, s jelleméhez képest mu
latságát találá ennek fölindultságában, míg 
Irmának szava is elakadt, s minden szóra, 
mit Szerafin mondott, lelke’ egész tehet
ségével s elbájoltatva figyelt. Minden — j 

egy harmadik előtt tán egyszerű, monda
nám mindennapias vagyis szokásos — be
széde Szerafinnak egy örökkévalóságra 
vésödék Irma’fogékony elméjébe, ö a mon
dottakat örömmel — noha alaptalanul — 
magyarázd óhajtása szerint, s ha voltak e 
találkozás közben és után szíve’ szenté
lyében meggyőződések Szerafin’ részvéte, 
sőt tán épen szerelméről is iránta, ne cso
dáljuk, mert vajmi sóvárgott enyhet ad 
szomorú éltünkben egy bálványozott lény’ 
rokonhajlama árva szivünknek!!!

Irma tüstént távozni akart, de válni e 
perez boldogságától nem tudott, míg vég
re tulcsigázott képzeményi elhiteték vele, 
hogy az egész jelenet csak egy jótékony 
álom. Nem sokára azonban erőt vön gyen
ge szivén s az agg Rónai’ szobájába távo-

1 zék, más ajtón szállása felé siető, honnan 
Havasy — szerencséjére — ügyvédjéhez 
menve, a dúlt keblű hölgy fakadó könyei- 
nek szabad folyást engede. Emíliát még 
egyszer látá s hü keblén kizokogva szíve’ 
viharát, búcsút vön tőle.

Irma napról napra komorabb és bete
gesebb lön; Szerafin’ elfeledhetlen képe 
Prometheus’sasaként marczanglá megújult 
erővel szerető szivét; előbb türelem és i- 
parral folytatott házi foglalatosságait, sőt 
kötelességeit is elhanyaglá, vagy épen 
visszásán teljesítő, az emberek’, de főleg 
férje’ társaságát kerülé, miből ez végtére 
neje’ titkát gyanítni kezdé.

Minél engedékenyebb, minél gyön
gébb volt Havasy viszontszerettetése’ ön
tudatában vagy legalább képzelésében, any- 
nyira elszilajodék ezen eszméi’ kifürké.- 
szése közben. Visszaidéze emlékébe min
den legcsekélyebb eseményt e tárgyban, 
hideg vérrel kezde búvárkodni házassága’ 
és volt szerelme’ folyamában, de boszútól 
lángolva végzé utógondolatait ezekben, s 
magát Szerafmnal összehasonlítva, hiúsága 
felségbántást láta neje’ érzelmében, ha 
gyanúja valósulandna; mert emberi főgyar- 
lóságink’ egyike az, hogy mások’ jelessé
gét fölöttünk nem szeretjük — legalább 

í minmagunk előtt — elismerni.
1Y.

KIFEJLŐDÉS.
— —  —— ses larmes 
refluaient en dedans et 
retombaient une á une 

, sur son coeur.
Dumas.

Ismertek e férfit, olvasónöim, ki azon 
álhiedelemben él, mikép csak hideg ko
molyság és kimért komorság legbiztosb 
vezérek a női szív fölötti győzelemhez ? 
Ha igen, győzzétek meg, szelíd lelkek, — 
azon hatalomnál fogva, melly kellemeitek’ 
sajátja — elvük’ alaptalanságáról, s azt 
egykor önmagok meg fogják köszönni; 
mert ki bírná fölszámlálni mindazon bol
dog órákat a szerelem’ úgyis olly fölötte 
rövid naptárában, mellyektől ezen erölte-
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tett szokás által nem csak megfosztják ma
gokat, de helyökben csak fájdalmat és ke
servet ízlelnek és izleltetnek!

Havasy is azon szerencsétlen gondo
latra jött, mikép a nők magokat elbízva, 
megunják a hízelgést és nyájaskodást, sőt 
hogy túlságos kedvezéseknek a férj’ ré
széről, elkerülhetlen szüleménye a papucs
kormány, melly alatt nem ritkán esküsz
nek aztán házibarátokká, kik tehetik. Nincs 
szabály kivétel nélkül, s ha ö képes lett 
volna Irmát j ó 1 átismerni, könnyen átlát— 
hatá benne a kivételt, mert ki olly szen
tül , hűn, magasztaltan és önmegtagadásá
val, az isteni lángból kölcsönözve tud sze
retni, szerelme’ bálványozott tárgyát kép
zetében minden emberi gyarlóságokon fö- 
lülemelve, s mégis üdve’ reményeit gyer
meki szent kötelességének odaáldozza, az 
bizonyára csak szellemi gyönyörök’ élve
zetére számol amaz ígért túlvilágban, melly 
egyedüli reménye.

Havasy szilárd elszántsággal felsösé- 
get akara magának kivíni neje’ ellenében, 
s csekély egyéniségét Irmával minden á- 
ron megkedveltetni kiváná; azért — gyön- 
gédtelenséghez folyamodók, mi későbbre 
— sikeretlensége’ következtében — vad
ságban végzödék; mert igen természetes, 
hogy neje fokonkint hült iránta, s végre 
még tekintetétől is remege férjének, ki di
adalára büszke, a gyöngéd érzelmű Irmát 
soha egy nyájas szavára sem méltató. De, 
noha ez Havasy’ kényuralma alá türelem
mel veté magát s gyakran túlzott igényei
nek is fáradhatlanul megfelelt, míg teheté, 
még sem reméljük, hogy zsarnoka’ lelkét 
betöltötte volna önállása, sőt a sulyirányt 
e g y s z e r  elvesztve, frigyhozó bizalom 
többé kötésüket nem boldogító; ők együtt 
éltek, mert máskép nem lehete, s hogy illy 
feszült állásban végtére nem engedtek-e 
sziveiknek korláton túl csapongást? ne
héz volna rá megfelelni.

Irma mélyen érzé balsorsa’ súlyát s 
könnyen kiismeré, mikép Szerafinben van 
minden nyomornak kútfeje, de azért meg 
nem sziint öt mélyen és örökön szeretni;

— és kárhoztathatjátok-e öt érzelméért? 
Ki ezt tenné, az i g a z á n  soha sem szere
tett s nem tapasztalhatá, mikép a f é l t é 
k e n y  szerelem csak önzés, míg azon is
teni láng boldog és boldogtalan esetekben 
is egyaránt melegít, viszonszerelem nélkül 
is még akkor is üdvezít, midőn tárgya csak 
keserű könyük’ t e n g e r é t  csalt ki sze
meinkből.

Szerafin megtudván későbbre Irma’ha
tártalan szerelmét iránta, szivéből sajná
ló a busongó nőt s egész részvéte iránta 
talán csak is ennyiből állt; de azért,ha Ir
ma rendülhetlen marada, senki se kétked
jék jellemében vagy épen eszében, mert 
ö ha Szerafint imádta, nem csak üres, de 
páratlan szépségének hódola, nem: Szera
fin minden varázserejével birt a salon’ em
berének, sőt egyik legkitűnőbb csillaga volt 
azoknak, s finom műveltsége lángeszet 
tükröze vissza, mi máskép nem mi ndi g  
elválhatlan társa a választékos magás ne
velésnek. Szerafin tehát, változékonyságát 
kivéve, félistenként állt Irma’ lelke előtt, 
s vajmi örömest menté kedvese’ azon e- 
gyetlen hibáját, miszerint csak épen öt 
nem volt képes * szeretni! s errül hősünk 
tulajdonképen mit sem tehete, de még sem 
mellőzhetjük azon gyönge megjegyzést, 
mikép fölötte rósz tréfának tartjuk, véd
telen sziveket meggyőződés és hő érzet’ 
hiányával, régi viszonyok és új kalandok 
mellett is, mézes szavakkal áltatni.

Ha regényírói szabály szerint akar
nánk eljárni: ítéletet, borzasztó kimenetelt 
függesztenénk Szerafin’ sorsához s késő 
megbánást; Irmának győzelmet s Szerafin’ 
irányábani megvetést vagy feledést; fér
jének is valaii.eíly szerelmi kalandját hoz
nánk föl a dolog’ rendszeres kibonyolítá
sára ; de hü elbeszélésünk határt szabott 
toliunknak, azért még röviden ismételjük, 
mikép Irma szenvedései közepett egy iste
ni fénysugárt tekinte Szerafin iránti sze
relmében. Ha a korányt elvesztett kedve
séhezi sóhajokkal üdvezlé, s estve könyek 
bágyaszták szemeit álomra; lelke annyira 
megunt hüvelyéből kiohajtkozék s a síron-



túli viszonlátást remélnie , hinnie engedé, 
boldognak érzé magát. Ábrándozásban bi
tét néha összevétve Szerafinnal, mindket
tőhöz egyenlő kegylettel ragaszkodók, s 
ha egy isteni szózat visszaidézé korlátiba 
beteg lelkét, ismét csak a fölött vitatkozók 
önmagával, lehetséges lenne-e, hogy egy 
mindenható Isten olly remek müvét mint 
Szerafin, össze engedhetné zuzatni valaha 
halál által?! Ezen tusakodásait zűrje a gon
dolatok-, képzemények-, kételyek- és re
ményeknek burkoló — természetesen — a 
jövő’ homályába; ö végtelenül szenvedett 
hő szerelmében, nem lévén ellenben földi 
éltében más vigasza, ugyan csak szerel
ménél. —

Itt végződik elbészélésünk, mivel hő
seinknek mindeddig más végük nincs, ha 
csak azt nem említjük meg, mikép — 
míg Irma keservében üdvezül és egészen 
elhervad — Szerafin bizton halad az ide
iglenes boldogság’ kétes és a szerencse’ 
fényes utain, Havasy pedig könnyen talál 
vigaszt házonkivüli folytonos szórakozá
sokban, s igy ezen é r d e k e s  lapokhoz 
irt csekély soraimat csak azon hő óhajtás
sal végzem : vajha minden, ki ,A bálrózsa4 
és ,Calderona4 czímü elbeszéléseket ugyan 
a Honderű’ tavalyi számaiban olvasta, e- 
gyesítné buzgó kivánatát enyémmel, bár 
Isten a könnyelműséget mindkét nemből 
végkép kiirtaná, s a lelkismeret’ hangját — 
melly létünk és enyésztünk’ éjjelén át e- 
gyedüli vezére lelkűnknek — megerősíte
né, hogy ezt soha el ne ölhessék az élve
zet’ kábító vágyai!

— —

V IÜ G T Ö R T É N E T .
D ie  W e l t g e s c h i c h t e  i s t  

d a s  W e l t g e r i c h t .
(Resignation) S c h i l l e r .  

Mióta ember földön él,
Gondol, cselekszik és rem él:
Majd éri egykor jobb idő.
De a világ máskép beszél,
Hogy minden egy rósz sorsszeszély;
A múltnál roszabb a jövő.

Nézd, a történet könyve im !
Még rajta vannak könyeim,

Olvasd! ezt vértanúk irák. —  
Hol volt az első lázadás ? 
Egekben, mond a szentirás:
Istent letenni akarák. —

Az égben hűtlenség lakott.
Tán jobb a föld ? lásson napot,
És a teremtés’ műve lön.
S mi lelt? az első emberek. 
Törvényszegők és hűtlenek ;
A bűn s halál világra jön.

Jöttek prophéták, jó, hamis,
Mi régen volt, van az ma is, 
Isten' vallását hirdetők.
Jó volt a hirdetett ige,
De rósz az emberek szive.
S az Isten megfeszítteték!

A fényt a gyarlók nem bírák. 
Sötét lön újra a világ,
Örültek a sok vérszopók.
A jók világért küzdtenek;
S ők másokért elestenek,
S mondták : valának sok bohók!

A vallás később kialudt,
Mondák, sok jós sokat hazud,
S az ember állatlény leve. 
Imádták a tüzet, napot,
Az Isten a földön lakott —
Az ember nem gondolt vele.

S z a b a d s á g  lett a nápvezér, 
Véres volt balban a kenyér,
Élet s halálért küzdtenek. 
Embervér volt a fegyveren,
A síkon és a tengeren ;
S a küzdők ? lánezot nyertének.

Száz zsarnok nyaktilóra lép, 
Boldog s szabad nem lett a n ép : 
Száz új lön s zsarnokabb helyén. 
A vérből béke nem fakad;
Az ember nem lehet szabad: 
Régibb a bűn mint az erény.

J o g  és i g a z s á g  volt a szó, 
Mért küszködött a rósz, a jó ; 
N y o m o r  lön a harcz’ végzete, 
így küzde a világ soká,
A r é g i  roszat megszoká :
S áldott s z o k á s  lön élete.

Most nézte mind a szép napot.
Az életért hálát adott ;
Harmatra várjon a mező.
És a kifáradt nemzetek 
Most békességért küzdtenek,
Es b é k e  földre még se j ő !

Nem folyt hiába annyi vér!
Mert minden talpalatnyi tér
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Jog s kény szerint elosztva lett.
A nép behunyta most szemét:
Fejében szégyenlé eszét,
Látá a czélt —  ö n é r d e k e t  . . .

A múlt mindig jövőt terem ;
Átok van minden emberen,
Nem m á s  ez átok —  ö n m a g a .
A boldogság m a g u n k b a n  áll.
Magára senki nem talál —
M á s u t t  keresni nincs joga.

HIADOR.

— —

NÉHÁNY SZÓ
AZ ÉLETDELEJZETRÖL S ANNAK 

GYÓGYSZERI S ÉLETRENDI TEKINTET
BEN A HASONSZENVHEZI 

VISZONYAIRÓL,
R O SE N B E R G  K. H .

TUDOR ÉS MEGYEI T. FŐORVOSUL.
(Folytatás.)

Ekkorra a rég kívánt bizottmány ki
neveztetett Mesmer’ elméletének megbirá- 
lására. Véleménye, noha a tényeket tagad
nia nem lehete, oda ment ki : hogy az e- 
gész dologban semmi sincs. Csupán J u s 
s i e u ,  a bizottmány’ egyik tagja nem a- 
kart szemet hunyni az igazságra, ugyan
azért különvéleményt nyujta be, mellyben 
a delejzeti tényezőt az élő organismusban 
va l ami  l é t e z ő n e k  elismerte. Azonban 
úgy látszik, hogy a szaktudós kar’ véle
ménye a delejzeti gyógymód’ használatára 
nézve nem volt valami különös befolyás
sal, a mennyiben keresettsége csökkenés 
helyett mindennap nőttön nőtt. — Eslon 
tudor helyett most már A u b r i s tudor ál
lott Mesmer mellé, ki még 1842-ben élt, s 
mint az állati delejzet’ buzgó híve, Mes- 
mert ma is a leghőbb enthusiasmussal tisz
teli. Eljárása nyilvánosan, C o q -  H er o n 
utcza’ azon palotájában történt, mellyben 
most az idősb 1) u p i n lakik.

Mesmer’ titka azonban később— mint 
ellenei állítják, az ő nyervágya miatt — 
méltatlan kezekbe jutott, mellyek visszaé
lés és csalások által az állati delejzet’ hi
telvesztésére sokat tőnek. De ma^a Mes

mer végig tisztán tartá magát azon vissza
éléstől, mellyet kivált E s l o n ’ iskolájának 
méltán szemére lehete hányni; neki az ál
lati magnetismus mindig csak gyógyszer 
maradt, s elejétől fogva hangosan nyilat
kozott mindazon kísérletek ellen, mellyek 
a delejkórosakkal néha csupa űjságvágy-, 
máskor még kárhozatosabb czélokbul el- 
követtetének. E volt oka, hogy ö sokak 
által, kiknek közelebbről szemmel tartha- 
tására alkalmuk nem vala, gyaláztatott s 
elfajult tanítványival egy osztályba soroz- 
taték. De legyen tisztelet és hála a jó ügy’ 
azon igaz barátinak, kik hogy a minden te
kintetben ártalmas garázdálkodást korlá
tolják, társulatokba lépének a végett, hogy 
az állati delejzetet, mint gyógymódot, a vi
lágnak fentartsák. Köztük reánk nézve leg
fontosabb az, mellyet P u y s e g u r  gróf 
Strassburgban létrehozott.

Utóbb L a v a té r’lángeszének lönfön- 
tartva, a német buvárlatnak ezen eredmé
nyét honi földére visszavinni, mint ki azt 
1787-ben épen a strassburgi társulatnál 
megtanulván, B i c h e r, 01 b e r s és W i e n- 
hol t  brémai orvosokkal közié. — A né
met komolyságnak könnyű volt a magot 
héjától elválasztani s az ittott mutatkozó 
nyegle hozzátételeket, mellyek alatt az ál
lati delejzet’ tana Frankhonban elfajulni 
készült — eltávolítni. Itt öltözteték azt il
lő tudományos alakba, — s a legérdem- 
dusabb, legtanultabb orvosok nem tárták 
méltóságuk alattinak ezen annyira fontos 
tárgy’ megvizsgálását; úgy hogy ma már 
kevés igazán gondolkozó orvos van, ki 
bensöleg ezen tan’ igazságától át ne volna 
hatva. S mégis mi ritkán emelkedik e mel
lett valódilag tudományos szózat! — leg
ritkábban magok az orvosok’ köréből, — 
kiknek j edig leginkább érdekékben állana, 
annak érdemeit nem hagyni megcsorbíttat- 
ni. Sőt mi több, épen ezek közt lehet ma 
még találni legmakacsabb ellenszegülést e 
napnál világosabb igazság ellen. Mi lehet 
ennek oka ? Épen az, hogy az illy czéhes 
testületek a tudományt kézi mesterséggé 
alacsonyítják s körükben senkinek, kivált
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pedig korlátolt nézetük szerint arra föl 
nem jogosítottnak meg nem engedik, az is
kola által szentesített schlendriánon túl
lépni. Mindez ugyan már régi história, de 
mégis mindig új s mindannyiszor előfor
dul, valahányszor az otthonos kényelem
hez szokott ész egy új igazságot egyszer
re nem bir megemészteni.

Most már ideje tárgyunkhoz visszatér
nem. Itt tüstént következő kérdésekkel ta
lálkozom, mellyek’ megfejtésére kötelezve 
érzem magamat : 1-ször mi az á l l a t i  
d c l e j z e t ?  — Bármi kevéssé vagyunk még 
eddig képesek tudomásunk’ jelen állásában 
ennek teljesen kielégítő meghatározását 
adni , midőn az erőt, mellyböl mindezen 
tünemények származnak, lényegében nem 
ismerjük : mindazáltal a következőt, mint 
igazat bátran elfogadhatjuk : Állati delej— 
zet nem egyéb, mint két vagy több ember
nek egymásrai kölcsönösen viszonyuló a- 
zon hatása, melly által olly tünemények 
idéztetnek elő, a mellyek betegeken, bizo
nyos esetekben, különleges gyógyeröt bi
zonyítanak , az egésséges életmüvezetet 
pedig beteggé teszik, s bizonyos mivele- 
tekben, péld. dörzsölésben stb állanak. — 
Ezen tünemények néha egészen az alvajá- 
rásig s elragadtatásig — extase — foko
zódnak. Gyakran azonban a mondott tüne
mények magoktul, egy második’ hatása nél
kül is bekövetkeznek, s ezt sokan a csil
lagzatok, nevezetesen a hold’, nap’ beha
tásából fejtik meg. Mi ezt vitatni nem a- 
karjuk, minthogy illyesmit megmutatni a- 
karni, meddő speculatiónál nem volna e- 
gyéb; ámbár kivált a hold’ befolyása éber
alvókra eléggé szembeszökő.

\  alamint hát minden kétségen túl le
vő tény az, hogy a delejzet, minden tüne
ményeivel együtt — mint Jussieu mondá 

valami létező : szintolly kevéssé volt 
mai napig lehetséges, annak lélek- vagy 
természettani okokbul magyarázatát adni; 
s én egyátalában meg nem felelnék e czikk’ 
feladatának, ha mindazon kísérleteket, 
mellyek illy czélból tétettek , felhordani s 
az elmélet taglalatába ereszkedni akarnék.

Úgy hiszem jobban eltalálandom olvasóim’ 
kedvét, ha ettül tökéletesen elállván, át
térek a 2-dik kérdésre : t. i. m e l l y e k  
az á l l a t i  d e l e j z e t -  á l t a l  e l ő i d é 
z e t t  t ü n e m é n y e k ?

Ezek vagy ollyanok, mellyek a delej— 
zettnek testén, vagy mellyek annak lelké
ben mutatkoznak, tehát : természetiek és 
lelkiek. Lássuk előbb az elsőket, a mely- 
lyek ismét vagy közönséges tünemények, 
azaz : minden delejzett körül egyaránt 
mutatkozók; vagy k ü l ö n ö s e k ,  mellye- 
ket csupán egyes, fölöttébb felizgatott é -  
Ietmüvezeteken láthatni. Illy közönséges 
tünetek már : változások a közérzékben, 
némellyeknél észrevehető hőség, mások
nál gyönge didergés s roszullét. Az élet
munkásság fölmagasul s a véredény- és 
idegrendszer egyaránt osztják azt, a de
lejzett egész testén valami keresztültódu- 
lást érez, az ütér teljesebb- s élénkebbé 
le sz , a bőrön tetemesb pirosság és meleg 
ömlik e l, a kigőzölgés növekszik, mivel 
jóllét s vidorság’ érzete van összekötve. 
Azonban némelly rendkívüli esetekben é -  
pen az ellenkező áll be. Nevezetesen : az 
ütér kisebbé s egyenközütlenebbé válik, 
szívdobogás és megdöbbenés következik 
be s a megnehezült tagokat érezhető ro
szullét fogja el.

A fönebb elöszámlált gyakori kedvező 
jelenetek huzamosb műtét közben az élet— 
müvezet’ egyes részeire s azok’ működé
sére is átmennek. Az izommunkásság fel
magasul, az eddig lankadt s nehéz mozdu
latok könnyebb, hevesebb és szabadabbak
ká változnak, a lélekzés egyenközűbb, a 
hiányzó étvágy újra helyre áll s minden 
működések szabályszerűbbek. De ha a fön- 
kitett kellemetlen tünemények idéztettek 
elő közvetlen a delejzés után : ezek is 
szintúgy növekednek a műtét’ folytatása a- 
latt : lázrohamok állnak elő, vértolulás, 
görcsök, — utóbbiak kivált igen gyakoriak.

(Folytattatok.)
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H IM O R IST IC A I ÉLETKÉP.

IRTA

Jósika  Miklós.
Személyek:

ÍR I S ,  AGL ÁJ A,  S Z E R K E S Z T Ő .

(Kárpitok s függönyökkel ékített salon, egyik szöglet
ben zongora, az ablakközökben szobordiszítműnyek, 
a salonbul nyíló szomszéd szobában csinos állványon 
magas tükör előtt egy vörös arrah l) tollászkodik. Min

den csínt és divatos ízlést lehel.)

AGLÁJA (belép, körültekint). Ah — ablakfüg
gönyök , kárpitok, csinos bútorzat — művészi 
képek— (balra néz) szobrok — csak lássa az em
ber. Én ezen jó urat egészen más körülmé
nyek közt gondolám. Nálunk a vidéken — 
mert hiszen vidékieknek neveznek bennünket 
a gőgös fővárosiak — egymásután 3 divatlap 
megbukott már, néhány almanach’ kíséretében 
— s a szerkesztők fényű székeken ültek s ab
lakaikban szorgalmas pókok motólálták a leg
finomabb honi kelméket (bámulva jártatja újra kö
rül szemeit). Hát még a vesztett paradicsom, (el
födi szemét) meilyben az a veres csóka praesideál, 
mellyet a jó ur mindig arájának nevez. Szép 
ara mondhatom — ..no  hiszen a gustus sokfé
le... Annyi igaz, hogy ezen igazgató szerkesztő 
urnák igen éles nyelve van, s nagyon kuruez 
emberke, kinek kedvében kell járni.... Lépteket 
hallok — vájjon ki lehet?— női hangok —  ah! 
bizonyosan Sanspareille Fanni kisasszony, az 
új párisi tánezosnő, ki egyenesen Moskauból 
jött, hol egy gyémántokkal kiszalmázott ezo- 
bolyt s egy finomul aranyozott kancsukát ka
pott ajándokul.

IRIS (belép, megpillantja Agláját, magában). 
Ez bizonyosan az új tánezosnő — (nyájasan köze
lit— magában) ismerkedjünk meg vele.... csak ma
gyarul tudna.

AGLAJA. Ön alkalmasint az igazgató urat 
keresi ?....

IRIS. Nincs különben, de már megszok
tuk a szerkesztő uraktól Pesten, hogy számos 
elfoglaltatásaik miatt várakoztatnak magukra. 
Örülök hogy a köz időt illy kellemes társaság
ban tölthetem.

AGLAJA. (hajtogatja magát) Részemről a sze
rencse.

IRIS (magában) Ha ez a cachuchát csak 
annyi grace-szal lejti, mint a mennyi bókjaiban 
van ! — (hangosan). Ön olly tökéletesen beszél 
magyarul —------

AGLAJA. Ön is , — valóban — ez megle
p e tt— tehát nem volna ön frank születés? 1

1) Indiai holló , papagálynera.

IRIS. Frank születés? — de igen; atyám 
frankhoni kivándorlóit, de itt növekedtem,— 
de ön , Ön ? —

AGLÁJA. Én tősgyökeres magyar leány 
vagyok, még pedig kecskeméti.

IRIS. Kecskeméti ?
AGLÁJA. Az ám! —
IRIS. Különös, — de mindegy — mivel a 

szerencse itt összehozott, ön nem tagadandja 
meg kérésemet.

AGLÁJA. Szóljon, parancsoljon ön. j e 
gyeztetve) Ön ne kétkedjék, mikép csekély te
hetségeim egészen szolgálatára vannak , (magá
ban) bizonyosan arra k é r , hogy szóljak mellet
te a szerkesztőnél.

IRIS. Vendégszereplésem’ ciclusa közeled
vén, legyen olly szives azt közremunkálása ál
tal dicsőíteni, s a jutalmamul adandó drámában 
tánczolni.

AGLÁJA. Tánczolni? mit gondol ön? Én 
nem vagyok tánezosnő, én Thespis szekerének 
első helyén ülök — mint színésznő. Igaz hogy 
eddig csak vidéki színházakban tevém kísérle
teimet— de n a g y  sikerrel: igy például meg
súghatom kegyednek, mikép a szerkesztő urat 
magát lefőzte játékom.... Holdmezővásárhelyen; 
(titkolódzva , ravaszon) tulajdonkép saját intésére 
jelenek itt meg.

IRIS, (megvetöleg hidegen,) Oh — ön v i d é 
ki színésznő (gúnynyal), szabad-e nevét kérdez
nem ?

AGLÁJA. (apprehendálva magában) csak lássa 
az ember, minő fenn hordja orrát, (hangosan) 
nevem A g l á j a  — ön alkalmasint hallotta ezt 
már ?

IRIS, (iróniával) Üdvözlöm Önt—A g l á j a  
kisasszony — bocsánat ha nevét — talán—most 
hallom először; én kegyedet első pillanatban 
S a n s p a r e i l l e  kisasszonynak tartám!

AGLÁJA (kimondhatatlan büszkeséggel) Egy 
tánezosnőnek — engemet!! kövesse ön meg ma
g á t— még az csakugyan nem vagyok; — s 
ön — kit é n tarték annak , szabad-e tudnom 
kicsoda ?

IRIS, (magában)Kiállhatatlan! (hangosan, büsz
kén megvető tekintetét jártatva Agláján) Nevem 
I r i s ,  — egy ismeretlen nevecske ugy-e, melly- 
ről Holdmezővásárhelyen mitsem tudnak?

AGLAJA. ( összeszorítván ajkait) Sőt sőt — 
(magában.) Ez tehát az a büszke, ármányos, sze
szélyteljes primadonna— (hangosan) bocsánat asz- 
szonyom —

IRIS (büszkén s fitymálva) S minő szerepek
ben leend szerencsénk ön’m a g a s  tehetségeit 
bámulni ?

AGLÁJA. (magában) Várj mert megkinozlak; 
(hangosan) szeretnék mint Maria Stuart föllépni, 
ezt követnék aztán jelesb honi s külföldi drá-

2
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máinkban az első szerepek: G e r t r u d ,  B a n k 
b á n b a n ,  Grittiné,—Thysbe a syracusai zsar
nokban , Bornemisza Anna stb.

IRIS, (magában) Mind az én szerepeim; (han
gosan) valóban? (gúnynyal) nem kétkedem, itt szint- 
olly diadalt ünneplend (hangnyomattal) mint Hold- 
mezővásárhelyt. Azonban figyelmeztetem ke
gyedet, hogy ezek az é n szerepeim ; s mikép 
épen Bánkbán a z , mit jutalomjátékomul adni 
óhajtók.

AGLÁJA. (növekedő ingerültséggel) Ha Ön azt 
hiszi, hogy csak Holdmezővásárhelyen arattam , 
koszorúkat, igen csalatkozik: ott csupán az 
átutazott szerkesztő’ meleg ostromlására lép
tem föl— tréfából — az ott működött szegény 
vándorkomédiások’ kedvéért. De volt nekem 
azóta szerencsém a komlósi báró' híres házi 
színében is pár drámában az első szerepeket 
adni (egy csomó iratot von ki tározójából). íme asz- 
szonyom! itt az ő méltósága’ saját bizonyítvá
nya, itt a bárónétól és többektől ajánló levelek
— mind csupa grófok és bárók —

IRIS. (mérgesen s élesen) 0 ne fáraszsza ön 
magát; ismerjük ezt — ön fiatalka még — ő 
méltósága pedig.... s az ajánlók — szóval ezek 
is fiatalok — s igy —

AGLÁJA. (közbeszólva) Ön sértő kezd lenni,
— valóban, gondolom, kissé fiatalabb vagyok 
önnél, s ha párszor föllépek, remélem nem 
leend okom önnek- ellenséges indulatától tar
tani.

IRIS. Ellenséges indulat ? kegyed’ ellené
ben ? (szánakozva) o valóban furcsa elbizottság ! 
(pártoló kegygyei) sőt pártolandom önt!

AGLÁJA. (kitörve) Köszönöm, nincs szük
ségem pártolására,— a mennyit maga tud, any- 
nyit én is tudok.

IRIS, (megvetöleg) Ön falusi liba ! —
AGLÁJA. (tüzesen) Ön egy városi kofa !
IRIS, (az ajtó felé siet) Távozom, nehogy 

önnek vidéki kitörései közben fővárosi — mit 
mondok — nemzeti méltóságomat feledjem.

SZERKESZTŐ, (belép s lrist megállítja) Ho
vá , hová illy sietve, illy boszus képpel ? ezer 
bocsánat késedelmemért. Várjon ön—kérem—

IRIS. Bocsánat. — Önnek olly s z e r e 
t e t r e m é l t ó  vendégei vannak, mikép jelen
létem fölösleges. —

SZERKESZTŐ. (megpillantja Agláját —  magá
ban) Igen csinos— (fenhangon) nem eresztem önt;
(Aglájához) kihez legyen szerencsém? —

AGLAJA. (hajtogatva magát) S ön már elfele
dett? Agláját, kinek szerencséje volt nem régi
ben ön által fölszólíttatni —

SZERKESZTŐ, (nézegeti) Ah— emlékezem 
•—-a bajos művésznő, kit egyszer— ugyan hol

IRIb. (élesen, hangnyomattal) Holdmezővásár
helyen.

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

SZERK. Emlékezem,— üdvözlöm önt. Va
lóban , ugyan minő darabban is? — igen — ah 
Ön komikai szerepekben különös képességet 
mutatott s csinos hangocskája van —

IRIS, (kissé engeszteiödve) Bohó szerepek
ben ! —

SZERK. Ajánlom önnek e kedves terem
tést , mint honunk' első rendű színésznőjének.

IRIS. 0, Aglája kisasszony mint első ren
dű tragicai hősné — —

SZERK. (nevetve) Ah — a világért sem — 
ő vígjátékban van elemében.—

AGLÁJA. (csintalanul) Perse hogy azokban
— d e ------- -

IRIS. S ön Maria Stuartot szándékozik ad
ni? — —-

AGLÁJA. Igen, egy paródiában, mellyel 
magammal hozok, s egyedül számomra készí
tett egyike legtehetségdúsabb íróinknak.

IRIS. Tehát miért nem mondotta ezt mindjárt?
AGLÁJA. Mert önt akartam kissé megboj- 

gatni.
IRIS. Engemet? hm! furcsa Önhittség Ön- 

tül, s mi okon , ha szabad tudnom ?
SZERK. Béke, szeretetreméltó hölgyeim. 

Ön kedves I r i s  már a tüzpróbát kiállta; eme 
szende hölgyecske egészen más szakmánybán 
lép föl, s igy vetélyre nincs ok. De minthogy 
itt együtt vannak önök, legyen szabad tudnom, 
miben lehetek önök' szolgálatára.

IRIS. Ön tudja, mikep rövid szabadságom' 
idejét mindig művészi kiképezésemre szoktam 
fordítni, szeretném azt megkettőztetni.

SZERK. A kiképezést ?
IRIS. Dehogy, a szabadságidőt, és erre 

önt, a m i n d e n h a t ó  szerkesztőt szólítom föl, 
pártolását kérvén.

SZERK. 0  nekem épen semmi befolyá
som színházi ügyekben ; azonban a mit tehetek;
— s ön kedves Aglája?

AGLÁJA. Önnek saját szives felszólításá
ra, óhajtanék a nemzeti színházban föllépni.

SZERK. Nem lesz olly könnyű. A szegény igaz
gatót annyi felől ostromolják, hogy bizony sok
szor azt sem tudja fiu-e vagy leány?—Aztán ön
nek tehetségét, kedves Aglájám, még nem e- 
léggé ismerem. — Hah épen jó, mivel önökhöz 
szép hölgyeim, itt szerencsém van , legyen sza
bad kissé megkísértenem tehetségeiket— (Ag
lájához). Nem mintha kétkedném — mert látja ön 
ünnepelt lrisünket fogom legelőbb is kiexami- 
nálni — hanem csupán journalistai lelkismere- 
tem’ teljes megnyugtatására.

IRIS, AGLAJA. A mint tetszik.
SZERK. Jó , tehat válaszszunk rövid sza- 

vacskákat.
IRIS. Rövid szavakat?
SZERK. Igen, s kegyed e szavakat szere

pei szellemében fogja kimondani, kedves új
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§ vendégünk pedig a magáéinak szellemében. En
gedje ön legelőbb is Rachelnek háromszor is
mételt szavait, ,E g y r o m a i '  hallanunk. 
Hiszen tudja ön , hogy azt tartják szavalása’ 
fénypontjának.

E g y  r o ma i ,  szól a hölgy s azon egész 
büszkeség legyen vele kifejezve , mellvet egy 
romai hölgy érez , midőn e nevet kimondja.

E g y  r o m a i ,  ismétli a hölgy, s e sza
vában öszpontosul a kérdő dacz s egyszers
mind szánakozás, mellyet érez, mikor egy ro
mait e névre kell emlékeztetni.

E g y  r o m a i ,  végre, midőn a lelkes 
hölgy’ arcza lángol, vonásai megkeményednek, 
s a gúny s megvetés’ jegedt hidegségével lob- 
bantja e nevet egy gyávának szemére , ki ar
ra érdemetlen.

Figyeljen tehát kegyed: egy r oma i ,  büsz
ke önérzettel, egy r o m a i  kihívó daczczal; 
s e g y  r o m a i  gúnyos szánalommal.

IRIS, (szünet után) Egy romai! — egy ro
mai ! — egy romai! — —

SZERK. Pompásan ! most Önt kérem, ked
ves Aglája, feleljen ön kérdésemre e szócská
val: d e h o g y .

Hisz-e ön szavaimnak , ha kimondom, hogy 
ön szép és kedves, hogy vonásaiba szellemek 
írták az ihlet’... a magasztaltság' szavait ? 

AGLÁJA. (szerényen) Dehogy (o nein). 
SZERK. Lángol-e Ön honáért, s minden

ért mi azt emeli és dicsőíti?
AGLÁJA. (szenvedéllyel) De hogy ! (de meny

nyire).
SZERK. Szabadulnunk kell, — el — el in

nen— el a hidegen fontoló illőség’ korlátival, 
önt én imádom, Ön velem jő , el kell önt távo- 
lítanom, szende szűz, e bűvköréből az ármány
nak és csábnak. Követ-e ön engem?

AGLÁJA (vágyva s remegve.) De hogy ? — 
(azaz miként kövesselek én lány létemre, mint nőd , 
vagy mikép?)

SZERK. Te azt állítod kis dőre kertész
lány, hogy még soha sem csókoltál, hogy nem 
tudod mi az. Ah ha hihetnem! Kérlek kis Ilon
kám— látd szépen kérlek — csókolj meg.

AGLAJA. (Naiv selmasággal s tettetéssel, melly- 
ből kitetszik hogy eleget csókolt). De... hogy.

SZERK. Nem roszul. Szeretném most, 
szeretetreméltó Iris, ha Ön néhány kérdésemre 
e szócskával felelne: Én . —

Nézd ott vérében őt; e hideg tekintet té
ged vádol, ez összeszorílott ajk boszút idéz — 
te Ölted meg?

IRIS, (iszonynyal) Én !?
SZERK. Ki tette ezt? Ki volt a nemtő, 

melly szabaddá tette a hont ? ki döfte tőrét e 
nemtelen szívbe ?

IRIS, (büszke önérzettel) É n!
SZERK. Ah, nézd őt, — miként szorul

nak hálára kezei, miként lángol szemében a 
köszönet,— o ne tagadd, angyal, szárnyaid’ 
szelletét érzem az áldásban, melly itt terjed, te 
tetted ezt édes leányka ?

IRIS, (szerényen visszautasítólag) Én.
SZERK. Ki szólít csendes magányombul? 

Kinek léptei háborítják e vadont, hová a világ 
elöl rejteztem e szakadt kebellel?

IRIS. (Fáradtan de szenvedélylyel) Én.
SZERK. Te! nem csalnak szemeim ? éltem’ 

jó nemtője, angyalom te?
IRIS, (szerelemmel) Én.
SZERK. Ki látta őt, ki födözte föl ezen 

iszonyú gonoszságot ?
IRIS. (Elfelejtkező haraggal) É n !
SZERK. Te... az anya? s ki fogja őt itélő- 

szék elé idézni ?
IRIS, (növekedő habozással) Én !
SZERK. Vérpadra kisérni, ha törvény s 

igaz lesz?
IRIS, (kitörve megbánó anyai fájdalommal) Én !
SZERK. Remekül — mint mindig!— És 

Ön Aglája, lenne-e olly szives, kérdéseimre u- 
gyane szócskával felelni ?

AGLÁJA. Miért nem ?
SZERK. Ki fogja kikötött szabadságát ar

ra használni, hogy mig más színésznők ide s 
tova utazgatnak — e szünnapokat is a nemzeti 
színháznak szentelje ?

AGLÁJA. (kitűnő iróniával) É n.
SZERK. Ki utasítand mától kezdve min

den udvarlót vissza— s kerítendi szivét két
szeres jéglemezzel körül?

AGLÁJA. (Nevetve és csintalan elhatározott
sággal) É n.

SZERK. Ki leend a hírlapi bírálatok s 
megrovások ellen a legbéketürőbb, ki tekin- 
tendi a gáncsolok' szavait közvéleménynek s a 
gáncsolót kivétel nélkül prófétának?

AGLÁJA. (mintha valamit nehezen nyelne el —  
s középen irónia s gúny közt) É n .

SZERK. Ki fog legszorgalmasabban ének 
és szavalati órákat venni?

AGLÁJA. (álmosan és ásítva) Én.
SZERK. Dicső — pompás.
IRIS. Ön látja drága szerkesztő u r , hogy 

mi a legnagyobb készséggel feleltünk kérdé
seire. Hátha most már önlül akarnánk valamit 
tanulni, ki olly csalhatlan jeleit adja bírálati
ban a helyes felfogásnak? ón sokkal udvariasb, 
semmint az én kérdéseimre vagy kéréseimre 
egyébbel feleljen, mint e szócskával: I gen.

AGLÁJA. 0  én, mint vidéki, s kinek ön’ 
pártolásához igen, de engedékenységéhez m ég 
nincs jogom , —  én megelégszem ha ön nekem 
e szócskával felel: nem.

SZERK. Önök szépen megadák nekem 
szép hölgyeim ; azonban nincs méltányosb, mint

/
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kérése , — tehát első feleletem:

igen.  , .. ,
IRIS. Ugy-e draga szerkesztő u r , önnek 

pár száz előfizetővel mindig kevesebbje van, 
mint azt mondani szereti?

SZERK. (sebesen elhatározottan). N e m !  —  
áh — bocsánat, ön az ki kérdezett? (suttogva, 
körülnéz, némi iróniával) I g e n .

IRIS. Ön teszem költő... költőcske-------
midőn kegyed első verseit irta s kávéházi ba
ráti az öreg kürttel Önt lángésznek kürtölék, 
ezt tökéletesen elhitte, s később midőn verseit 
senki sem vette s munkái kötelekre szaporod
tak , nem azt vélte, mikép az olvasóközönség 
uszályt fog képezni a könyvárus’ boltja előtt ?

SZERK. (Apprehendálva gúnynyal) I g e n !
IRIS, (tragikai pathoszszal) Ön kész Írói hiú

ságának minden kegyeletet föláldozni, elleneit 
tintájával s tollával burnóttá silányítani ?

SZERK. (Hasonló pathoszszal) I g e n .
IRIS. Ön alkalmasint vesztegethetlen is , 

ön m i n d e n  csábnak ellenáll, Ön ha az igaz
ság kívánja, kész legjobb barátja vagy saját 
bűnös feje fölött is pálczát törni ?

SZERK. (nyugtalanul s kétértelmüleg) I g e n .
AGLÁJA. Ah a mint látom, tisztelt barát

nőm önt kínzópadra vonta, ugyan kérem, mond
ja meg nekem, ha ön az én szerepeimben lep
ne föl:— tehát perse hölgy lenne— s egy ifjú 
térden heverne ön előtt, kit ön titkon imádna, 
miként felelne ön az első l é g y o t t ’ kérésére.

SZERK. (nevetséges sentimentalitással, igen vé
kony paródia hangon, mintha épen ellenkezőt gon
dolna.) N e m .

AGLÁJA. (nevet) Ugy-e ? — ez nem nagyon 
ijesztené el lovagját, sőt talán arra bátorítaná, 
hogy öntül egy csókot is kérjen, — s ha ezt 
tenni merné s Önhöz közelítene , mikép odázná 
őt vissza ?

SZERK. (Előre nyújtja kezét—  azután hátra 
teszi s arczát csókra nyújtja oda olvadva) N e m .

AGLÁJA. (Jobban nevet) Ah — ah! már ez 
mégis nem egészen hölgyies; uram ön igen ka- 
czér nőcske lenne, ön feledi hogy most nem 
szerkesztő , hanem szende hölgy.

SZERK. (összeszedi magát s elszégyenülve 
szendén tekint körül) N e m .

AGLÁJA. Ha ön hűtlenséget követne e l , 
azonban ifját valami csínon érné s ez nem 
kétkedve ön’ szilárdságában bocsánatért esde- 
ne , miként felelne ön ?

SZERK. (Kokettirozva s affectálva.) N e m !  
(kivonja óráját) De szép hölgyeim! hóra ruit; az 
idő tűnik, s nekem még teméntelen dolgom van; 
10 órakor tiszteket választunk a zen&egylet- 
ben ; — fél 11-re müegyleti gyűlés; 11 órakor 
választottsági gyűlés a casinóbálok iránt; fél 
12-re egy festőhöz ígérkeztem, ki képemet ve

szi le a divatlap' számára; 12 órakor a cor- 
rectura jő , fél egyre a Honderű’ reggélye, és 
2 órakor nagy, do fölötte rósz ebéd van 4 
pforintért a másik körben, ebéd után pedig 
természetet vizsgálunk, alagutat építünk s tud
ja Isten mit m indent,— bocsánat önöktül. Ne 
kétkedjenek, mindent elkövetek, mi csekély te
hetségemben álland, önnek kedves Iris a kí
vánt szabadsághosszabbítást , kegyednek pedig 
szeretetreméltó csintalan kis hölgyecském, az 
óhajtott vendégszereplést kieszközölni.(sietve el.)

IRIS. Én pedig önnek baráti kezet nyúj
tok. — —

AGLÁJA. Mindent egyes akarattal és er- 
nvedetlen buzgósággal az édes magyar nyelv’ 
és nemzeti színészet’ javára.

HÁRMAS CSÓK.
Tűzözönkint forr szerelme 
A leányka' hű szivében,.
Hív gyönyört nem vél találni 
A nagy Isten’ bájegében.

Boldogsága’ tengeréből 
Köny szivárg csillagszemébe, 
S lelkét önti ifja’ keblén 
E l s ő  c s ó k j a '  lánghevébe. ■

Mátka lett a tiszta szűzből; 
Nászfüzért köt homlokára, 
Arczain betelt reménynek 
Rózsafényben ég sugara.

Esküjétl'ezengve, hűség 
Szíve’ minden dobbanása , 
Édesebb varázs zenénél 
Má s o d  c s ó k j a ’ csattanása.

Bájvirág feselt föl a nős 
Élet' áldott édenében,
S új forrása a gyönyörnek 
Kél szerelmük’ gyermekében.

S ez midőn először alvék 
Hű ölén az öranyának, 
Ajkihoz mennyet teremtő 
C s ó k b a n  ajki forradának.

Az, ki élvező e hármas 
Csók’ varázsszerű hatalmát,
— Lenne bár örök halála — 
Elnyerő minden jutalmát.

SUJÁNSZKY.
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HETI S22MLS.
yithatnók-e meg a magyar 
keblet megörvendeztetőbb 
tárgygyal heti szemlénk’ 
hasábjait, mint ISTVÁN 
föherczeg ö fenségének 
azon sajátkezülee irt ma
gyar levelével, mellyben 
egyesület’ aziránti kérel- 
> magát ez egylet’ tiszte 
itatni engedje , válaszolni 

méltóztatott. A sorok gr.Károlyi Györgyhöz, mint 
! egyesületi elnökhöz intézvék, s imigy hang- 
; zanak:

Méltóságos gróf stb. Méltóságodnak a m. 
gazd. egyesület’ nevében múlt hó 11-kén e- 
lőmbe terjesztett , annak tiszteletbeli tagjai kö
zé soroztatásomat tárgyaló kívánságában szíve
sen megegyezvén , kérem a grófot ezen hatá
rozásom’ hirdetőjének tisztelt Egyesületje előtt, 
mellyel egyszersmind közleni méltóztassék, 
hogy ezen, személyem iránti figyelme annál 
becsesb előttem, minél bizonyosabbá tesznek 
Méltóságod ezen ügyben hozzám intézett sorai, 
hogy i s m e r e t e s  h a z á m f i a i  e l ő t t  b u z 
gó h o n s z e r e t e t e m  f o r r ó  i n du 1 a t j a , 
melly keblemben fáradhatlan gondosságot s 
részvétet szül n e m z e t e m’jólléte emelésében, 
tulajdonok, mellyek az Egyesület tagjait olly 
kitünőleg bélyegzik, s hogy azok közé számít
tatni örömem és büszkeségem leend.

Szivbeli óhajtással kívánom, hogy ezen 
buzgalom , mellyel kívánságaiknak megfelelek , 
azon gondosság, mellyet az Egyesület’ nemes 
czéljainak tehetségem szerinti előmozdításukra 
fordítani kész vagyok, jeles és emberszerető 
működésük elismerése bizonylatául szolgál
jon és meggyőződésemet arról tanúsítsa, hogy 
a magyar gazdasági Egyesület, méltóságod je
les kormánya alatt, h a z á n k a t  a legboldo- 
gítóbb következményekkel kecsegteti.

A grófot újra pzen érzésim megfejtésükre 
az egybegyült társulat előtt megkérvén, Öröm
mel használom ezen alkalmat Méltóságod irán
ti tiszteletem’ és teljes jó akaratom kifejezésé
re. Kelt Prágában 1845-ki télelő’ 16-kán.

I s t v á n  s.k.
Szivünkből osztozva a gazd. egylet’ nyil

vánított öröm- tisztelet- és hálaérzetében , át
térünk a szépirodalmi mezőre, s itt megemlít
jük legelőbb is , mikép

— A Kisfaludytársaság' közülése fénye
sen lesz idén is megülve. Ez ünnep’ érdekes

ed» bitésére minden lehetőt elkövetett a társaság, 
/vN buzdíttatva azon növekedő részvét által, melly- 

nek a közönség’ részéről folytonosan örvend.

Hatásköre — folytatja tovább tudósítását a 
Hirharang — mindinkább nagvobbul e szépiro
dalmi társulatnak s jutalmai is gyarapíttatnak; 
múlt évben ugyanis Marczibányiné alapíta új 
jutalmat, s ez évben Császár Ferencz’ buzgal
ma gvüjte lelkes honleányokul tizenkét arany
ból álló pályadíjt szépműlani értekezésért. E 
mellett a nemzeti színház’ főigazgatója ez év
ben is szives lesz a színházat télutó’ 6-kán a 
társaság’ pénzalapjának nagyobbítására áten
gedni, mit a társaság nem bir czélszerübben 
meghálálni, mint szinészeti segély- vagy tan
könyvek’ kiállítása által, mit erejéhez képest 
már eszközlésbe is vett, s mi bizonyosan e- 
melni segítendi színmüvészetünket. Most jelent 
meg a társaság’ Évlapjainak 5-dik kötete, olly 
gazdag tartalommal, hogy itt hely’ szűke miatt 
nem sorozhatjuk azt e l , a 6-dik kötet pedig 
már sajtó alatt van, melly még ennek érde
kességét is tulhaladandja. Kulhy Lajos múlt 
héten foglaló el székét a társaságban s igen 
érdekes töredéket olvasott föl a Hazai Rejtel
mekből , Szigligeti pedig néhány nap előtt a 
,,Színi hatásról“ olvasott, mellynek nyomtatás
ban megjelenését mielőbb óhajtjuk, mert drá
maíróknak igen hasznos kalauzul fog e nehéz 
pályán szolgálhatni. íme , mennyi mozgalom e 
kis társaságban, melly csak mintegy 3000 fo
rint’ kamatjával rendelkezhetik évenkint, s ez 
világosan tanúsítja, mennyit lehet csekély erő
vel is mozdítani, ha azt czélszerüleg osztjuk 
föl s egy kis buzgalommal járulunk is az ügy
hez.

— A Kisfaludytársaság által kiadandó s 
Erdélyi János ur által szerkesztett ,M a g y a r  
n é p d a l o k  és  m o n d á k 4 jövő tavaszelőre 
fognak megjelenni. „Ezeréves itt létünk óta — 
igy szól többi közt az előfizetésre fölhívó szer
kesztő— ez lesz a magyar népnek első köny
ve , mellyben semmi, vagy csak tévesztve lesz 
kevés ollyan, mi nem véréből származott, melly- 
ből tehát a tősgyökeres magyar érzésnek álság 
és kendőzés nélküli sajátsága, mivolta, szelle
me, leghívebben fog magyaráztatni.“ Áz egész 
könyv 30 ívnyi leend, s a dalok tizennégy osz
tályba sorozvák — tárgyuk szerint. Czélja a 
gyűjtemény’ kiadásának „népünk’ szivének lep- 
letlen felismerése.“ Meglessük itt a magány
ban epedő pórleányt, a gúnyban éles suhan- 
czo t, az élet' bajaival küzdő jobbágyot, a 
pusztán Istennek és nem embernek számoló 
szegény legényt“ stb stb. — E vállalattal egy
befüggő a m a g y a r  n é p z e n e ’ ügye, a dal
lamok’ — melódiák’ jegyeinek közlése. Ezek fü- 
zetenkint látandnak világot. Hatszáznál több kó- 
ta van kiosztva fővárosi magyar érzelmű zené
szek közt a helyesirat’ megvizsgálása végett.— 
A finom velin kiadás’ ára 1 ft 30 kr. a nép-
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szerii szinte veliné 40 kr. pengőben. Minden
nemű megrendeléseket Emich Gusztáv könyv
árus fogad el.

—  E szépirodalmi tudósítások után van 
leghelyesb alkalmunk megemlíteni, miszerint 
a lapunk’ hasábjain megjelenő E m l é k l a p o k  
egész ribilliót csináltak a főrangú hölgyek közt. 
Minden lelkesb hölgy tárgya szeretne lenni e 
gyönyörű költeménynek , s mióta tudatik ma
gából a költeménynek egy verséből, hogy a 
hölgy, ki költő’ lantját inspirálta, öt betűvel 
írja nevét — minden urhölgy öt betűből alakít
ja össze nevét. Jele, hogy a magyar költészet 
is — ha az i g a z á n  s z é p  — érdekelni tudja 
a fensőbb világot, s mi e figyelmet, e nem 
mindennapi érdeket, e feszültséget, mellyel 
az Emléklapok kisértetnek, a legbensőbb Öröm
mel tanúsítjuk , a legőszintébb megelégedéssel 
élvezzük.

— Egyik hírlap nevezetes találmányról 
tudósítja az olvasóvilágot, melly nem több, 
sem kevesebb, mint egy „ V i l á g s z e r t e  é r t 
h e t ő  í r á s m ó d “, vagyis olly módja az Írás
nak , mellynek segélyével egyik nemzetbeli e- 
gyén röviden, czélszerüen s kimerítőleg képes 
érzeményeit, gondolatait közleni, bármi más 
nemzetbelivel, habár egymás’ nyelvét nem ér
tenék is. A megoldott probléma tehát egy áta- 
lános v i l á g n y e l v  volna. A feltaláló, ki e 
roppant fába vágta a magyar fejszét, N. Z h- 
bó  L a j o s  ügyész ur, ki ez eszmével 1828 
óta foglalkodik, mig végre 1841-ben, mint ír
ja , találmánya annyira megért, hogy avval 
mármost világ elé léphet. Feltaláló reméli, hogy 
találmánya, valamint a hangjegyek, arab szám
jegyek stb világszerte elfogadtatik s általáno- 
síttatik. Azonban mecaenas hiányzik — igy pa
naszol a feltaláló ur — ki őt találmányával a 
világnak bemutassa. Egyébiránt részletesben a 
találmány’ miben állásáról nem tudósít.

— A Pesti Hírlap szerkesztőjének egy 
jegyzete szerint,— mellyet Beöthy Zsigmond 
urnák, lapjában megjelent „Jogirodalom’ ügyé- 
beni“ fölszólalásához ragasztott,— egy J o g 
t u d o m á n y i  l ap van keletkezőben. A sza
badalom iránt illető helyeken már megtétetvék 
a szükséges lépések.

— A nemzeti képcsarnokot alakító egye
sület kiadá alapszabályait, mint azok az egy
let által múlt évi tavaszelő hó 19-kén tartatott 
tanácskozási ülésben helyben hagyattak. An
nak idejében bővebben elmondatott e lapok
ban is, mi legyen az egyletnek czélja, iránya. 
Most szabadjon a többet tudni vágyó olvasót 
egyszerűen e kis füzetkére utasítni, s itt ismét-

, löleg csak annyit megjegyezni, mikép e kép- 
csarnok az ajándékban nyerendő jeles festmé
nyeken kívül, a magánúton országszerte föl

szólítandó hazafiak s honleányok’ adományai
ból begyülendő pénzöszveggeí eszközöltetik, 
és igy éltetőeleme a közönség’ tettleges párt- 
fogolása , mellyet egy műveltebb magyar sem 
tagadand meg bizonynyal, ki tudja, milly ke
vésnél kevesebb történt nálunk eddig átalában 
a művészet, különösen pedig a festészet’ e- 
mancipálására.

— Azonban ezen téren is szebb jövőnek 
nézünk eléje. Az imént érintettük képcsarnok 
mellett Marastoni ur’ nagyszerűen fölszerelen
dő festészakademiája lesz a másik intézet, melly 
a neveztük hiányt pótolni segítend. Marastoni 
ur napokban Olaszhonba utazik, hogy ott aka
démiája számára tetemes mennyiségű műtár
gyakat vásároljon , mellyeknek vámmentes be
hozatala , mint annak idején említők, a művész
nek felsőbb helyről megengedtetett.

— Időzzünk még egy kicsit a fesztészet’ 
mezején. Érdekesnek tartjuk t. i. közleni egy 
pozsoni tudósításnak következő, s hasonlag fes
tészetre vonatkozó sorait: „egy műtárgyat volt 
alkalmunk — igy ir a tudósító,— bámulni, melly- 
ről nem szólanunk lehetlen. Ez életnagyságu , 
büszke hadi ménen ülő képmása Erdődy gróf 
Pálffy János , hajdan horvátországi bánnak. A 
hős ágaskodó paripáját zabolázó állásban, egész 
öltönye arany s gvöngygyel hímzett skarlát vö
rös, a lószerszám zabla s kengyel ószerü Öt- 
vösmü s drágakővel kirakva, a kalpagot s a 
művészi ecsetet tanúsító lófejet ernyő alakban 
kipányvázott fekete kócsag diszesíti, jobbjába 
a hadi főparancsnokság’ küljelét egy súlyos a- 
rany buzogányt szorítva, s hogy a nemzeti vi
selet leáldozott eredetiségébe egészen vissza
varázsoljon bennünket, vállat verő gazdag gyű
rűkre elágazott hajfürtök s mezetlen nyak vég
zik be az egészet. Ezen olajfestmény, melly 
elég nagy egy középszerű terem’ falát befedni, 
több más Pálffy ősek’ képével egy évszázadon 
á t , portul lepetve enyészetnek induló volt, 
annyira, mikép csak jóslani lehete a kép fövo- 
násairól vagy a kiáltóbb szinvegyületről, hogy 
lovag alakot akar képezni. E képet Ehrlinger 
ur rendkívüli szorgalommal kiújítá. A hangya 
és méhe szorgalmat fölülmúló kicsinves , úgy 
szólván microscopiai műfogásokhoz folyamod
va munkájában , mig sikerült a képet új életre 
visszahívnia. És a tulajdonos, ki kegyeletesen 
e kép kiújitasat megrendelé s érte a művészt 
fényesen megjutalmaza, gr. Pálffy Ferencz nem 
élvezheti e fölötti örömét. Őt súlyos betegség 
tartja ágyban, melly annál aggasztóbb, mint
hogy orvosi tanacskozmányok az utósó gyógy
szerül ismert utazást is Olaszhon' balzsamdús 
ege ala, a Como gyönyörű partjaira, eltiltók.

Sokan ismerik gr. Zichy Manó’oroszvári
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kastélyát*)— így ir ugyanazon levél — az építé
szetnek e gyönyörű mestermüvét. A kastélyt kö
rítő angol kert új díszt nyert legközelebb , — 
mellv egyszersmind magas birtokosának clas
sical régiségek iránti vonzalmát tanúsítja — 
több romai sírkövek s faragványokban, mellyek 
ott czélszerüleg fölállíttatvák. Az egyik sírkö
ven olvasható szép idomú betűk a császárság 
alatti azon időszakra mutatnak , mellvből ránk 
maradt pénzek, főlirások s díszítmények el 
nem enyésző művészi becsben vannak. A sír
kő egy itt tanyázó s harczban elesett romai 
lovagnak sírját jelöli. Nagyobb becsű ennél 
egy homokkőben vésett dombormű — basre- 
lief— melly Paris királyfit pásztori Öltönyben 
phrvgiai föveggel födve s görbe botjára támasz
kodó alakban tünteti elő egy 5 lábnyi kőtáb
lán. E tárgyak több másokkal az oroszvári ha
tárban ásattak.

— A művészetek’ egy másik ága, a ze
ne érdekes élvezetben részesíte ismét egy igen 
szép vendégfüzért Gu g l i e l mi  ur’ legutóbbi 
estélyében, melly vasárnap múlt egy hete tar
tatott , s midőn újabb alkalmuk vala meggyő
ződni a jelenvoltaknak azon sikeres hatásról, 
szembetűnő eredményről, mellyel a derék 
maestro, szakában az énektanításban működik. 
A szép és szeretetreméltó tanítványnők s de
rék tanítványok mindnyájan folytonos előhala- 
dásnak adák meglepő tanujelét szebbnél szebb 
énekükben. A házinő’ kedvessége, s ehhez 
művészileg gyönyörű guitárjátéka a gvupont ez 
estélyekben mindig, melly körül az élvezet 
központosul.

— D r e y s c h o c k ,  az európai hirü zon- 
gorász, legközelebb Bécsben a saison’ arszlán- 
ja napokban váraték Pestre. Hangversenyeit a 
művész nemzeti színházunkban adandja, s ak
kor jelszavunk lesz : Dreyschock s a nemzeti!

— Zongoraművészet és zongora — elvál- 
hatlan két eszme, melly úgy áll egymáshoz 
mint beszéd a nyelvhez. Ha hibás e z , nem 
lehet tökéletes amaz, ellenben jó hangszer ke- 
vesb erejű játékot is jelentősbbé tesz. Péter 
ur’ vácziutczai zongoratárában két illyetén jó 
új zongora van. Egyik Beregszásziféle, melly 
az általuk múltkor leküldöttet jóságban sokkal 
fölülmúlja. Másik egy hires Bösendorferféle. A- 
jánljuk mindkettőt a jó zongorát szerezni aka
róknak.

De nézzünk szét, ha úgy tetszik, carne- 
val urfí birodalmában.

— A múlt szerdán tartatott nemzeti Kor- 
bál számtalan vendégserget központosított a 
városi redouttermekben, kik között hogy szé- 1

1) Lapunk’ olvasói, körajzból legalább, mindnyá
jan. Szerk.

pék és kedvesek nem hiányzottak, természetes. 
Nem lehet azonban hallgatással mellőznünk két 
dolgot, melly e tánczmulatság’ rendezésében 
szemünkbe tűnt. Egyik az , hogy a részvénye
seknek járó meghivójegyek csak magának a 
bál' napjának estvéjén küldettek el, *) követ
kezéskép azok az nap többé nem használtat
hatnak, (mert hölgyeknek legalább egy  n a p 
p a l  előbb tudniok kell, hogy bálba mennek, 
öltözékük’ rendezése miatt) jogaiktól fosztatá- 
nak meg a fizetők , —  másik pedig az , hogy 
találkoztak részvényesek, kik nem átallották 
sörházféle vendéglőkben pénzért árulgatni je
gyeiket; e sorok’ Írója jelen volt, midőn négy 
húszasig 2) rugtatván föl árverés’ útján egy be- 
mentijegy, a mondott sommán el is adatott. Illy 
lovagiatlan eljárást lehetlen nem megfeddőleg 
érintenünk.

Egyébiránt a b á l, mint várható vala, igen 
csinosan s ízletesen volt rendezve. A termet 
virágok s növények’ tavaszi pompája ékíté, s 
a kis terem mellőli részén Ízletes virágcsopor- 
tozatok közöl kristályvíz szökteté magasra su
gárét. A társaság reggelig mulatott. (Beküld.)

— A hangászegylet. által évenkint adatni 
szokott tánczvigalom idén is megtartatik. Ez 
egylet’ tisztelt elnöke Zichy Manó gróf maga 
szándékozik e tánczmulatságnak idén új módo- 
ni rendezése s kiállítása által újabb érdekessé
get adni, s azt az idei bálok’ egyik legfényesb- 
jévé tenni.

—  A kereskedői nyugpénz- és kórházi 
intézet’ javára rendezett tánczvigalom ered
ménydús volt ugyan, de néptelenebb, kivált 
nőknek hiánya volt érezhető.

— Idei carnevalunk egy új találmánynyal 
gazdagító a báltermek’ világát. Apró t á n c z- 
r e n d l e g y e z ő k  ezek, papírból ízléssel és 
igen csinosan készítvék, egy kis irónnal el- 
látvák, s arra szolgálók, hogy birtokosnőjük 
rá a tánezrendet, eligérkezéseit stb fóljegyezze. 
Minden divatos táneznem’ számára egyegy kü
lön szárnynyal bír a legyező, melly e mellett 
a rendes legyező’ pótlására is szolgálhat. E 
legyezők igen czélszerüek s ajánlatosak az ed
dig hölgyeknek nyujtatni szokott bokrétácská- 
kat pótolni. Különösen tehát a társasági táncz- 
vigalmak’ rendezőinek figyelmébe ajánljuk azo
kat e czélra. Készítik őket Müller özv. és fia 
könyvárusok, hol bármilly nagy mennyiségben

1 ) Velünk is ugv történt, mi annyira megboszantoct, 
hogy vigasztalást álom’ karjai közt kerestünk.

Szerk.
2 ) S csak olly magasan álltak volna a Körbái’

actiái ? Illy az egész testületet compromittáló 
eljárástól mikép lehetne óvakodni a rendezőség
nek ? Szerk.



megrendelhetők, s ekkor olcsóságra nézve a ' 
virágbokrétácskákkal vetekednek.

— Az első casinobál múlt szombaton est
ve igen pompásan ütött ki. A terem legszebb 
virágokkal vala tavaszi tündecsarnokká változ
tatva , mellynek azonban mégis legszebb virág
díszét a szebbnél szebb , fényesbnél fényesb , 
s gazdagnál gazdagabb ÖltÖzékü gyönyörű 
hölgykoszoru teve, mellv ez éjre vigadni Ösz- 
szefüződék. A kelő hajnal még majdnem megle
ső a vigadókat.

— Az első hölgypiquenique jövő csütör
tökön tartatik. Ennyit előlegesen.

—  Jövő vasárnap pedig Privorszkv ur 
rendez egy érdekes bált ,,Flóravigalom“ név 
alatt. Valamennyi virágkereskedés adózni fog 
e bálünnephez.

— Egyike a testépségi tekintetben leg- 
czélszerübb találmányoknak, mellyet kivált most 
farsang’ idején a hölgyvilág’ figyelmébe aján
lani fölszólíltattunk, R h e b  Otto ur b á l f ü -  
z őj e. Ezen a bécsi akadémia által megvizs
gált orthopaedi művész liuzamosb idei Bécsben 
lakása után, most Pesten folytatja művészetét. 
Jeles bálfüzőiről a bécsi Theaterzeitung 1841- 
diki folyamában igen dicsérőleg emlékezik. ,,A 
hires füzőkészítő R h e b  Ottó u r — igy ír a ne
veztük lap — gyártmányainak számát egy újjal 
szaporítá, az úgynevezett bálfüzőkkel. Ez új 
fűzők’ czélszerü volta s sajátsága abban áll, 
hogy a csípőket nem szorítják be , hanem 
szabadon hagyják, mi a test’ szép arányát növeli, 
testállást teljesbbé, ellenben a kövér testet 
karcsúvá változtatja. E fűzők, kivált épen a 
carneval' idejére igen alkalmasok szépségse
gédül , minthogy nem csak a testarányt szépí
tik , hanem e mellett az egésségnek sem árta
nak.“ Rheb Otto ur egyébiránt lakika leopold- 
városban , kétsasutcza 275. sz. al. ház' máso
dik emeletében, hol személyesen megismerked-

; hetik kiki e bálfüzőkkel.
— Fordítsunk egyet a caleidoscopon, hadd 

tűnjenek el a farsang’ bohósági, s hadd váltsa 
őket föl a nemzeli dicsőség, világhírű magyar 
nagyság— ködfátyolképe. Ezt varázsolja a ha
zafi phantasiája elé aranysugáru fényben a m. 
kereskedelmi társaság’ egy újabb felszólítása s 
programmja.mellv szerint egy nagyszerű magyar 
tengerhajózásnak készül megvetni alapját. A 
czél nem kisebb, mint hogy magyar hajók ha
sítsák a földet körülölelő tengerek’ valamenv- i 
nyijét, magyar lobogó lengjen a világ’ vala
mennyi kikötőjében. A terv egy „magyar ten
gerhajózási társaság“ által lesz létesítendő, melly 
társaság egészen magyar hajókat építtetend, a

t világ’ minden részeibe szállandókat. A társa
ság részvények’ utján alakul. A tőke 30,000 
pft. Egy részvény, melly két félben fizettetik, j 
50 pft. A felszólító magyar kereskedelmi tár- i

' saság maga 5000 pfttal vesz részt az ered
ménydúsnak ígérkező vállalatban, melly, mint 
a kér. társ. mély belátásu igazgatója t. Szabó 
Pál ur állítja, 20 pcentet mint bizonyost ígér 
nyereségül. Az építendő első hajó’ neve „Ma
g y a r “ lesz.

— A hajózással van összefüggésben Luk- 
ricz Ignácz mérnök urnák találmánya. Ez t. i. 
olly gép , mellynek segítségével a zátonyra ült 
hajót, minden terhestül együtt, legfölebb fél
óra alatt ismét úszó állapotba emelhetni. A fel
találó ajánlja gépét hajókázó társaságok s ha
jótulajdonosaknak.

— Itt igényel helyet azon fényes lako
mának megemlítése is, mellyel múlt hétfőn Szé
chenyi István gróf ő excja a tiszaszabályozó 
társaságok' s megyék’ küldötteit a casiuoban 
megvendéglé. Körülbelül 80 vendég vala meg- 
híva e pompás ebédre, hol lelkes s hazafi ál
domások üríttetének az uralkodó ház és tag
ja ié rt, a honügy’ lelkes bajnokaiért, a Tisza' 
szabályzásában résztvevő férfiakért, s azok’ 
tetterős vezére gróf ő excjaért.

— A színháznál mi érdekes sem adta elő 
magát, ha csak Beatricet nem említjük, melly 
tegnap estve csakugyan előadatott Füredy ur’ 
javára. Don Pasquale párszor adatott a múlt 
napokban. És itt meg kell emlékeznünk Pecz 
úrról, ki a tenorszerepet átalános tetszésre é- 
neklé. Ha Pecz ur mindig egyéniségéhez illő
— lyrai*— szerepekben alkalmaztatnék, s nem 
volna kénytelen mindent Összevissza énekelni, 
hamar egyik legszivesben hallott énekesévé 
válhatnék színünknek.

— Zárjuk be szemlénket kegyeletes meg
emlékezéssel azon hazánkfiáról, ki mig őseink’ 
b ö l c s e j é t  kérésé a sötét keleten, ő maga 
s í r b a  szállt ugyanott. K ö r ö s i  Cs or na  
Sándort értjük, s azon emléktáblát akarjuk 
megemlíteni,— a P. Z. után — mellyet sírja 
fölé az ázsiai bengali társaság lön Darjecling- 
ban , hol e magyar’ porai nyugszanak. A sír
irat angol, s következő tartalmú: „Itt nyugszik 
Körösi Csorna Sándor, magyar születésű, ki 
philologiai fürkészetek végett keletre utazott, 
s évek után , miket nélkülezések közt, minő
höz fogható alig van, s kitartó munkával szó
könyvét s grammaticáját irta meg a tibet nyelv
nek, legjobb s legigazibb emlékül önmagának.
— St. Lassa felé tett útjában, hol munkáját 
folytatandó vala, meghalt e helytt, tavaszhó' 
11-kén 1842, 44 éves korában. E síriratot 
munkatársai, a bengali ázsiai társaság szente
li emlékének. Requiescal in pace !

— —

i
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RAD , télhó' 22. Far
sang lévén, alig lehet 
érdekesb tárgya közle
ményemnek a tánezvi- 
galmaknál, mellyek kö
zött az első bál emlí
tést érdemel mindenek 
előtt azért: mivel ed
dig csak maga volt, 

melly jótékony czélra, t. i. a kisdedóvóintézet’ 
javára a nőegylet által rendeztetek; másod
szor azért: mivel elegendő bizonyságot nyúj
tott arról, miről én eddig sem kételkedtem, 
hogy az aradi polgári közönségnek jótékony 
czélu vigalom nem kell; harmadszor meg azért, 
mivel mint értesíttettem, a költségek’ levoná
sa után minden részvétlenség daczára is 460 
forint volt a jövedelem, mellyet csupán a nő
egylet’ leglelkesebb tagjainak , jelesül : Bohus 
Jánosné , Dániel Józsefné , Rózsa Józsefné , a 
két Vásárhelyiné é Treitschekné asszonyságok
nak , különösen pedig Szalbeck Jakab és lelkes 
nejének köszönhetni. Csodálnánk, ha nem is
mernék a polgári kevélységet és szükkeblüsé- 
get, melly a nevezett derék nőegylet’ áldozat
teljes törekvéseit részvétlenségével paralvsálni 
akarja, de kivált ha meggondoljuk, hogy a pol
gárság ezen részvétlenségre maga a városi ns 
tanács' hangadó példája által buzdíttatik, mig 
egy részről nincs mit csodálkoznunk, más rész
ről természetesnek látjuk a nőegvlet’ azon ne
heztelését i s , mellyet annak fájdalmasan ille
tett tagjai a városi tanács’ részvétlen elmara
dása fölött nyitván kifejeztek. Bizony pedig a- 
lig van Aradnak a kisdedóvónál egyéb intézete, 
mellvnek jótékony czéljával a nemzetiség min
denek Fölött fontos ügye elválaszthatlan kap
csolatban állna; legalább az annyira látogatott 
m a n d z s u r  t h e a t e r ,  vagy a derék c o n -  
s e r v a t o r i u m ,  mellyben a német polgárok 
német gyermekei cseh tanítók által a lehetősé
gig csehül oktatva német hangokon gajdolnak, 
ollyanoknak egyátalában nein tekinthetők, s egy 
magyar város körében inkább botrányos mint 
pártolásra méltó intézetek.

A propos ! mandsurtheater. Halljuk hogy a 
várostanács a mostani német színigazgatókkal, 
miután a hat éves szerződés ideje már egyszer 
kitelt, a budai példa’ nyomán ismét és pedig 
több évi szerződésre lépni szándékozik. E tény, 
ha csakugyan sikerülne, minden leendő ország- 

S? gyűlési honatyának jóeleve becses emlékezeté- 
/vK be ajánlandó, kivált azon nem remélt esetre, ha 
vyL netalán amaz érdemek’ sorából, mellyeknélfogva 

e város' törvénybe foglaltatását sürgetendi, va-

[ lamikép kimaradna. — Egyébiránt én biztosan 
I hiszem: hogy a kültanács’ tagjai között most is 

lesznek olly érdemes táblabirák, kik a néme
tekkel kötendő szerződés mellett szónoklani 
még csak nem is pirulandanak.

Legközelebb az a r a d i  u r f i a k  akarnak 
egy fényes tánczvigalmat rendezni 10 pforin- 
tos részvények’ alapján. — Ennek hire most ná
lunk közbeszéd’ tárgya; nem hiányzanak párto
lók, nem ellenzők; nem elménczkedések és gú
nyolódások , mellyek az aradi fiatalság’ külön
ben is igen gyönge kapcsolatu barátságának 
könnyen lehető tágítására számítvák; egyedül 
az igaz ok hiányzik, mellynélfogva ezen táncz
vigalmat föltétlenül akár pártolni, akár annak 
ellenszegülni, lehetne.

Az ügyvédi kar is mozog, s alkalmasint 
szebb czéllal az urfiaknál, minthogy vigalma 
jövedelmének maradványát valamelly jótékony 
intézetnek ajánlandja. Ezen vigalomra egy ba
rátom tréfásan azt jegyzetté meg : hogy abban 
váltók lesznek a transparensek, világítását 
teendi az adósok arezpirulása , költségét fede- 
zendik a perköltségek , az ügyvédek pedig, kik 
közt tánezmester is találtalik, háromszori dob
szó mellett az acceptans közönséget agyontán- 
czoltatják. Minden tréfában van egy kis igaz
ság : de azért a derék ügyvédek éljenek!

Casinonk sem marad hátra; mert mit ed
dig két év alatt tenni elmulasztott, most elő
ször is azzal törekszik kipótolni, hogy szinte 
töhb rendű bálokat rendezend.E vigalmak’czél- 
ja miben sem fog különbözni az urfiak által a- 
dandó vigalmétól, csakhogy amott mintegy két 
száz ember két pengő forintos aláírás , emitt 
pedig mintegy negyven ember 10 forintos rész
vény’ utján szerzend mulatságot — a lábaknak 
és a gyomroknak. Mégis — nekem megvallom 
furcsának tetszett — sokakat láttam a casinobál’ 
részvényesei közt, kik az ifjú urak tánezvi- 
galma sőt minden zártkörű mulatságok ellen 
föltámadtak; de sebaj! hiszen ezt épen azon 
következetességgel cselekvék, mellyel a né
met színháztól hazafiuilag elvonulnak , az ál- 
arezos vigalmakat pedig, mellyek nélkül, mint 
mondják, a német színészek bukni fognának, 
hébekorba mégis látogatják. — Casinonk ezidén 
nagyobb részvéttel dicsekhetik mint tavai, mi
nek egyik oka talán az is, hogy a kormányzó 
választmány a tagok’ kényelme iránt sokkal e- 

í rélyesben intézkedik. Dániel Antal barátunk az 
! elnökségről lemondván , helyét Glac& Antal ha- 
| sonló derék barátunkkal pótoltuk , kinek indít- 
j ványa’ következtében a Pesten mulató volt el
nöknek, egy Rózsa Ferdinánd’ lelkes tollábul 

! folyt köszönő levelet küldöttünk. Meg vala pen
dítve : hogy casinonkkal az olvasótársaság egy 
födél alá hozatnék: de voltak közöttünk urak , 
kiknek a könyvek csak alkalmatlanságot okoz-
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tak volna. A kártyának mindenesetre mulatsá
gosabb lapjai vannak mint a könyveknek: az
ért éljen a clabriás! maradjon az olvasótársa
ság ott a hol van!!

Tegnap Kornia Barb János ur' salonjában 
egy igen érdekes estélyben vettünk részt, inelly 
hajnali 4 órakor v i r a  d á l y l y á  alakult át. A- 
zon fesztelen nyájas hang, melly a fényes 
társaság' mindennemű és rendű tagjai között 
uralkodott, minden aradi köröknek követendő 
mintául szolgálhat; a kedvre szottyant ifjúság 
Ormos Sándor’ vezetése alatt napirenden levő 
kedves népdalainkat olly kellemes öszhanggalé- 
neklé, hogy e mellett a világnak minden czi- 
kornyás operájára fátyolt vontunk. Markovics- 
né asszonyság is hallatá gyönyörű hangját, de 
mit énekelt legyen meg nem mondhatjuk, mert, 
elismerjük vétkünket, a német szöveget nem 
értettük. — Ezen estély felkölté bennünk a ta- 
vali téli napok’ emlékezetét, mellyeket egy 
„VÉN SAS“ elnöklete alatt, e vidék’ első da
losa Nagy Sándor barátunk’ éneklése mellett 
hazafiui lelkesedéssel töltöttünk. Dalárdánk az 
idén nem alakult, mert imént tisztelt dalos ba
rátunk , kinek szive és torka a legszebb nép
daloknak kimeríthetetlen kútfeje volt, meghá
zasodván, úgy jártunk vele mint a madárral, 
melly csak ritkán énekel ha párját föltalálta. 
Azonban biztat a remény, hogy mihelyt a v én  
s a s ,  kit óhajtva várunk, magas röptéből a 
sasfiakhoz újra visszatérend, aztán csongrádi 
és békési lelkes barátink meglátogatandnak, 
igénytelen tanyánk’ páratlan dalárdája is meg
kezdődik. S ime tisztelt szerkesztő ur ezek a- 
zon újdonságok, mellyek az aradi társasélet’ 
eseményeiből legközelebb fölmerültek , s mely- 
lyek' rövid elősorolásával önnek főképen azért 
kedveskedem, mivel, ne vegye bók gyanánt. 
szerkesztőségednél Magyarországban socialisabb 
embert és tudóst nem ismerek. 1)

GYALU PÁL.
— MÁRMAROSSZIGET, télhó’ 16. Némi 

bánatos érzetével a sajnálkozásnak kelle ta
pasztalnunk , hogy városunkról e közméltány
lást nyert lapban, eddigelő igen kevés közöl- 
teték. Mintha mi elszigetelten — mint árva vi
rág puszták ridegében — élnénk; vagy e di
cső kor' magasztos szellemét feledve nem ha
ladnánk. Pedig kevés idő kell s mi haladni fo
gunk. S valamint egyebütt, úgy e vidéken is 
történnek ollykor események közlésreméllók, 
s vannak körök, mellyek’ minden oldalrólimű
veltsége , finomsága , a salonélet’ mezején is 
méltó helyet foglalhat; mig ellenben ismét van
nak az életnek csorbái, vannak balitéletek, a

1) Köszönjük a nem érdemlett bókot. Nem remól-
hetnök-e, hogy Gyalu Pál ur kissé gyakrabban
gyaluja alá vegye az aradi társaséletet ? Sz rk.

társasélet s nemzetiség’ nemtője által megor- 
voslandók. S midőn amazoknak közlésére, e- 
mezeknek fölfedezésére magam’ eltökélém, 
czélom: a szépet, mint szabad lényekhez illőt 
kitüntetni; az ellenkező iránt a nyilvánosság’ 
színterén szót emelni, tudva : hogy ezen irány 
a józan okulás’ egyik legfőbb emeltyűje. — 
Létesült elemkénk’ elősegélésére őszutó’ 25-én 
élénk és fesztelen tánczestély adatott, s mond
hatom , kevés akadt Szigeth’ lelkes hölgyei s 
nemes ifjai közt, ki annak élveitől visszavo
nult, tudva, hogy azáltal milly magasztos czél 
elérendő. Hölgyek közöl igen díszes koszorú 
látogató a teremet. Szigethet nyárban , vagy a 
téli hónapokban látni végetlen különbség. Né
peden nyáron át hallgatagok az utczák, zaj
nélküliek a térek. Az idegen azt gondolná, ki
halt e néptömeg, vagy kivándorlód, mint Ro
ma Menenius Agrippa’ idejében, vagy lebujba 
rejtőzött, mint Afrika’ lakosi, a pusztító ho
mokzivatar közeledtekor. Oka e nyári népte- 
lenségnek abban rejlik, hogy ekkor minden
ki— ha csak lehet — ürügyet keres idejét me
zei lakokon tölteni. Lássuk e várost most — 
farsangkor, midőn a csörgő szánok’ robogása , 
a jogászok — az élet’ ezen eleven tvpusai — 
zsibongása, új élénkséget ád a városnak. A ko
mor idő árnyas magányukból összevezeti a ro
konok’ s barátok’ seregét, élvezni a farsangot, 
elűzni a téli esték’ unalmas óráit.

E farsangi vigalmak jelenleg is élénken 
folynak. Két fesztelen vigalmu, de néptelen 
tánczestély tartaték. A néptelenségnek egysze
rű oka az, hogy nálunk — miként sok helyütt 
— polgári bálokba •— csak mert polgári — fi
nomabb tajtból alakított hölgyeknek menni — 
nem  b o n t ó n .  — Ugyan szép nagyságtok, mi 
örömük telik abban , az úgyis olly szerény , 
kegyeteknek annyira hódoló s műveltséget sem 
nélkülöző polgárság’ ellenében olly kellemetle
nül éreztetni a születési elsőséget? Bocsássák 
meg nekem, ha a pesti casinoi piquenique-ekre 
utalom kegyeteket, hol hazánk első urhölgyei, 
születés, vagyon, lelki s testi báj által annyira 
kitűnőek, — olly szépen folynak össze egy szi
ves társas körré, a minden rend s rangon le
vő vendégekkel! — Élvezetsovárgó korunkban 
táncz s zene főszerepet víttak ki magoknak, 
s legyen farsang vagy böjt, tél vagy tavasz, 
nyár vagy ősz : mi lelünk ürügyet hogy tán- 
czolhassunk; ha búsak vagyunk, tánczmámor- 
ba öljük szomorúságunkat, sőt ha valami ügy 
iránti tettleges részvétre van is szükségünk, 
egy pár száz lábat jól megtánczoltatunk, s 
csak azon veszszük észre , hogy zsebünk de- 
geszszé feszült a világkormányzó ércztől, s rá
adásul magunk is ugyancsak jól kimulatók ma
gunkat.



Ha szerkesztő ur rósz néven nem veszi *) 
kevés idő múlva ismét megszólal

BODONKÜTI EUPHENIA.
—  DEBRECZENI HIRCSENGŐ. Színhá

zunk körül, vagyis jobban mondva benne, né
ma csend uralkodik. M. Szigethről ugyan meg
érkeztek már a színészek, de ezek a Feleki- 
pár’ várásában töltik idejöket, addig míg vagy 
a Felekipár megérkezik, vagy ők játszani rá- 
fanyarodnak, egy vagy más okbul... Annyival 
inkább hanyagság illy hoszas időre pangásban 
hagyni a színházat , mivel Priell Cornelia k. a. 
még jelenleg is köztünk van, kinek játékában 
örömest gyönyörködünk. — Mint értesülénk , 
két hónapig szándéka Priell kisasszonynak 
köztünk maradni, mi örvendünk rajta! — Esz
metársulatnál fova megemlítjük egyúttal azt 
is , hogy mostanában J. P.-tól, — kit a Honde
rű olvasói más néven is ismerhetnek — egy A 
felvonásos drámát adnak színészeink, ha t. i. 
illy sokáig, mint most is , nem pauzáinak. — 
Fiatal iró barátunk’ drámája’ sikeréről, vagy 
sikeretlenségéről annak idejében csengőnk el
csengi az öröm-, vagy hattyúdalt.

De térjünk érdekesb tárgyra, s nézzünk 
szét először is a régibb (úri) casino teremé
ben, hol a szokatlan zene s fény, tánczvigal- 
mat sejtet velünk, miben nem is csalatkozunk.
— E bál első a farsangon, de mindamellett is 
szép hölgykoszoru diszíté azt,1 1 2) minek azonban 
azon túlságos, mondhatni idétlen feszesség 
nem nagy nyájasságot adott. —  Helybeliek is 
számosban voltak, mint máskor ; de a vidé
kiek , a vásárra a nélkül is begyülvén, népes
sé tették, kik iránt helybeli atyánkfiái több nyá
jasságot, akarám mondani, valami nyájasságot,
— mert bizony Önök egész hidegek voltak irán
t uk, — mutathattak volna ... Minden magyaros
sága mellett sem volt az magyar szellemű, mert 
arszlánaink, mindenfélekép csak francziázni a- 
karván, zavart csináltak , mellvből aztán, mint 
Veszter is megjegyzé, lön a z a v a r t á n c z .  
És ezen új nemét a táncznak, a mi debreczeni 
arszlánaink találták föl, csupán csak azért, hogy 
valamibenők is kitűnjenek ; mit pedig azon egy
szerű okbul is kár volt tenniök, mert ők a nél
kül is f ö l ö t t é b b  f ö l t ű n ö k .  — Hanem an
nál érdekesebb volt a polgári casinoi bál, mellv 
nagy tanácskozások s választmányi gyűlések 
után most vasárnap tartatott, hol nem csak a 
vigalom, hanem a tett' mezejére is kiléptek, 
azaz p o f o z ó d t a k  némellv igen tisztelt egyé

1) Dehogy veszi. Sőt sziveseu közlendi önnek kö
szönettel fogandandott közleményeit. Szerk.

2) Nálunk, nem tudjuk micsoda szokáshói, az el
ső bálba némberek nem igen szoktak menni, 
annyira, hogy volt idő , midőn a férfiak csupán 
magok voltak, s így csak együtt ugráltak. D.P.

nek , kik a polgári casino’ tisztviselői karának 
díszére válnak. Melly tettleges demonstratiók- 
nak érdekét az is neveli, hogy az egyik pofoz
kodó fél’ karján egy helybeli kisasszonynak 
bayadére volt gondviselés végett, mit a hara
gos tisztviselő elkapván tőle, azt boszujában 
az emeletről lehajította, s mire a keresők le
mentek, hogy a lelökött bayadert fölhozzák, 
már sehol sem találtatott.

Még t. szerkesztő ur’ engedelmével casi- 
noi ügyünkre, melly bennünket most legnagyobb 
forrongásban tart, térek ki röviden, miután 
B. ur az „Értesítőben“ k ö z v é l e m é n y ’ ne
vében nyilatkozott az e g y e s ü l é s  e i l e n...

Maga mondja B. ur, mikép a casinonak, 
föladata: hogy a külön rendüeket társalgási 
érintkezésbe hozza. Miért ellenzi hát az úri 
és polgári casinoi tagok’ egyesülését ? Az, hogy 
lenézés, vagy mi más ok indította az iparüző- 
ket a r ra , hogy külön casinot alapítsanak, nem 
ok, mert 1-szÖr nincs bebizonyulva a lenézés; 
2-szor az egyesülés az úri casino’ tagjain nem 
múlik, mert a felszólítás is az egyesülésre in
nen jött.

Nem ok továbbá az sem a nem egyesü
lésre , miszerint B. ur fé l, hogy az egyesülés 
szakadást hordoz méhében. — Ki az oka, hogy 
vannak, kik megkötötték magukat urak közé 
nem vegyülni? mert saját uraságuk, mások’ 
tekintélye által lehangoltatnék ? S ki oka, hogy 
ezen jó uraknak még pártfejok is akad? s kö
vetkeztethető-e abból, hogy mert vannak egye
sülésellenzők, tehát az egyesülés nem üdves? 
És ha , — mint B. ur állítja, — minél több a 
casino, annál jobb; csapás volna-e, ha a ki
sebbségben maradó elégületlenek, — ha nekik 
úgy tetszenék — elvük szerint alakulnának, mig 
most a nagyobb rész' korszerű eszméje’ teste- 
sítését hátráltatják ? Tegyük ehhez másfelől 
azt is, hogy hátha vannak, — mint tudjuk hogy 
csakugyan vannak számos ollyanok is, kik ha 
az egyesülés keresztül nem vitethetik, a pol
gári casinotul megválnak, s „ k ö r t “ alakíta
nak.— Hisz ez is szakadás.

Nem sokat nyom azon oka sem B. urnák, 
hogy a teke s játék (kártyázó) asztalok mindkét 
casinoban el vannak foglalva. — Ez meglehet, 
sőt az is megeshelik, hogy a teke s játékasz
talok’ szaporítása’ esetében még többen is ját
szanának , de annál kevesebben szorulnának 
megelégedni a casinohoz illőbb élvvel, —  az 
olvasással. — Roszul alkalmazza B. ur , a két 
casinonak egygyé olvadt tagjait, egy köpenybe 
szorított két testvérhez; mert az egyesülés 
kizárja az egymástól nem férhetés’ eszméjét, 
már pedig a két casino közös erővel több jót 
eszközölhetne, s czimének megfelelőbb , kényel
mesebb szállást bérelhetne , mellyben mindösz-
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sze is jobban megférhetnének, mint most két
felé.

Fontos ok B. ur előtt az is, hogy a casi- 
nók’ pénzbeli állását egyensúlyba kell tenni, 
mielőtt egyesíttetnének. Az nem szükséges, 
mert a casino nem nyerészkedési társulat, 
hanem alapszabályihoz képest, úninden Önálló 
becsületes embert befogad részvényesei közé , 
ki egyszersmind attól fogva csak ollyan ren
delkezési joggal b ir , mint a ki keletkezésétől 
fogva részvényes... Ez v i l á g o s  lesz ön előtt 
is. Vegyen tehát erőt önérdekünkön a közjó , 
s tegyen egygyé bennünket az egyetértés’ jó 
szelleme, — győzzön az a mi jobb.—

DEBRECZENI PAPRIKA.

— KOLOZSVÁRI LEVELEK. I .  Télim 
22-kén. Kedves Vilmám ! Azon ígéretemnek, 
hogy önnel, jelen év’ kezdetén, Erdély szivé
ből levelezést kezdek m eg, minden akaratom 
mellett is , csak most tehetek eleget. Remélem, 
kedves Vilma , most az egyszer megbocsátand. 
De min kezdjem? Minthogy széles Erdélvor- 
szágban — s minden bizonynyal önöknél is Ma
gyarországon— jelenleg a farsang játsza a fő
szerepet, tehát ,kolozsvári levelem1 is a far
sanggal kezdem. F. hó’ 11-kén volt első ál- 
arczos bálunk; képzelheti ön , hogy kevesen 
voltunk. És miért ? Mert nálunk megrögzött 
szokás, hogy az első tánczvigalmakat nemigen 
látogatják. Mindazáltal szép koszorú volt itt 
összefűzve főrangú hölgyeink s uraink közöl. 
XII óra felé az álarczosak oszolni kezdtek , s 
megzendült a jóizü csárdás. Hirtelen egy kis 
gvíírü alakul — és vagy nyolczan amúgy ma- 
gyarországiasan járták ki a ,három a táncz‘ot, 
14-kén jogászi tánczvigalom volt; eztalyceum’ 
ifjúsága ad ta , s mint máskor, úgy most i s , 
igen fényes vala. Itt a keringő és franczia jár
ta a főszerepet. Csárdás egy volt, a másik el
maradt. De kedves Vilma, kissé hagyjunk föl 
a tánczvigalmakkal. Én önt f. hó’ 12-kén est- 
veli 6 órakor a lelkes gr. Teleki Domokos’ szép 
teremébe vezetem. A terem’ egy részét gyö
nyörű hölgyek foglalják e l , mig a másikon Ko
lozsvár intelligentiája öszpontosulva van. A fa
lon zöldkoszorus képek függenek — s e képek 
Pestalozziéi, azon férfiúé, ki a nevelés' refor
mátora volt. Hiszen tudja azt ö n , hogy Pesta
lozzi születésnapját az egész müveit világ meg- 
ünnepli. Nálunk sem késtek nemes buzgalmu 
ügybarátok a nagy férfiú’ születésnapját mél- 
tólag megünnepelni. Mint említem, gr. Teleki 
Domokos teremét átengedvén, ide gyülekezett 
a Pestalozzi tanait valló ügybarátok’ koszorúja. 
Szinte nem hittem volna kedves Vilma, hogy 
főrangú hölgyeink közöl is illy szép számmal

jelenjenek meg. Csalódtam — és csalódásom 
igen édesen esett. *)

Talán hallotta Ön édes Vilma, hogy Szent -  
p é t é  r y  Pestről hozzánk jött vendégszerepek
re. Ő , a derék művész , csakugyan nálunk van 
s remek játékával közönségünket naponkint 
mindinkább gyönyörködteti. Mint Perrin Mi
hály, Squers, Burmann, Falstaff s más szere
pekben művészi képzettségét fényesen bizonyí- 
tá be. Legközelebbről Falstaffot játszá ,,IV-ik 
Henrik“ jutalomjátékában. A színház tele volt.

Színházról lévén szó : már hallotta ö n , 
hogy az itteni színtársaság tavaly egy népszín
műre 25 aranyat tűzvén k i , reá 5 pályamű ér
kezett ? Mint hallom az 5 közöl egy sem ér
demli meg a 25 aranyat, hanem 25 körmöst 
kellene az íróknak adni, hogy annyira rósz 
népszínműveket férczeltek össze. —  A napok
ban néhány új darab fordult meg színpadunkon. 
U. m. „ P a r i s  t i t k a i “, „ E d u á r d  f i a i “, 
„Sz. T r o p e  zi  nő “. Az első megbukott; a 
második valahogy keresztül m ent; a harmadik 
nagyon tetszett. Már másodszor fordult meg, 
s nagy hatással, „ I n e s z  vagy a m e g b u 
k o t t  m i n i s t e r “ spanyol dráma is. Cso
dálkozom , hogy a Sz. Tropezi nő és ez Pes
ten még színre nem kerültek.

Szinte zárni akarám e levelet, de még né
hány sort mégis kell írnom. Dr. Szombathelyi 
DianafÖrdője mellé egy csinos termet építtetvén, 
benne télhó’19-kén csinos tánczvigalmat adott. 
A szép számú közönség többnyire meghívottak
ból állott.

T a k á c s  János tanárnak* most jött le az 
engedély egy természetrajzi lap’ szerkeszthe- 
tése iránt. Tehát egy folyóiratunkkal több lesz. 
Csak pártolás lenne. Most,, kedves ÍVilma, le
velem’ valósággal bezárom, mert az óra éji 
12 felé jár s érzem, hogy szemeimet nem so
kára az álom’ édes istennőjének lágy ujjai é- 
rintendik. Jó éjszakát! ÉDES GYURA.

i) Az ünnep’ részleteit, már említvék lévén, ki
hagyjuk. Szerk.

.uüm siuansi
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É R T E K E Z É S E .
(FOLYTATÁS.)

Londonba érkezvén, az első három év 
alatt semmi részt nem vett hazája’ ügyei
ben, sőt csupán a tudományoknak s né
hány fiatal rokona’ nevelésének adta ma
gát. E tájatt tanulta meg a héber, chaldaei 
és syriai nyelveket. 1640-ben az úgyne
vezett hosszú Parliament’ összehívása’ al
kalmával avattaték be a polémiába, s irt 
vallásszabadság mellett a fönálló egyház 
ellen. Ezt követte három hasonló érdekű 
értekezés, mellyekböl mai olvasó semmi 
különöst nem tanul, hacsak azt nem, hogy 
egyikében ezen értekezéseknek tervét é- 
rinti, miszerint egy poémát szándékozik 
írni angol nyelven. ,,Talán — mond ö — 
idővel, munkával és természeti hajlamom 
által v a l a m i  dolgozatot fogok hagyhatni 
a maradéknak, mellyet az nem fog tán el
enyészni hagyni : ez eszmétől legalább át 
vagyok hatva. Semmi gondom hírt aratni 
messze földön, megelégszem én a britt 
szigetekkel — mellyek nekem az egész vi
lág. De nem elég ám felidézni az emléke
zés’ leányait, az örök szellemet kell kérni 
a legbuzgóbb imával; csak ö küldheti ne
künk a szeráfot, ki oltárának szent tiizé- 
vel ihleti és egtisztítja ajkaink’.“ Mond
tam vala irataim’ egyikében , mikép Shak- 
speare, jövőjével nem gondoló, nem tön 
becset hírnevére, inig ime Milton előtt nem 
olly olcsó a dicsőség. Szép látni — mond

az ősz Chateaubriand 0  — mikép jósol Ön
magának dicsőséget a még ismeretlen zse
ni — mig az utókor igazolva jóslatát, ek- 
kép felel : „Nem hagytam elenyészni azt 
a v a l a m i t ,  mit te Írtál.“

1643-ban — ekkor 35 éves volt — 
titkon és szülei’ tudtán kívül, nőül vévé a 
Forest-Hilli békebiró’ P o v e l l  R i c h á r d ’ 
leányát Máriát, kinek azonban egész csa
ládja royalista volt. E házasság, rejtélyes, 
mint tiltott szerelem, annak változandósá- 
gával bir vala. Milton oda nem hagyá u- 
gyan nejét mint Shakspeare, hanem a nő 
hagyta el férjét, miként Byron Lordot övé. 
Levelet levélre irt hasztalan, míg ismételt 
kísérletei nem használván, neki ült s hogy 
magát s más hasonló esetekbeni férjeket 
is megboszuljon — értekezést irt a vá
l á s r ó l ,  mellyben nem annyira specialis 
kérdéseket fejteget, mint inkább átaláno- 
sítva az eszméket, egészben illeszti azo
kat a társaság-, vagyis jobban mondva, az 
egész emberiségre; a szabadságot tűzi ki 
minden áron, s az embernek minden te
kintet és viszonyok közötti függetlenségét 
vitatja. Csodálatos! hogy a v á l á s ’ e vér
mes bajnoka énekelte meg mégis p a r a 
d i c s o m á b a n  olly fönségesen a házas

*) Chateaubriand Miltonruli adatai csaknem fő
anyagul lőnek felhasználva ez egész munkánk
ban. S z e r k.
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élet’ gyönyöreit — s szentségét.
Később azonban kibékült nejével, s 

neki nagylelküleg megbocsátván, e regény
kének köszönjük a Vesztett Paradicsom’ 
10-ik könyvébeni Ádám és Éva közötti bá
mulandó jelenést. E házasságból Milton
nak három leánya született.

E tájt jelent meg többi közt minden 
angol prózai munkáinak legjobbika az „A- 
r e o p a g i t i c a “ , mellynek — minthogy 
akkor e kitétel , S a j t ó s z a b a d s á  gcmég 
nem létezett — illy czímet adott : „ Ang
l i a ’ p a r l i  am e n t j é he z  i n t é z e t t  be
széd az e n g e d e l e m n é l k ü l i  nyom
t a t á s i  s z a b a d s á g r ó l .  Ennek sok 
megragadó gondolatiból nem állhatja meg 
értekező, hogy egyet kettőt föl ne idézzen. 
Ugyanis : miután észrevéteti, hogy a censura 
mit sem használ a gonosz könyvek el
len, mert azoknak forgását még sem gá
tolhatja, ekkép hallod szólni az Írót: 
„ Embert ölni annyi, mint egy értel
mes teremtményt megölni; de könyvet el
ölni, annyit tesz, mint meggyilkolni az ér
telmet, mint legyilkolni nem annyira az é- 
letet, mintsem a halhatlanságot. Századok’ 
zendülései néha rá nem akadnak többé 
egy lefojtott igazságra, mellynek híja mi
att ollykor egész nemzetek senyvednek 
.. örökre.“

,,A nép esd önöknek, vissza ne lép
jenek, hanem járjanak önök az igazság’ és 
erény’ utjain. Mintha egy nemes és hatal
mas nemzetet látnék gondolatomban föléb
redni — mond tovább az indítványozó — 
mint valamelly erős férfit álom után, s lá
tok egy sast, dicsöülve hatalmas ifjúságá
ban, a déli nap’ teljes sugáriban edzeni 
merész tekintetét, magánál a mennyei vi
lágosság’forrásánál rázván le régóta csal
va volt szemeiről a pikkelyt, míg a kétes 
világot kedvelő szárnyasok’ zajosan félénk 
röpdesése zavarral végződik. Avvagy el
fojtják-e önök az új ismeretek’ és világok’ 
ama virágdus csiráit, mellyek annyira fel
nőttek immár s még naponnan növekednek 
ez országban? Nem átallanak-e önök egy- 
pár duczat egyedárusból álló oligarchiát

alapítni, melly kiéheztesse szellemünk’? S 
ne- kapjunk-e egyebet tápunkra, mint mit 
az ö kényük fogna számunkra kivékázni? 
Higyék meg önök, Lordjaim és követ urak, 
ültem én a külföldi tudósak között is, ők 
pedig üdvözlének engem, hogy olly földön 
születtem, hol philosophiai szabadság ural
kodik, mig ők szegények ama szolgai ál
lapot fölött nyögtenek, mellybe nyűgözve 
volt az ö hazájokban a tudomány. Meg
látogattam én a híres G a l i l e u s t ,  ki el
aggott korában még az inquisitio’ rabja 
lön, mivelhogy másképen mert gondolkoz
ni csillagászat’ dolgában, mint egy Feren- 
czi vagy Domonkosféle szellembiró. Sza
badság a dajkája minden nagy elmének: 
ez az, melly eszméinket mint égi sugár 
világítja.“

Ezen erőteljes nyelvről ismerni rá a 
Vesztett Paradicsom’ költőjére. Milton va
lóban épen olly nagy vala prózában mint 
versben; öt a zendülések hozták olly kö
zel hozzánk, mond a lelkes Chateaubriand, 
s politikai eszméi csupa korunkbeli férfit 
csinálnak belőle. A nagy költő panaszko
dik verseiben, hogy egy századdal később
re jár; panaszkodhatott volna prózájában, 
hogy egy századdal előbb érkezék. Ámde 
ütött neki a feltámadás’ órája, s örömemre 
szolgálna, ha kezet nyújthatók én — is — 
egy Miltonnak, kiemelni öt mint prózairót 
koporsójából; a nagy Miltont, kihez mint 
költőhez már rég imigy szólt a Dicsőség : 
„kelj fö l!“ és ö fölkelt és vissza nem fek
szik ö többé soha!

1645-ben szedte össze Milton ifjúsá
gában írott latin s angol költeményeit, 
mellyek közöl számosak zenére tétettek I. 
Károly király’ udvari karmestere által. A 
királygyilkosság’ bűnös védőjének hangjai 
a leölendett fejedelem’ koporsója körül 
nyögtenek a windsori kápolnában, pedig — 
ki tudja? nem volt-e nézők közt a költő 
is, midőn lefejezték törvényes királyát, s 
haza érkezve nem javított-e ki valamelly 
gyermekgyakorlatot, avvagy nyelvtanának 
valamellyik czikkét? Hiszen Galliában is 
voltak költők 1793-ban, kik megénekelték
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Thyrsist, s szerelmes pásztorok foglalák el 
a színpadot, míg a véres Tragoedia az ut- 
czákon csatangolt. Hiszen tudják önök, mi 
rendkívüli erkölcsszelidséggel birtak a ter
roristák, s mikép ama kedves juhászfiuk 
különösen a kisdedeket szerették. Fou -  
qu i e r  Tin v i l i é ’ szolgája Sa ms on  s 
több hozzá hasonló h i a enák  színházak
ban szellözék ki magokat, k e s e r v e s e n  
zokogván az ártatlan falusi örömek’ szí
vélyes gyönyörei fölött.

Több politikai iratai elvégre is költő
re vonták a statusférfiak’ figyelmét, s mi
dőn Cromveir diadalnfias fegyvere kivívta 
a Protectoratust, Miltonunk lett Oliver ur’ 
legkegyeltebb titkára. Első, mire,megbízva 
lön, volt a kivégeztetett király’ Ei kon  
czímü munkájára felelni, mit I c o n o c l a s t  
czímü iratában meg is téve, ekkép oszto
zott a királygyilkosság’ fekete bűnében. 
Meglehet hozzáig szöktette lesz I. Károly’ 
vérét a bakó, mikép régi áldozatoknál az 
áldozat’ vérével szokta befecskendeni né
zőket az áldor.

De legnagyobb hírt szerze magának 
életében Milton azon munkájával, melly- 
nek czíme : D e f e n s i o  pro popu l o  
a n g l i c a n o ,  és Írva lön a legválaszté- 
kosb, a legclassicaibb latin nyelven. Kö
vetek és statusférfiak üdvözölték öt e ma
gasztalt munkája fölött, s külhonok’ kül
döttjei nem gyözék dicsérni íróját. Való
ban hatalmas kézzel rázta meg ö mindazon 
eszméket, mellyek a jelenkor’ mozgalmait 
okozzák; és ez eszmék százötven évig a- 
ludtak, s midőn fölébredének, lön Írva: 
1793. Avvagy ki hinné, hogy Milton’ poli
tikai munkái nem Írattak napjainkban tár
gyak fölött, miket a hírlapokban minden 
reggel kezelni látunk ? —

P i e r r e  du M o u l i n ,  canterburyi 
kanonok könyvet Írván, mellynek neve ,K i- 
r á l y i  v é r ’ é g b e k i á l t á s a  az a n g o l  
f e l s é g g y i l k o s o k  e l l e n 4 a royalisták 
Cromvell ellen gondolták ingerelhetni az 
idegen fejedelmeket, ha öt királygyilkos
nak és bitorlónak nevezik; csalatkoztak —

mond a többször említettük francz publi
cista — csalatkoztak, a fejdelmek többnyi
re belebékéltethetök (tractabilisok) illy bi
torlásokba, egyéb az, mitől ők rettegnek. 
— Miltonnak ez értekezése még érdekesb 
mint a másik is, s mégis mind ez, mind pe
dig prózai munkáinak öszvege ma már tel
jesen elfeledvék. Pedig éltébeni híre csu
pán ezeken alapult— a szomorú hír, inelly 
napjait megmérgezé, véglehét nehezíté s 
halhatlanságot nem adott. Ah! mert mind
az, mit a pártok’ szenvedélyei és a pilla
nat’ ingere szült, e'.elhal mint azok, és ő 
velők.

Midőn Milton Cromvell’ titkárává lön, 
már akkor teljesen világtalan volt; avvagy 
nem lehetett-e egész Britthonban más ti- 
toknokot lelni a statusnak, mint épen egy 
vakot? Hiában ! Cromvell a dicsőség’ ben
ső ösztönénél fogva fölfedezte Milton’ rej
tett dicsőségét, s a hős i  hírt a költőé
hez lánczolá : c’est quelque chose dans 1’ 
histoire du monde que Cromvell ayant pour 
secrétaire Milton, — mond a nagyszerű 
Chateaubriand.

Végre midőn I. Károly’ fia II. Károly 
trónra lépett, elbúcsúzván respublicai ál
maitól, a költő hivataláról lemonda és ma
gányba vonult; s bár 1660-ban elfogaték, 
de csakhamar megint szabaddá tétetve, 
Cromvell’ emlékéhez hü maradt s magát 
ismeretes elveinek árnyékába vonva, mú
zsája- és szegénységével együtt elrejtő
zött. Egyszer a St. jamesi parkban e szó
kat hallá : „A király, a király.“ Vonul
junk félre — mond a költő vezetőjéhez — 
soha nem szerettem a királyokat4. II. Ká
roly megszólítja a világtalant : ,,Uram!_
mond neki a felség — látja ö n , mikép 
büntette meg az ég, hogy atyám ellen es
küdött44 — ,Sire! mond nyugodtan a hajt— 
hatlan republicán, hahogy a csapások, mely- 
lyek e világon sújtják az embert, bűneink
nek büntetése, uratyjának akkor nagyon 
vétkesnek kelle lennie.44

Miltonnak számos latin és angol köl
teményein kívül még históriai, grammati-
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t eái, utleirási dolgozatai is fönmaradtak, s 
épen nem csoda, hogy annyit dolgozott, 
mert egyike volt a legszorgalmasb tudó
saknak ; nyárban 4, télben 5 órakor kelt 
föl, délig munkálódott, keveset evett, több

nyire durva, szürke posztóba öltözött, ve
zetőjével sétálgatott s estve valamelly hang
szer’ kíséretében énekelt. Vesztett paradi
csomából ítélve, szenvedélyesen kellett 
hogy szeresse a zenét, illatot és virágo
kat. Vacsorára néhány olajbogyót evett s 
egy kis vizet ivott rá, 9-kor lefeküdt s á- 
gyában költött. Mihelyt pár verset készíte, 
legott csengetett s nejével vagy lányaival 
leíratta. Szép időben a napfényben sütkö
zött, ülve a pádon, melly laka előtt állvala.

Miltonnak három neje volt, kiknek két 
elseje gyermekágyban elhala. Képzelhetni 
házi gondjait tudósnak, kit háromszoros 
hymen nyűgözött. Nejei és lányai — pedig 
olly szép költői szerepet játszának Milto
nunk’ életében az utósók — rendre csal
ták szegényt s eleladogaták titokban könyv
tárának szebb felét. Eleget is panaszolt a 
jámbor, de természete szerencsére épen 
olly csüggedhetlen vala mint szelleme.

Hanem most látom, hogy ki kezdek 
lépni a korlátokbul, miket ez értekezésre 
magamnak eleve kijeleltem, s habár az is, 
mit a nagy ember’ életéből eddig idéztem, 
csupa rövid vázolatba lön összehúzva, alig 
rövidebbre szoríthatóba, mégis hátravetett 
czélomtul az is, melly voltaképen az vala, 
hogy a V e s z t e t t  P a r a d i e s  omr u l  ér
tekezzem. Siessünk hát koporsója felé a 
nagy férfinak, hogy szólhassunk egypár 
szót feltámadott szelleméről. (Fo)yuttatik.)

—-♦»«**—

Volnék boldog, mint most az nem vagyok. 
És mondanád : csak szenvedést adok; 
Elvennék tőled minden kínokat,
S szólnék : nézzétek boldogságomat:

Egy csókodért!

Öröklő volna földön életem,
Tenéked adnám, a halált nekem,
Mindent, mi földön, égben vár reám,
Mind néked adnám, lelkemet, leány, 

Bírásodért!

XVIII.
Eszednek lángtüzét,
Szemednek csillagát,
Szivednek gyöngyeit,
Arczodnak bérezhavát,

Add ó nekem, add ó nekem !

Szemednek csillagával 
Megáldom a vakot, —
Eszednek lángtüzével 
Teremtek új napot;
Szivednek gyöngyeit 
H ű s é g g é  alkotom,
S a napba, mint sugárt,
Beoltni e z t  fogom :
S ha a hűtlen világ 
Átkozza majd kezem ,
Ott a r e z o d ’ b é r e z h a v a  —  
E l o l v a d  majd ezen.

— —

T A R C Z A I  A N N A .
Történeti beszély PÉTER KÁROLYtul.

Kárpátok’ tövében 
fekszik düledékeiben 
Tarkő’ vára. E ro
mokat látva gyanít- 
ná-e a vándor, hogy 
háromszáz év előtt 
ezen vár a fény’ és 
pompa’ büszke szín

helye volt, előbbi urai a vitézségről hires 
Tarczaiak alatt.

f
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EMLÉKLAPOK EGY FŐRANGÚ 
HÖLGYHEZ.

XVII.

Volnék gazdag, mint most az nem vagyok, 
Megvenném mind , mi drága, szép, ragyog, 
Mindent, mit a föld és a tenger ád, 
Megvenném a boldogságot magát:

Egy pillantásodért!

ik & ft- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

A 16-d. század’közepén Tarczai Györ
gyöt uralta a környék Tarkő s Újvár vá
rakkal együtt, — Györgyöt, a négyszáza
dos család’ végső ivadékát. Alatta a most
romba dőlt termek’ falait dús fény világítá 
meg; farsangi zaj tombolt a kastély’ már- 
ványpadlatán, a mulatságok s játékok’ ezer 
nemei egymást válták föl. Termetes vité
zek’ karjain férjethagyott nők s fiatal öz-
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vegyek lejtettek, a zajos kedv, török zene 
s víg rivalgás által élénkítve, elnémítá a 
völgyi helység’ imára buzdító harangját; 
— kinek is maradt volna imázásra ideje s 
kedve, ez örök élv’ élvezetében? A bol
dog, elégedetten a föld’ gyönyöreivel, rit
kán tekint Istenhez; mig a sorstíldözött 
önkénytelen eget keres borús szemeivel. 
Ez örök farsang’ óriási költségei’ kitartá
sára félország adózott; mert utasokat ki
fosztani, fiatal szüzeket, erényes nőket el
ragadozni, szentegyházakat ereklyéiből ki
rabolva felgyújtani, hamis pénzt veretni: 
ezek s illyféle kalandocskák a tarkői kény- 
ur előtt mindennapiak voltak, mellyek a- 
zon kor’ szabad gondolkozása szerint igen 
könnyen elengedhető lovagi csínyeknek 
tekintettek.

De a farsang itt is lejárt vígzajos nap
jaival; — a mindenfelől kiáltó inségszülte 
panasz’ következtében az országgyűlés 
Tarczait rabló czímmel bélyegezve szám
űzte s jószágait elvétetni rendelte.

II.

szőnyegfödött asztalon piros bársonyba 
kötött aranykapcsu imakönyv feküdt, melly- 
böl figyelemmel olvasott. Lábainál a sző
nyegen egy négyéves kis angyal játszott 
bábjaival; távolabb, a márványkandallóhoz 
támaszkodva, apród állott, lesve úrnője’ 
pillanatát.

— Hány óra? — kérdezé hosszas 
hallgatás után az imázó hölgy apródjától.

— Tíz elmúlt, nagyságos asszonyom,
— felele a kérdett, egy vele szemközt eső 
fali órára tekintve.

— Még sincs semmi tudósítás? foly- 
tatá kérdését, miközben nyugtalanul az 
ablakhoz lépett.

— A küldöttek még nem jöttek vissza.
— Az éj sötét; bátyám eltévedhetett,

— mond a nő. Menj Mislevics, küldj még 
tíz fegyverest az érkező elé, inegeshetik, 
hogy szüksége leend e kis védcsapatra.

A koros urhölgy, apródja’ eltávoztá- 
val, a szunyadozó kis lyánkát anyai gond
dal egy magas zöld selyem menyezetes 
ágyba fekteté ; -— csakhamar édesdeden 
aludt ez.

Az 1556-d. év’közepén nyárhói éj te- 
ríté ki csillagos szőnyegét Tarkő’ vára fö
lé. A vár’ belseje csöndesen s zajtalan ál
lott; csak a toronyör’ óránkinti sípolása s 
egykét fali őr’ távoli egyhangú kopogása 
szakítván meg néhanéha az éji csöndet. 
Sötét volt mindenütt, csak egyetlenegy ab
lakon derengett fénysugár, de ezt is a vas
tag festett üveg szűrve bocsátá át a ko
mor várlak’ füstös falaira.

A megvilágított épület’ kárpitos tere
mében trónalaku karos székben egy fen
séges tartásu nő ült. Kora félszázadon túl 
lehetett, mindemellett látszott , hogy e 
hölgy’ testi lelki ereje, bár a virágzás’ ko
rán túl, 'de megtörve még épen nincs. .— 
Szénfekete hajszálai helylyelhelylyel őszül
ni kezdettek, magas homlokán s ajkai fö
lött redök borongtak, arczszíne elveszté 
zománczát, de a sötét szemöld alatti éj
szemekben még ifjúi tűz égett, melly da- 
czolni látszott az idő’ rombolásaival, ter
mete magas s férfias volt. Előtte csinos

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

— Milly csöndesen, milly gondtalan 
alszik, mintha most is éden’ pálmái ter
jesztenék ki árnyas ágaikat feje fölött, — 
mond Tarczai Anna (mert e volt a virasz- 
tó nő’ neve) hosszasan tekintve az alvó 
szeráphra, — te alszol gyermekem, míg 
én ágyad fölött kidult kebellel virasztok,
— én nem tudok aludni. Eljö az idő, mi
dőn a te szemeid’ is kerülni fogja az álom' 
Istene. Szinte óhajtóm, óhajtanom kell, bár 
ne érnéd el azon kort, midőn gyermeki ; 
álmaidból kiábrándulva tapasztalni fogod, 
hogy rózsák helyett tövisekkel van beszór
va pályád sírodig ; ha elég nyomorult s ki- 
csinylelkü nem vagy elvet s meggyőződést 
lábbal taposva — másokat vakon követni.
Oh bár e lenne utósó álmád, szinte kíván
nom kell, pedig te vagy egyedül e mérhet- 
len világban, ki enmagamért ragaszkodói 
hozzám, minden melléktekintet nélkül; te 
vagy egyedül, kit még szeretni tudok, — 
kívüled senki sem kapcsol ez utált élethez. 
Férjem nincs többé; életében is üres volt



e szív; elhunyta előtt már özvegy valék, 
miután ö elég gyáva volt idegen hon’ fia 
előtt hajolni meg. Gyermekim? gyermekim 
nincsenek nekem; ők hűtlen elhagyák az 
általam kimutatott utat s atyjok’ aljas nyo
mán indultak el. Két fiú’ anyja s mégis gyer
mektelen ! — ez létem’ átka.

Kezére támasztva fejét, gondolataiban 
mélyedett el s nyugtalan éber álmadozá- 
sok közt virasztott unokája fölött, békéte- 
len várva rég nem látott bátyjára, ki ér
kezését előre tudati.

Itt van helye néhány vázlatvonást ad
ni e férfias női jellemről.

Tarczai Anna, Miklós sárosi főispán’ 
leánya, a gyáva Ulászló’ uralkodása’ ele
jén született. Atyja, mint szemmel látott 
tanú, sokszor regélgetvén kedvencz lyán- 
kájának az életében félve tisztelt, halála 
után pedig közönségesen imádva szeretett 
Mátyásról, — ezen dicső uralkodó’ győ
zelmeiről, fényes udvaráról, népszerű ka
landjairól, a nagyszerű lovagi s harczjáté- 
kokrul, mikkel hosszas, de dicsőségét te
kintve nagyon is rövid uralkodását folyto
nos ünnepélylyé emelte; — sokat regél
getvén mondom a lovagias fejedelemről: 
férfias lelkületű leányában bizonyos elé- 
gültlenséget a jelennel s visszasovárgást 
a múltba ébresztett fel önkénytelenül ; 
mellynél fogva a különben is komoly ke
délyű Anna elzárt s ábrándozóvá lön. — 
Hányszor sóhajtott föl a sors ellen, miért 
nem tette élete’ pályáját azon nagy király’ 
korába, midőn a magyar név olly dicső s 
elleneitől annyira rettegett vala, vagy ha 
ez nem állott hatalmában, mért nem ölte 
meg kora’ gyermekségében, mielőtt e kí
nok számára mint sír felnyíltak. Illy áb
rándok közt serdült föl 17 éves szűzzé, s 
nyujtá kezét inkább atyja’ parancsára, mint 
önszíve’ vonzalmából Homonnai Drugeth 
Györgynek, a fényes család’ egyik kitűnő 
sarjadékának, ki őt hároiú hösfiak’ anyjá
vá tette.

Ekkor esett az örökre gyász emléke
zetű mohácsi ütközet, hol az utósó magyar

ajkú király Magyarhon’ leventei virága' 
színével a csatatéren maradt. — A nagy 
temető fölött elsötétült a magyar ég, s 
gyászba öltözött nemtöje a remény’ vég
szikráját oltá ki e nagy nemzeti sír fölött. 
(Vége követk.)

— —

Á R V A V Á R  ROMAIN.
Hányszor sujta már a sors haragja 
Büntetésül nemzetünk keblére ;
Vértengerben fürdeté hazánkat,
S rablánczot tön a nép’ szellemére.
S kik legelsők voltunk hajdanában 
A hatalmas nemzetek’ sorában:
Elvesztettük a honéjen át 
A világezél óriás nyomát.

A magyar nép ősi törvénykönyvét 
ügy tekintő mint egy m ú m i á t ,
Mert az ország h o l t  nemzet jegyével,
Róma nyelvén irta közjogát.
S azért nem gyűlt közszellem sugára.
Melly vezette volna dicspályára,
S látva hogy e zagyva népü hon 
Dűlő félben lévő B a b y l o n  :

Szólt az új k ő r i s t  e n  : ,Új tengely kell 
A nemzetgép’ rozsdás kerekébe,
Hogy szilárdan, szabadon forogjon 
Bármi kétes sorsnak ellenébe.
S tengelyül az ősi nyelvet adta,
S e hon’ üdvét híven fölfogadta:
Hogyha, mond, szent vesztalánggal ég 
Oltárainkon a nemzetiség.

Ez az ország életlevegője,
E nélkül a nemzet meg nem élhet,
Vagy ha él is, teng é l ő h a l o t t k é n t ,
S feltámadást soha sem remélhet.
— Míg a nemzetiség’ hő szerelme 
Nem volt e hon’ büszke gerjedelme,
S míg nyelvünket nyügözé a kor,
Őshazánk volt illy é l ö s z o b o r  !

S most, az ébredés késő korában,
E törekvő hon’ mindenhatója
Tán azért sújt egyegy nagy csapást ránk,
Hogy legújabb bűneink’ lerója.
A hon szivén — hogy lemossa szennyét,
Melly fődé a nemzetiség’ mennyét _
Illy csapás volt új időközön,
A dühöngő pesti vízözön!

Nemzetünknek régen kellett volna 
Uly k e r e s z t s é g ,  mellynek árvizébe 
Tán a százados magyartalanság’
Nemzetölő hiénája fűlt be.
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Melly kivált a hon’ k e t t ő s  s z i v é n e k  ’) 
Ősjellemét áldozá dühének,
Hogy romoljon meg az ősi vér,
Melly a szíven át a testbe tér.

NÉHÁNY SZÓ
AZ ÉLETDELEJZETRŐL STB.

(Folytatás.)
S Árva' földén illy csapás az éhség’ 
Véremésztő réme, hogy megintse,
Hogy a hont , melly áldást, közsegélyt nyújt, 
Legjobb édes anyjának tekintse.
S népe’ ajkán, melly feledve volt rég,
A hon’ nyelve légyen ősi szentség:
Hogy megértse esdő szózatát,
Ha a végzet rá nyomort bocsát.

— Ha a nemzet óriás testének 
Bármeily tagját sújtja szenvedés,
Az egész test érzi szenvedését,
MidenUtt nyíl fájdalomra rés.
Mert közérdek tette egygyé lelkét,
Közjog őrzi vérszerezte telkét,
S egy polgárhit’ biztató nyomán 
Küzd", halad, közboldogság után. —

A történet egyik ősi fészke 
Regeszentelt romja, omlott vára;
S a magas hegyláncz, melly átövedzi,
Egy nagy emlék sok közös csatára.
Mindenik domb koporsó, s tartalma 
Harczban elhullt hősi csontok’ halma:
S minden fűszál, melly leng halmirul,
Magyar vérnek habjain virul.

Ah de zordon éghajlat borítja,
Nem terem mag szirtköves földében;
S míg az alföld' zöld elyzionja 
Kalásztengert ringat édeuében,
S dús tavaszvirány mosolyg le rája, —
Ott a béreznek, jég a koronája.
— N é p e  k ö z t  t á n  h o n s z e r e i m

nem ég,
A z é r t  h o z z á  z o r d o n a b b  az é g !

S ím ez ének ihlető reménynyei 
Átalában szól a f ö l v i d é k n e k :
Hol a szívek a kedves hazáért 
Éji holdként puszta fénynyel égtek.
S népszellem ha volt is, ősietlen 
Volt, igázott, gyáva és kietlen!
— No de hála ! már ott is derül 
A magyar nap ébresztő jelül.

Sejti e nép a nemtö’ hatalmát,
Melly hazánkban munkál szellemével,
S minden lélek, minden szív magjar lesz, 
S összeolvad a hon’ életével.
S majdan egykor Kárpát' ősviszhangja, j.̂ i 
Mint a történet’ tündérharangja,
Andalítva, léleköntve szól 
Ez új század’ nagy munkáiról!

LlSZNYAY KÁLMÁN.
) Budapest.

— A különös physical tünemények, 
mellyek nem minden delejzett körül ta
pasztalhatók, e következendökbiil állanak: 
hirtelen átmenet az érzékek között és sze
szélyesség, ösztönszerü hajlamok s iszony 
némelly étkek s orvosságok iránt, átalá
ban pedig változékony, most felmagasult, 
majd lehangolt izommunkásság, igen gyak
ran bágyadtság következik be, melly több
nyire ájulásig megy s rendszerint elalvás- 
sal végződik, mellyböl a delejzett rövidebb 
vagy huzamosb idő’ múltával rendszerint 
erősödve s vidoran ébred föl.

Az álom már, mellybe illy módon es
tek, vagy t e r m é s z e t e s  vagy tulajdon
képi d e l e j e s  á l om.  Ez utóbbi annyi 
rendkivüliséget mutat, hogy noha igen ke
véssé tartozik ide, mindazáltal meg nem 
állhatom, hogy legnevezetesb tüneteit e 
helyt föl ne hordjam. Ezek különféle foko
zatokon mennek keresztül, mellyeketK lu
g e  6 osztályba próbált sorozni; de ezen 
osztályozás ép’olly kevéssé felelt meg tár
gyának, mint akármellyik más mai napig 
felállított. Ama fönemlítettlankadtság, melly 
a szemhéjak’ önkényteien bezáródásán vég
ződik , mellyek egyátalán felnyílni nem a- 
karnak, korábban f é l á l o mn a k  nevezte
tett; mivel a látást kivéve, a többi érzé
kek’ munkássága megmarad s a delejzett 
körzetére még eszmél. Ezen helyzetből már 
ugyanaz vagy természetes mély alvásra 
megy által, vagy a tulajdonképi delejes á- 
lom áll be. Ennek előjelei rendszerint: 
könnyű hideglelés és görcsök, növekedő 
hőség, redves bőr, mulékony ájuldozások, 
szempillák’vonagló reszketegsége. Az illy 
állapotban levők hevesen szemök felé kap
nak, bizonyos roszullétet s megütközést á- 
rulnak el. Ezenkívül a rendes álom’ min
den jelenségei mutatkoznak, ásítás, némi 
borzadás, nyujtózási ösztön a tagokban, 
mígnem egy sóhajjal álomba merülnek. Ily- 
lyenkor a szemhéjak görcsösen s kémé-
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f nyen összehuzódvák, a szemfény kitágul
va, a szemgolyók görcsösek, fölfelé for- 
dulvák s a világosságra tulérzékenyek. Üt- 
erejük megcsöndesül s egvidöközüvé lesz, 
csak kissé emelkedettebb. Az arcz sajátsá
gos kifejezést ölt, melly majd örömet, jól
létet, majd komolyságot, bámulást s ro- 
szullétet mutat. Az érzékek elalvásukban 
ugyanazon fokozatrendet tartják, mint a 
természetes álomnál. Legelőbb a szem haj
lik nyugalomra, utána a tapintási érzék, 
ezt követi az izlelés, midőn ajkak és torok 
kiszáradnak s bizonyos nyeldeklés mutat
kozik; aztán a szaglásra kerül a sor, s az 
egészet a hallás fejezi b e , melly legké
sőbbre alszik el, de végre ez is teljes nyu
galomba merül.

Ezen álom rendszerint egy óránál nem 
tart tovább, kivevén azon egyes eseteket, 
mellyekben egész hétig eltartó folytonos 
álom is tapasztaltatott s idökörileg ugyan- 
olly tájban újra visszatér, mégpedig gyak
ran újabb delejzés’ hatása nélkül is, mi ha 
többször bekövetkezék : akkoron a delej- 
zett azon jellemzetes pontra jut, midőn a 
külvilágra nézve teljesen elzárt érzékek
kel önmagában fölébred; melly ébredés, 
ha nem történik is mindjárt eleinte egész 

| tisztán, hanem inkább csak álomképhez 
hasonlít: annyi mégis igaz, hogy az ér
zékek' fölébredésének fokozatrende most 
megfordítva áll. Legelőbb fölébred a látási 
érzék, — beszélni kezdenek határozatlan 
fénytiinetekről, fénysugárról s villámlás
ról. Csakhamar azonban a delejzeti látás 
olly kiterjedést nyer, melly szinte korlát
lanul hat minden irányban. Ide járul a test’ 
belállapotának fölismerése, sokszor a leg
nagyobb biztossággal. — Legkésőbben éb
red a fül, s többnyire a delejzö’ közremun- 
kálásával, mi ha megtörtént, a delejzett 
visszakapja beszélötehetségét. Eleinte igen 
természetesen a beszélömüszerek egészen 
csökönyültek, nyelvcsap- és szájpadlás
görcsök állanak be, s vannak szavak, mely- 
lyeket egyátalán fogva nem tud az egyén 
kimondani. — Gyakran a beszéd zengze- 
teslbé, szabatosabb s választékosabbá vá

lik s tisztább kiejtésűvé lesz. — Minden 
lélekerök magasb kimüvelődést mutatnak, 
értelem és kedély rendes körükből vala
mi magasabbra lépnek át. Hajlamok és fél
tudás kifejlődve s tökélyesülve mutatják 
magokat, s nyelvismereteik, mellyek ren
des állapotban fölötte hiányosak valának, 
a folyékonyságnak meglehetős fokára e-  
melkednek. Emlékek saját kora ifjúságából 
élénken tűnnek föl a lélek elé s minél e -  
rősebben becsukódnak külső érzékei a kül
világ előtt, annál tisztább s határozottabb 
a belérzéknek körzetérőli tudata. Itt az 
észrevevö tehetség az egész testen elter
jedni látszik, úgy hogy a tapintási érzék 
minden többi érzéket helyettesít; vagy pe
dig ezen érzék a test’ valamellyik pontján 
központosul.

Azonban az észrevételek itt még csu
pán saját legközelebbi körzetére szorítvák, 
— fölismeri betegsége’ milétét, annak fész
két leghatározottabban képes kijelölni; de 
magáról a delejzörül s annak legközelebbi 
rokonairól is sok ollyasmit tud, mi koráb
ban ismeretlen volt előtte. Azonban rend
szerint csak ollyan személyeket szokott 
megismerni, kik vele kölcsönös érintke
zésben állanak vagy a delejzö által vele 
illyenbe hozattak. Ezen állapotban a rokon- 
és ellenszenv is élénkebben nyilatkozik, 
mint éberlét alatt; néha olly nagy mérték
ben, hogy valami kedvellenes személynek 
csupa közelítésére vagy érintésére is a- 
zonnal a legiszonyúbb görcsök állnak elő, 
névszerint pedig akkor mutatkozik e szo
katlan visszahatás, ha visszataszító, vagy 
a delejzéstöl idegenkedő személyek köze- 
lítnek. Rendesen szeretik egésséges, iz
mos egyének s apró ép gyermekek’ kö
zeiét. A hely, hol észrevevö tehetségük 
központosul, igen különféle, legtöbbször 
a gyomorüregben, igen sokszor az ujjhe
gyekben, lábujjakban, homlokon stb. — így 
különböztetik meg a színeket ujjaik’ hegyé
vel, levelet olvasnak a szívüregen; sőt i-  
gen sokszor ezen érzés olly nagy mér
tékben kifejlődik bennük, hogy többé épen 
semmi szükségük nincs a tárgyat megil-
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f letni, és mégis képesek azt nagyobb tá
volban is megkülönböztetni; igy látott egy 
született vak személy is delejes állapotá
ban szívüregén keresztül. Ekkor már még 
arra is képessé lesz, hogy gyógyítószere
ket rendeljen s azoknak használatát is meg
magyarázza, s ezt nem csupán önhaszná
latára, hanem másokéra is, kikkel delej- 
zeti viszonyba hozatik. — És itt jó alka
lom nyílik, a delejzet és hasonszenvi gyógy
mód közti viszonyt, habár csak mintegy 
zárjelközileg is megemlítni. Nevezetesen a 
fénylátók’ sajátságos orvosi rendelményei- 
böl czáfolhatlanul azon tapasztalásra ju
tunk, hogy ok a legtöbb esetekben egé
szen különleges és egyéni eljárást követ
nek, — hogy fénylátók — bár hasonszen
vi orvosok’ minden befolyása nélkül —hi
teles szemtanuk’ tapasztalása szerint is, 
igen gyakran hasonszenvileg is orvosol
nak, — leginkább pedig egyszerű orvos
ságokat rendelnek s ezeket kicsiny adag- 
csákban s huzamosb időközre vétetik be, 
hacsak allopathák’ befolyása alatt nincse
nek. Egyszersmind egész pontossággal 
meghatározzák az időt, mellyben a gyó
gyulásnak be kell következni, s önmagok
nak mérsékrendet szabnak étel és ital, á- 
lom és fönlételre nézve, valamint nyuga
lom és foglalkozás’ tekintetében. Hanem 
mindezen jelenetek eltörpülnek összeha
sonlítva a legfőbb fokozat’ tüneményeivel. 
Mert haszinte ezeknek alapvonása az ed
dig említettek’ előképével ugyanazonos is : 
mindazáltal rendkívüli emelkedés foglal 
köztük helyet. Az eddig rajzolt tünemé
nyek a delejes álom’ azon 4 első lépcső
jére terjednek ki, mellyekböl Kluge meg
lehetős igazsággal 6-otvesz föl, és amely- 
lyek közöl az 1-söt éberségnek, 2-kat fél
álomnak vagy nem teljes fordulatnak, a 3- 
dikat delejes álomnak, a 4-diket pedig egy
szerű alvajárásnak vagy teljes fordulatnak 
nevezi. Az 5-dikkel kezdődik az önnézlés 
— clairvoyance. — A delejes életnek e- 
zen szakában nincs szükség többé testi de- 
lejzé/re, — a delejzönek csupa pillantása,

közeledése, sőt — mint némellyek állítják 
— puszta akarata is elegendő a kórfordu
latot előidézni. Itt azon kölcsönös viszony, 
melly delejzö és delejzett között már előbb 
is olly szorosan létezett, hogy az a külvi
lág’ minden benyomásait az által vette át, 
annyira megszorosbul, hogy a delejzönek 
akarata a delejzettre nézve föltétien pa
rancs, mellynek tökéletesen s egyéniségé
nek majdnem egészem levetkezésével alá 
kell magát vetnie; az elsőnek puszta aka
rata felizgat minden delejes tüneményeket, 
némi testrészeket lobba hoz, megrendíti 
az alvajáró’ testét mint valami villanyos 
ütés, vagy azt egy helyhez bűvöli stb., s 
minderre képes a csupa akarat nagyobb 
távolbul is minden közvetítő test nélkül. 
E n n e m o s e r  az alvajárónak ezen delej- 
zötüli függését az embryónak anyjáévalival 
hasonlítja össze. Az alvajáró a delejzönek 
minden érzeteit osztja. Sebesítse az meg 
valahol magát, az alvajáró ugyanazon he
lyen érzi a fájdalmat, — szúrja meg az ma
gát : akkoron ez daganatot kap,— sőt egy 
13 éves delejálomban volt fiú érezte delej— 
zöjének szomját is, mellyet semmikép le- 
csilapítni nem lehete, míg a delejzö magá
ét el nem oltá.

Azonban megfordított jelenetek is 
tapasztalhatók, midőn tudni illik az alva
járó’ kórjelei a delejzöre átmennek. Illy e- 
setnek magam is tanúja valék. Én s mind
az, ki velem együtt a nemeskeblü iiju 0..fft 
ismeré, benne egy az emberiségtől korán 
elrabolt tehetséget gyászolunk. 0  és tisz
telt barátom S. U. a legszerencsésb stiker- 
rel delejeztek egy iszonyú hysteri bajok
ban sínylö leányt. Az föl is üdült ugyan; 
de ugyanazon mértékben tűnt el egéssége 
a visszatarthatlanul amannak gyógyítása 
körül fáradozó fölöttébb ideges iljunak, s 
mielőtt még a tavasz új virágit meghozá, 
már kora sírja fölött könyezének baráti. U- 
gyanazért saját tapasztalásom’ nyomán bá
tor vágyó . minden nem eléggé erős test
alkatú delejzöt a túlbuzgó önnekiadástól fi- 
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gyelmeztetve óvni,—De hogy tárgyunkra visz- 
szatérjek — ezen itt leírandó 5-dik fokozatán 
a delejálomnak, a delejzőnek kedélyhangulatát 
is felfogja a keze alatt levő alvajáró. Épen az
ért nem lehet az alvajárók jóslatainak kellén- 
tuli fontosságot tulajdonitni, kivált hol azok 
csupa eszményi tárgyakra vonatkozók, mivel 
az alvajáró a delejzőnek gondolatit kitalálja, s 
ugyanazonítja azokat öngondolkozásával. Még 
itt mutatkozik igazán a rokon- és ellenszenv, 
a mennyiben ezen érzelmek nagyobb kiterje
dést nyernek mint eddig, különösen a rokon- 
szenv mindazokra kiterjed, kik vele deleji ösz- 
szeköttetésbe hozatnak. Legtöbbször minden 
ugyanazon orvos által delejzett egyének illy 
Összeköttetésben állanak, honnan rendkívüli 
hajlandóságot éreznek egymás iránt. — Az ész- 
revevő tehetség itt olly fokra hág, hogy a 
messzelátás semmi tér- és időköz által nem 
korlátoltatik. Az alvajáró megtudja a rajta tör- 
ténendőt, ha mindjárt az a jövő’ méhében rej
lenek i s , sőt gyakran megtud ollyasmit is, mi 
vele közvetlen érintkezésben nincs. Belállapo- 
tának ismerete olly világossá lesz előtte, hogy 
az életmüvezet’ egyes részeit pontosan leírni 
képes, — meghatározza a bajnak fészkét, okát, 
a szükséges orvosszereket, azok' adagait, s 
használatuk’ idejét, gyógyulását sokszor épen 
perczszámra tudatja. Sőt figyelmes orvosok 
alvajáróktul egészen új szerek’ használatát is 
tanulták már , mellyeket addig nem ismerének. 
Ezenkívül előre megmondja minden egyes jövő 
változás’ idejét, s a következő kórjeleneteket. 
A nyelv, mellyen az alvajárók magukat kifeje
zik tüzteljes, világos, és szokatlanul haladja 
annak közönséges műveltségi állását. A jóllét 
ezen állapotban olly nagy, hogy az alvajáró 
sohasem kívánna ebből kilépni,— kivált pedig 
delejzőjök’ közelléte boldogítja őket. 1)

(Folytallatik.)

1) Több lelkes hölgyektől bátoríttatánk folytatásá
ra e czikknek, melly olly modorban kezel hasz
nos tárgyakat, mikép a női olvasóknak — kikre 
van különösen számítva , érdekes és mulattató 
olvasmányul szolgál s lapunk’ hasábjait — hisz- 
szük — érdekesítni bírja. Szerk.

SZÉPIRODALOM.
MEGHASONLOTT KEDÉLY. Regény, irta K e l m e n f y  
L á s z l ó ,  Pesten kiadja Heckenast Gusztáv , két kötet

ben 420 lap.

Nem csekély azoknak száma még ma is , 
kik olly ferde irányú regények’ olvasásával töl
tötték ifjúságuk’ néhány éveit, mellvek az áb
rándok’ országában fellengző képek, a vétek 
tévedéseit szépítő vagy legalább mentegető 
okoskodások által fejeiket teljesen elkábították, 
s őket a valódi élet’ köréből annyira kiragad
ták, mikép — gyakran saját boldogságuk’ rová
sára— magokat hivatásuk’ körébe beleilleszte
ni teljesen képtelenek, mi többi szeretett övéik' 
körében is örökké idegenek maradnak. Ezen 
önmagukkal meghasonlott szerencsétlenek min
den törekvésük mellett, melly jóra s nagyra 
buzdíthatna, életüket kitűzött terv szerint nem 
rendezhetik , hasztalan keresnek vezéreszmét, 
irányelvet az életben, mellynek világító fáklyá
jánál a földi pályát bizton futhassák végig, Is
tent, világot s az emberi természetet összebu- 
várkodják, hogy nyomasztó határozatlanságuk
ból biztos és szilárd álláspontra vergődhesse
nek föl.— A jelen regény .máskint felel meg 
hivatásának, hol a tiszta regény’ körén tul- 
vitt képek helyett, nemzeti életünk’ mezején 
gyűjtött jeleneteket, érzelgés’ helyében tiszta 
érzést, szóval a valódi életet, mint honunk
ban szemlélhető, ügyesen rajzolva látjuk, hol 
a cselekvény’ hiánya nincs untató szavalások
kal és érzelgéssel pótolva.

Szerző a regénye’ alapját tevő történet’ he
lyéül N. Váradot választó, lássuk érdekestar
talmának legalább a főszemélyekben némi rö
vid vázlatát. T e k l a ,  a szép harangozóleány, 
Bojtora egy szilárd lelkületű polgárnak egyet
len gyermeke, ki ügyes órás létére, a torony
óra’ igazgatását s evvel a harangozást is ritka 
pontossággal kezeié. E kellemdús leány azon 
számtalanok’ egyike volt, kik mindennemű je
les tulajdon mellett alig bírnak más gyöngeség- 
gel , mint hogy nagyravágyástól nyugtalanítva 
születéssorsuk' szűk körében boldogtalanoknak 
érezvén magukat, állandóul a magasb ranguak’ 
képzelt boldogsága után sóvárognak, a földi 
boldogság’ minden élveit csak azoknak tere
méiben vélvén honolni. Tekla egy öt imádó 
ácslegénynek, Györgynek volt szánva jegye
sül ; de azon lángnál, melly nagyravágyó keb
lét állandóul emészté , két évi szerelme is kez
dett elpárologni, és egy fényesb sorsban ré
szesült barátnéjának példájától is elkábítva, a 
derék György iránti hajlama meghűlt s elenyé
szett. E közben Valday Andor, a regény hőse, 
Eszter húgának, egy nagvvilágiasan romlott 
szivü hölgynek segedelmével, az egvügyü és
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semmi vészt nem gyanító Teklának bizalmát 
és szerelmét kicsalta; a leány ábrándozó ál
mait ez ifjúban valósulni hivé, hiúsága s ka- 
czérsága kielégítve volt s rövid idő múlva a 
kéjsovárgó ifjú örök szerelmet ígérő esküi s 
forró hangzatu csábszavai közt a leány mind 
olvadékonyabb lön , midőn, fájdalom ! legszen
tebb kincsének rovására, a test ingereit is for
ró szerelemnek hivé. György az ácslegény fa
lusi magányba vonult, egy nagyszerű kastély s 
más épületek’ födelei' fölállításával foglalko
zandó. Szerelme tévé életét, reménye csügge- 
dező szivének táplálékát. A kéjmámorba me
rült Teklának, atyja előtt ugyan titokban, min 
dig sűrűbbek valónak magányos órái Andorral, 
Györgyre már alig emlékezett vissza.

Eszter, Andor’ húga, menyekzőjét ülé 
egy ifjú hadnagygyal, melly ünnepély számos 
vendég’ koszorújában tánczczal fejeztetett be , 
midőn Andor a ritkábban látogatott Teklától, 
ki szívkinok közt' tölté napjait, keserű sírással 
éjeit, levelet kap,  mellybeu esdekelve emlé
kezteti esküvel fogadott Ígéreteire , mit állapo
ta' szorongatottsága kénytelenséggé tett. Andor 
másnap önmaga előtt pirulva kijelenté Teklá
nak, miként táplált reményei hasztalanok, őt 
úri állása illynemü összeköttetéstől tiltja, s az 
elcsábítottál elvesztett becsületének kárpótlá
sául évpénzzel kínálja. Tekla iszonyú sikoltás
sal ájulva a pamlagra rogyott , midőn György, 
kinek lelkét a távolban remény és epedés rend
kívül elkinozák, a szobába lép, Teklát Andor’ 
karjaiban látván, helyzetét azonnal fölfogó , s 
ingerültségének első rohamában Andort földre 
tértté , kinek fojtogató" karjaiból alig menekül
hetett volna élve , ha Bojtora meg nem jelenik, 
s Andornak gyors menekülésre rést nem nyit. 
Leányának áliapolját megértve a dúlt lelkű 
atya, boszút esküszik a csábítónak, s a boszút 
élte’ czéljául tüzé. Ő lelke’ mélyében halálosan 
sértve volt, mert atyai reményei, s örömkilá
tásai borzasztóan zúzattak szét.

N. Váradon egyik toronyra a szél által 
lesodrott kereszt’ helyébe más vala emelendő, 
melly ünnepély a harangozót házától távol tar
tó. Addig Telka búcsúlevelet ir atyjának, s zú
zott kebellel oda hagyá a házat, mellvhez első 
gyermekségének éveitől olly szép s boldog na
pok emlékei csatolók őt. A kereszt föltüzését 
György vállalja magára , bár azt Bojtora tüze
sen ellenző. Már több áldomáspohár üríUetett 
a számtalan nép éljenviszonzásai közt. E köz
ben György a torony’ csúcsáról a házból távo
zó Teklát észreveszi — véringerlőbb és szédí- 
tőbb reá nézve misem lehetelt; — nem sokára 
eltűnt szemei elől, mi közben Andort üdve’ 
gyilkolóját a fal mellett állni látja, poharát ma
gasra emelve szörnyű hangon átkot mond a csá
bítóra , s poharát feléje dobva, Valdav Andort

súlyosan fején sújtja, ez indulatroham közt 
Györgynek lábai inogni kezdenek , fejét szé
dülés foglalja el, s a szerencsétlen’ zúzott tes
te a pázsiton fekszik. Andor’ sebe nem volt 
halálos. Ezen új csapásokra a harangozó’ bo- 
szusága határtalanná vált, s Andornak távozni 
kelle, hogy az esküdt boszú’ karja őt utói ne 
érje. Négy évig utazott ő külföldön s vissza
térve Eszter testvérének halálos ágyához lé
pett , ki őt óhajtva leste , hogy kegyetlen fér
je helyett gyermekének a várvavárt bátyában 
gondosb atyát keressen. A szórakozott és ha
tározatlan Andor hibáinak teljes Öntudatával 
b ir t , s azokbul szabadulni kínosan , egyszers
mind sikeretlen, fáradozott, lelke’ folytonos 
küzdelmeiben csak azon komoly igazságról győ
ződött meg: hogy embertársát játékszerül te
kinteni a Nemesis' elkerülhellen boszuja nél
kül nem lehet, s a szív’ érzeményeit szent tisz
teletben kell tartani mindenkor. Andor szere
tett. Utazásai közben egy külföldi fordőbenJer- 
nével egy honabeli leánynyal megismerkedett, 
s a kellemdús leány szíve’ nyugalmát elrablá. 
Andor Jernétől viszontszeretteték, de csakha
mar tapasztaló, hogy boldogságát zavartalan 
nem élvezheti. Ilványi Lőrinczben vetélytársa 
támadt, kinek Jerne anyjától már előbb nőül 
szánva volt, azonban Jernétől visszautasítva, 
büszkesége legérzékenyebben sérteték. Bojto
ra négy évi távoliét után áldozatát ismét kö
zelében látván, örült hogy megérkezett a bo
szú’ órája, mellyben a gondatlan uracstól szá
mol vesz eltiport életörömeiért. — Tekla, ki a 
kutató nép’ rágalmaitól menekülendő, távolban 
keresett nyughelyét, Tiszavidéken egy közel 
rokonához vonult, hol keble’ égető szégyené
vel könnyebben megküzdhessen, múltjának 
dúlt reményei fölött megnyughasson. Kedélye 
a háznép' rokon körében lecsillapult, mellybe 
utóbb anyai örömek is némi életkedvet ollónak; 
innét atyját hol és hogylétéről értesíté, tud
tára adván egyszersmind, mikép 3 éves fiát 
egyetlen örömét orzás által elvesztette. E levél 
vételével leányát az atya azonnal visszahívó 
házához, hogy látásából új táplálékot nyerjen 
iszonyú boszuvágya , bár kínos is volt az atyá
ra s leányra a viszontlátás’ órája , mellyel any- 
nyi elpusztult remények’ emléke párosult. Azon 
estve, mellyen Jerne Andornak eljegyeztetett, 
Ilványi Lőrincztől egy levél adatott kezébe, 
mellyben másnap párbajra hivatott ki Ilványi 
által.

Andor hő szívvel szeretett, és viszont sze- 
retteték; gyötrővé vált azért ezen lenni és 
nem lenni közti állapot, midőn talán élte’ virá-.
gában rögtönözendő halála által hoszu éveken 
élvezhető boldogsága megsemmíttetik. Évekig 
volt ö fiatalkori botlásának áldozata, mellynek 
minden utókínjait érdemlett büntetésül már ke-
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servesen kiszenvedé. Most szaggatott kedélyét 
Jerne előtt föltárni nem merte.

Hozzon jót vagy roszat a jövendő, igy vi
gasztaló mégis magát Andor, mint férfi, kinél 
a becsület mindenek fölött, tántoríthatlanul vi
selem magam. — Milly tanulságosak, milly ész- 
szerüek minden kitérések, mellyekkel az iró 
regényét, mint ügyes kertész ékesítő virágait 
kitűnő gonddal rendezé, látható e sorokbul is. 
,,Becsiilet — gondoló aztán Andor, önmagát gú
nyolva— puszta szó ollykor, melly csak hang
jában bir értékkel a világ előtt, mellynek mint 
kérlelhetlen bálványnak, vakon hódolunk, hogy 
jusson ki részünkre az emberektől — pedig az 
emberek, mit gondolnak azok a valódi becsü
lettel, mellynek n e v é t  á l l í t á k  t i s z t e l e t  
t á r g y á u l  — mint ijesztő phantomot — egy
más, de egyik sem önmaga’ számára?“— Bár 
igy vélekednék azon szánandók’ serege, kik 
egy alaptalan előítélettől, s a valódi becsület- 
rőli tévelygő fogalomtul vakítva , családjoknak, 
gyakran egész társulatoknak pótolhatlan kárá
ra ez ijesztő phantomnak áldozatául elhullnak !

Bojtora, ki Andor’ fejére boszút esküdött, 
mellyet évek’ lefolyta alatt az idő sem volt ké
pes enyhíteni, most a cselekvés’ terére lépett. 
Először is Ilmának, Andor’ jegyesének névte
len levélben tudtára adá azon viszonyt, melly 
leánya s hűtlen csábítója közt fenforgott. E le
vél azonban Ilma’ szerelmét nem rendíté, sőt 
inkább szilárdította. Nem sokára ezután Andort 
személyesen kérésé föl lakában , hogy őt bot
lásának helyrehozására felszólítsa. Meglepő va- 
la reá nézve a halálosan sértett atyának nem 
remélt megjelenése , még meglepőbb és lélek- 
rázóbb a hír, hogy a holtnak vélt Tekla él, s 
anyjává lett egy fiúnak, kit tőle elraboltak, s 
ki most idegen emberek közt tanulja felejteni 
az utána epedő anyát, mint kénytelen volt fe
lejteni s nem ismerni az atyát. Ez őt új 
vétkes szerelemröli lemondásra , s az elcsábí
tott Tekla iránti kötelességének teljesítésére 
komolyan fölszólító, Andor azonban inkább é- 
letétől, mint jegyesétől akar megválni; ekkor 
Bojtora kivallja a rémülő Andornak, mikép az 
ügyesen intézett párbaj által, élete okvetlenül 
kezében van , azért időt enged a megfontolás* 
ra az utósó napig. Jerne is nem sokára tudó- 
síttatott a párviadalról, nem Andor, hanem két 
csevegő agg kisasszony által, kik mint fájda- 
lom gyakran tapasztaljuk, legnagyobb Örömü
ket abban lelik, ha valahol semmivé tehetik rá
galmazó fulánkjaikkal a fejlődött szerelmi fri
gyet. A csüggedő leány vigasztalatlan volt, s 
féltévé magában, mikép mindent elkövetend , 
hogy Andor e párviadalról bármi áron lemond
jon. E tusában találja jegyesét Andor; az es- 
dő leány minden tehetségét arra fordító , hogy

őt vészteljes szándokától elmozdítsa; mire sza
vainak ellenállhatlan csábereje csakugyan mind 
hatalmasban hatott Andorra, ki végre fogadó, 
hogy jegyeséért lemond a párviadalról. Csak
hamar egy levélben arra kéri jegyesét, tartsa 
titokban még anyja előtt is , hogy adott szavá
nak megszegését érette elhatározó. E sorok ál  ̂
tál szerelmének épülete megingatott, Jerne’ be
csülésében e férfi megbukott. Ez időben két 
koldus közeledik a városhoz; egyiknek karjain 
egy szeme’ fényétől megfosztott gyermek fek
szik , kit e kegyetlenek nagyobb irgalom’ éb
resztéséül megvakítottak. E gyermekben Tek
la elorzotl fiát megismeri s visszaveszi. Andor 
Teklát évek múlva most először meglátogatja 
lakában , hogy vele kiengesztelődjék, Ígérvén: 
hogy fiáról mindenkor gondoskodni fog, s egy
szersmind a gyermekükön elkövetett gonosz 
tettet megboszulandja. Ilon egy levelet talált s 
ez Bojtora’ végső felszólítása volt, s minthogy 
ez is sikeretlen vala, dühös boszujának vég
hez vitelére készül.

Az éj leszállt a föld’ színére s Nagyvárad’ 
legszebb része dúló lángok által kezdett pusz- 
títtatni. Andor egy hét előtt Ilványival Bojtora' 
tanácsára azon tervbe kényszerült a párvia
dalnál beegyezni, hogy a két töltött pisztoly 
közt csak egyikbe tétessék óngolyó , s köztük 
kiki saját kezével válaszszon; e választott pisz
tolyok mindeniknek saját nevével megjelelve, 
egy szekrénybe zárassanak, hogy igy egy hét’ 
lefolyta alatt Bojtorának módja lehessen szük
ség’ esetében a gyilkoló pisztolyt Andor’ elejt- 
hetésére titokban elkészíthetni. Ezt véghezvien- 
dő, most indult ki házából. Tekla Andort szol
gája által vigyázatra inté, ki most az ablaka 
alatt elhaladót meglátta s néhány cselédeivel 
nyomban a pisztolyokat rejtő házhoz követte. 
A ház’ zárt ajtai Bojtora’ álkulcsai által meg
nyíltak , s e ház is égni kezdett, midőn a ha
lála fölött intézkedő Bojtorát Andor szolgájával 
a szobában meglepi, a két ellen egymással küzd, 
s Andor futással próbál a haláltól menekülni, 
inasa az ajtót Bojtorára zárja, midőn ez a pisz
tolyt boszujának áldozatára szegzé, s Andor’ 
tudta s akarata ellen néhány perez múlva a 
felső padoiat’ bedölése alatt sírját leié az emész
tő lángok közt. Gazsi’ Andor’ bü szolgája , kit 
egykor mint árva czigány fiút felfogadott, s 
ragaszkodása miatt becsült, megtudván urának 
Bojtora' családján elkövetett vétkeit, urától 
iszonynyal fordult e l , s a természet’ e romlat
lan fiában a legforróbb ragaszkodás , legna
gyobb hidegséggé, sőt undorrá változott, s 
urát elhagyva szolgálatát az elhagyott, s ha
tártalanul tisztelt Teklának ajánló. Az ügyes 
ecsettel rajzolt romlatlan kedély, melly e czi- 
gányfiuban látható, e regény fénypontjainak e- 
gvike. — E közben a megyei tisztújítás bekö-
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vetkezik , itt ismét ügye? tollal vannak a pár
tok’ alakításának s többség’ szerezhetésére ve
zető cselszövények’ ezer fogásai festve. Részt 
vesz ezekben Andor is vetélytársával ílványi 
Lőrinczczel, kivel, megértvén Jerne’ visszalép
tél , talán szánakozásból hajlandóbb vala ki- 
engesztelődni. Jerne’ érzelmei Andor iránt vég
kép meghidegültek, szivének e változását any
jával is közié, miben ez csak nagyon nehezen e- 
gyezett meg. E regénynek egyik legjelesb epi- 
sodja , a megye’ házánál tartott törvényszék. 
Egy koldus vezettetik a zöldasztalhoz, ki Tel- 
ka’ fiának szemeit kitolta, ez most bírái közt 
egy férfiúra ismer, ki nyomorult életének egész 
szerencsétlenségét okozá, ennek kezéből véve 
a bűn’ örvénye felé első lökését. Az ellentét a 
vádlott és biró közt jelesen van ábrázolva, s 
benne a csupán világi, ritkán erkölcsi művelt
ségre törekvő társadalmi életnek egy fájdalom 
gyakran feltűnő árnyoldalát találjuk festve; 
mert ki tagadhatja m i k é p  e g y  k ö n n y e l 
mű u r a c s ’ m e g g o n d o l a t l a n  k i c s a 
p o n g á s a  g y a k r a n  v é g s ő  l e l k i  és  
t e s t i  v e s z é l y b e  d ö n t  n e m e g y  b e 
c s ü l e t e s  e m b e r t ,  s ő t  o l l v k o r  e g é s z  
c s a 1 á d o k a t i s !

A hatás, mellyet Szelődy Jernének a visz- 
szaküldött jegygyűrűt kisért levele Valday An
dorra gyakorlott, elhatározó befolyással vala 
ez utóbbi boldogtalan életére. A férfi, ki tet
tel mutatja meg kedvesének hogy egészen ér
te él, hogy kívüle semmi magas és szentebb 
czél nem dagasztja keblét, ez által szerelmé
nek sírját ássa m eg, mert senki sem érzi job
ban mint épen a nő , hogy ő é l e t t á r s ,  ki a 
férfi földi pályáját virágokkal elhinteni hivatott, 
de nem  é l e t c z é l ,  mellyet küzdelminek ju
talmául tűzhet ki magának, melly mellett min
den mást mellőzzön , mikre a férfit ez életben 
szent kötelességek intik. Andor Jernének mint 
bálványnak lábaihoz veté magát, s a bálvány 
a szolgai imádótul elundorodott. Andor gúny- 
kaczajjal kelt ki önmaga s a sors ellen, képzele
te ezt mint egy fölötte rakonczátlankodó zsar
nokot állítá elő, kinek ő méltatlanul üldözött 
áldozata.

Az életunalom évek óta Összeforrt m e g- 
h a s o n l o t t  k e d é l y é v e l ,  melly mindig a 
m ú l t a t  b o n c z o l á ,  a j ö v ő v e l  t é p e l ő -  
d ö t t ,  s a j e l e n b e n  s o h a  s e m t u d t a  
m a g á t  f ö l t a l á l n i ,  innét származott azon 
csüggesztő életnézet, melly őt szüntelen habo- 
zóvá tette , s melly erejének öntudatához , an
nál kevesbbé czélszerü használatához, jutni so
ha sem engedé. Az elcsüggedt lelkű s minden 
reményeiben csalódott Andor élni nem akart, 
s éhenhalással akará végezni napjait, azonban 
néhány napi kínjait egv pisztoly lövéssel, mely-

ly e t, az őt feltartóztatni akaró Gazsinak min
den erőlködése’ ellenére saját agyának szegzett, 
megrövidítette.

Ez regényünk’ rövid vázlata, lássunk még 
néhány észrevételt szerkezete, a személyek 
jellemzése, s az írásmód fölött. Ha elejét, melly 
bágyadtabb színekben tűnik föl, s melly csak 
a bonyolodás’ kezdetével érdekesbül — továb
bá Andor’ naplóját, melly gazdag ugyan bölcs
eleti igazságokban, valamint költői képekben is, 
de száraz még pedig olly hosszas előadásban 
regénybe nem való, ha ezt felejthetjük : az e- 
gész elég érdekkel bir nem csak az olvasó’ fi
gyelmét hatással lekötni, hanem őt változó raj
zaival , s néhány váratlan fordulataival kelle
mesen is meglepni, s mulattatni. A költészet 
s philosophia , mellyek a regénynek két fő té
nyezői , regényünkben szerencsés összehang- 
zásban működnek a társasélet’ több hibáinak, 
minők a hiú nagyravágyás, csapodár könnyel
műség , s más hasonlók’ megismerése s meg- 
utáltatása által, nem csekély befolyást gyako
rol az érzelem és Ízlés’ művelésére, az er
kölcs és szív' képzésére, s bár irót e pályán 
mint újonczot kell üdvezlenünk, mit inkább a 
költészetben, mint philosophiában tanúsít, még 
is a költészet’ idealizálásában a tapasztalást el 
nem hagyja; képei, bár nem hiányzanak me
részebb jelenetek is — mint a toronykereszt’ 
fölállításánál — nagyobbrészint az élet és va
lósághoz hűk m aradtak, szóval Írónak a köl
tészet’ mezején a józan ízlés vezérlé képzelő
dését, — a philosophiában pedig gondolkodá
sát a józan ész , s ha fordulatai meglepőbb 
eszközlésére több gondot fordít, ha festett ké
pein néha élénkebb színeket alkalmaz, ha raj
zait jellemzőbb vonásokkal kiemelni törekszik, 
elsőbb regényíróink’ sorába állhatna. Jellem
festéseit majdnem átalában dicsérnem kell, em- 
berfeslés a regény’ főczélja, s e czélnak meg
felelt szerző, miáltal hivatását e pályára leg
inkább bizonvítá. Györgynek Tekla kedvesé
nek személyét a kevesbbé sikerűitekhez szá
mítanám, mert nincs elegendőleg motiválva s 
állásához híven kifejtve. Andor’ könnyelműsé
ge a bűnig siilyed, mellynek szomorú követ
kezése dús erkölcsi tanulságot nvujt; szerző 
el sem mulasztá több helyen rövid, a legmű
veltebb társaságban is 'alkalmazható oktatást 
kifejteni az események’ fonalából, s ez mint 
más apróbb munkálataiból is kivehető, átalában 
mint írónak Kehnenfy urnák egyik legfőbb ér
deme, s ha e pályán tökéletesedni törekven- 
dik, erkölcsszelídítési, ember- és nyelvművelé
si hatását el nem tévesztenék Nyelve tiszta, 
hibátlan és kellemes, ment mindazon dagály
tól és szóhalmaztól, melly még jelenleg sok 
iró’ müveit untatokká s fárasztókká teszi.
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Minden költő szereti embert s világot il
lető nézeteit az olvasóval közleni, minden em
ber üres óráiban mulattatni, s mulatva ember 
s világismerethez jutni kíván , e kívánatnak a 
regények leginkább felelhetnek meg, ezek te
hetnék müveit társaságokban a divatirodalmat, 
csak legyenek szerzői elegendő hivatással és 
készültséggel felruházva, nehogy mit egy olda
lon talán építnek. más oldalról lerontsák. Hazai 
nyelvünk alkalmas eszközzé vált már az okta
tásra s müyeltebb társalgásra i s , legyenek te
hát mennél több jeles és hivatásuknak megfe
lelő regényeink, s ezek kétségkívül literatu- 
ránkhoz fogják édesgetni nemzetünk’ azon ré
szét, melly tudományos munkákat ritkán vagy 
soha sem forgat, sőt eddig irodalmunktól ide
genkedett is.

Akármelly művészi és tudományi munká
ra sok tanulmány és gyakorlat kívántatik, ezek 
segedelmével szerző jelen tehetségei mellett e 
pályán elsők közé emelkedhetik, ha férfias szi
lárdság és csüggedést nem ismerő kitartás 
lesznek kalauzai. 4 . M.

GRÓF FORGÁCH POLINHOZ.
i.

Van nekem egy szép tündérgalambom , 
Melly mindennap lángkebledre száll,
S csókodért, ez égi búzaszemért,
Lángol a vágy nyájas ajkinai.

Szegény galamb ! ah minek röpülnöd 
Olly magasan nyíló lomb után :
Hogyha sejtné szellemlebbenésed’, 
Ablakából is kiverne tán.

A galambház égő kebelem,
S e galamb a — t i t k o s  s z e r e l e m !

II.
Bátor sólyom lakik a fejemben ,
Tőle küldök egy zöld levelet".
A reményt, hogy megszánsz legalább,
S hü részvét lesz rá a felelet.

Hidd e sólyom bűvös egy madár :
Szép szemednek fürdik lángiban , 
Éjfelenként ott viraszt fölötted ,
S néz, mereng rád szíved’ álmiban.

S midőn kebled legforróbb, epedve 
Hozzá simul szűz halmaihoz,
Felöleli sugártermeted',
S szárnya közt nyílt karjaimba hoz.

A sólyom, melly igy bánik veled ,
Az egekig járó — k é p z e l e t !

ZENŐ.

HETI SZEMLE.
Ca r n e v a l *  n a p l ó j a .

arsang’ elején mindig azt 
mondják az emberek , hogy 
nem lesz víg farsang, hogy 

tánczvigalmak ez idén 
nem tartatandnak, hogy si
ketnémák lesznek a teremek, 
mellvek másszor lármás vi
galomra nyitvák, hogy a 

társasági élvhiány évről évre érezhetőbb, lan- 
kadtabb a vigasság, unalmasb a farsang, nin
csen pénz, stb. Ist alles nicht wahr,—monda
ná erre a bécsi külvárosok’kegyencze Nestrov, 
mindezen kesergő kifakadások és jóslatok 
hiábavalók. Van bál annyi, hogy alig győzi az 
ember szuszszal, s vannak esték—miilyen péld. 
a múlt szombati volt — mellyen három előkelő 
tánczvigalom : a casinoé, a pesti Köré, s a 
Tigris fogadóban vigadó kereskedőké tartatott, 
ide nem számlálva a számosb, nagyobb és ki- 
sebbszerü házi vigalmak' légióját. Az ég tele 
hegedűvel, mondja a német, mit a magyar 
közmondás körülbelül e szókkal fejez ki, hogy 
„hegyen völgyön lakodalom“. Vegyük rendre.

A több napok elolt tartatott s múlt szá
munkban csak futólag érintett polgári lövész
bál sem a hölgyfüzérre , sem az általános Öl- 
tözéki csínra , sem a keresettségre . nézve nem 
volt a szebb bálok egyike ; mintha 20 évvel 
maradt volna hátra mindenben, de legkivált 
nemzetiségben e tisztelt testület; más nyelven 
íratott a tánczrend, más nyelven folyt minden 
társalgás, és stájer négyesek helyettesíték a 
nemzeti tánczokat. Bizony nem tartozunk a ma
gyar elem’ túlságos kezelőihez, de azt nem tehet
jük, hogy őszinte bizodalommal ne kérdez
zük lövöldözni szerető pesti derék polgártár
sainkat, vájjon hogy esik az, hogy illy átalá- 
nos haladási korszakában a magyar nemzeti
ségnek, egyedül ők azok, kik olly konok átal- 
kodottsággal látszanak korunk' közkívánatával 
daczolni? Az e vasárnapom álzottak’ sorában 
két elegáns rózsaszín dominót kell kiemelnünk, 
kik az egész redoutteremet elbájolák titokteljes 
kedvességük, piczinke lábuk és ladylike mo
dorukkal. Ismerünk jámborokat, kik érett ta
pasztalásuk s blasirozott szíveik daczára álma- 
dozni indultak, s kiket a hideg való s megszo
kott női kaczersag működésé is alig képes máig 
is kigyógyítni mámorukból. Szegény tatárok.

Ezi követte a casinoban tartott máspdik 
kereskedelmi bal, melly tele volt szépnél szebb 
kisasszonyok- és életvidor fiatal urakkal, kör- 
magyart és társalgót szenvedélylyel tánczolók- 
kal. Lgyanaz napon Zichy Manó gróf csinos 
salonját is fényes hölgyfüzér diszíté, melly a
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pompásan vidám vacsora «tán még hosszasan 
aprózta többi közt a fris magyart is.

Ezt követte a fényes jogászbál. — Jogász
bál! Mennyi szép remény, gyönyörű arcz, 
csinos öltözék, karcsú termet, mennyi vigas
ság, öröm, lovagiasság, enyelgés, táncz , vi
rág— és mindenek fölött mennyi nemzetiség! 
A jogász urak idén is ki tettek magukért, Hie
delem és nemes társalgás volt a jelszó , táncz 
és nemzeti szellem a kísérők. Ez alkalommal 
több új tánczok közt a szép tehetségű fiatal Y. 
Kovács urnák zongorára tett s a napokban 
mégis jelent H o n d e r ű  n é g y e s e  is elő
adatván , kitörő tapsokkal fogadtatott. Az ün
nep' házinőjének tisztét köztiszteletü országbi- 
ránk’ lelkes hitvese , báladók’ részérőli elnöki 
hivatalt pedig a lovagias műveltségű fiatal Pil
lér József ur koz megelégedésre viselte. Szó
val a jogászbálidén i s — mint másszor— egy 
volt a legfényesb, legkeresettebb, legsikerül
tebb tánczünnepek közöl. Ez alkalommal újra 
nem lehet elhallgatnunk, mennyire visszatet
sző , botrányosan durva szokás az honunk’ fő
városában , hogy a vendéglői teremekben füg
gő táblákon írott tilalom daczára minden em
ber széltében pipázik a szobákban, hol nők és 
kisasszonyok vacsoráinak. Ha tőlünk függne,, 
még a kún sz. miklósi táncztermekből is kikü
szöbölnek e szennyes büdosséget, hát még fő
városában egy országnak, melly magát a pol
gárosodónak közé szereti számítni ? Ez egyet
len tény már barometrumul szolgálhat művelt
ségűnk’ fokához minden idegen ember előtt, s 
vajmi kedvetlenül ütnek is ki az ahhoz mért 
vélemények ! Nem lehet hát eléggé csodálkoz
nunk, hogy a derék pesti fiatalság — melly va
lóban évről évre műveltebbé lesz — legalább 
saját fényes privát tánczünnepéről gondosan 
ki nem küszöbölte e borzasztó luxusczikket, 
mellynek likkasztóan savanyu föllegei a szom
széd táncztermeket is elpestisezték (bocsánat a 
szójátékért). Szépen kérjük a jövő jogászbált 
rendezőket, emlékezzenek meg jelen kesergé- 
sünkre a jövőben s— hahogy a pestvárosi rend
őrségnek nincs is annyi jó ízlése, hadd til- 
takodjanak legalább fiatal barátink erélyesen 
hasonló jajveszéklésünk' méltó alapja ellen.

Múlt szombaton, mint mondók, h á r o m  
tánczmulatságban veheténk részt egyszerre: a 
Tigrisben tartott kereskedői bálban, melly igen 
csinos vala és átalában magyar szellemű; az 
ismeretes fényességű casinobálban , melly — 
köszönet érette a részvényes urakon kívül kü
lönösen a ritka Ügyességű derék casinoigaz- 
gató Hajnik Pál urnák— annyi jó Ízlés, Hie
delem , és pompafénynyel párosult, hogy az 
bármelly világvárosnak díszéül szolgálna, meg 
aztán a pesti Körnek saját szállásán tartott

tánczmulatságai’ másodikában. És itt állapod
junk meg egy kissé — szokott őszinteségünk’ 
világával eloszlatni némelly balnézetek’ ködét, 
mellyek, mint délibáb a pusztákon, messzünnen 
olly pompás alakban mutatkozva , közelről 
semmivé oszlanak. Értjük.azon ,határozott bé- 
lyegü1 hatalomszavát a belépti jegyeknek, mi
szerint a mondott bálban ,A t á r s a l g á s i  
nye l v ,  és Öl t ö z e t  s z a b á s b a n  é s  k e l 
m é b e n  m a g y a r 1 azaz kizárólag nemzeti.Az 
első ellen— hogy t. i. minden magyarul tudó 
magyarul társalogjon, egyátalában semmi ki
fogásunk nem lenne— ha e hatalomszó ollya- 
nokra is ne terjesztessék, kik magyarul nem 
tudnak, sőt ollykor nem is tudhatnak. Már az 
illyenektől azt kívánni, hogy magyarul beszél
jenek, nem annyit tesz-e mint — minden meg
hívás’ daczára is — azt akarni hogy el ne jő- 
jenek? De tovább megyünk. Nem épen azok 
— kiktől ez eljárás ered vala, nem azok tá- 
madlák-e meg gúnyosan a Honderű' első szá
mában megjelent — s szívvérünkkel írott ve- 
zérczikkünket, mellyben ajtót nyitni kért a ma
gyar nyelv’nemtője nagyjaink palotáinál, mint
ha— mondának ők — a magyar nyelv illy esz
közökre szorult volna, s bebocsáttatásaért es- 
denie kellene, mintha nem volna elég erős, 
hatalmas, elterjedt stb ? S azok , kik ellenünk
ben igy szóltak három év előtt, most — midőn 
csakugyan sokkal jobban állunk nemzetisé
günkkel— erőnek erejével akarván társalgási 
nyelvvé tenni a nemzetit, avvagy nem mutat
nak-e kicsinylelküségre — ájultságra — kétség- 
beesésre ?

De hagyján a magyar társalgással. Bár 
minden hölgy édes hazánk’ nyelvén társalogna, 
hogy ne kénytetnénk magunk is szeszélyük’ 
áldozatává válni, hadd kisértse meg a pesti 
Kor e kétségbeesett eszközt is annak terjesz
tésére,— adja Isten, hogy használjon és ne 
ártson tulságosságával az ügynek, mellynek 
diadalát kivívni vele szívesen egyesülünk. De 
mi az öltözet’ s z a b á s á t  illeti, hogy ez egy 
csupa mulatságnak szentelt, s néhány részvé
nyes’ pár forintkáján egy kis privat termecs- 
kében adott bálocskában kizárólag és erőltet
ve n e m z e t i  legyen, megbocsássanak önök, 
de ez több mint mit a német e szóval fejez k i: 
A n r a a s s u n g .  A magyar öltözet d í s z ö 1- 
t o z e t ,  ez a magyarnak gálaruhája; ezt ölti 
ő fel — és kevély reá — koronás királya’táncz- 
ünnepein, ezt nemzeti szabadságünnepein, ezt 
a külföldi udvaroknál, ezt nagyszerű diploma
tikai ünnepélyeknél. Miért kelljen hát e nem
zeti fényt, ez ünnepies keletiséget, e büszkél
kedő sajátságot mindennapi csárdások’ és 
francznégyesek' izzasztójává devalválni, minő 
fény, dics, vagy értelmes nemzetiség fejlőd-



^  jék ki abból, hogy egypár duczat sujtásos atil- 
v Iával több ványalódjék össze e telinél teliebb 

tánczgözfördőkben ? S ha ide magyarban Öltö
zünk , hogy öltözködjünk aztán nemzeti ünne
peinken? koronázás, beigtatás, tisztújítás — 
s több más v a l ó d i  ü n n e p e k e n ?  Avvagy 
illvennek akarják-e derék bajtársaink tartatni 
a körbálokat?... Mert hogy ez orosz modorú 
felöltöztetés által netán átalános reformot ter
veznének önök a kényelmesb szabású frank di
vat’ ellenében, ezt a képtelenséget csak föl 
nem tehetjük tisztelt önökről sem!... Hogy a 
honi k e l m e  iránt elvileg megint semmi kifo
gásunk nem lehet, az t e r m é s z e t e s n é l  
természetesb, de inpracticusságát e követelés
nek is átlátja minden, ki megfontolandja, meny
nyire lehellen e tiltakozás’ ellenében is bármi
ként is ellenőrködni. Mi magát a tánczmulatsá- 
got illeti, az bár csinos volt, és fölötte viga- 
dozó, de fényben el nem érte az elsőt. Több 
főrangúnk , kiket a meghívó u c a s zsenirozott, 
kapva kaptak az alkalmon magukat ezuttali 
meg nem jelenésükért a casinobál’ ürügyével 
menteni. A táncz mindig növekedő fesztelen
séggel reggelig húzódott, s a magyar divatu 
szép hölgyvilág örommámorosan tért haza. Re
méljük , hogy benső meggyőződésünk' illyes 
őszinte kifakadását a derék Pesti Körnek álta
lában tisztelt tagjai nekünk rósz névén annál 
kevesbbé veendik , minthogy igénytelen néze
tünk ezúttal csakugyan egy átalános közvéle
mény’ tolmácsa.

Egyik legszebb drágaköve az idei farsangi 
koronának volt kétségtelenül a múlt csütörtö
köm hölgypiquenique , mellyet több főrangúnk 
rendezőnek pazarkényelem és fényelemmel a kis 
redoutteremben. A válogatott társaság nemes 
vidorság között várta be a hajnalt, mellynek 
hasadtáig Morelly és Bihary urak’ virágerdő 
közé rejtett derék zenekarai váltogatva önték 
el a tánczszellemet élvsovár fiatalságunk’ ki
tartó izmai fölött. A bál ollyan szép volt, mi
kép azt olly nemes ízlésű, s szeretetreméltó 
házinőktül csak várni lehetett.

Kevesb érdekességü volt maga nemében 
a tegnapelötti Flóraünnep, mellyet ügyes Pri- 
vorszkynk rendezett volt az iinnepiesen földí
szített redouttermekben. Alarczos bálok kozott 
az volt még eddig a legnéptelenebb, mind e- 
lőkelőbb polgári hölgyeink’ száma, mind pedig 
a csinosan kinéző álzottak’ csekély számára néz
ve. Két rózsaszín domino csípős észrevételeik-, 
két fehér atlasz domino választékos rátartása, 
két pár karcsú phantasiemaszk furfangos csip- 
talansagai, és két jámbor csuklyásnő mindent 
felzavaró ármánykodása által tűnt fel a gya
nútlan Honderűnek. Nem hiányzottak jellem
öltözékek sem, azonban az ez öltözékek alatti

jellemekről a Honderű épen minden kivétel nél- 
kül nem kezeskedik. Szemleiró (legalább) foga- 
dást tön, magát ismeretlen, kivált jellemmasz
kokkal többé átalában nem faggattatni, mert a- ! 
zokat többnyire dévajság, jégrevivő csélcsap- j 
ság s hamiskodási vágy jellemzi. Innen kell ma- j 
gyarázni szép alakságtoknak szemleiró’ azon 
megeshetik lovagiatlanságnak tetszhető fájdal- 
mallanságát, melly őt netán ismételt megszólí
tásaikra is méltató alakságtok ellenében bé
lyegzi ; innen azon több lelárvázott helyről már 
méltatlan váddal illetett redouii kísérőjévé csőn 
tosult elhatározását is, miszerint luddá léteiének 
műtétéit mennél kisebb számra devalválni in
tézkedett. A szegény szerkesztők pihenni men
nek a zajos tánczvigalmakba ; ki veheti rósz 
névén tehát, ha ismert veszélyek nyugtalansá
gait kerülendők, alakságtok’ellenében néha ép 
olly ízetlenek és tán még elmétlenebbek i s , 
mint ollykor saját alakos kegyeitek.

Szóltunk huzamoska naplójában Carneval 
urnák múlt vigalmak’ zajáról, szabad legyen 
érintenünk még azokat, mellyek jövő estvéinken 
fejlesztendik ki virasztott éjeink fölött tarka 
lepkeszárnyukat. E mai este az úgynevezett 
mercantil piquenique’ harmadika tánczoltatik 
meg a casinoteremben, mellyre — mint e far
sangon e nemben utósóra — több főrangú höl
gyet készülni hallánk. Holnap, azaz szerdán a 
nemzeti Kör adandja tánczünnepeinek második 
és legszebbikét a pompásan földíszített redout
termekben. A rendező urak semmit el nem mu
lattak ez estélyt egyikévé tenni a farsangi vi
galmak’ legszebbjei- , legkeresettebbjeinek. A 
meghívások és jegyvisszaélések körött múltkor 
mutatkozott zavarok is a fáradhatlan rendező
nek Sz. J. urnák czélszerü rendszabásai által 
félresítvék. E körvigalom körülbelül válogatott 
szép köröknek Örvendezend.

Az azt követő csütörtökön pedig azaz hol
napután a kis redoutterem egyesítendi újra (az 
urhölgyek pártfogása alatti piqueniqueben)’ az 
elegáns világot, hová Muszely és Mayr uraknak 
minden nviló és nyílandó cameliái megren
delvén

Jövő szombaton polgárhuszárok’ báljába 
mehetünk s azonkívül még két — nagy készü- 
letü tánczvigalómnak lehetünk hirnöki. Egyik 
az úgynevezett m ű v é s z b á l ,  melly f. h.’ 21 - 
kén tartatandik részvények’utján akis redoutte
remben, s mellyre a csinosnál csinosb bementi 
jegyek Engel ur’ kőnyomdájának díszére vál
nak. A terem művészeti emblémák- és virágok
kal díszítve, a tanczvigalom pedig több jeles 
művésznők’ pártfogása alatt létesülend, kiknek 
neveik, mint mondjak, párisi divat szerint a meg- 
hivójegyeken fognak találtatni. Az aláírási ivek
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már majdnem bezáratvák s a legdiszesb nevek
kel telvék.

Hasonló érdekű s azonkívül’ álarczjoggal 
előnvzött tánczmulatságot rendezend a buda
pesti hangászegylet, mellynek derék elnöke 
gr. Zichy Ferraris Manó ur, miként az e czélra 
miiködő kiküldöttség,'semmit elkövetetlen nem 
hagvandanak, ezen minden évben a szebbek kö
zé számított tánczvigalmat, ezúttal újabb érdek
kel és vonzerővel felruházni.

Láttuk e rövid szemlében jelen farsangunk 
egy töredékének caleidoscopját, nem fog tán 
neheztelni kegyes olvasónönk, ha — szokott 
száraz elméleti divatczikk helyett — ezúttal új
ra gyakorlat mezején tarlózunk, leírva hürövi- 
den egyet kettőt azon vég nélkül számos csi
nos öltözékek közöl, mellyek utósó találkozá
sunk óta divatlapszerkesztői figyelmünket meg- 
ragadák. Mi csak másolói vagyunk azon kegyes 
tudósításoknak, miket, avatlanok magunk, a leg- 
gyöngédebb müértő kezekből időnkint nverni 
szerencsénk van. Egy világosvörös rózsás bár- 
sonyruha brüsseli csipkével díszítve, aranvkel- 
méjü fejékkel, egy fehér virágokkal átszőtt kék 
grosgrain-ruha, csipke röpkékkel, mellyhez a 
szép főn egy félrőfnyi hosszúságú aranyrojttal 
s gazdag hímezéssel díszített valódi albaniai 
vörös sapka igen jól illett egv fehér széles csip
kével díszített nehéz habos fehér selyemruha, 
ezüstgvöngygyel rojtozolt égszínkék bársony fe
jékkel (az arany fürtdus gyönyörű főn) s végre 
— hogy többet ne említsünk — egy három
szoros széles fekete csipkesorral feldíszített ró
zsaszín reczés (honii selyemkelme, mellynek lel
kes urnéját egy rózsabimbó körözte kis arany
hálózat fejékíté, voltak azon női öltözékek, 
mellyek a társaság néhány arszlánnöit kitün- 
teték. Kisasszonyi öltözékek kozott megemlí
tünk egy rózsaszín crepruhát, egyikfelől felag
gatva, ruchek és keskeny atlaszszalagokkal fel
díszítve , mellyhez egy bengalai rózsakoszoru 
igen szép fejéket képezett, továbbá egy fehér
rel tambourirozoit hasonlag rózsaszín crepru
hát kettős tunikával és crephójagokkal (ruche) 
mellyhez a fehér rózsakoszoru a kedvesen el
més fejecskén igenigen szép fejdíszt képezett. 
Még egy rózsaszín crepruhát kell említnünk, 
mellyet hat sor hójagzat és a legfinomabb virá
gok díszítének; hogy az éjsötéten érdekes főt 
halvány rózsa koszoruzta, magától értetik. Vé
gül a ki a tiszta eget fiatal rózsákkal párosulva 
látni ohajtá, az a légies alakú... grófnécskában 
gyönyörködhetett. Két sor ifjú rózsa (en tab- 
lier fűzve) igen választékos díszítményét tette 
egy égszínkék crepruhának, mellyhez hasonló 
rózsakorona vétetett lepiroslani a viaszöntetii 
fiamis fejecskéről.

Azonban ideje lesz már okosabb dolgok-

rul is értekezni s szemlénk több más tár
ssaira átmenni.

— A farsangi kedvtöltések, zajos politi
cal vitázatok, húsár és fadrágaság mellett, mik 
most a nap kérdései közé, s az újságírók ál
landó rovatczikkeihez tartoznak, főfigyelmet 
foglal el az ikerfővárosnak mind magyar, mind 
német lakosságánál a budai színház’ ügye. Ma
gyarok— s ezek Budán is jócskán vannak már
— magyar színházat akarnak, s gr. Ráday fő
igazgató ajánlatában vetik reményhorgonyu
kat ; németek nem olly nyíltan, de mégis cun- 
ctatim és circumspecte agitálgatnak német szín
ház mellett, s félő, hogy a nvilt magyar szó 
orrára bukik a suttonkodás’ homályiban. Es 
ebbeli aggodalmunk annál alaposb, minthogy7
— mikép legújabban értesültünk — a vállal
kozó grófnak a nemes tanács által ajánlatához 
azon csaknem legyőzhetlen föltétel kötteték, 
mint sine qua non , hogy az előbbi színigaz
gató bukása által a színházon levő s 50,000 
egynéhány forintot tevő adósságot is vállalja 
e l, s ez öszveg 3 évi lefizetésére kötelezze 
magát, — máskép kénytelen lesz a  hatósága 
német ajánlkozót elfogadni, minthogy ez az 
említett föltétel’ teljesítésére ígérkezik. Mi u- 
gyan bajosan tudjuk megfogni, hogy lehessen 
bárki egyes vállalkozó — olly körülmények 
közt, mint a budai színügyé — képes illy te
temes súlyterhet vállaira venni, ha bizonyos 
bukásnak nem akar eléje menni, azonban — 
lelkűk rajta. Az ügy tegnap volt a gróf igaz
gató’ részéről szigorú meghányás’ tárgya. Jö
vőre majd szólunk az eredményről.

— Szigligeti Ede ur’ indítványára húsz 
drámairó társaságba állt olly czélból. miszerint 
egymás közt, írandó színmüveiket köz bírálat vé
gett fólolvasandják, mielőtt más forum elé bo- 
csátnák azokat. így vélnek megelőzhetni sok 
bukási kellemetlenségeket. Csak aztán a társa
ság a szó szoros értelmében f ü g g e t l e n  le
gyen , különösen pedig az i r ó maga önszere
tet s elbizottságtól független, nehogy a társ
tagok véleményének tiszta mütani nézeteken 
kívül egyebütt keresse alapját.

— Velenczében, — írja a Jel. — a sz. Lá
zár szerzetesek’ europaszerte híres könyvtárá
ban különféle nyelveken irt könyvek és kézira
tokat őriznek , de ott megfordult Császár F. ha-

| zánkfia olaszországi utazási rajza szerint ma- 
j gyár nyelven szerkesztett könyv, vagy kézirat 
j az egész könyvtárban nem találtatott. A neve- 
! zett utazási könyvet hazánk’ egyik lelkes s a 

nemzetiséget és irodalmat buzgón pártoló höl- I  gye özv. Gorove Lászlóné asszonyság olvas- 
j ván: a mondott velenczei könyvtárba azonnal 

két magyar könyvet küldött, mellyeknek egvi-
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ke az aesthetika, másik a politika’ körébe vág. 
Az illető szerzetesfőnök nemcsak köszönettel 
fogadá a magyar küldeményt, minthogy annak 
a könyvtárban kitűnő helyet juttatott, hanem 
méltánylása’ Jeléül viszont küldeménynyel is 
kedveskedett, Küldött t. i. a mechitaristák’ 
könyvtáráról emlékező magyar asszonyságnak 
két könyvet, az egyik keleti, hihetőleg Örmény 
nyelven irt imádságos könyv, a másiknak czi- 
me ez: „Mekhitaristes de saint Lazare, Histoi- 
re d' Arménie , Literature arménienne par Le 
Vaillant de Florival.1’ Éljen a lelkes hölgy, ki 
nemzeti irodalmunknak külfölddel ismertetésé
re is olly dicséretesen buzog !

— Mint halljuk, Bo s c h  ur a nemzeti 
színházban ködfátyolképeket fog mulatni, mik 
tökélyben mi kívánnivalót sem hagynak hátra. 
Bosch ur teljesen bírja e mutatványok kulcsát, 
s birtokában van különösen azon titoknak, mi
szerint egy kétgarasos nagyságú körben 12,000 
gyertya’ fényét tudja Öszpontosítani. Mutatvá
nyai érdekeseknek lenni Ígérkeznek.

— H u b e r  ur, eddig a német színház’ 
zenekarában első violoncellista , nem tűrhetve 
tovább—mint mondják — e zenekar’ igazgatójá
nak zsarnokszerüsködéseit, e színház’ bérlőjé
nek felmondott, s ezentúl működését a zongo
raművészeire lesz fordítandó , mellyben tete
mes jártasságú, s órákat adni szándékozik a 
zongorajátszásban , mire őt egész biztossággal 
ajánlhatjuk. Egyébiránt azon esetre , ha a bu
dai színház a főigazgató gróf ur’ kezeire jutna , 
ő mélt. ott a zenekart mindenesetre rendezni 
fogván, Huber úrról, mint derék violoncellis- 
táról akkor bizonynyal megemlékezendik.

— Hírlapok mind kürtölik a müvésztri- 
folium Berlioz, Dreyschock és Vieuxtemps Pest
re jöttét. Még egyikök sincs itt. Talán még 
nem végezték be aratásukat egészen Ausztria’ 
fővárosában. Vagy tán a farsang’ végét szán
dékoznak bevárni ?

— A P. Z. egyik számában rövid resü- 
mében összeállítja a pesti német és nemzeti 
színházak’ múlt télhóbani működését, A nem
zeti színház e hóban két újdonságot adott, 
Don P a s q u a l e t  s az El s ő  s z ü l ö t t e t .  
Opera 9 estve adatott, Balfe Négy Haymon- 
fián kívül mind Donizettiféle. — A német társa
ság ugyanez idő alatt, mindamellett, hogy tél
hó 7-kétől fogva 31-kéig 15-ször Budán is ját
szott, hat újdonságot adott, u. m. egy operát, 
(Das Wolkenkind), egy balletet (Gizella), egy 
vígjátékot s három bohózatot. Ezenkívül Bosch 
ur ködfályolképeivel lépett föl. Operát adott 
a német társaság Pesten hét, Budán 3 estve.

~ -4 napokban mintegy 150 személyből
álló fényes küldöttség vön búcsút Nógrád me
gye’ részéről nméltóságu gróf Keglevich Gá
bor tárnok ő excjától, mint ezelőtti főispánjá

tól. A bucsúünnepet ő excja által adott pom
pás lakoma zára be a nemzeti casino’ teremé
ben A küldöttség már pár nap előtt haza u- 
tazott.

— A színbiráló választmánynak egy, mint 
mondják, igen érdekesen írt vígjáték nyujtatott 
be a napokban, melly a vele föllépő fiatal író
nak teljes dicséretére válik. Vederemo.

— A Honderű’ idei 3-dik számában köz- 
lott czáfolatára az úri lovasnak a gentleman 
jockey'től újabb folvilágosítást vettünk, melly 
szerint a czáfoló úri lovas oda utasíttatik, néz
né meg figyelmesebben a „Hippologische Blät
ter“ ez. lap’ 615-d. számának 139-dik lapját, 
s vádja , mintha a gentleman jockey a két ver
senyző ló’ (Loretta és Homoeopathie) teher- 
súlyát megemlíteni feledte volna, teljesen meg
szűnik. Az idézett helyen ugyanis ez áll szorul 
szóra: ,,Az arány igy állott: L o r e t t a ,  (lo
vasa Tom lovar) 94 font teherrrel, de kissé 
bénult volt; H o m o e o p a t h i e ,  egésséges, 
vitt 120 fontot. A futás igen gyors vágtatás- 
ban kezdődék ; Loretta kemény zabiában, igen 
szorosan a tribüné mellett nyomult el, azonban, 
keményen tartatván, félhosszra ismét vissza
vonult. Az utósó félmértföldön mindig sebesebb 
tempo fejlett ki, s a távoszloptul mindkét ló 
főegyenben vala. Homoeopathie erősen hajta
tott, azonban a Velocipede-vér kitűnt, mert 
Loretta futása nőttön nőtt, s könnyeden, két 
hosszal győzve haladta el a győzoszlopot.“

— A józsef- és színháztérnek nem nagy 
díszére váló 30-adépület csakugyan elkerül on
nan. A Spiegel szerint a hengermalom mellet
ti új téren szándék legközelebbi tavaszon egy 
nagyszerű s czélnak megfelelő 30-adépületet 
emelni, s az építést 3 év alatt bevégezni. A 
mostani ó épület aztán lebontatik, s a t é r , 
mellyet elfoglalt, szabályozva , házhelyekül ki- 
osztatik. A tér’ egy négyszög öléért már is 
300 pftot kinálgatnak.

— Egyébiránt tavaszra ismét több nagy 
új építés terveztetik.A vácziuton két, az új sé
tatéren , béla- s sütőulezákban egyegy nagy 
2—3 emeletes ház’ építése fog megkezdetni. 
Mindez építési mozgalom azonban igen csekély 
arra , hogy a lakosszám’ folytonos növekedése 
által mindig szertelenebbülő házbérekre mér
séklő hatással lehetne.

— A Duna’ rendkívül magas állása sok 
helyütt kiöntéssel fenyegeti partjait. Hasonló 
vízkiöntési panaszok érkeznek Europa’ több 
helyeiről, igy — a Sp. szerint — Paris, Bréma, 
Breslau , Dresda , Frankfurt, Kölln , Lyon stb 
városokbul. Pestet még elég magas part védi 
a hatalmas rakonczátlan vészes szeszélyei 
ellen.

— Az irodalom két politikai tárgyú mun
kával szaporodott újabban. Egyike ezeknek
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B e ö t h y  Z s i g m o n d ’ E l e m i  m a g y a r  
k ö z j o g  ez. igen korszerű s tetemes hézagot 
pótló munkája, mellynek azonban bővebb is
mertetését, lapunk’ körébe nem tartozván, po
litical lapoknak kell átengednünk, s itt a köny
vet csak egyszerűen ajánlanunk.

Másik újdonság a S t a t u s f é r f i a k  és  
s z ó n o k o k ’ k ö n y v é n e k  2-d. füzete, Sza- 
lay Lászlóiul. E füzet P i t t  s M i r a b e a u  ha
talmas két slatusférfival ismerteti meg az ol
vasót.

— A Kisfaludytársaság’ idei közgyűlése 
múlt vasárnap tartatott a megye’ teremében. 
Mind erről, mind az idei kisfaludvünnepek’ 
többjeiről, hely’ szűke miatt, csak jövőre szól
hatunk.

\ .

mm (fml
EBRECZENI HIRCSEN- 
GŐ. Múlt télhó' 26-kán 
a ref főiskola’ imaházá
ban rendkívüli ünnepély 
tartatott. Az ünnepély
nek tárgya boldogult 
T o k ö l y  S a b b á s  volt, 
kinek hálás emlékezeté
re , minden évben, az 

elhunytnak neve’napján, emlékünnepet tart az 
iskolai éneklőkar. — TÖköly Sabbás, 1842-ben 
egy szép alapítványt tön az éneklői kar’ gya
rapítására , olly meghagyással, hogy a minden 
évben tartandó ünnepélyen, az alapított tőke’ 
jövedelmének fele, három legjobban kitűnő é- 
neklő közt osztassák ki jutalmul. — Most há t, 
midőn a boldogult’ emlékének is szenteltek if- 
jaink néhány órát, egyszersmind a jutalmat nye
rő három ifjú’ neve is felolvastatott. Az „Em
lékünnep“ (mi jobb szerettük volna ünnep 
szó helyett ünnepélyt, melly inkább jelenti az 
efféle tiszteleteket) következő renddel ment 
véghez : 1. Halotti ének Tököly Sabbás’ emlé
kére. 2. más halotti ének. 3. az emlékünnep 
czélját tárgyhoz alkalmazott beszéddel t. Ré
vész Bálint tanár ur előadta. 4. Kölcsey’ hum- 
nusa énekeltetett. 5. Természet bájai, Blum- 
tól. 6. Petőfi’ honfidala. 7. A három csillag. 
Eisenhoffertől. 8. Szózat, Yörösmartytól. Az 
egészet ünnepélyesen rekeszté be , I s t e n  
t a r t s d  me g  F e r d i n á n d o t 1 stb. A rósz, 
esős idő daczára is számosán jelentek meg 
városunknak nem csak fiai, de szépei is, kik 
rendesen érdekelteinek az efféle ünnepélyek 
által.—  Hanem az nem csak nekünk, de má
soknak is feltűnt, hogy az egész oktatói kar

közöl, mellynek nagy számát hamarjában meg 
sem tudnók mondani, — egyetlen egy sem volt 
jelen, kivéve Révész Bálint urat, kiket pedig 
úgy hiszszük, más érdek vagy kötelesség for
ma is kötne az efféle , épen körükben történő, 
s végbe menendő ünnepélvekbeni megjele
nésre.

A polgári casinoban roppant előkészü
letek történnek, hogy olly scandalum ne 
történjék, mint a múlt bálban.

A M. Szigetről jövő szinésztársaság is be- 
mutatá magát, föllépvén,,A V e l e n c z e i  nő“ 
5 flvsos drámában. Óhajtunk sok szerencsét, 
s sikeres haladást e társaságnak.

DEBRECZENI PAPRIKA.

— BAJA, télhó’ 2 4. Szegény lábak, és 
ti szegény erszények! mit vétettetek, hogy illy 
csapás van kimérve reátok ? — A nemzeti, és 
nem nemzeti casinók, a magyar és nem ma
gyar fegyveres polgárság . lövészek , színészek, 
ifjúság, és sok mások előre hirdetik, hogy rö
vid idő alatt nagy lesz a ti szenvedéstek! 
Quel malheur! — S eljött e hó’ 21-ke, a m. 
fegyveres polgárság adta tánczvigalom’ napja , 
730-an gyülénk Össze, miért is lön táncz egy 
darabig olly forma , mint az egykori* debrecze- 
ni legátusok’ egy négyszeg ölnyi sfcobájábani 
sétája; — a polgárság újonnan szerkezeti han- 
gászkara nem megvetendő segélynek örülhe
tett, s azért a csárdást több ízben, és jobb 
kedvvel játszhatta volna annyi nógatás nélkül 
is. — Az egészet tiszta magyar szellem lengé 
át; a harczias jelekkel, s nemzeti czimerrel, 
színekkel díszített terem , a csaknem általáno- 
san m. szabatu , s-— hiszszük—itthonm gvarak 
nyújtotta öltözékek, a polgári tisztnőket s 
még néhány hölgyeket ékítő m. fejkötők, a csi
nos huszár dolmányok, az egyszerre száz pár 
járta néptáncz — vigasztalólag hatottak ránk,  
a múlt idők’ferdeségeit felejtni nem bírókra.— 
A m. polgárkatonák’ naponkint növekedő szá
ma 90 körül van, köztük több ügyvédek és 
tisztesbek, az előbb keletkezett gránátosoké 
sokkal kevesebb. — A „durva irigység“ oszlik 
a fejlődő nemzetiség előtt úgy, mint a fölkelő 
nap elől mogorván elvonulnak az éj’ rémes ár
nyai;— és mi remélünk! — A nemzeti casino’ 
vigalmai jövő hó’ 3-ka és 18-kára hirdetvék.

K. S.

—  NÓGRÁDBÓL. Balassa-Gyarmaton f. 
hó’ 18. 19. és 20-kán egymásután fényes s 
különösen társalgási szellemben tökéletesen ki
elégítő tánczvigalmak tartattak. A két első a 
Magyarországban mondhatni páratlan nagysze- 
rüségü megyeházi teremben, a harmadik pe
dig a kis teremben. De mégis egy nagy hibája 
volt a terem’ elrendezésének, t. i. egy t ü k ö r
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sem volt az egész teremben. S a hiúságnak s 
öntetszelgésnek ezen hatalmas jelképét szám
űzni ollv helyről, hová mindenki pompaöllönv- 
ben jelenik meg, neme volt a gondatlanságnak. 
Mert azt képzelni sem lehet, hogy a jócska 
számmal megjelent szép hölgyek kozol legalább 
néhánynak ne kerekedett volna kedve magát 
ollykor a tükörben végig pillantani, ha mind
járt talán épen széptevőjével társalgóit. Más 
ízlésébe avatkozni nem akarván , átalánosan 
nem mondhatom, ki volt a legvirítóbb, legszebb 
hölgyvirág, de saját magamnak a menyecskék 
közöl Madách Imréné, Jankovich Lászlóné, 
Török Sándorné, s a leányok közöl Gebrich 
Etelka , Krudi Mari tetszett legjobban , s ezen 
kívül még egy, de kit épen nem ismerek, s 
csak annyit mondhatok róla hogy Déjtári, s ki 
miatt nem egypár legénynek szíve tánczolt fris 
magyart a legtitkosabb szerelmi phantasia szel
lemzenéje mellett. A honi czigánvbanda zené
je utcunque jó volt. KRÍKSZKRÁKSZ.

VÁCZ, télutó’ 2. Múlt hó’ 26-kán ünne
pélyes tánczvigalommal szabadjon reméleni — 
jótékony czélra jövedelmezővel — deríté föl a 
„váczi társaskör“ keblebeli szépei s életdús 
ifjai kedvrajongásait; és valóban szép számú, 
válogatott közönséggel lehete találkozni, a szak
értő kezek rendezte, nem annyira pazarfényü, 
mint csinos egyszerűségében igen is feltűnő — 
nevezetesb férfiaink’ arczképével kellőleg dí
szített— tánczteremben, hol az Egressy Réni’ 
vezérlete alatti közkedvességet nyert zenészek 
megéljenezve működének. Azonban fájdalom
mal kell említenem: hogy mégis találkozónak 
egyének, kik tulhevükben a szép rendet fel
dúlni, egymás’ ellenében nyíltan kikelni, s igy 
nem csak magukat lealacsonyítani, de a viga
dókat is tiszta jó kedvükből kivetkeztetni nem 
pirulának; az erélyesebb rész, — a hévmérü’ 
kezelője — azonban lecsitítá a czivódni indult 
kedélyeket, — újlag szólt a zene, kisimulá- 
nak a redőkbe vonult kedves arczocskák, és 
újlag vidorság folvá körül a közelgő vész’ ré
meitől ijedezőket. — Tartott pedig ezen táncz- 
vigalom hajnali 4 óráig — s ekkor valamint 
minden egyébnek e gyarló földön egykoron, 
úgy e vigalmak’ vigalmának is ütött az enyé
szet órája.

gyarkák“ szoktak mohó étvágvgval fölfalatni, 
és hihetlen gyorsasággal megemésztetni.

Szebb jövendőt a hazának
Bús idői 'már valának.

SCHLÜSSER IVÁN.
— KOLOZSVÁR , télhó’ 29. A víg far

sangi napokban szomorú hirt közlünk: özv. 
gr. T e l e k v  J ó z s e f n é  a múlt keddnekdél
utánján egy jobb életre szenderült. Nem várt 
halála miatt nem egy fényesen rendezett es
tély fog elmaradni; mint halljuk a kormányzó 
ő excjánál minden szombaton adatni szokott 
bálok közöl is egypár elmulaszrtatik. — Egyéb
iránt, mint mondtuk, mi hálózunk, s színház
ba járunk, úgy hogy sem a táncztermek’ ha
szonbérlői, sem színigazgatók nem panaszkod
hatnak ; — főként ez utósók, mióta Szentpéte- 
ry köztünk van, mert Szentpéterynél talán egy 
színész sem fogadtatott szívesebben és lelke
sebben ; de o meg is érdemli, mert szere
peiben fölülmulhatlan! — csak az szomorít, 
hogy kitelvén vendégjátékainak határozott szá
ma , elhagvandja városunkat. Ma utoljára lép 
föl az Ármány és szerelemben, mint Müller. A 
kolozsvári müértő közönség meg fog rá emlé
kezni! — Szerdahelyi Nelli k. a. folytonos 
gyöngélkedése miatt színészeink rég nem adtak 
operát; a múlt bérletben is csak az Ezred’leá
nyát adhatták, a czímszerepben Lukácsi Anto
nia lépett föl. — Épen ma egy hete kérte meg 
a lelkes b. Bánfi Albert a bájos gr. Eszterházi 
Ágnesz’ kezét, mit azonnal meg is nyert. Üdv 
a leendő házaspárnak. £.

H ib a ig a z ítá s.
A legutóbbi szám ,.Hármas csók ‘ czimü 

költemény’ első és utósó versszakában előfor
duló túlzott kifejezéseket igy kérjük kijavíttatni:

Az első versszakban:
Tüzözönkint forr szerelme 
A leányka’ hű szivében ,
Ennyi élvet sejtni sem mert 
Vészborított életében.

Az utolsóban:
Kin valóvá lesz e hármas 
Csók’ varázsszerü hatalma ,
Érje bár halál e perczben,
Volt e földön is jutalma.

Egyet vágyok még tisztelt szerkesztő ur
nák megsúgni: azt t.i. hogy a ,,váczi körnek“ 
6gy négyszög ölnyi területű olvasózugában , az 
Életképek és Hetilapon kívül 3 magyar, és 1 
német politikai lapja van farámákban lecsatol-

t v a , illetőleg lelakatolva, van ezeken kívül nem 
ugyan fényes, de nem épen fénytelen = 0  
könyvtára is, hol egyedül s kizárólag a . ;Ma- Budán, a kir. egvetem’ ns'omdájáhan. ^7
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KEDD. TÉLUTÓ’ 17. 1846.

PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR’ ACAD. SZÉKFOGLALÓ

É R T E K E Z É S E .
(FOLYTATÁS.)

I

59-dik évébe járt Milton, midőn 1667- 
ben a V e s z t e t t P a r a d i c s o n f  kiadásá
ról gondolkodott. Nem lévén neki annyi 
módja, hogy másolót fizessen, néhány ba
rátja irta le váltogatva e költeményt. A 
könyvbiráló megtagadta tőle az imprima- 
turt, ez új csillagzatokat feltaláló másik 
Galileustól; minden versébe belekötelőzkö- 
dött s minden lapon felségsértést álmo
dott. Hogy költő a II—dik Károly’ udvarát 
több helyen a legkiáltóbb színekkel festi, 
az tagadhatlan, s csak is a könyvvizsgá
lókkal közös félénkségnek köszönhetni, 
hogy — némellyikében az igen kemény 
megtámadásoknak a király’ személyét csak 
gyaníttatni sem mervén — el nem égeték 
e költeményt. Túl pedig a félénk könyv
árusok sem siettek megvásárolni kézira
tot, mellynek szegénységben élő szerzője, 
mint költő csaknem ismeretlen volt; míg 
végre találkozott mégis egy, merészebb a 
többinél, ki a most is fönálló s 1667-dik 
april’ 27-röl költ kötelezvény szerint a 
V e s z t e t t P a r a d i c s o m  ért 10 font ster
linget, a második kiadás’ esetében pedig 
még 5 fontot ígért. Szerző’ egész é l e t é 
ben eltemetve hevert a vállalkozó könyvá
rus’ boltja’ fenekén e gyönyörű költemény, 
s h é t  e g é s z  esztendeig élte túl kinyo- 
mattatását a nélkül, hogy szerencsés sike

rét megérte volna. Ámde Milton azon ne
mével birt a lelkierönek, melly legyőzi a 
balsorsot és válni tud öncsalódásaitól-, 
lángeszének teljességét ama költeménybe 
fektetve,.munkálkodásait úgy folytatá, mint
ha mit sem ajándékozott volna a világnak, 
mintha a V e s z t e t t  P a r a d i c s o m  mi 
megbukott röpiratka lesz vala, mi balese- 
mény, mellyre többé gondolni fölösleges. 
Ez időben bocsátá közre S á m s o n t ,  a 
V i s s z a n y e r t  p a r a d i c s o m o t ,  új  
L o g i c  áj át  s az I g a z  v a l l á s  fölötti 
értekezését.

Végre a z ,  ki a hatalmas Cromvell’ 
jobb keze volt egykor, a z ,  ki a V e s z 
t e t t  p a r a d i c s o mo t  irta, végnapjainak 
nyomorát enyhítendő, könyveit eladni kény
szerült. Kopott barna bekesben találta öt 
és hajadon fővel, ősi karos székében ülve 
W r i g h t  tanár, életiróinak egyike; ezüs- 
tes fürtéi vállaira hullottak, s világfosztott 
szép fekete szemei halvány arczát sugá- 
rozák. Míg végre őszutó’ 10-dik napján 
1674-d. évben ugyanazon Istenség, mellv 
költőnket éjen át megszállni szokta, utána 
jött, a mennyek’ édenében öt a z o n  an
gyalokkal egyesítni, kiknek közepette élt 
s a kiket ö nevük, hivatásuk és szépsége
ik által ismere. Milton a legcsöndesb s nyu- 
godtabb halállal múlt ki élte’ 66-d. telében.
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Bossuet mint Milton 59 évesek valá- 

nak, midőn ékesszólásuk’ remekeit terem
ték; s a minő tűzzel, fiatal hévvel szól ősz 
hajáról amaz, épen úgy panaszkodik a 
V e s z t e t t  p a r a d i c s o m ’ Írója, hogy öt 
az /évek’ fagya nyomja — öt, az Ádám és 
Éva’ gyönvörü szerelmeit ecsetlöt. Bos 
sue t  1669-ben szónokié el az angol ki
rályné fölötti híres halotti beszédét, s é- 
pen azon évben, mellyröl Miltonnak — a 
Vesztett Paradicsomért jövő második 5 font 
sterlingröli nyugtatványa szól vala. A ha- 
s o n l í t h a t l a n  geniusok, kik mindketten
— csakhogy ellenkező sorokban — Írták 
vala Cromvell’ arczképét, mit sem tudtak 
ök egymásról s hihetőleg egymás’ nevét 
sem hallák kimondatni soha. Miként a ki
rályi sasok, kiket mindenki lát, egyenkint 
és elszigetelve laknak a szirttetön!

Hogy hová lön a nagy Milton’ családja
— fogják talán kérdezni kegyetek? Mit 
értekező különböző forrásokbul meríthe
tett , csak annyi, mikép 30 évvel a költő’ 
halála után , midőn D eb o r a h , az akkor 
már európai hírrel koszorúzott költér’ arcz
képét meglátta, ekkép kiálta fel magaszto
san : ,0 atyám, lelkem, kedves atyám!4— 
Deborah asszony egy Cl a r ke  nevű ta
kács’ hitvese, meghalt 76 éves korában, 
1727-ben. Egyik leánya F o s t e r  Tamás '  
(hasonlag takács mesterember') nője lett, 
ki koldusbotra jutván, egy hirlapszerkesz- 
tö által megindított aláírás’ utján lön fel
segítve. Színi mutatvány is lön rendezve 
javára, mellyhez előszót a nagy J ohn 
son remekelt.

Deborahnak pedig egyik fia Cl a r ké  
Caleb Indiákra szállott a 18-dik század’ 
elején s a madrasi egyházkerület’ jegyzője 
volt. Ennek három gyermeke született: 
Áb r a h á m,  Már ia (ki meghalt 1706- 
ban) és Izsák.  Ábrahám Miltonunk'kis 
unokája 1725-d. évben nőül vette Cl a r ke  
An n á t ,  kitöli leánya Már i a ,  a madrasi 
anyakönyvben 1727—diki tavaszhó’ 2-dik 
napjáni rovatban föllelhető, benne egy
szersmind a Miltonfaj’ minden legkisebb 
nyoma elveszvén. Hová lőnek Ábr a  hám

és I z s á k ,  ki mondja meg nekünk, midőn 
ök sem a calcuttai, sem a bombayi holtak’ 
rovataiban föl nem lelhetők? Angliába bi
zonyosan vissza nem jöttek ök, mert ak
kor a Miltonbámulók’ s életirók’ figyelmét 
bizonyosan ki nem kerülék, s tehát Indi
ák’ végetlen sivatagjaiba kell, hogy elvesz
tenek légyen, mesés bölcsőjében azon vi
lágnak, mellyet ősük olly pompásan meg
énekelt. Ki tudja nem gyulasztja-e ma sej- 
dítlen is, mi csep szabad Miltonvér vala- 
melly rabszolga’ szivét, avvagy talán mi 
ájtatos brainin’ erében lángol az, vagy e- 
gyikében ama hindu pásztoroknak, ki — 
miként olly gyönyörűen írja le költemé
nyében ömaga — ,hüvesbe vonul s a leg- 
sürüebb gályák közt metszett lyukacskákon 
át lesi legelő nyájait4.

, ,Semmi sem természetesb— igy szó- 
la hozzám a Miltonutódok fölötti társalgá
sunk közepett, ama kedves ősz apostola 
,kereszténység’ szellemének4, midőn a kö
zelebb múlt tavaszelő’ közepe’ táján saját 
házában tisztelhetém öt Párisban — sem
mi sem természetesb — monda Chateaub
riand ur — mint ama kíváncsiság, melly 
nevezetes emberek’ családjai után tudako
zódtad Bonaparte’ faja nem veszett el, mert 
királyok és királynékat hagya maga után, 
kiket saját kardjával teremtett. Sokat nyo
moz gattam egyébiránt nem csak Milton’, 
hanem Cromvell' utódjai körül i s , melly 
név olly elválhatlanul össze van forrva di
csőségben Miltonéval, s nem tudom, ha 
vájjon Oliver urnák Henrik fia általi vala- 
melly egyenes^ utódja, nem valami isme
retlen irhoni paraszt, talán épen catholi- 
cus, ki földi almával él, éjjel az orangis- 
tákat támadja meg, nappal pedig a Protec
tor’ embertelen törvényei ellen száguldoz. 
De meglehet az is, hogy Cromvellnek a- 
zon ismeretlen utódja egy F r a n k l i n  av
vagy W a s h i n g t o n  lett legyen túl a ten
geren. — S most menjünk át a költeményre.

*

Alit mon dhatna Vesztett Paradicsom
ról értekező, mit előtte már nem mondtak
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volna lelkesebbek? Ezer és ezerszer ele
mezték már föllengő vonásait, beszédük-, 
haragúk- és elestüket amaz angyaloknak, 
mikép fölidézték rémítő szépségeit a po
kolnak, melly — mint Milton mondá — 
.megfutamlék az ur’ haragja elöl, ha Isten 
nem ássa olly mélyen annak örvényét4. 
Csak átalánosan fogom tehát arezélezni a 
gyönyörű képet, hogy kitüntessem ollykor 
a remek művészetet, mellyel össze lön il
lesztve az egész.

Sátán fölébred a lángtó’ kénköves part
ján, s összehívja a büntetett légiók’ taná
csát. Az ös jóslatra emlékezteti boldogta
lan czimboráit, melly egy új világnak szü
letését hirdeté s teremtését egy új ivadék
nak.— a megesett angyalok okozta űrt ki- 
pótolandónak. — Rettenetes dolog! pokol 
a hely, mellvben Em b é r’ nevét legelöbb- 
ször kimondatni halljuk!

Sátán elhatározza magát, ez ismeret
len világ’ keresésére indulni s azt szét
zúzni vagy romlására vezetni. Útnak ered, 
pokol’ kapuinál kopogtat, ott találja mag
zatit: a Bűnt  és a Ha l á l t ;  megnyittatja 
magának a rémítő mélység’ rostélyait, ke
resztülhat a chaoszon, fölfedezi a Terem
tést, leszálla naphoz, megérkezik a föld
re, meglátja Edenben első atyáinkat, szép
ségük- és ártatlanságuktól megindul, és 
eleven képzetet ad — lélekfurdalásai és 
szokatlan ellágyulása által — amazoknak 
megragadó természetük és boldogságuk 
felöl. Isten a magasból megpillantja Sá
tánt, megjövendöli az ember’ gyarlóságát 
s teljes elkárhozását, hacsak valaki nem 
találkozik érte kezességet vállaló s meg
halni kész; az angyalok ezt hallva rémül
tökben elnémulnak. És mennyország’csen
dében a Fiú egyedül az, ki szót emel, ma
gát áldozatul felajánló. Az áldozat elfo- 
gadtatik, s az ember meg lön váltva, mie
lőtt még elesnék.

A mindenható R a p h a e 11 küldi ki el
ső atyáinkhoz, őket az ellenség’ érkezte- 
és czéljairól értesítendő. A mennyei hír
nök elbeszéli Adómnak az angyalok’ zen

dülését, melly épen azon perczben ütött 
vala ki, midőn az At ya  a szent hegycsú
csáról hirdetné, hogy megnemzette F i á t , 
s öt teljes hatalmával felruházta. S á t á n ’ 
kevélysége s féltékenysége e nyilvánítás 
által fellázadván, szenvedélyei harczra 
késztetik öt, a legyőzött sergekkel pokol
ra sújtottat. — Milton semmi adattal sem 
bírván, melly Sátán’ lázadását motiválhatá, 
lángeszéböl vala kénytelen alkotni min
dent. És ekkép, olly remek műértelemmel, 
minőre csupán a legnagyobb mesterek ké
pesek, ismerteti ö meg mindazt, mi mege
lőzte poémáját. — Raphael továbbá elbe
széli a hatnapi munkát. Adám viszont sa
ját teremtetését fedezi föl. Mire az angyal 
visszatér az égbe. Éva pedig el engedi ma
gát csábíttatni, megízeli a tiltott gyümöl
csöt s saját estébe hurczolja férjét.

A X-dik könyvben már az egész sze
mélyzet visszakerül, kitkit érdeme szerint 
találván sorsa. Végül a két utósó könyv
ben Adám eredendő bűnének siralmas e- 
redményét látja, s látja mindazt, mi Krisz
tus’ megtestesültéig jöni fog; a F i ú n a k  
kell saját vérével megváltani az embert. 
I s t e n fi — egyike e nagyszerű költemény’ 
személyeinek — egy mesterileg kigondolt 
visio által egymaga és utósó marad a szín
padon, mikép a keresztröli gyönyörű mo
nológjában elhatározottan teljesüljön a : 
c o n s u m ma t um e s t.

Két utósó könyvében szerző legna
gyobb költőbül legnagyobb historicussá 
lesz, a nélkül hogy költő lenni megszűn
nék. Mihály arkangyal hírül adja atyáink
nak, hogy ki kell menniök Édenböl. Éva 
sír és keserg, hogy oda kell hagynia virá
gait. ,,Oh virágok — mond ö — kik mind
nyájan tőlem nyertétek neveiteket !44 Mi 
szende, mi bájoló vonás, millyenektöl pe
zseg e nagy mű! Adám is keserg, de mert 
el kell hagynia a helyet, mellyet az Ur je
lenlétével megtisztele. „így szólhaték mag- 
zatimhoz : ime hegyen jelent meg ö, ama 
fának alatta lön láthatóvá szememnek; e 
fényük között hallhatóm hangját; ama far-
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rás’ szélén társalogtam övele u stb.

Ez eszmény az Istenről, mi a Vesz
tett Paradicsom’ emberét áthatja, roppant 
fenséggel bir — jegyzi meg a geniális Cha
teaubriand, Milton’ fordítója. — Éva, mi
dőn világra jő, csupán szépségével bíbelő
dik, s az Istent csak az emberen át látja; 
de Ádám, mihelyt alkotva lön, kitalálván, 
hogy magamagát nem teremthette, azon
nal keresi és megszólítja Teremtöjét. Szól
tunk a felséges visiórul, melly e könyvben 
az egész Biblián keresztülvisz. (vége köv.)

EMLÉKLAPOK EGY FŐRANGÚ 
HÖLGYHEZ.

'XIX.

Előttem ment el . .  most is reszketek,
Szív, lélek elhalt, nem volt életem.
Szemem megállt, leestek karjaim,
Az élet ment el tőlem, érezem.
Mint villám, ment az ötménű fogat,
Villám ragadta boldogságomat.

Ablakban álltam . . félhalott valék,
Ég, föld, nap, éj borult egyszerre el.
Mikép kihajlott, mint intett szeme 
Mikéntha lelkem’ hítta volna el.
Elment . .  utána száll a gondolat —
Nem hozza vissza boldogságomat!

XX.

Hol vagy te mostan '! én nálad vagyok. 
Gondolsz-e rám most,  úgy, mint én terád? 
És mit gondolsz, mondd, azt-e hogy szeretsz ? 
(Egy gondolat mi boldogságot á d '.)
Te tudhatod, hogy én mit gondolok :
Hogy mindörökké é r t e d  lángolok.
Mért nincsenek röpülni szárnyaim ?
Hogy ott lehetnék mindig, hol te vagy.
Mért nem vagyok lég ajkaid körül, 
Lélekzetedböl hogy másnak ne adj ;
Éjféli álmád mért nem lehetek,
Hogy látnám, lelked kivel enyeleg ?
Én messze tőled síró v á g y  vagyok.
Ki szárnyakat magának nem talál ;
S ó h a j  vagyok, ki tégedet keres, —
Jobb volna inkább volnék a halál .
Így életlánczom szétszakítanám —
Ti é d  pedig ö r ö k r e  nyújtanám.

— —

T A R C Z A I  A N N A .
iFolytatás.l

Anna e nagyszerű ravatal fölött ket
tős gyászt ünnepelt; szeretett atyja ugyan
is , ki ábránd- s gondolatsarkainak vezér- 
tűje volt, a nagy nap’ vértanúi között Íra
tott be a történet’ sötét lapjára. Keble kí
nosan sajgott föl e kettős veszteségre; 
mellyek’egyike is elég leendett szivét meg
törni; nagy küzdésébe került, hogy a meg
utált élethezi undorát legyőzhesse, melly 
tőle hona- s atyjával mindent elrabolt.

A haza e közben két fő alatt kétfelé 
szakadt, és e sebben még meglevő élet
ereje fogyott el a honnak, a király s fiai’ 
vesztével özvegy- s gyermektelennek.

E szakadás a békés családok’ keblé
ben is elszórá vészt növelő magvát, melly 
rövid időn megtenné átkos gyümölcsét. 
Testvér testvérével, fiú atyjával, férj nejé
vel állott szemben, vont fegyverrel; a ke
gyelet’ összetartó láncza elszakadt, s bő
szé, gyülölség, önös érdek foglalók el he
lyét; a lefojtott szenvedélyek pusztítva 
törtek elő, garázdálkodva a barát, férj, nő, 
fiú s testvér’ kebelében.

Homonnai e pusztító belaavarban Fer
dinand mellett nyilatkozott, míg magyar 
lelkületű neje ezt a legfeketébb haza- s 
nemzetárulásnak kiáltva, Zápolya mellett 
ragadott fegyvert. így minden láncz, melly 
e párt eddig is gyöngén tartá össze, elsza
kadt. Férjét elhagyva, gyermekeivel báty
ja’ ősi várába Tarkőbe költözött. Itt nevel
te föl őket, hév ragaszkodást csepegtetve 
gyermeki kebleikbe a hon és Zápolyaház 
iránt. Ketteje hűtlen lett Anna’ elveihez, s 
Ferdinand’ részére állott, a felingerelt a- 
nya’ átkától üldöztetve.. A legkisebb pedia, 
szíve’ szerelme, büszkesége, az ifjú Zápo- 
lyához hűn esett el, gyermektelen anyjá
nak kétéves árva lánykáját hagyván hátra.

Homonnainé’ jelleme az erény s vé
tek' elegyéhöl volt összeforrva ; ö tudva 
vétket nem követett el; nem osztozott so
ha bátyja’ elvnélküli rabló kalandjaiban, 
szenvedélyesen szerette hazáját, s ennek
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felvirágoztatására minden tehetségében ál
ló módot elkövetett, — Zápolyához, ké
sőbben ennek özvegyéhez s fiához tánto- 
ríthatlan hűséggel ragaszkodott; szóval 
egy oldalról tekintve, a tiszteletnek leg
méltóbb tárgya volt. De azonban más ol
dalról úgy látszik, Homonnainénak nem 
volt tiszta fogalma az erényről. Anna előtt 
nem volt semmi eszköz eléggé aljas, ezél- 
jai’ kivitelére, a Ferdinand’ részén levő 
jobbágyokat kínoztatta, aföurakat, ha mód
ját ejthette, elfogatta, a kormány’ szétkül
dött leveleit letartóztatván felbontogatta s 
ezen kihágásokat ö az öntudat’ legkisebb 
vádja nélkül hajtotta végre, mert azon meg
győződésben élt, hogy a czél szentesíti az 
eszközöket.

A szellemileg szenvedő nőnek a hosz- 
szas virasztás után álom kezdett szempil
láira ereszkedni, mert éjfél rég elhangzott 
a fali órán. Ekkor léptek' hangjai riaszták 
fel szunyadásából, lázasan állott föl s élénk 
gyorsasággal az ajtó felé ment, mellyen 
egy hatvan éves, de még életerejében le
vő férfiú lépett be porosán, izzadságcsö- 
pekkel homlokán s fölhevülten a sebes lo
vaglástól.

— Isten hozott, bátyám , mond Anna, 
mialatt a belépő’ jobbját szívesen megráz
ta, — mi újság, szólj, mindenre el vagyok 
készülve.

Tarczai egy divánra vágta magát szót- 
lan, s meredt szemekkel lábai előtt a föl
det méregette.

— Talán elvesztéd hangodat, kiálta rá 
Anna békétlenül; gyalázat, hogy ennyire 
elhagyod magad’, nem képzelem, hogy le
hessen veszély, melly egy Tarczait ennyi
re megrendítsen.

— Anna, — mond Tarczai György — 
hagyj fel idétlen gúnyoddal; ránk nézve 
minden el van veszve. — Az országgyű
lés rabló czímmel bélyegzett; jószágaim’ 
elvétetni rendelte s engem az országból

tok a korcsokra! — Lábaival vadul tom
bolt, ősz hajszálait rémesen zilálta szét.

Anna halványan hátrált e leverő hír
re, de csakhamar visszanyerő szilárd nyu
galmát.

— Még nincs minden elveszve; mond 
a diihöngőhez, — siess Lengyelországba 
Izabellához s kérj tőle segítséget, én az
alatt közeli barátainkat szólíttatom föl e- 
gyenkint. Lovagi becsületedre s tenjavadra 
kényszerítlek , siess , minden pillanatnyi 
késeiem növeli a veszélyt. Én visszajöve- 
teledig hü őre leszek váradnak, szeretném 
látni azon férfit. ki akaratom nélkül beto
lakodik.

— Tanácsod helyes, — mond Tarczai 
György; — néhány pillanatnyi nyugalom 
után indulok; a hajnal’ első sugára a len
gyelországi utón fog találni. — Isten áld
jon meg, fáradságom s veszélyem’ hü osz
tályosa. — Még egyet feledék, — mond 
visszafordulva — a kormány’ levelei, a 
mint hallottam, Eperjesre, Kassára s a bá
nyai városok’ kapitányához a napokban 
érkeznek meg, ha lehetséges, kerítsd ke
zedre, küldd tüstént utánam, azokbul leg
bizonyosabban megtudhatjuk elleneinknek 
szándékát.

A két testvér balsejtelmek közt vált 
meg egymástól.

III.

Két nappal későbben a fönebbi párbe
széd után a vár’ asszonyát elöálmából láb
léptek’ hangja riasztá fel. Néhány percz- 
nvi várakozás után apródja lépett be a 
tarkői várnagygyal.

— Mi hír, jó-e vagy rósz? — kiálta a 
bejövökre.

_A legjobb, nagyságos asszonyom.
_ felele az agg várnagy, miközben egy
kis börzsákot nyújtott át úrnőjének; — a 
levelek itt vannak, nem könnyen juthattunk 
hozzájok, s nem is vér nélkül, mert húsz

végképen száműzött. Bebeket s Perényit 
hasonló sors sujtá. Ördög és pokol! vén- 
ségemre idegen szeméten kolduljak, miu
tán ifjúságom; örömünnepként folyt le. Á-

fegyveres kísérői voltak a levélvivönek.— 
E kalandocska 6 jó vitézünk’ életébe ke
rült, vigasztalásunkra azonban legalább 
szerencsével jártunk.
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_ Hű szolgálataid nem lesznek ná
lunk elfeledve, — mond a no, több érzés
sel hangjában, mint alattvalói’ irányában 
különben szokása volt, — addig is, míg ér
demeidhez méltólag megjutalmaztathatná
lak, vedd e csekélységet; tele erszényt 
nyújtott által a várnagynak. — Most lás
suk— folytatá gúnyosan— mit ir rólunk a 
pártkirály.

A leveleket sorra felbontogatván : ti- 
toknoka s németül értő várnagya Műk Bá
lint által egyenkint lefordítgatta.

Ezen levelek a felső magyarhoni me
gyék s városok’ tisztviselőihez voltak uta
sítva azon parancscsal, hogy Tarczai, Be- 
bek Ferencz és György, Perényi Ferencz 
és Báthori Györgytől, mint országháborí- 
tók- s országgyűlés által számiizöttektől 
minden segítséget vonjanak meg, különben 
mint résztvevők hasonló büntetés alá fog
nak esni. Egy nagyobb levél legalul Pu- 
chaimhoz, a bányavárosok’ főkapitányához 
volt czímezve, mellyben az országgyűlési 
végzés tudtára adatván, megparancsolta- 
tott, hogy sereget gyüjtvén a közeli váro- 
sokbul, Tarkőt és Újvárt, ha felszólításra 
hozzá nem juthat, erőhatalommal is vegye el.

— A nyomorultak még a szabad le
vegőt is irigylik már tőlünk, — kiálta fel 
Anna a legkeserübb harag’ kifejezésével, 
mialatt a leveleket lábaival taposta. — így 
vetlek meg benneteket, gyáva honárulók, 
s igy taposlak szét, mint e rongy papirt, 
zsarnokságtok’ tehetetlen eszközét. — Nem
jöttök váratlanul hivatlan vendégek__ Műk
Bálint, fordula a várnagyhoz— nyergeltess 
tüstént s keresd föl egymásután Bebeket, 
Báthorit, Perényit; remélem, végszüksé
gében nem hagyják el a Tarczai-házat, mi
után jobb napjaiban osztoztak. Te Misle- 
vics siess Lengyelországba, s ezen leve
leket bátyámnak add kezébe, ezekből tud
ni fogja, mit kell tenni. — Hüségtektöl vá
rom, hogy ezen megbízást a lehető legna
gyobb gyorsasággal hajtjátok végre, a ju
talmazást bízzátok en reám. Még nem fosz- 
ták ki rablókezek a Tarczai-házat annyi

ra, hogy a hü szolgálatokat fejdelmileg ne 
tudná megjutalmazni.

A felszólítottak magokat mélyen meg
hajtva szótlan távoztak el.

Hoinonnainé testi s lelki törődés által 
kimerültén lépett az ablakhoz, mellyen a 
kelő hajnal’ első Sugára derengett; lassan- 
kint világult a szürkületi fény s a nap ru
bingolyóként emelkedett föl a láthatáron, 
elötüntetve a nyári táj’ regényszerii bájait.

A vár’ asszonya mély érzelem’ emel
kedettségével tekintett le a festőién szép 
vidékre, s egy megszakadt sóhajtás leb- 
bent el ajkain.

— E vár, — susogá keserű ábránd
dal — e vár, mellyet őseim vérrel szer
zettek, gyönyörű vidékével, néhány hó — 
talán néhány nap múlva idegen főt ural. — 
Isten, igazság’Istene! e gyalázattól kíméld 
meg őszült fejemet, hogy idegen fedél a- 
latt kelljen lehunyni szemeimet a végnyu
galomra. — Föllázadt kedélylyel lépett 
vissza az ablaktól s bágyadtan rogyott ve- 
tetlen ágyára.

IV .

Két héttel az előbb történtek után Tar 
kővár egyesült magyar s német sereggel 
vétetett körül, a várbeliek’mondhatlan ré
mülésére, kik illy hamar megtámadást nem 
várva, semmi védő eszközökkel nem valá- 
nak elegendöleg ellátva, a megígért segít
ség sem érkezett meg a kitűzött határidő
re, miután Bebek s Perényi hasonló meg
támadást vártak. Egyedül Báthori küldött 
húsz fegyverest. —• Tarczairól semmit sem 
lehetett hallani.

Az átalános zavarban egyedül a vár' 
asszonya tartá meg csüggedhetlen bátor
ságát. Sejtése’ világánál föltárult a jövő’ 
sötét kárpitja, jót nem várt különben is ; 
ennélfogva a történhető legroszabbra el 
volt készülve. Szent esküt tön, minden le
hetőt megkísérteni, mielőtt ősei’ születési 
s temetkezési helyét egy gyűlölt ellenség’ 
ragadmányának kitenné.

Alig telepedett le az ostromló sereg 
egy óranegyednyire a vártól, a mint egy



—  127 —
hírnök fehér lobogóval kezében bebocsá
tást kért.

Tarczai Anna a vártéren fegyveresei 
közepeit fogadta el.

— Puchaim Ferencz ö nagysága, a bá
nyavárosok’ főkapitánya — mond a hírnök 
magát mélyen meghajtva —a király’nevé
ben e vár’ feladását kéri, ellenkező eset
ben —

— Mellyik király’ nevében, ha szabad 
kérdenem? .— szakasztá félbe a hírnök’ 
beszédét, metsző gunynyal, — Magyaror
szágnak annyi királyai vágynak, hogy nem 
csoda, ha zavarba jövünk, mellyiknek kell
jen engedelmeskednünk.

— Magyarország’ választott királya I. 
Ferdinand’ nevében.

— Ez országnak egy törvényes kirá
lya van : ez Zápolya János Zsigmond, tő
le minden parancsot mint hű alattvaló, hó
dolattal fogadok el, mástól senkitől sem. 
Mondd német uradnak magyar szolga, ka
pum előtte zárva marad ; ha azonban rab
lóként akar betolakodni, ám lássa követ
kezését; — ajánlom, vigyázzon magára, 
ha kezeimbe kerül, a vár’ legmagasabb tor
nyára függesztetem föl, visszarettentésére 
az idegen birtok után sovárgó rablóknak.
— Egyébiránt kém hírnökeit hozzám ne 
küldözgesse, s hű. embereim’ a vár’ fela
dására ne csábítgassa, különben nyelvét 
vágatom Ki a hívatlan tolakodónak.—Rab
lók’ ellenében semmi helyét nem látom a 
kíméletnek.

Parancsolólag intett kezével környe
zőinek, kik a hírnököt minden további szó
váltás nélkül elvezették.

A következő nap Puchaim két oldalról 
álgyuztatta a várat, minden süker nélkül;
— a várbeliek ugyanis vitézül megfelel
tek az ellenség’ álgyuinak, lelket öntvén 
környezőibe a bátor nő’ elhatározottsága; 
de egy véletlen körülmény mindent meg
változtatott.

A várvívás’ harmadik napján közelgett 
a nyert segítséggel Tarczai György; elég
telennek érezvén azonban magát a nyílt 
mezöni megütközésre, éjjel akart felszök

ni a várba, de szándéka elárultatván, se
rege széjjelveretett; ö maga is elesett.

Reggel karóba vont fejét egy magas 
helyre tűzték föl az ostromlók a várbeli
ek’ rettentésére.

Anna’ fájdalma s dühe e látványon le
írhatatlan. Ez azonban mégnem volt elég; 
ezt egy más szerencsétlenség követte csak
hamar, kínosabban s mélyebben megrázó 
az előbbinél Anna’ férfias kedélyét.

Alkonyaira hajlott az idő. Az ostrom
ló sereg’ vezére inkább a benlevök’ nyug- 
talanítására, mint kártételre röpített idön- 
kint egyegy golyót a várba. Ezek közöl 
egy eltévedt bomba a vár’ asszonya’ laká
ra esett, összedöntve azon részét, hol a 
kis szőke angyal, az imádott fiú’ leánya, a 
bájos unoka dajkájával mulatott.

A boldogtalan nagyanya lélekzetét el
fojtva állott a rom fölött. — Midőn az om- 
ladék széthányatván, unokája’ szétzúzott 
testét megpillantá : olly szívrepesztöleg 
sikoltott fel, melly csak legyilkolt fia’ tes
te fölött kesergő nöarszlánéhoz hasonlít
ható. —- Ajkai szétnyílva maradtak a re- 
pesztö belső kín miatt; szemei száraz s 
fénytelenek valának, leigézetten meredve 
az iszonyú látványra. — Sokáig maradt e- 
zen helyzetben, mint elbűvölt női szobor, 
mintája a testesült fájdalomnak, majd gör
csös rángások közt s legyözhetlen iszony’ 
remegésével ölelte kebléhez kedvencze’ 
lelketlen földi részét s csókkal halmozá el 
a kékült ajkakat.

A körülte álló katonák’ durva lelkét 
is meghatá e gyászjelenet; szemeikben szo
katlan köny rezgett.

— Oh csak életet adhatnék kedves e- 
gyetlenegyem! csak átlehelhetném ez utált 
életet roncsolt kebledbe! milly égi öröm
mel tenném azt, de nem lehet; nem va
gyok mindenható ! — kiálta fel békételen 
hangon, — csak egy nyomorult, kifosztott, 
gyermektelen, gyáva nő vagyok. Eletetnem 
adhatok, szívem’ vére! — folytatá érczte- 
len hangon — de megboszullak, megbo- 
szuloin méltatlan halálodat az emberisé
gen, ha nem? akkor legyen átkozott a Tar-
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czai név örökre, átkozott irralt, jelen s jö
vőben. — Itt! itt! a boszuálló Isten’ sza
bad e g e  alatt, e zozott angyal’ kebelén es
küszöm kiolthatlan boszút e rablófaj ellen! 
jobb kezét az elhunyt lányka’ szivére tet
te esküvöleg. Most föl — a visszatorlás’ 
nagy munkájára; — vitézek, kik körülem 
álltok, halljátok parancsszavamat, kik a bo- 
szu’ szavait hallottátok; — minden fejért 
e gyermekgyilkos szörnyetegek közöl egy 
aranyat, minden élőért két aranyat kap
tok. Ki a vezért élve vagy halva kezem
hez szolgáltatja , Széplak’ felével jutalma
zom meg. Boszu legyen jelszavatok. Fejé
ről letépett fátyolába takarván unokáját, 
eltávozott.

V.
A következő éjjel a várbeliek vélet

lenül kiütvén az ostromlókra, néhányat kö
zölük szerencsésen fogolylyá tettek, kik, 
egy magyar nemest kivéve, mindnyájan 
német zsoldosak voltak. Alig viradt meg, 
a vár’ asszonya maga elé a vártérre hur- 
czoltatá őket, hol a bakó egy fekete emel
vényen készen állott iszonyú tisztéhez.

A vár’ asszonya összefont karokkal 
trónalaku karos székéhez támaszkodva, 
legeltető szemeit a szerencsétlen áldozat
ra szántak’ halvány, kidult vonásain, te
kintetén a mély fájdalom mellett végzet- 
szerű elhatározottság borongott, melly a 
foglyokra baziliskusi hatást gyakorlott. — 
így, ez iszonyúan nyugodt, komoly voná
sokkal, hasonlított e nő — egy Judithképhez. 
(vége következik.) PÉTER KÁROLY.

ÁRNYKÉPEK AZ ÉLETBŐL.
I. SZEGÉNY.1)

Szegény fiú ! ne sírj még olly korán,
A.gg napjaidra könyü nem marad, 
a  szenvedések napja nincs jelen,
Melly hosszú lesz mint zordon életed.

Rongyos lemezben éred a tavaszt.
Hímes virágival zöld pázsiton.
De gyermekévid' olly szép álmain 
Varázsvilágba álmodod magad ,

’) Töredék egy nagyobb költeményből.

S habár a szükség sujtol ollykoron.
Egy perczig érzed, másba' boldogan 
Sietsz leélni gyermekálmaid .
Kis álombolygó! ám gyorsan siess.
Mert elrepülnek álomképeid,
S a tarka képek elpusztult nyomán 
Bú és keserv' virági fejlenek. —

*
Letűnt az emberélet’ bájos hajnala, 

Letűnt s magával vitte álomképeit,
S a játszi gyermek bájos ifjú lön.
Ifjú! a név magában rejti mindenünk’, 
Mindazt mi szép s dicső volt életünkben 
A szív fejlődő bájvirágait,
A lángkebel* merész reményeit,
Hő vágyainkat szebb jövő felé,
S a honszereim első sugárait.
0  ember! e kor mindened vala,
Egy fénysugár az éj sötétiben,
Egy szép tavasznap tél viharja közt,
Egy boldog perez hosszú fájdalomban.
Egy pont, melly nélkül élted semmi más 
Mint hosszú kín és zordon éjszaka.

De mért Ugyekszem e kort festeni ?
Agg napjaidban kérdezd sz íved et:
S az eldalolt világ felöl regélni fog.
0  a szegénynek ifjúsága nincs —
Virány nélküli évszakot ki fog 
Bájos tavasznak balgán mondani ?
Ha a gyermeknek álma elrepült,
Az eszmélet’ fejlődő szárnyain,
Hogy pór s szegény ö, kezdi érzeni.
S a lángkebel, melly ölelni vágvott 
E nagyvilágot bájos képivel,
Csalatva tűr s magába zárkózik.
Mi az, szegénynek lenni ? mélyen érzi ö. 
Ki a keblébe rejtett magvakat 
A hon javára fölnevelni kész,
És a szegénység gátat vet neki.

Tanulj lemondni földi élvezetről, 
Gyönyörvirág számodra nem terem,
A sors játékát űzi csak veled,
Remélni hágy magasztos, nagy jövőt.
És álmadozni szép aranynapokról.
S te a csalóka fény után sietsz.
Hogy összedőlni lássad álmaid —
És fölsikolts metsző fájdalommal 
Ledult reményid puszta romjain!
Panaszra nyílnak ollykor ajkaid :
S hivatkozol a szív' igényire,
Hogy ember vagy, ki életet nyerél,
És szent jogot a földi jók iránt.
De ó az élet megcsalt jókorán,
S a sors kaczagja szűd’ igényeit 
S kebledbe küldi a bú’ föllegét

BERECZ K.
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F r e sc o k é p .
B E R N Á T  G Á S P Á R T Ó L . 1)

IV. Pusztai utazás.

ekedi Tóbiás exsugó és 
gyaloglovag barátommal 
(kit a vándor szinészeti 
sors hü oldalbordámul 
rendele) kierőszakolván 
egymás' torkából azon 

áldásdús reményigét, 
hogy ezentúl férfias é- 

letirány vezérlendi lépteinket; hálás búcsút 
sohajtánk a pusztai kereszthez , mellvnek szen
telt árnyában olly édes hitnvugtatólag enyhí
tők fáradalminkat, s pihent erővel és derűs 
kedélvlyel hajhászni indulánk sorsunk’ rejtélyes 
paradicsomát.

Pár órányi távolra gyönyörű gyalog-duet
tet ballagánk már el amollvan. tőrül szakadt ó 
ázsiai modorban. mellyből mi magyarok kissé 
tulbőven markolánk, midőn nyugat felől ollv- 
szerü moraj hullámzott át a hevült légen, mely- 
lyet nem határozhatni elég világosan : vájjon 
élve született-e vagy halva ?

— Hallod-e ama fátyolfelhőcske' szavát 
pajtás , melly amott a kékfekete láthatár’ szár
nyain olly meghitt közelben enyeleg a tüzsu- 
gárokká haldokló nap' biborudvarával — mon
dám pásztori előérzettel Tóbinak, ki kedélyes 
álomképein merengve iszonyú jámbusokat buk
dácsolt a homokvidék’ gyepfoltos zsombékjain... 
alig ha még ma husvétmosdót nem kapunk a 
mennyei öntözőbül!

— Különös fogalmad lehet a be- és lefű
zésről— feleié a súgó czimbora — ha illy én
kor is esőjóslatra tánlorodol, holott olly tiszta 
az ég, hogy a szerelmes csillagok kaland út
ját akár fegyvertelen szemmel kimutassam.

A tompa moraj azonban fokonkint nove- 
kedék; dalos szellőcskék futkosának növényte- 
len téreken , s a bogárkák után kapkodó fecs
kék alant ropkedése hitelesíté jóslatomat. Lán
goló vértengerbe bukott el a csillagóriás , sö
tét rózsafénynyel színezve a láthatárt, mellyen 
haragos felhőoszlopok emelkedtek.

Tömött s gömbölyű esőcsepek hullongtak 
ittott a szomjas fövény fölé, s port füstölögve 
pattogott föl utánok az italéhes homoktarto
mány.

1) Folytatása a Honderű’ múlt évi számaiban meg
jelent illy czimii frescoképeknek.

— Hiszed-e már te szárnyatlan libucz- 
kergető, miként rövid időn olly laposra paskol 
a jég, hogy holnapután borsórosta gyanánt á- 
rulhatod hátadat?

— Nem kell félni amice — jegyzé meg 
a nyugalmazott színpadi nyelvmester — illvfé- 
le rögtönzött nyári fergetegnek nagyobb a füst
je mint pecsenyéje!

Nem volt egészen igaza az akolcomediák’ 
ötödik kerekének, mert néhány perez alatt zu
hogva eredtek alá a kékfehér jégfelhők’ csa
tornái, s olly gorombán elborult a puszta, hogy 
mozdulni se tudánk, mig utitársam fokosbaltá
jával agyon nem vagdalá a vastag sötétséget.

A galambtojásnyi jéglövészet’ kíméletlen 
működése csilapult ugyan, de csak azért, hogy 
iszonyú zápor kövesse, mellyről azt hitte az 
ember: hogy felhők közé tévedt kóbor tengerek 
omolnak alá.

A búskomolyan elborult ég’ körzetéről 
szemvakító villámzatok lobogónak; rémletes 
csattogásokra hasadt szét a felhők szive; s 
Örök tüzfolyam’elelhaló lángkigyói uszkáltanak 
a végetlen sivatagon.

Mint vészedzett kalandorok egy ideig t r é 
fául vevők az elemek' pártütését, miglen hosz- 
szas és félelmes kóborlás után hanyatlott a me
rev életerő, zsibbadának fáradt tagjaink, s az 
elemek’ rajtunk vett diadalát roskadozva é- 
rezők.

Segélvkiáltásinkat hanghalottá temeté a 
fellegek’ éneke ; tájékozásról illy villámfaló sö
tétben szó sem lehetett, s a continens azaz: 
egy kis száraz hely’ reménye még eszménkben 
is agyon vizesüle.

Úszónk tehát mig uszhatánk részint sötét
ben, de főleg a pusztai zápor’ óceánjában, s 
vigaszunk csak az vala: hogy fáradalmaktól 
végkép ellankadtan, Öntudat nélkül heverénk 
be záporágyul a homokiszapba.

Képzelhetik szép nagyságtok, hogy fél 
napig szűnni nem akaró záporésőtül veretve, 
nyughelyül sárszőnyegen jégolvadékkal taka
ródzni , minekünk nemesb míialkatu lényeknek, 
korántsem olly kényelmes, mint tán a szalon- 
tai szelíd menageriának némelly hizékony pol
gárai gondolnák; mire nézve félig kétségbe 
esetten , félig Ösztönszerüleg Összesítők erőn
ket, s kieviczkelénk a vízzel tömött párnák kö
zöl, nem szárazföldi élvezetre ugyan, hanem 
hogy in linea perpendiculari kézzel lábbal to
vább baktassunk a lucsokországban.

— Aligha meg nem untad e nedves mu
latságot Tóbi komám, mert olly gyáván ténfe- 
regsz mellettem, mintha a kocséri gyepen bil- 
likomért versenyeztél volna ; . . .  ne hagyd ugv 
el magad!... az égiháboru szűnni kezd, aztán
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meg egy tátott szájú villamlalnnl imént mintha 
házikót láttam volna közelben febérleni!

Tóbi nem felelt, hanem mormogott olly 
sivatag hangon, melly bele illett volna vezér- 
szusznak akárnnnő repedt trombitába.

Nem is volt ám csoda, hogy az én mel
lék atyámfia siketnémává lön, mert tréfából 
úgy át meg átázott, hogy májából keresztelő 
vizet lehetett volna csapolni. Vizmentességgel 
egyébiránt csekély magam sem dicsekhetém , 
mert ha nvakamat félre lódintám, azonnal tűz
oltó gépezet alakult balfülemből.

— Áll) meg csak atyafi — szólók a fél- 
holtan lubiczkoló mártyrhoz — úgy rémlik mint
ha toronyfélét sejtenék előttünk !,.. nem ve- 
szesz észre valamit?

— Látni mit sem látok —- feleié a kérde
zett— hanem kutyaugatást hallok jobb felöl., 
pszt... most ismét kezdi... hallod?

— Biz ecsém nem hallok én semmit. Ez 
ám a kinos helyzet,... te fülelsz, én pedig lá
tok valamit! most hát merre tartsunk’

Tóbiás érzéki argumentje győzött s az eb- 
csiholást bekergetni megindulánk.

Addig s addig üldözők a tévedt utasnak 
olly bájos éji melódiát, miglen kibontakozék a 
durva sötétből egy czukorsüvegszerü valami.

— A messiásilag óhajtott hajlék itt volna 
már egy puskalövetnyire ;• de miként közelít
sük meg a nélkül, hogy az imént tisztelt éne
kes atyafiak kulacspusziivá ne szabdaljanak?!

— Hé, hó...hohó... s teljes torokbul kur
jongatónk ; mire hegyes és tompa discantok- 
ban viszhangozott a felbőszült kuvaszcompánia, 
sőt a hangadó martalék elé in mássá ügetni is 
kezde. ‘

— Na öcsém, hamég eddig stiblit nem 
foltoztak bőröddel, majd el is éred most az 
ebek harminczadját — mondám a szappanlu- 
got verítékező exsugónak , magam is remegve, 
ha vájjon nem érkezendik-e lábikrámra vala- 
mellvik gubanczos urfinak hajnali étvágya !

— Ide te!... vissza te... Kormos, Tisza, 
Bodri... s egy hatalmas füttyentésre a folmér- 
gesült komondorok visszahunnyászkodának.

— Ugyan mi szél kergeti illy későn, s 
illy mokány időben az urakat, hiszen még fö
dél alatt is majd szétszapulja az embert a zi
vatar,— jegyzé meg a segélyül elénk iramlott 
zömök férfiú, mi közben néhány juhászigével 
a vicsorgó kuvaszokat békítgeté.

— Peti Öcsém huzz egy kis száraz kó
rót a kazalközepéből, jó lenne megszikkasztani 
ezt a két urat, mert biz a nyakunkon veszi 
meg az Isten' hidege!“ — mondá a nevezett 
ebtérítő egy nyúlánk suhancznak, ki nyakig 
kifordított bundába burkoltan a kunyhó bal
oldalán heverészelt.

Pár perez alatt kékvörös lángokban re

csegve pattogott a tavalyi bojtorvány és ördög
szekér , s az életadó tűzhelyet környes körül 
hasalok.

E juhász hajléknak sajátszerü tekintete volt.
Fiatal nád-, káka- és sáskévékbül göm

bölyűn egybeillesztve , süvegalaku hegyes te
tőben végződök. KÖrüle félkörszerüleg épített 
vékony nádkarám, melly délnek vágott nyílá
sával a nyájaknak éji s védhelvül szolgál. A 
födellen építményben didergő birkák között kup- 
paszkodik egykét árva szamár, a juhászcsalád’ 
gyalogomnibusa, s térdig eresztett fülekkel 
mulatságosan ásítozik. Ez igénytelen nomád
képet örökéber juhászkutyák egészítik, Ösztön- 
szerű hűség’ arcznyomatával, — s ezeket vé
gül sirnéma csendével körül leheli a népetlen 
róna tér, mellyet gondolattal sem lehet har
madnapon alól benyargalni.

A kunyhó baloldalán hámlófélben levő 
bazsarózsákkal befrescózott élelemszekrény áll, 
nyikorgó ajtaját rozsdás lakat őrzi, s tetején 
mormikál egy perzselt bajuszu horpadt kandúr.

Jobb felől nád közé szúrt kurta fütykö
sökre kisebb nagyobb vasfazékak , átalvelők , 
zsírban förösztott tarisznyák függesztvék; ol
dalt van támasztva egy fiók és Öreg csobolyó J); 
fél cselédkenyér, s hegyes nádakkal kipecz- 
kelt toklyóbőrök. Fölül az örök füst és korom’ 
sötét országában keresztbe vetett rudakon ap
róra metélt szalonák és sódarok hilintóznak.

A vígan lobogó pusztai tüzecske megöl 
felfelsandalánk ugyan Tóbi pajtásommal a ma
gyar csemegék’ kövér birodalmába, hanem a 
fáradalom és hirtelen átszívott meleg miatt el- 
lankadlan jó éjszakát sohajtánk a szives juhász 
bácsinak; s én három nyers birkabörrel bedun- 
názva, utitársam pedig , azaz Tóbi súgó, fél 
oldal szalona és egy vedlett ködmön paplansá
guk alatt kivilágos kivirradlig horkolgatánk.

(Folytattatik.)

NÉHÁNY SZÓ
AZ ÉLETDELEJZETRÖL STB.

folytatás.)

zámos fénylátó volt. ki elő
re tudta , hogy el fog buk
ni, s lábát kificzamítandja. 
Strassburgban egy alvajáró 
hölgy bizonyos idegen uta
zónak megmondó, hogy be
tegsége azon eset’ követ
kezménye legyen , mellyet 
15 évvel azelőtt lováról tőn. 

És az valóban emlékezett ollyasmire, csakhogy
1 i) l ábpl készült kerek ivóeszköz.
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az időszámításban csalatkozék, maga egy ko
rábbi esésre gondolván mig az alvajáró útba iga
zító.— W i e n h o l t  beszél egy beteg nöriil , 
ki 100 mfdnyinél távolabb eső fivére’ beteg
ségét megtudta , s azt körülményesen leirá. 
Ugyanő egy másik által fölkéretett bizonyos te
herben levő asszony’ delejzésére, mivel az a 
majdan bekövetkezendő górcsőktől csak igy 
fogna megszabadulhatni, — mi valóban úgy is 
történt. Egy másik alvajárónő, ki különben 
mindig igen jó kedvű volt, hirtelen elszomoro- 
dék , és sírni kezde , megkérdeztetvén : mi ba
j a ? — azt felelte, miszerint épen most tudá 
meg, hogy egy közel rokona, ki vagy lát) 
mfdnyi távolban vala — meghalt, de hogy ki 
a z ? —meg nem mondhatta. E nyilatkozat több
ször ismételtetett azon jelentéssel, hogy a le
vél, melly e halálról értesíti, már útban van ; 
holott a delejálmon kívül minderről sejtelme 
sem vala, s pedig a levél végre csakugyan 
megérkezett. Különösen föltűnő minden alva
járón egy bizonyos rendkívüli gyöngédérzés 
az Hiedelem, s erkölcsi tisztaság irán t;— e- 
gvetlen nem gyöngéd vagy érzéki gondolatok 
által kisért érintés, sőt illyes gondolatok is 
elegendők a legiszonyúbb görcsök’ előidézésé
re. — Wi e n  h o l t  is beszel egy esetet, melly 
szerint valami fiatal ember magát orvos’ képé
ben egy beteg nőhöz bevezettetvén, azáltal u- 
gyan szokott udvariassággal fogadtaték , de a 
delejes álom folytában annak közelléte miatt a 
legiszonyúbb görcsökbe esett. Szolgáljon ez 
óvó például minden orvosnak, hogy egészen is
meretlen , vagy erkölcstelenséggel bélyegzett 
egyéneket alvajárójával érintkezésbe ne hoz
zon ; mivel azáltal ennek fölötte érzékenyül ár
talmára lehet. Nem kevesbbé óvakodjék az al- 
vajáróvali kemény vagy szigorú bánástól; mi
vel minden illy bánás kártékonyán hat az annyi
ra fölizgatott kedélyre. — E n n e m o s e r  em
lítést tesz bizonyos H. kisasszonyrul, ki alva- 
járási állapotban kicsuklott lábát helyre tette. 
— Egy fénylátó hölgy Stuttgartban, jóltevőjé- 
nek az oroszhoni hadseregnél levő fiát látta fe
hér kendővel bekötött arczczal megsebesítve 
a kórházban, miről csak későbbi utólagos tudó
sítással értesítteték. Egy másik megmondta aty
jának Lengyelhonban épen bekövetkezett halá
lá t , holott a gyászhirnök még azután vagy 10 
nappal érkezett. — Egyik állandó tünemény, 
melly a legnagyobb résznél mutatkozik a z , 
hogy az alvajáróra nézve sok tárgyak , kivált 
mellyek a delejzőtül erednek , valami szerlesu- 
gárzó fénynyel körözvék. Még szokottabb pe
dig. a z , hogy némelly testek reájok fölötte kel
lemetlenül hatnak, s kivált érczek, selyem, 
üveg, spanyolviasz’ érintésénél, vagy csak 
közelében is görcsöt es fájdalmakat éreznek. 
Nagy mértékben érzékenyek ők az érczdelej-

zet iránt, a melly pedig egyes esetekben rájok 
jótékonyan h a t , de még nagyobb érzékenysé
gűk a villanyosság’ irányában. — A 6-dik és 
legmagasabb lépcső igen gyéren fordul elő, s 
az itt szemlélhető tünemények annyira elütnek 
a közönséges tapasztalati tudástól, miszerint 
annak — ki sohasem birt alkalommal azoknak 
szemtanúja lehetni, hitlens^gét épen nem ve
hetjük rósz néven. Ezen fok d e l e j z e t i  t ul -  
r a g a d t a t á s n a k i s  neveztetik. Az ezen fo
kozatban levő fénylátók azt mondják , hogy ők 
valami tiszta fényben látnak és gondolkoznak, 
melly semmi homályt nem hagy, s még sem va
kító , s nem másunnan, mint testök vagy szív- 
üregökbül tódul elő. — Látásaik vannak távol
eső idők- és térekből olly események felől, 
mellyekkel egyébként semmi viszonyban nem 
állottak, de saját személyes, vagy rokonság
beli— részint múlt, részint jövendő — kozel- 
és távolban eső ügyeik felől is. Leikök korlát
lan pályákon halad , sokszor egészen az érzék- 
túli világ’ körébe, hová őket követni többé ké
pesek nem vagyunk (Ennemoser Magnetismus 
Stuttg. stb.1842 55. lap.) Itt minden testi műkö
dés , lélekzés és vérforgás olly csekély, hogy 
ők fölötte kevés táplálékkal, sőt egyes esetek
ben minden táp nélkül is elélnek. De ezen lép
cső annyira túl esik már a mi láthatárunkon , 
hogy én itt vele tovább foglalkozni nem aka
rok ; mert ezen tárgy’ fontossága különös ta
nulmányt igényelne. E tekintetben előmunkála
tokkal már bírunk. Köztük legforróbb hálánkat 
érdemlők a régibbek közöl; Kluge , Wienholt, 
Kieser, Gmelin és Hufeland F. — az újabbak 
közöl pedig : Ennemoser és gr. Szapáry Fe- 
rencz, kik e mezőn hervadhatlan babérokat 
aratának. Sajnos, hogy Kerner és Eschen- 
mayer felől is hasonlót nem állíthatunk ; meri 
ezen tudósok az állati delejzetet, a tudományos 
álláspontrul, mellyre épen emelteték, levonták 
azáltal, hogy minden — lelkek és kisértelekrőli 
dajkameséket, úgy, mint azokat a delejzővagv 
alvajárójának ifjú koruktól fogva eltántorított 
képzete szülé , világos , és az alvajárás által 
bebizonyított igazságokul fogadának el. Mert 
ámbár nem igénylünk minmagunknak elhatáro
zó ítéletet' egy szellemvilágnak e mi földi él- 
tünkkeli érintkezése fölött: mindazáltal lehetlen 
nekünk péld. egy prevorsti látnoknőben állítólag 
bebizonyult tételeket annak vennünk, minek 
Kerner Justinus akarja. Azon éberalvási pél
dák, mellyeket magunknak látni és szemlél
ni alkalmunk vala, és a mellyeket Kerneméi 
kevésbbé hivékenyek leírtak, egytől egyig nem 
afféle kísérletes jellemüek. Van a delejálom
ban azon kipiperézés nélkül is csodálatra ra
gadó , van megfoghatlan elég! Barbátzi kis
asszony, ugv szinte Kachler Augustina és több 
mások, újabb időkben élő példái valónak.milly
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sejdíthetlen távolba érnek az emberi lélek’ ha
tárai ezen rendkívüli helyzetben.

Ha az eddig följegyzett tények, tanunk' 
számára elegendő bebizonyításául szolgállak 
egy főfontosságu tényező’ létezésének, mellyet, 
mig jobb elnevezést kapnánk — helyesen neve
zünk Z o o m a g ne t i c u s á g e n s  vagy állati 
delejzet néven: most már olvasóim azt kérd
hetik tőlem hogyan kell ezen tüneményeket 
előidézni? — Azonban még fönn a delejzet 
meghatározásánál elmondám, hogy noha az 
két vagy több egyén’ kölcsönös viszonyában 
áll, mindazáltal arra hajlandó életmüvezetben 
Önmagától is kifejlődik. E 2-dik faj I d i o s o m- 
n a m b u l i s m u s  név alatt ismeretes. Ezentúl 
Bouquet s mások különbféle kezelései, mellyek 
által a mesterséges delejzet előidéztetik, mint- 
liogv azok egy illyen vázlatféle czikk’ határán 
nagyon is túl vezetnének, itt egyátalában nem 
volnának helyükön, — csak annyit szabadjon 
itt megjegyeznem, hogy a gvógytudomány’ e- 
zen részével nem csekélyebb- s kevésbbé jó- 
tékonyhatásu változás lépett életbe, mint azon 
reform, mellyet a hasonszenvi gyógymód u- 
gyanabban előidézett. És ezen halhatatlan ér
dem nem hervadható borostyánnal koszoruzza 
méltóságos Szapáry Ferencz gróf ur’ homlokát, 
kinek ernyedetlen nemes buzgalma a szenvedő 
emberiség' javáért időt, fáradságot, s igen 'te
temes pénzáldozatokat nem kiméit, hogy a tu
dományt azon egyedül jótékony szellemi útra 
visszavigye, mellyben lehet csupán hasznos e- 
zen, az avatlanok’ ügyetlen kezében annyira 
veszélyes tényező. Ezen emberszerető mágnás’ 
szives és nagylelkű útmutatásának köszönünk 
mi is számos fölvilágositást az állati delejzet 
körül, kinek o részbeni éles pillantása ezután 
még fontosabbak’ várására jogosít. Záradékul, 
mielőtt az állati delejzetnek a mérsékrendhezi 
viszonyát előadnám, szabadjon még néhány 
észrevételt felhordanom, amilyeket itt helyen- 
kivülieknek nem tartok. 1-ször: A delejzeti tü
nemények’ analógiája több mint hihetővé teszi, 
hogy a rokon és ellenszenvnek különben meg- 
magvarázhatlan érzései, mellyek bennünk gvak- 
ran a találkozás’ első pillanatában keletkeznek, 
némi — habár igen alsó fokú— delejzeti viszo
nyosságban állanak. 2-szor : Régi tapasztalás , 
hogy ifjú egésséges egyének’ gőzköre agg be
tegekre, és kiélt személyekre nézve fölötte ked
vező. Ezért látunk iskolamestereket egy — kü
lönben korántsem szellős vagy eléggé tágas 
szobában, annyi gyermek közepette igen gyak
ran szokatlanul megifjodni. Ezen tapasztalás 
adott alkalmat az u. n. ifjitási gyógymód föl
találására , melly már Dávid királyon elaggott 
korában megpróbáltaték. .

Mi az állatdelejzet gvógverejét illeti: ez 
ma mar többé senki áltál meg nem ingatható

tény; ugyanazért nagy tanítónk — a gyógytu- 
domány’ reformátora Hahnemann Sam. minden 
igazán hasonszenvi orvosnak kötelességéül té
vé az a körüli vizsgálódást, s annak kitapoga- 
tását: minő betegségekben legyen az alkalmaz
ható különleges gyógyszerül? S valamint egye
bütt van alkalmunk elég, Hahnema^i’mély be
látását csodálni: úgy itt is az igazság’ útját mu
tatta ő meg; mert az érdemdús Kaspary s má
sok által egésségeseken végbe vitt kísérletek’ 
alkalmával, ezeken ugyanazon kórjelek’ előállá
sa vala látható, legfényesb bizonyságául an
nak , hogy az állati delejzet különleges gyógy
szer. Nem kevesbbé fontos, egésségeseken és 
betegeken már megpróbált gyógyszer az ércz- 
delej is, azonban lapjai és sarkainak fordítása 
mindenkor a különleges kóresethez képest e- 
gvénileg használandó. — S habár még most, 
és talán még soká képtelenek leendenénk is 
mindezt általános érvényességű természettör
vényekből kimagyarázni , s ezáltal tudomány 
alakba öltöztetni; mindazáltal volt alkalmunk 
azokban annyi egy nyomon járást észrevenni, 
hogy a tudományos megalapításnak ekkorigi 
hiánya épen nem lehet elegendő ok — mint né- 
melly ellenei vitatják — annak félrevetésére.

Hátra van még, hogy a fönn előadott a- 
zon tünemények után, mellyeket a delejzetről 
fönebb előszámlálék — megemlítsem a neveze
tesebbeket azok közöl i s , mellyek a delejzöre 
tartoznak. Ez az egész kezelés alatt bizonyos 
langy melegséget érez , ezenkívül valami kifelé 
tódulást tenyerén, és ujjhegyein, — a műtét’ 
befejeztével pedig általános gvöngeséget és ro- 
szullételt. Megjegyzésre méltó, hogy selyem 
által, p. selyem keztvükkel, a delejzőnek min
den hatása megsemmisíttetik , épen mint a vil
lanynál.

(Folytattatik.)

—

PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR’

R EG ÉLYEI. ')
Nincs előttem tudva, ha vájjon Pest a fő

városok’ aristocratiája közé számíttatik-e már, 
tapasztalás után csupán annyit tudok , hogy a 
házi viszonyok körén túl, nincs egyetlen egye
sítő pontja, hol a művész, politicus és iró saját
ságos világában magát föltalálhatná, hol a fog
lalkozás csupán kedvtöltésből gyakoroltatnék,

1J Közöljük a Pesther Z itung után, mint ollyczik- 
ket melly fővárosunk’ socialis életének egy még 
eddig alig érintett terén mozog. A czikk’ Írójának 
már több , Magvarhonrul irt elmés czikke forog 
a közönség’ kezén. Szerk.
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s a legkedvesebb otthonias kényelemnek tet
szelgő bája, csupán szellemileg működő erők’ i 
családi körének szép foglalványában lenne lát- j 
ható, — hol végre mindem osztály s rangkülönb
ség eltűnik , s az ember tettei s viselete után , 
nem pedig mint fia ez vagy amaz érdemes a- 
nyának s apának, ítéltetik meg. Pest legke- 
vesbbé dús az élet' kellemeiben, s valóban 
ezek hó alatt viruló virágokhoz hasonlíthatók, 
mellyekhez bajjal juthatni, s mellyek végre 
csak ellentétiségök miatt ébreszlnek érdeket. 
A kéjencz, valamint a szellemi ember is , ko
pár földön áll itt, ittolt vannak ugyan a társas 
egvüttlétnek egyes oázai, mellyeknek külsejök 
csábos , de belsejük egyhangú , nem kielégítő , 
nyárspolgárszerü, s ugyanazért unalmas. A 
kéjencznek még itt előnyei vannak, mert ha 
nem épen cosmopolita, s az élveket nem ugv 
veszi mint vannak , úgy még elég ideje marad 
neki magát az erényben gyakorlani, s lelki üd
vére gondolni: mert a legnagyobb Sardanapal, 
föltéve hogy nem egészen állat, huzamos itt 
mulatósa után, a trappistaélet iránti legna
gyobb ellenszenvet is elvesztené ; neki józa
nabbnak , visszatartóbbnak , következőleg eré
nyesebbnek kell lennie. Komoly életnézetii em
berek’ irányában (nem értem a szerzeteseket), 
kiknek a társaságos élet, csak akkor nyújt él
vezetet, ha szellem s érzékiség egyaránt ér
dekelve vannak, — ezen szerencsétlenek’ irá
nyában mondom, Pestnek igen kevés kedve
zései vannak. Azon párisi salonoknak, — az 
állományi nyilvános élet’ e miniaturképeinek— 
hová tudomány, művészet, politica , s szokott 
életviszonyok, képviselőiket, küldik, hol az ú- 
jahb kor’ szelleme a tarsas osztályok’ válfalait 
lerontja , s a szerencse helyett egyedül önér
dem s tetteink a becsmérük, hol egymásba 
szőve, senki sem kiilönzi el magát, vagy pusz
ta köröket (Cliquen) nem képez: illy egyesü
lésnek Pesten még kevés nyoma van. Legyen 
bár hogy a magyar aristocratia többsége, nyil
vános életben szívesen elnézi azon mélysége
ket, mellveket törvény, történet, s életmód 
képezének az állományi életben, s legyen bár, 
hogy e nézet aristocratiánk’termeibe is átment, 
s a lángszablváju angyal nem állja el útját a 
szellem’ proletariusának , ki jogosság , üledék, 
s erkölcsösséggel ruháztatott föl, mégis mi 
hamar észreveheti, hogy mindenektül mint meg
testesült elismerés tekintetik, mellyel új élet
nézetek’ beható elemeinek tartoztak: ő bá- 
multatni fog, mint főtt tengeri rájc a büffet-n, 
mellyet kevés ember szeret enni, de mellynek 
fölhozatala mind a házi urnák mind vendégei
nek bók ; ő eltüretik, szeretetreméltó leeresz
kedéssel találkozik, s ez vagy amaz lady patro- 
nessnek nyájas mosolyával ; de fesztelenséget

nem érez, állasa természetien s * erőltetett. 
Heine következő költeményben hasonló állást 
ír le :

A költőt mint kell tisztelni,
Értik jó l ez emberek,
Adtak fényes délebédet 
Nékem és szellememnek,
Szóltak — tán a költészetről,
S midőn jól ívám evém ,
Köszöntem a megtisztelést 
Mellyben részesíttetém.

Mindenesetre balgaság s irigység volna, 
ha az aristocratiai együttélés’ sajátosságát ros- 
tálgatnók. Mindenkinek szabadságában áll tár
saságát megválasztani, s csak annak nyitni 
meg termeit, kivel állást, erkölcsöket s szoká
sokat közösen szokott megosztani. Igv volt ez 
mindig a világon, s maga a franczia rémítő 
időszak, kizsarolt egyenlítései’ daczára sem 
volt képes ezen szabadságot megszüntetni. A 
mostani Franczhonban s Amerikában is , hol 
pedig az állomány’ egész folszinét democratia 
foglalja e l , vannak zártkörök, honnét az idő 
folyama csak bárgyú csélcsapságokat ragad el 
magával, mellyekből az emberiség, haza s vi- 
lágképzés’ érdekében egy magocska sem esik. 
Mindamellett kinek van joga a magányélet út' 
ját módját megszabni, estélyek, bálok, lako
mák fölött ellenőrködni, bármilly nevetséges
nek látszassák is olly emberek’ megvendéglése, 
kik saját részükre is szintúgy megtehetik azt? 
— senkinek. — Minden erkölcsi gascognade-ok, 
s spártai czélzások a fekete leves és zeller sa
láta körül — igen Ízetlenek. De habár legtá
volabb világrészeken is vannak zártkörök, hol 
a fogékonyság megtalálja élveit, nem kevesb- 
bé van ott szellemi társaságos élet is, hol min
denki emberi méltóságának, tetterejének öntu
datában jelenik meg, hol egyetlen ajánló levél 
a belérdem , tehetség , s gondolkodásmód. Ál
talánosan el van ismerve : hogy nemesebb nem
zeti állapotok szükségessége, s a nyilvános 
élet átalakítása, alkotmányos magyar hazánk
ban szélesen kiterjedő elméleteket terjesztve, 
már is némelly ellentéteket érintettek meg, s 
a társaságos életben azon meghatározások, 
mellyeket az alkotmány’ középkori szelleme 
minden statuspolgár’ irányában rétegenkint föl
halmozott . elidősülteknek tekintetnek.

(Folytattatik.)
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HETI SZEMLE.
K is fa lu d y  ü n nepeK .

teremében tartott érdekes közülésén. Megnyitá 
ezt igen szép hölgykoszoru s nagyszámú férfi 
hallgatóság’ jelenlétében elnök b. J ó s i k a  
M i k l ó s ,  következő beszéddel:

r időn az emlékünne
peken, mikkel idén 
a halhatlan K i s f a 

l u d y  K á r o l y ’ 
születésnapja meg
ülve lön , rövid tu

dósításban átme
gyünk , nem tehetjük, hogy mindenekelőtt leg- 
érdemlettebb köszönetét ne szavazzunk a tár
saságnak , melly a babéros dicsőitettről nevezi 
magát, £ melly fonállása óta olly kétségbevon- 
hatlanul igazoló működése s hatása áltál, mi
kép méltó a czímre, mellyet visel, méltó, hogy 
szellemoszlopa legyen a legnépszerűbb magyar 
költő’ emlékének, s följegyezve a genius’ di
csőségének aranykoszorujában tündöklő K i s- 
f a l u d v  nevet, lelkesítő emlékében tartsa azt 
mindenha a kegveletes ivadéknak. A derék 
Kisfaludytársaság alig rendelkezhetik néhány 
száz forintocskóról évenkint, s munkásságának 
áldásos gyümölcsei mégis évről évre szembe
tűnőbbek, érdemei nemzeti költészetünk kifejté
se , tisztítása, költői tehetségek’ fölébresztése, 
s a költészeti irodalom' gazdagítása körül nap
ról napra méltóbbak azon részvevő pártfogás
ra , mellyet a társaság a közönség’ részéről ta
pasztalni szerencsés. A Nemzeti Könyvtár, Re
génytár, Hellen könyvtár, Magyar népdalok 
gyűjteménye s a becses tartalmú Évkönyvek, 
dicsérő tanúságai annak, mikép tetemes ered
ményt kis tőkével is elérhetni, ha az czélsze- 
rűen kezeltetik. Vajha e pártfogás ne csak a 
társaság’ közgyűlésein tapasztaltatnék, hanem 
akadnának követői minél számosbak egy Mar- 
czíbányi - Motesiczky Yinczencziának. Párto
lótag 4 pftért mindenki lehet, s ezért az Év
könyveket i n g y e n  kapja. A társaság tehát 
tetemesen többet ad, mint kivan. S mindemel
lett e pártfogók’ száma alig 40. Hát a Kisfa
ludy névnek csak ennyi tisztelője van széles 
Magyarországon, ki e tiszteletét 4 pengő fo
rinttal tanusítní bírná ?! Hát a magyar költé
szet’ géniusza csak 40 lelkes hölgyei számíthat, 
kik a valódi költér’ dicsőségére kamatozó tő
kéhez évenkint 4 pfttal járulni nem fösvények?! 
Szabadjon ezt nem hinnünk, s remélnünk, mi
kép a Kisfaludytársaságot jövőre gazdagabb 
anyagi pártolásban részesítendik e haza’ pénz- 
aldottabb fiai s leányai. Alapító taggá egyszer 
mindenkorra fizetendő 50 pfttal lehetni, párto
ló tággá — mint mondók — évenkinti 4 pfttal.

De szóljunk az ünnepekről, s kezdjük 
ezeket a legfőbbiken, tudniillik a Kisfaludytár- 
saságnak f. hó 8-kán (vasárnap) a megyeház’

„TISZTELT GYÜLEKEZET!

Egy év folyt le az irodalmi életből: egy 
fontos időszak, mert bár mint varázsálom tűn
nek is az évek, néha egyetlen’ századok’ ha
ladásának magvát hordja keblében. Egy é v ! 
minő könnyű e szót kiejteni; s mennyi életre
ményt , mennyi boldogságot ébreszt s éltet né
ha rövid folyamában. Egy év adott életet a i 
korán elhunytnak, kinek halhatlan emlékét ün- | 
nepeljük ma, s kevés évek’ lefolyta alatt fűz
te homloka körül a hervadatlan babért , mely- 
lyet ellenségei sem tagadtak meg tőle. Ő s 
bátyja, a magyar nyelv s magyar érzelmek’ 
előküzdői nincsenek többé közöttünk, de él
nek mégis, élik ama szebb, amaz Örök életet 
a nemzet’ szentebb emlékei közt, melly végre 
is a legdicsőbb jutalom földi fáradozásainkért.
Sok márványpalota' lakója, sok kincsekkel bí
ró hatalmas’ neve elhunyt nyom, emlék nélkül, 
s a két egyszerű honpolgár, a két Kisfaludy 
él. Igen ők élnek , mert munkáik által velők 
társalgunk , lelkeink elválhatlan viszonyban él
nek teremtő szellemükkel!

S e neveken t. gy. áldás van, mert évek 
során át mindig növekedni látom az érdeket, 
mellyet e társaság, keletkezésétől ó ta ; olly 
szerencsés volt, honunk’ jobbjainak engedé
kenységében s hazafiui érzetében gerjeszteni.
S ez megvallom kétszeres örömet, mondanám 
vigaszt áraszt szivembe. Először, mert nem 
lehet valami nyugtatóbb reánk nézve, kik az 
irói pályát választók , mint azon kegyelet, mely- 
lyel épen a hon’ leglelkesbjei irodalmunk’ meg
halt hősei iránt viseltetnek, különösen höl
gyeink, kikért olly könnyű s olly kedves fára
doznunk. De a mi még nyugtatóbb, még erőt 
edzőbb: a gondolat, mellyet hölgyeink' leg- 
lelkesbjeinek itteni megjelenésük ébreszt, mi
kép elmúlt azon idő , mikor a magyar írónak 
meg kellett halni, hogy figyelmet és részvétet 
gerjeszszen. Hogy hölgyeink, mig élünk is 
részvéttel kisérik munkálkodásainkat.

A titoknoki előadás tanúsítani fogja, meny
nyiben sikerült a társaság’ tagjainak szorgal
muk által e méltánylást megérdemelni. Hála a 
felébredt nemzeti érzelemnek , e társaságban 
s e társaságon kívül, ez év sok szép tanúsá
gát adja régibb, mint legfiatalabb Íróink’ szor
galmának. Hosszasnak kellene lennem, ha mind
azt elő akarnam sorolni, mi a legújabb idők
ben jó és magas reményre jogosító íratott; s _^P 
talán nem sértem meg az illetők’ szerénységét, 
ha itt csak Vörösmarty és Fáy a nemzetnél J tV 
vérré vált munkáit, b. Eötvös' remek regényét

------------- -----------------------------
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fa Falu jegyzőjét, Kuthy annyira az életből 
vett, s olly sikerrel 4 füzetre növekedett Ha
zai rejtelmeit, Czakó’, Szigligeti’ hatásteljes 
drámáit, Petőfinek költői ihlettől átáradt ver
seit, mint részint újnemü s új jeleneteket ho
zom emlékezetbe: ha szépirodalmi lapjaink’ 
szerkesztőit említem és sokat elhallgatok. Ve
gyék ezen urak, s mindazok, kiknek ez évben 
jeles müveket köszönhetünk, itt méltánylásunk 
őszinte kifejezését, annak tanúságául, mikép 
hü hazafi érzelem , minden pártoskodást mel
lőzve, mindig örül az alkalomnak, azok iránti 
tiszteletét kifejezni, kik életüket egynek a leg
szebb pályák közöl szentelték s azon a nem
zet díszére haladnak.

Nem tudok végre irodalmunk’ érdekében 
jobbat kívánni, kérni, midőn egy év' lefolyta 
után szerencsém van e társaság’ nagy gyülé- 

] sét megnyitni, mellynek elnökségével annyira 
s érdemem fölött megtiszteltetve érzem maga
mat : mint ha honom’ leányait s fiait benső 
honfi érzelemmel kérem, hogy e boldogító rész
vétben, ezután is méltóztassanak bennünket ré
szesíteni, s mint ha e társaságot előszeretetük
be s figyelmükbe ajánlom.“

E megnyitó beszéd s a titoknoki előadás 
után G a r a y  J á n o s  a 12 aranyból álló Mar- 
czibánvijutalmat nyert költői beszélyét (Fran- 
gepán Kristófné), az elnök báró D i a m a n t e  
czimü beszélyét *) s C s á s z á r  F e r e n c z  
Bánffv Miklós’ neje ez. balladát olvastak föl. 
Miután kihirdettettek az új jutalmak, miket jö
vő számunkban közlendőnk, s az ülés bere- 
kesztetett.

Az idéni pályanyertesek következők: a 
szépmütan-elméletL díjt nyerte B a n g ó  Pé
t e r  Aradon; a víg eposi díjt A r a n y  J á 
n o s  Szalontán; a Marczibányi díjt G a r a y  
J á nos .

Pár nappal előbb, a költő' születésnapjá
nak estvéjén (télutó’ 6.) a nemzeti színházban 
lön megülve emléke Kisfaludynak ; két vígjáték 
(A k é r ő k  s A g y i l k o s  czimüek) néhány 

I dal, mind az ünnepedtől, — a dalok Them K. 
által zenére téve — s két magyar nyitány te
vék ez esti előadás’ részeit. A közönség nagy 
számmal látogatá ez esti ünnepet, melly jöve
delmének felével a Kisfaludytársaság’ alaptő
kéjét gazdagítá , miért köszönet a tisztelt igaz
gatóságnak.

Ugyanez nap délben pedig, hasonlóan a 
Kisfaludy’ emlékére barátságos lakoma, egyesí- 
te szép számú vendégkoszorut, többnyire a 
társaság’ tagjaiból füzöttet, a casino’ teremé
ben.

l) E becses munka, mihelyt a most folytatott be- 
szély befejezve lesz , megkezdetik lapunkban.

Szerk.

Ekkép lön megülve idén, Pesten Kisfalu
dy Károly’ születésnapja, a költér’ és költészet’ 
barátai által, s ez ünnepekrőli tudósításunkat vé
gezve ismételt fölhívásával hölgyeink s uraink
nak a Kisfaludytársaság’ melegebb pártolására, 
átmegyünk szemlénk’ egyéb tárgyaira , s meg
említjük legelőször is, mikép

— A pesti elemi iskolákban f. hó 10 s I l 
dik napjain tartott próbatételek igen örvende
tes sikernek. A tanítványok koruk s jelen idő’ 
kivánatainak megfelelőleg oktattatva, szép ta
núbizonyságát adák azon czélszerü kormány
zás és kezelésnek, melly alatt ezen nevelési 
intézet áll, s melly t. ez. Vojdisek József ta
nácsnok urban egy erélyes és buzgó igazgatói, 
valamint főtiszt. Sámuel Alajos prépost és es
peres urban a nevelésügy’ hő apostolát bírni 
szerencsés. Hálával említik a szülők Németh 
és Frey tanító urak’ neveit, mint kik a leg- 
czélszerübb tanmodorral fáradhallan szorgal
mat s szelíd bánásmódot párosítnak. A nem
zetiség kellő tekintetbe vétetik ez iskolákban, 
s igy annyival elismerést érdemlőbb fontossá
guk , miután magyar nyelv és érzelem csepeg
tet, vén a gyönge gyermekek’ keblébe, a 
serdülő idegenajku nemzedék is magyar pol
gárrá neveltetik bennük. Az idei próbatéteket 
a gyermekek’ részérőli több rendi hála nyilat
kozatok koszoruzák, ugyanis tiszt. Szántófy 
Antal, jelenleg józsefkülvárosi plébános urnák, 
ki e tanodának majd 9 évig hittanítója volt, 
egy ezüst koszorú, zöld borostyánnal körözve, 
továbbá a szent szűz’ selyemhimzetü képe 
nyujtatott át a kis hölgysereg’ nevében. Ugyan 
ő neki a figyermekek’ osztálya egy ezüst ser
leget ada át hálaemlékül. Nincs szebb érze- 
mény, mint a háláé, mit a fejlő lélek nyújt ka
mat gyanánt a szellemnek, melly művelésében 
fáradozik!

— Nevelésről szólt előbbi czikkünk, ne
velési ügyet mozdít elő , s már mint illyen is 
figyelmet különösebben igénylő azon irodalmi 
vállalat, melly K ék  k ö n y v t á r  czím alatt 
a házi és iskolai oktatásra szolgáló kézi és se
gédkönyvek’ egész gyűjteményével czélozza 
szaporítni a czél - s okszerű nevelés’ úgyis igen 
gyér eszközeit. E kék könyvtár’ VI-dik szál- 
lítványa van kezeinkben, mellynek czime: 
O k s z e r ű  v e z é r  a n é m e t  n y e l v ’ t a n u 
l á s á b a n ,  irta B r a s s a i  S a m u ,  stb. A tu
dós szerző e munkájával teljes háláját érdemié 
ki a neveléssej foglalkozók és a nevelésügy’ 
barátinak. Nyelvtant írni nem olly könnyű mes
terség. Nem elég a tanítandó nyelvnek belter- 
mészetét, sajátosságát, hogy úgy fejezzem ki 
magamat, a nyelv’ b e n s ő  e g y é n i s é g é t  
ismerni, azt a tanítványnak anyanyelvén tol
mácsolni tudni s őt igy ez idegen világba biz-
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tosan bevezetni; hanem van még egy más, mit 
minden alapos okszerű nyelvtanban feltalálni 
szeretnék. de kivált egy inkább gyermekeknek 
szánt grammaticában főérdemül tekintek, hogy 
szerző egy pillanatig se feledje tanrendszeré
ben a viszonyt, melly n y e l v  és g o n d o l 
k o z á s  közt létezik, s hogy mennyire csak 
lehetséges, az elsőnek törvényeit az utóbbi 
törvényeinek vezérnyomán fejtse ki a tanuló 
előtt. így szűnik meg a nyelvtanulás csupán 
az emléktehetség’ elmezsibbasztó munkája len
n i , mennyiben ez a , gondolkodás, a logica 
törvényeiben alapot, támaszpontot lel. Es ez 
egyik főérdeme B r o s s a i  ur’ nyelvtanának is, 
mellyet, valamint az egész Kék k ö n y v t á r t  
nevelési kézikönyvül őszintén ajánlani köteles
ségünknek ismerjük.

És ezt teljesítve , egy merész szökéssel, 
ugorjunk át az iskolák’ egyszerű falai közöl a 
tánczünnepek’ fénytől áradozó márványtermei
be. Szóljunk a tánczvigalmakról.

— Láttuk minap Carneval urfi lelkisme- 
retes naplóját, hasonlót az Ördögéhez, meny
nyiben emberi hivságok hivságai fölött örkö- 
dék ; megdicsértük a szépet, megróttuk a hely
telent , s figyelemmel kiemeltünk minden kö
rülményt . mellyet komoly szemlélődés’ tárgyá
vá tehetőnk, s mégis halljuk ittott az észrevé
telt, hogy mindent dicsérünk. Vájjon mi dicsé
rünk-e mindent , vagy minden bennünket di
csér , ki ellenünk illy vádat emel ? Megmond
juk m i— i g e n i s  őszintén véleményünket ak
kor is, ha az kedvező nem lehet, de a hang 
és modor, mellvben azt előadjuk, talán ollyan, 
melly senkit sem sé r t , senkinek sem fáj, meg- 
aranyzó a gyógyító labdacs' keserét. E modor
hoz leszünk hívek ezentúl is. A dologra.

— Múlt kedden volt 3-dik tánczvigalma 
a kereskedelmi casinonak, mellyet, mint idén 
utósót, mindenki keresettebbnek gondola lenni. 
Kár hogy e szép localitások olly kévéssé von
zók a polgári rendre, melly — mert saját osz
tályát lenézve mindig fölsőbbek’ körébe vágy 
—- épen olly gyéren látogatja meg saját (mer- 
cantilnek czímzett) mulatságait, mint minő nagy 
hévvel ostromolja a nemzeti casino’ Igazgató
ját , csakhogy ama másik casinobálokbul vala
mikép — mert mit mondanának Istenért a Frau 
Malmi és Frau Schwaegerin a dologhoz? — el
maradni ne kénytessék. Néhány év előtt még 
igen szépek valánnk e bálok, most mindig in-

I kább és inkább devalválvák. Tánczrendük idén 
| sem volt magyar nyelven fogalmazva.

— Ezt követte múlt szerdán a fényesnél 
fényesb körbál. E Kör par excellence, mellyet 
a nemzeti czim is díszít , megmutatta, mikép

yN lehet erőltetés nélkül odavinni a társasági con- 
veniencziakat, hova azt masok erőnek erejé
vel csigázni mesterkednek. Honi kelme, ma-
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gyár vállak és társalkodás majdnem átaláno- 
san uralkodónak, a nemzeti tánczoknak pedig 
végehossza nem volt. Nem lehet itt méltánylat 
nélkül hagynunk a termeknek gyönyörű díszít
ményeit. Egy mór Ízlésű kiosk, linóm nád, bam- 
bus és fagyökerekből a legelegánsabb alakban 
felállítva, keletiesen, tropicus növényekkel igen 
szépen földiszítve , színes függő lámpáktól vi
lágítva emelkedett egy több lépcsőfokokbul 
álló s virágos szőnyegekkel egészen bevont 
emelvényen, a nagy és kis redoutterem közötti 
roppant nyílások’ egyikénél. E virágterasse' 
közepén a mór kioskban egy stufák, virágok, 
ahhoz illő növények és fris mohából alakított 
grotta díszelgett, kis fördőszobrok (baigneuse) 
és csigáktól körözve, mellyek az ittott fakado
zó szókő kutacskák’ nedében fördének. Ez ele
ven grottában kis gerlék s smaragdfénvü elvál- 
hatlanok szerelmeskedének, mig fölöttük tarka 
indiai szárnyasak hintázának. Az egész terras- 
se — midőn szépnél szebb hölgyektől beülve 
uralta át a roppant teremeket — ama tündé- 
ries alhambra mesés korszakaira emlékezte
tett. Hogy a vidám vendégsereg világos virad- 
tig mulatott, szükségtelen mondanunk. Nem 
lehet szó nélkül mellőznünk ez alkalommal nem
zeti körünk egyik derék tagjának nevét, ki 
mindezen nemes Ízlésű decoratiókat — amilye
ket midőn a terembe léptünk, Bécsből jötték
nek lenni megesküdtünk volna — saját kezei
vel és segédei által, saját költségére, esupán 
a nemzeti körhözi vonzalombul készítette. és 
saját virágai és növényeivel ékítette. Éj> ez ér
demes körtag Hutiray ügyvéd ur. Bár, társa
sági állásának nézetéből netán eredhetendő a- 
kadályokat félresítve, határozná el magát tisz
telt lagtársunk, és nyitna illyes saloni és kerti 
díszítményeknek szánt kereskedést fővárosunk
ban , mert nem hinné az ember, mennyi pén
zünk nem megy ki az országból Hívesekre. Min
den hölgy szívesen költ virágra, s virágait, Ö- 
rökzöldjét, felfolyóit, csinos díszítmények tár
sává óhajtja. Nincs oily salon , melly illy vi- 
rágasztalkákra ne sovárogjon, nincs olly bou
doir, olly cabinet, melly olly borostyánzott 
fülkére ne vágynék; s a budapesti villák, a 
városerdői kertek, stb. a közel falvak’ úri la
kai mennyit nem szépülnének illy diszítménv- 
inlézet által?

Azt mondják , hogy Poílák ur (az idősb), 
szépítő biztosságunk’ egyik főnöke igen nagyon 
protestált legyen e kiosk’ fölállítása ellen, azon 
okbul — mond ő — mert minden efféle sületlen
ség csak elrútítja a gyönyörű redoutterme- 
ket (!!!) Aligha nem P. ur építője a redoutter- 
meknek — (mellyek azonban a gyönyörűtől még 
jó tova vannak) azonban annyit tudunk, hogy 
csakugyan biztosan szénásra méltó lenne még 
Peking városa is, ha szépítő biztosságának töljb



oily chinai tagja volna, ki egy tánczteremnek 
virágokkal és más illő diszítményekkeli szépí
tését jó ízlés elleni véteknek tartva azt állítná, 
mikép a pesti tánczterem építészeti előnye 
minden más di$zítményezésen fölül áll. Illy 
mandzsuroktul várjon aztán az ember szépség
tan szerinti középületeket!

— Csütörtökön kettős összejövetel volt. E- 
gyik politikai jellemű: a casino’nagyteremében 
aláírás’ utján adott ebéd D e á k  F e r e n c  z’ 
tiszteletére: mellyben több mint 230 tisztelője 
vett részt az érdemdús statusembernek. Ün
nepélyes áldomások üríttettek ki ő felsége ki
rályunkért, a nádorért, az ünnep’ tárgyáért, 
gr. Széchenyi Istvánért, és több más neveze
tes honfiakért. Városunkban mulató hires frank 
zenehős Berlioz Hector ur is részt vön e fé
nyes lakomán.

— A másik összejövetel a fashionable vi
lág’ körében tartatott, és csupán mulatság volt 
jeligéje. Értjük a kis redoutban adott második 
bálját a pesti urhölgyéknek, melly még fényesb, 
népesb és vidorabb volt az előbbinél. Mintegy 
500 meghívott (közöttük több budaiak) mula
tott e fényes bálban reggelig, mialatt számos 
jókedvű csárdások lőnek átaprózva. A hölgy
öltözékek ez estve különösen választékosak va
lónak. A koszorutáncz (cotillon) mint mindig 
végetlen hosszú , és tánczosakra nézve — mert 
itt a jelszó: kiki párjával — természetesen leg- 
érdekesb vala. A fényes tánczvigalom’ ez est
vei szeretetreméltó házinői: Szaparv Auguszta 
és Tige grófnők mindent megtevőnek az ün
nepély’ érdekének emelésére.

— Múlt szombaton Batthyány Erzse gróf
né’ választékos salonja nyílt meg a társaság’ 
magasb osztályának. Batthyány grófné' estélyei 
az elrendezésnek azon pikantságával bírnak , 
mellyet csupán lelkesb házinök találnak el olly 
szerencsésen. A fényes estély egy kedves 
gyermekbállal kezdődők, melly poco á poco 
nagyok’ tánczává változott át. Mint mikor a 
még repülni nem tudó kis selyembogár lassan- 
kint aranyporu tarka lebkévé alakul. A táncz- 
ünnep egyike volt a farsangi tréfák’legfényesb- 
jeinek , legsikerültebbjeinek.

— Igenigen csinos kör mulatott, előkelő 
hölgyek és urakból ugyanazon estve öszszefü- 
zött, özv. Tajnayné ő nga’ szépen rendezett sa- 
lonában , hol táncz és zenészét egymást föl
váltva fűszerezték a dús vacsorát, mellyhez 
a budapesti hölgyfüzérek’ legszebbjeinek egyi
ke ül vala. Három szép hangot volt alkalmunk 
ezúttal megismerni, mellyek illy lelkes müked- 
velőnőknél a legszebb reményekre jogosíthat
nak. A szerény de igenigen kedves bálocska, 
köszönet a szeretetreméltó házinő’ kellemes ven- 
dégszivességének, éjfél utánig húzódott.

— Ugyanazon estve adák a pesti polgár

huszárok igen csinos táncziinnepüket a csino
san elrendezett kisebb redoutteremben , melly 
ez estvén különösen sok szép hölgyarczot fü
ze össze koszorúba , világos viradtig tánczmá- 
morban vigadóba.

— A vasárnapi álarczos bál sokkal te
libb volt az előbbinél, mindamellett is, hogy 
minden estve több tánczestélyekre oszlik szét 
a főváros’ hölgyvilága. Maszkok — mint min
dig — vagy szótlanok , vagy sótalanok. A kivé
tel nem sok.

— A ma estve adandó művészi bálról 
annyi szépet mondanak , hogy bementi jegye
kért 5 — sőt 10 pftot is ajánlani hallottunk. A 
rendezőség egyébiránt mindent meg is tett, 
hogy az minél fényesebben üssön ki.

— Tegnapelőtt délben a nemz. színház
ban adatott nasy hangversenye a világ’ egyik 
leghiresb zenemüszerzőjének Berlioz Hectornak 
itt is nalantékára tette azon borostyánt, mellyet 
a polgárosult Europa szedett meg számára. Ber
lioz’ szerzeményei mély tanulmány’ gyümölcsei, 
és ugyancsak szedje össze magát közönséges 
halandó , hogy felfoghassa értelmüket. Hogy a 
művészileg instrumentirozott Rákóczi nóta meg- 
villanyozta a hallgatóságot, ez magától értető
dik. Örömmel nézünk Berlioz’ második hang
versenyének eléje.

— Az utósó kedden tartandó álarczos bál 
a zeneegylet által rendeztetendik , és nagy kö
zönséget reméltet.

— F. hó' 21-kén tartja menyekzőjét Ná
daséi Etelka grófné Dózsa főhadnagygyal — 
melly ünnepet

— Egy a b. Prónay családban örömre 
gerjesztő szerencsehír előzött meg, miszerint 
b. Prónay Gábor’ kedves hitvese acsai jószá
gában a napokban szerencsésen lebetegedett.

— A budai színházat mégis idegen elem 
fogja áturalni. Mi jól tudtuk a budai hatóság 
hogy hová kancsalított! ügy hiszem a jó em
berek zsákban macskát árultak, miért egy kis 
macskazene nem volna tán fölösleges az illető 
uraknak.

— Legvégül még egy hírt kell elmonda
nunk , azt t. i. hogy a zaholcsi vidéken elhir- 
hedt rablófőnök G e s z t e n  J ó z s i ,  a Tisza- 
hát’ rettegett ZÖidmarczija , elfogatott. Hírlapok 
körülményes leírását adják e nevezetes ese
ménynek. Urak librettoiró urak! itt a nagysze
rű tárgy egy magyar Zampához ! Rajta !



—  138

mm p m .
OLOZSVARI LEVELEK.
II. ( télutó 6-kán ). Első 
levelem, meglehet , még 
nem is kapta kegyed , ked
ves Vilma, azért én a má
sodikat is a Honderű' szá
mára útnak indítom. Azon
ban bocsásson meg, hátán 

mostani levelem nem lesz annyira érdekes, né- 
melly körülmények miatt. És mik ezen körül
mények ? kérdhetné kegyed. A rövid felelet 
csak: hogy nekünk újságiróféle embereknek nem 
mindig jön víz malmunkra, s ill yen esetekben 
kénytelenek vagyunk kevesbbé érdekeseket ír
ni fehér papirosunkra. De kezdjünk a dolog
hoz !— Szentpétery, az általunk annyira sze
retett művész, múlt héten itt hagyá Kolozsvárt, 
következőleg, lehet gondolni, l^pgy kissé ro- 
szul esik a derék színészt nélkülöznünk, miu
tán olly gyönyörű élvezetekben részesített. 
Utósó föllépte Schiller ,,Ármány és szerelem“ 
czimü, kegyed által is igen becsült classicus 
müvében vala. A zenészt játszá többszörözött 
tapszaj közölt. Kegyed hiszem kérdeni fogja : 
hát a derék Szentpétery Kolozsvárról nem 
visz-e valami emléket, mint a művész’ közel
ismerésének zálogát? Üres tapsnál egyebet biz 
ő nem kapott. Hiába! fiatalságunk, mellynek 
az effélékben eljárni kellene, nem elég erélyes ; 
pártraszakadt; aztán nincsenek ügymelegített 
lelkes vezérek, kik a megfogamzott eszmét ki
vívnák. Színházunkban most tehát nem olly 
nagy az élénkség. Közelebbről Szigligeti „Két 
pisztolya“ mégis olly közönséget gyűjtött be, 
millyet ritkán láthatni. A „Fekete domino1- új
ra megfordult színpadunkon és — tetszéssel. 
Közönségünk ez opera iránt némi előszeretet
tel viseltetik. A kissé fátyolozott de mégis kel- 
lemeshangu, legtöbb reményre jogosító fiatal 
énekesnőnk Szerdahelyi Nelli javára az „Ör
dög részét1- fogják adni. ,,Don Pasquale“ va
lamint ,,Don Sebastian1- s „Hunyady László“ 
mind késnek. Csak úgy ne járjunk velük , mint 
a mesében: „csak mennek, csak mennek“ ; 
ezek is csak késnek, csak késnek, utoljára 
csakugyan elkésnek.— De térjünk színházunk
ból kissé a farsangi élet’ színterére is. Átalá- 
ban mondhatni, hogy az idei kolozsvári farsang 
a gyöngébbek közöli. Nem olly élénk, mint 
máskor lenni szokott. Egyébiránt az estvélvek 
nem gyérülnek. Fökormányzónk minden szom
baton megnyitja fényes termeit; b. Bánfv Mik- 
lósnő, gr. Bethlen Domokos, gr. Nemes ha
sonlóképen díszes estvélyeket adnak. Gr. Beth
len Ferencz minden kolozsvári estvélvek közt

legpatriarchalisabb szellemű tánczvigalmát még 
nem adta meg. A szép Mari ő nagysága' kedvéért 
remélhetőleg, nem marad el. — A polgári táncz- 
vigalmak, mint tavaly, úgy most is nemzeti 
szellem nélküliek. A „polgári társalkodó“ te
remében egyetlenegy magyart szoktak lejteni. 
Mit mond kegyed az illy lelkű fiatalok és höl
gyekre ? Bizony a polgárság nálunk nem szer
fölött buzog a nemzetiség mellett. Most meg
fordítva áll a dolog. Főrangú uraink s höl
gyeink' keble dobog melegebben az édes anyai 
nyelv s nemzetiség iránt. Különben Erdély’ ari- 
stocratiájára e tekintetben soha nem lehetett 
panaszkodni.— A Pestalozzi ünnepen indítvá
nyozott nevelői'kör megalakult. Elnökké válasz
tatott Salamon József tanár; jegyző lett Gás
pár János, az ügy’ fáradhatlan apostola ; pénz
tárnok Csulak Dániel, mindkettő nevelő. A sza
bályokat , megerősítés végett, már felküldték. 
Népnevelésünkre, valamint a magán nevelésre 
is e kortül szép sükert szabadjon remélenünk. 
Irodalmunk némi mozgásban van. Medgyes ver
seit nem sokára sajtó alá bocsátja. Magyari 
Lajos egy kis folyóiratot indított meg „KiskÖ- 
vet“ czím alatt, általa kőre rajzolt képekkel. 
Igaz , hogy programmjában jó irói neveket le- 
hete látni, de még eddig kevés szerencsés sü- 
ker mutatkozik vállalatában. Ember kell a gát
ra. Dózsa, mint halljuk, egy nagy regényt irt. 
Majd meglátjuk. Jövő alkalommal tán többet 
irhatok. Addig is Isten velünk.

ÉDES GYTJRA.
— SZECSÉNY-ben 25-kén casinobál volt. A 

tánczteremről mondhatom, hogy olly fresco- 
négyszögüséget még sohsem láttam, mellv miatt 
tánczra alkalmatlan. S mind e mellett is olly 
tömött volt, hogy a nagy szorosságban kifej
lett melegség oroszfördőszerüleg hatott az 
idegzetre. A hölgvkoszoru’ legkedvesebb virá
ga a báltadó casino’ főfelügyelőjének Jankovics 
Lászlónak neje a lelkes és szellemdús Kovách 
Laura volt. Lányok közöl a szépség és kellem’ 
dolgában a két valódilag müveit H. M. ésH. T. 
aztán G. E. E. N. kaptak a közvéleménytől 
praeclarumot. Egyébiránt fő ajánló jellemvonása 
volt, mint mindig szokott lenni, a szécsényi bál
nak a vidám s a bizalmasan simuló fesztelen
ség. Minden arczon öröm és gyönyör mula
tott. A zene utcunque rósz volt.

KRIKSZKRAKSZ.
— POZSON, télhó 29. Folvó ho 19-én 

a „Koszorú-- czimü műkedvelői társaság egy 
igen csinos tánczvigalmat rögtönzött, mellvben 
ínyünk szerint mulatandottunk , ha a nyugóra 
alatt mérték fölött felhevült néhány akadémiai 
jogász botrányos zajt nem támasztott volna. 
Fiatal vért, fiatal észszel nehéz ugyan féken- 
tartani, s 19—20 éves ifjúknál sokat el lehet 
se i  kell nézni, de végre mindennek meg van
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a maga módja, s illetlen magaviseletét tiirni' 
senki, előkelő nők pedig legkevesbbé kötelesek. 
Igen csodálom, hogy a józanabb , a nagyobb 
rész rendre nem intő a kicsapongókat.

22-kén Gróf Zay Károly’ fényes tere
méiben volt az első tánczestély, mellyben kö
rülbelül 80—90 személy vön részt. Nagy ré
szint régi ismerős arczok, az egy Leiningen 
grófnőt kivéve, ki meteorkint tűnt föl magasb 
köreinkben s átalános elismerés szerint úrnőink’ 
egyik legszebb, legkellemesbikének tartatik. E 
tánczestélyek csütörtökönkint — késő böjtig— 
ismételteim fognak.

25-kén Szlemenics akadémiai jogoktató 
urnái töltők az éjt— vigan , fesztelenül. Ezen 
estély azon kevesek’ egyike, hol senki’ ked
véért nem kell németül társalogni, hol a ven
dégek— nők úgy , mint a férfiak — kevés ki
vétellel , tősgyökeres magyarok. Illy helyütt 
aztán hogy is lehetne nem jól mulatni. Isten 
éltesse a magyar házi úrnőt!

28-kán a várva várt jogászbálban mulat
tunk reggeli hatig. A polgárok, elvbeli külön
bözőség miatt, vagyis mert f. hó’ 5. gróf Z. 
F.-nél éji zenével tisztelegtek, e tánczvigalom- 
ba meg nem hivattak. Mindamellett — semmi 
szabály kivétel nélkül,—többen meghivattatván, 
s azon hir, miszerint ezen osztálybeliek min
denesetre g y o n g é d e d e n  vissza fognak uta- 
sittatni, szárnyalván, — egynémellyek jó ebve 
az ajtó mellett foglaltak helyet, hogy a dal sze
rint :

Megverek valakit,
Vagy engem valaki,

De az én szeretőm 
Ne bántsa ám senki —

e hír’ valósulását hihetőleg megakadályozhas 
sák. A jogász urak azonban perczben született 
ebbeli határozatukat is megbánván, egy sza
bó legényen kül, ki nem jogos utón szerzett 
jegygyei akart a bál’ élveiben részesülni, kit 
sem v e z e t t e k  ki. Kissé visszás állapot, mi
dőn a honszeretetnek ekkint kell nyilatkoznia. 
— Egyébiránt a tánczvigalom igen vig, igen 
díszes volt. P. S.— V. E .— s a szende D. E. 
k. a. voltak a női koszorú’ legszebbjei. Ünne- 
pélyesbbé tévé a bált az is, hogy a kort s a 
csárdásokat a lóczi czigányok, a keringő- és 
franczia négyeseket pedig a színházi zenekar 
játszá. Házi asszonyul gr. Viczay Károlvné ő 
nga volt fölkérve.

Ma ismét gr. Zay Károly ur ő mgánál gyü- 
lendnek össze a magasb körűek. ETE.

— KASSA, télutó’ 1. Ez évi farsangi i- 
dőszak bevezetéséül a városi tánczteremben 
múlt hó’ 6-kán délutáni 4 órakor Friedl Fe- 
rencz zenekarigazgató’jutalmára nyilvános nagy 
zenepfóba tartatott és a jól választott zeneda
rabok a nagy számú közönséget teljesen kielé-

! gitették, „Viszonlátás’ örömei“ czimü Friedl 
szerzetté keringők zajosan megtapsoltattak, 
mellyek is a szerző által a helybeli t. ez. tár- 
salkodási egyletnek ajánlva, ennek költségén 
kinyomattak. — 11-kén vala az első álarezos 
redoute , melly mint minden első bál nálunk, 
gyéren látogattatott; az álarezok némellv ra- 
konczátlanok által lett ismételt lerántásán so
kan s méltán megbotránvkoztak és csak a hig
gadt kedélyeknek köszönhető, hogy kellemet
len jelenetnek tanúi nem levétik; egyébiránt 
e részben az illető városi biztos urak több e- 
rélyességet fejthettek volna ki, mert ollyas va
lamit háromszor ismételtetni engedni — bocsá
n a t— csak mégis nagy gyöngeség. — Perse az 
is ba j, hogy a biztos urak között, habár az egy
lettől fejenkint 2 pftot kapnak is , egyik mindig 
éjfél előtt már haza távozik, mi nincs rendén. 
A 18. és 25-kén tartott álarezos redoutok már 
igen népesek valának , az álarezosak szintúgy 
hemzseglek , de kivéve két dominót és a zsi
dót, a többi igen életnélküli volt. — 21-kén 
az első társalgási bál reményen fölül igen né
pes vala. — 29-kén az abaujkassai iparvéd
egylet a pesti árdára (Börse) *) nagy tánezvi- 
galmat rendezett, melly czélra a társalgási egy
let az általa haszonbérben birt városi táneztere- 
met ingyen átengedni szives vala, egy rész
vény 2 ft, bementi díj pedig 1 ft volt, a rész
vényesek mintegy 200-an, a fizetők 210-en 
fölül voltak, s e szerint mint halljuk az érin
tett czélra mintegy 300 pft tiszta haszon ma
radt. A tánczlerem nemzeti szinü lobogókkal és 
czélszerü föliratokkal igen Ízletesen és pom
pásan vala diszítve, közepén király ő felségé
nek képe életnagyságban ezen fölirattal; ,,Üdv 
honunk’ boldogítójának“ ; általellenben „Nyelv
egység teszi a nemzeteket nagygyá“ Oldalt: 
„Egyesüljünk honfiak“ „Tettlegmindent“ „Ha
ladjunk a czél felé“ „Viruljon az ipar“ stbeffé- 
le. A teremnek igazán díszes és fényes kiékí- 
tésében s rendezésében az egyleti választmány’ 
egyik legtevékenyebb derék tagja t. Keczer 
István ur legtöbb, a vigalomnak elrendezésé
ben és részvények’ gyűjtésében pedig Farkas 
Antonia, t. Török József ur’ magyar érzetü 
lelkes neje, Farkas Mária és Szentléleky Bella 
kisasszonyok leglelkesebb buzgóságot fejtettek 
ki. Vendég mintegy 350 vala. A részvét a 
mágnások, nemesség, megyebeliek és a me
gyében fekvő ns huszárezred’ részéről kitűnő 
és tettleges volt, de a városi tisztviselőket, kir. 
hivatalnokokat igen könnyen lehetett megszám
lálni, polgárnők pedig alig voltak 5—10-en, 
annyira, hogy német színész és nő is majd több 
volt. A háziasszonyt cs. kir. kamarás Semsey 
Lajos ő méltga’ szép lelkű neje Szemere Kiá

ll ?? Szerk.
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ra asszony képviselé. Azonban fájdalom ezen 
védegyleti tánczvigaloin minden, csak védegy
leti nem volt, a bál keringővei kezdődött, e- 
gyik körtáncz közkívánatra (?) franczia négyes
sel pótoltatott, átalában valamint a tánczban 
úgy társalgási nyelvre is idegen szellem ural
kodott, német nyelvé volt az elsőség, és való
ban különösen jött ki, midőn a magyar öltöze
tű leányokat, kik közöl a házi asszony’ kel- 
lemdús két kisasszonya, a kedves Sz—yN—a, 
a bájoló S—v R—a,  a szép S—v K— a, és 
érdekes kifejezésü G—r N—a hallgatással nem 
mellőzhetők, a huszártisztekkel németül hal
lók társalgani. — A nők majd mindnyájan 
nemzeti szabású Öltözékekben s pedig többnyi
re honi kelmékből készültekben, leptek meg. 
A tánczvigaloin reggeli öt óráig tartott. A ze
nekar ügyes igazgatója Friedl Ferencz' vezér
lete alatt derekasan viselte magát, a csemege
tár és étkek , valamint a pontos kiszolgálat is 
kávéházi bérlő Brisky Jánosnak dicséretére 
válik, az asztalokat tiszta magyar étlapok is 
diszesítették.

Múlt hetekben a színházban Löffler szí
nész kifiityöltetett és a kávénénikéknek, kik 
sokszor túlságosan megtapsolták, köz fájdalmuk
ra a városbul is távozott, egyébiránt közelebb 
a ,,Theaterzeitung“ 120-dik számában eziránt 
megjelent czikk pártérdekre mutat. A távozó
nak helyét Herr von Adlersberg Budáról , mesz- 
sziről sem pótolja ki. Huberné vendégszere
peivel köztetszést arat. Operánk' repertóriuma 
,,EJvárd és Kunigunda“ . — Bár Horn ur jó szí
nész, de igazgatónak nem született.— A szín
házra , melly tanácsi határozatnál fogva a 
nyárutó hóban itt tartandó természetvizsgálók 
és orvosok’ gyülekezete’ idejére múlt héten 
Gócs Egedy és Dobza magyar színigazgatók
nak kiadatott, alkalmasint csődület fog hirdet- 
tetni. — A volt igazgató Huber megbukván, mi
vel szerződése érvénytelen lett s innen követ- 
keztetőleg a színházra bizonyosan ismét csőd 
fog hirdettetni, Abaujvármegye’ lelkes rendei 
múlt hó 16-kán tartott rendkívüli közgyűlésük
ből sz. kir. Kassa’ városának ns tanácsát levél 
áltál barátságosan az iránt megkeresték, hogy 
az e részben tavaly a megyéhez intézett vá
laszlevele tartalmánál fogva , mennyiben az 
akkor előhozott akadályok esetileg magoktul 
gördíitetnek el, engedve a törvények s idő 
szellemének, a színhazat jövőre magyar vál
lalkozónak kiadni szíveskedjék. Yederemo. __
Az újévi üdvözletek’ megváltása által 371 vft 
gyűlt be. Időnk ismét télire változott, befagyott, 
hó esik, még számítunk is lesz. — Farsang’ 
végével viszontlátásra.

T H A L I A .

r e n d e s  l e v e l e z ő .

Télhó’ 23. Baj i  t ál ,  víg opera 2 flvb.
Donizettitől.

— 24. E l s ő s z ü l ö t t ,  dr. 4 flvb. i r 
ta O b e r n y i k  Ká r o l y .  Szathmáryné assz’, 
javára bérszünetben először. Véleményét a Hon
derű elmondá röviden e darab fölött, hoszasb 
bonczolgatásra, már csak a ,de mortuis' elvé
nél fogva sem érdemes , tehát hagyjuk nyu
godni.

— 25. F a l u r a  ke l l  m e n n i e ,  vj. 3 
flvb. mind nagy tetszéssel adatik.

— 26. Don P a s q u a 1 e , víg opera 2 
flvb. Donizettitől. Az opera ma még nagyobb 
tetszésben részesült, mind eddig, minthogy a 
tenorszerep jobb kezekbe jutott. Pecz ur min
dent elkövetett, hogy a közönség’ figyelmét 
magára vonja, s ez neki sikerült is. Jele, hogy 
nem tehetség hanem ügyekezet hiányzék eddig 
e fiatal énekesnél, őt gátló, hogy jeles tenor
rá váljék.

— 27. E l s ő  s z ü l ö t t ,  másodszor 
és — utoljára.

— 28. S z e r e l e m  m i n d e n t  t e 
he t ,  vígj. 3 flvb. Holbeintól.

— 29. B á n kbá n , dr. 5 flvb. K a t o 
ná t ó l .

— 30. F a l u r a  ke l l  m e n n i e ,  vigj. 
3 flvb.

— 31. Don P a s q u a l e ,  víg opera 
2 flvb.

Télutó’ 1. S z ö k ö t t  s z í n é s z  és  k a 
t ona .

— 2. B e a t r i c e  di T e n d a ,  nagy 
opera 2 flvb. Bellimtől. Füredy ur’ javára bér
szünetben. Kerekdeden lön adva, s tűzzel. Csu
pán Paksvné asszony tetszék nekünk kissé szo
kottnál lankadtabbnak, mind ének- mind játék
ban. Schodelné asszony, mint mindig, művé
szileg jeles. Igen stúdiumot tanusílólag énekelt 
a jutalmazott i s , valamint szép sikerrel Pecz 
ur, ki szinte osztozék az előbbiek által kiér- 
demlett tapsokban.

— 3. V é g r e n d e l e t ,  dr. 5 flvb. Cza- 
kótul.

— 4. K é t  B a rc s  a y, dr. 4 flvb. Jósiká
tól. Kár hogy a rendezőség legalább elsőren
dű irók iránt annyi figyelemmel nincs , hogy 
müveiket olly napokon, midőn az üres ház 
mathematical bizonyosságu, ne adatná, mint 
péld. ma estve, midőn az egész város a jo
gászbálba készülgetéssel volt elfoglalva. Illyen- 
kor mindenütt egészen közönbös rövid darabok 
adatnak, mik csak azért játszatnak, hogy az 
estve kitöltessék. —ÜY.

Budán, a kir. egyetem' nyomdájában.
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É R T E K E Z É S E .
(VÉGE.)

A XII—dik könyv már nem látomány 
többé, hanem elöbeszélés. Bábel’ tornya, 
Abrahám’ hivatása, Krisztus’ megjelenése, 
testesülése s feltámadása, mind megannyi 
szépségekkel zsúfolvák. E könyv Ádám’ és 
Éva’ száműzetésével végződik, s ama ke
serves versekkel, mellyeket minden angol 
könyv nélkül ismer. E két utósó könyvben 
— mint látszik — a költér’ melancholiája 
nöttön nőtt, mintha balsorsa’ és évek’ sú
lyát jobban érzené. Minő gyönyörű szók 
azok, többi közt, miket Mihály’ ajkára le
hel a költő : ,,Te élni fogsz, — mond ő Á- 
dámnak — s hasonló egy érett gyümölcs- 
hez, visszahullasz a föld’ keblébe, honnan 
eredtél. Nem durván leszakasztva, hanem 
gyöngéden megszedetve leszesz te a halál
tól, hahogy azon érettségre jutottál, mely- 
lyet vénségnek neveznek. Ámde akkor túl 
kell élned ifjúságod’, erőd és szépségedet, 
mellyek rútság-, aléltság- és soványsággá 
változandnak; zsibbadt érzékid elvesztik 
mostani vágyaikat, s el ama gyöngéd ke
délyvilágot, mellyben jelenleg gyönyörkö- 
döl; s az iíjuság, vidámság s elevenség 
helyett, mik jeleimen lelkesítnek, egy hi
degen kopár mélaság foglalandja el kiszá
radott ereid’, melly ránehezül lelkedre , s 
utóljára élted’ balzamát is megemészti.“ 
Avvagy nem érezzük-e naponnan inkább 
és inkább e bus jóslatok’ keservét? — 

Milton' munkáinak egyik commentato-

ra e két utósó könyvet a többivel szembe
sítve, azt állítá, mikép az „ugyanazon ten
ger, de apály’ idején, ugyanazon dicső nap, 
d„e a pillanatban, midőn futását bevégzi.“ — 
Hagyján! — szebb nekem a tenger, midőn 
hullámszabad révein andalognoin engedi, 
s a messze láthatárba vész a lemenő nap’ 
kíséretében.

*

íme ebből áll e nagyszerű mű a maga 
naiv egyszerűségében. A cselekvények és 
elbeszélések egymásbul folynak; megfutja 
az ember velők a poklot, a chaoszt, az e- 
get, földet, örökkévalóságot és időt, ká
romlások és hymnusok, kínok és örömek 
közepett; sőt a legtermészetesben össze
barangolod az ős rengetegeket a nélkül, 
hogy mi ugrást vennél észre, avvagy csak 
gyanítnád is azon erőfeszítést, mi által olly 
magasra löl röpítve a költészet’ sasszár
nyain, mi által egy ehhez fogható mi n-  
d e n s é g e t teremteni lehetett!

És a styl! lehet-e bájolóbb nyelvet 
képzelni, mint a Vesztett Paradicsomé? 
Senki más, mint Milton szólhatott illy fel- i 
séges nyelven. Tudjuk, mi gyönyörű ver- I 
sekben ad számot Éva’ első felébredésé
ről, midőn a Teremtő’ kezeiből kijött, s a-
lább (ugyan a IV-dik könyvben a 640_
660-d. versig) midőn közatyáink együtt 
társalognak, a legszendébb okoskodások ^ 
között, ekkép szól többi közt férjéhez Éva: *3

X x
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„Édes a reggeli szellő, édes a viradat 
koránymadarkák’ gyönyörével, kedves a 
nap, midőn elteríti e bájoló kertben első 
sugarait a fűre, fák-, gyümölcsök- és vi
rágokra, harmatgyöngytül csillogókra; il
latos a termékeny föld langy esőzésnek u- 
tána; bájos érkezése egy nyugodtan kel
lemes alkonynak; vajmi bájos a csendes 
éj, az ö ünnepies szárnyasával, meg ajna 
gyönyörű hold s az égkúp’ drágagyöngyei, 
Luna’ csillagos kísérete : de sem a regge
li szellő, midőn felvirad a koránymadár
kák’ édenével; sem a felkelő nap e gyö
nyörű kert fölött, sem fü, sem gyümölcs, 
sem a harmattól csillogó virágszál, sem az 
illatár langyos esőzésnek utána, sem a 
nyugodtan bájos alkony’ érkezése, sem a 
csöndes éj az ö ünnepélyes szárnyasával, 
sem merengés a holdvilágon, vagy a csil
lagok’ remegő fényzetén n é l k ü l e d  oh! 
mindezek nem édesek !“

Ki mondott el valaha szebb dolgokat? 
Mutassanak önök költért, ki édesebb nyel
ven beszélt volna! Minő nyomorultak va
gyunk — mond a világ’ l e g f e n s é g e s b  
íróinak egyike1), — minő nyomorultak va
gyunk mi mai compositióinkban, az illy e -  
röteljes, az illy bájoló conceptiókhoz ké
pest! S hát aztán Adám’ elbámulása, mi
dőn Éva’ megesését hallja, azon nagysze
rűen férfias elhatározás, mikép ő is meg- 
kóstolandja a tiltott gyümölcsöt, csakhogy 
Évájával meghalhasson; a házasok’ két
ségbeesése, szemrehányásuk, kölcsönös 
bocsánatuk, összebékülésük stb. mindez 
minő fönséges, milly való, mi nagyszerű!

Azonban, ha költő’ művészete valahol 
nagyszerűen mutatkozik, úgy az festésé
ben történik atyáink’ azon szerelmeskedé
seinek, mellyek az eredendő bűn után ke
letkezének. Költő szinte azon színeket hasz
nálja ugyan, de hatásuk különbözik. Éva 
már nem hitves többé, hanem szerető; az 
édeni ernyők’ szeplőtelen arája Paphos’lu
gasába rejtőzött, s (mint teszi ki igen szé
pen egy franczia bíráló) kéj váltotta fel a 
szerelmet, gyönyör helyettesíti a szűz e-  

*) Megint Chateaubriand.

nyelgést. S ugyan mikép tudta előbüvölni 
költő e rögtön metamorphosist? Csak egy 
szócskát számkivetett felséges leírásaiból, 
s e szó : á r t a t l a n s á g .  Fáradság- és á- 
lomtul elkábulva jön ki a házaspár, mámo
rával a tiltott gyümölcsnek , s mintha lát
szanék rajtok, mikép magzották Caint. Szé
gyenülve fedezik föl arczaikon a gyönyö
rűség’ halvány nyomait, észreveszik, hogy 
meztelenek s a fügefához menekülnek. Az 
ember elesett, a világgolyó kibillen ten
gelyéből, az évszakok inegbomlanak, s be
köszönt földünk’ legirtózatosb v en d ég e ... 
a Halál! stb.

«

S itt rögtön megállapodom, tisztelt lí
rák ! mert ha a V e s z  t e t t P a r a d i c s o m ’ 
szépségeinek csak ezredrészét is megis
mertetni kívánnám önökkel, értekezésem
nek vége nem volna tán soha. így is elég 
huzamosan untattam önöket, nem mintha a 
tárgy, mellyet kezeltem, meddő, avvagy e 
tudós hallgatóság előtt is netán érdeknél
küli lett volna; hanem épen mert nagysze
rűsége miatt értekező erejét, annak korlá
tolt tehetségét untig fölülmultnak lenni ér
zette és érzi. Pedig igénylenem kell még 
néhány perczig önök’ figyelmét, mellyel, 
tartok tőle, visszaéltem eddig is. S a midőn 
ezt teszem, egy benső meggyőződésnek hó
dolok, mi elmondani késztet némellyeket, 
mik ha nem is tartoznának szorosan érte
kezésünk’ körébe, de a tárgygyal, mellyet 
önök előtt kezelni szerencsés valék, ben- 
söleg összeforrvák.

Milton a zendülés’ embere volt, poli
tical hitvallása pár századdal megelőzte kor
társainkét. Az ö eszméi, a jelen század’ 
szellemének szülöttei, megelőzök a vajú
dás’ rendes idejét a zendülések’ vérvesz- 
tö zavarában. Tekintsenek csak önök visz- 
sza a világtörténet’ távcsövén ama kor
szakra, mellyböl merítök tárgyunkat! hova 
lettek ama századok, mellyekben éltek a 
Shakspearek és Miltonok, VIII. Henrik és 
Erzsébet, Cromvellek és Tellek, a Pittek í  
és Burkeok ? minden oda van; magasb el- 
mék és középszerűség, szeretet és gyűlöl-
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fség, boldogság és nyomor, zsarnok és el
nyomott, bakó és áldozat, királyok és né- 
| pék — mindnyájan ugyanazon álmot — u- 
gyanazon földben aluszszák. Ah mert csu
pán virasztgató tanulmányaink’ fényesb e- 
redménye, az emberi természet’ legdicsöbb, 
leghalhatlanabb része, a szellem az, melly, 
ha teremtöi képességben egy Miltonéhoz 
hasonló, ősi árnyként kisérteteskedik kö- 

1 zöttünk örökre, s nem magáért él többé 
— hanem tanításul másoknak.

Hányszor nem tekerödött le Anglia’ 
históriájának érdekes fonatéka álmatlan 
szemeink előtt, mellyek annak fenséges 
irodalmában búvárkodtak? mennyi revolu- 
tiókon át nem mentünk, míg élére nem ju
tánk egy ollyannak, melly nagyszerüebb, 
mélyebb és átövedzi az utókort? Hadd be
széljen saját ügyünkben egy lángszellem, 
kit a loyalis hűség’ s szabadság’ erényei 
századunk’ apostolává kentenek. Váltig i- 
déztünk tőle értekezésünk’ folytában eddig 
is, hadd fejezze be hát azt ömaga sajátunk
ká tett jóslói szavainak megdönthetien te
kintélyével.

„Láttam én Angliát — mond ö — az 
ö régi szokásai- és ősi boldogságában; a- 
kárhova nézsz, a kis magányos egyház 
csinos tornyával, ■Gray’ lantjának falusi te
metője , keskeny és porondos utak, völ
gyek, mellyekben tehenek legelnek, juhok- 
tul élénkített fenyvesek, parkok, kastélyok 
és városok, néhány terebélyfa, kevés ma
dár s a tengerek’ szelei. Nem voltak azok 
Andalusia’ berkei, hol leltem az ősz ke
resztények- és az ifjú szerelmeket a mór 
paloták’ kéjtlehelö omladéki közt, aloefák 
és pálmaerdök közepett; nem volt az ama 
romai campagna sem, melly ellenállhatlan 
varázszsal minduntalan visszavonz; e nap 
és e hullámok koránsem azok, mellyek fü- 
rösztik és világítják ama tengerfokot, hol 
Plato oktatta volt tanítvánvit; sem amaSu- 
niurn, hol dalolni haliám a prücsköt, melly 
hasztalan kérte vissza Minervától imolárai- 

7? nak pitvarát; ') nem, nem, mindezek nem
x)  ima, imola (templom), imolár (lempelpriester).

voltak ott; ámde végre is úgy a mint volt, 
ugyanazon Anglia, körözve hajóitól, elbo
rítva nyájaitól, s nagy embereinek bálvány
zását bevallva, vaj mi  nagyszerű, v aj m i 
gyönyörű volt!“

,,Ma már hámorok és ipargyárak’ füst
jei sötétítik völgyeit, utjai vaspályákká vál- 
tozának, s azokon Shakspearek és Milto
nok helyett bolygó katlanok dörgenek el. 
Mármár a tudomány’ ama növényiskolái, 
(hol növekedjek a dicsőség’ pálmafái) Ox
ford és Cambridge sivár tekintetet kezde
nek ölteni; a termek és góth kápolnák — 
félig elpusztulvák — fájnak a szemnek; 
porlepte kolostoraikban— közepette a kö
zépkor’ sírköveinek — hevernek elfeledve 
márványkrónikái ama Graecia’ népeinek, 
mellyek többé nincsenek. Romok, mik ro
mokat őrzenek.“

„A társaság úgy a mint most áll, nem 
létezend. A minő mértékben terjedend el 
alsó osztályokban 'a felvilágosodás, ezek 
is fölfedezendik a titkos sebet, melly vi
lágkezdet óta rágódik a társas renden, a 
sebet — minden elégedetlenség’, minden 
népszerű mozgalmak’ okozóját. Az álla
potok- és vagyonnak szerentuli arányta
lansága csak addig volt szenvedhető, míg 
tudatlanság rejté azt el egyfelől, másfelől 
pedig a társaság’ mesterkélt organisatiója ; 
de mihelyt átalánosan észre lesz véve az 
aránytalanság, l) abban a perczben kész a 
végcsapás.

„Illeszszétek össze újra aztán, ha tud
játok — az aristocratiai leleményeket, kí
sértsétek elhitetni a szegénységgel, majd 
ha olvasni fog tudni, azon szegénynyel, 
kihez az ige (sajtó’ utján) városrul város
ra, faluról falura naponnan eljutand, pró
báljátok meg mondom elhitetni a nyomom 
pórral, — ki ép olly felvilágosodás-, ép 
olly értelmességgel leend fölruházva, mint 
tennenmagatok — miszerint mindenféle nél
külözéseknek magát alávetnie ke l l ,  míg 
ez vagy ama szomszédja zsebbe dugott 
kézzel is százszorosán bírja az élet’ fölös- 

*) S pedig magatok törtök e czél felé.
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legét; erőlködéseitek bizony hiába lesz
nek ; mert hiszen ne kívánjatok erényeket 
a tömegtől, mellyek a természet’ határain 
kül esnek.

A társaság’ anyagi fejlődése az érte
lem’ kifejlését fogja siettetni. Majd midőn 
a gőz tökélyre hágandott, majd midőn a 
vaspályák- és telegráfokkal egy esülve el
tüntettük a távokat, akkor majd nem csak 
az áruczikkek lesznek azok, mik a földte
ke’ egyik végpontjától másikig villámsebe
sen átdördülendenek. Midőn a vámfák és 
kereskedelmi határzárak eltörölve lesznek 
a különböző állományok közt, miként el 
vannak már ittott ugyanazon állomány’ kü
lönböző tartományai közt; midőn a robot 
— mi alig más mint megnyujtott rabszol
gaság — a termesztő és emésztő között 
terveitek szerint megállítandott egyenlőség’ 
segítségével fölszabadítva leend; midőn a 
különböző országok eltanulva egymás’ szo
kásait, nemzeti előítéleteiken, meg a sup- 
rematia vagy hódítások’ elavult eszméin 
tuladandva, a népek’ egysége felé czélo- 
zandnak : minő eszközök által fogjátok 
majd a társaságot megint amaz elájult el
vek felé hátrasítni ? Maga Bo n a p a r t e  
nem tudta azt; s mellyek elé lángeszének 
hajthatlan zárrudjait szegezte, visszavették 
folyásukat a szabadság és egyenlőség, ma
gokkal sodorván az ö müveit; az erőszak’ 
világa, mit ö teremtett, elenyészik; intéz
ményei, sőt még a faja is eltűnt fiával. A 
fény, mellyet terjeszte, csak egy meteor 
vala, s nem maradt és nem marad ránk Na- 
poleonrul egyéb, mint az emlékezet.

Egy monarchia volt Európában — mond 
az idéztem apostoli látnok — és az a fran- 
czia monarchia; a többiek mind az ö leá
nyai valának, s mind is keseregnek anyjok 
után. A királyok, a nélkül hogy sejdítsék, 
ez ezeréves monarchia’ árnyokában élte— 
nek, egy fajnak árnyában, melly úgy szól
ván a századok közé csontosult.

A legitimitás’ elve — ah jegyezzék fel 
kérem önök e bölcs statusférfi’ kenetes 
szavait, s ne késsenek tanulságos követ
kezéseiket huzni saját viszonyainkra_a

törvényesség’ elve, mondom, századokig el- 
tájékozhatandá még a világot egy észre
vétlenül megtörténendett átalakulás felé, 
minden rázkódások és erőszakos catastro- 
phák nélkül, mert több század kívántatik 
vala egy atyáskodó gyámság alatt a népek' 
szabaddá nevelésétbevégezni. Ámde a köny- 
nyen tehetendett hibák’ ellenében súlyos 
szenvedélyek támadtanak, és ezek átlátni 
nem akarók, hogy még minden kiegyenlít
hető, s mikép a világ a legitimitásnak még 
egy roppant és utósó jótéteményt köszön
hetne. A helyett tehát, hogy egy menedé
kes, könnyűd völgynek lejtenénk, vészes 
hínárok és szakadások között kelljen-e le
szédülnünk? Mert mit tesznek néhány ha
vi vagy néhány évi megállapodások nem
zetnek, melly a véletlen’ játékának marta
léka térben, mellynek határa "nincs? Hol 
lenne olly rövidlátásu elme, a pihenésnek 
e szünközeit határozott nyugalom gyanánt 
venni? Hát az egynapi alamizsna állandó 
ünnep-e? Az utas, ki ösvénye’szélére ült, 
hogy kipihenjen, elérte volna már pályája’ 
czélját?

De mikor érendjük el hát azt, minek 
maradni kell? A társaság, melly hajdan 
központosuló családok és testületekből áll 
vala, a földműves’ tűzhelyétől fogva kirá
lyéig, vissza fog-e újra alakulni egy isme
retlen — egy a természethez közelebbített 
rendszerben eszmék és eszközök által, 
mellyeknek még innentul kell születniök? 
Isten tudja! Ki bírja kiszámítni a pártszen
vedélyek’ ellentállását, a hiúságok’ össze- 
csattanásait, a história’ zavarait, véletlene
it? Hiszen egy közbejött háború, egy szel- 
lemdus vagy ostoba főnek valamelly állo
mány' éléni megjelenése, szóval a legcse
kélyebb esemény képes visszalökni, fölfüg
geszteni avvagy siettetni a nemzetek’ fej
lődését. S nem egyszer fog még megmere- 
vítni a halál kormány vezéreket a legnemesb 
lángtól lelkesülteket, s hallgatást idézni 
nagyszerű események fölé, mellyek a tel
jesülés’ hajszálán függőnek, mint mikor 
egy kevés hó, melly éjszaka hullott, meg
szünteti egy nagy város’ zajongását.
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Erély’ hiánya a korban, mellyben é- 

lünk, kitűnő capacitasok’ nemléte, az er
kölcsi és vallási érzelem’ kihunyta; közö
nyösség a jó és rósz, az erény és a bűn 
iránt, töménezése a véteknek, azon mit-én- 
bánomféle apathia, mellyel olly eseménye
ket is szoktunk kisérni, mik egykor a vi
lágot megrázzák vala sarkaiban; hiánya 
olly életföltételeknek, mellyek a társadalmi 
rendre szükségesek; mindez azt hitethetné 
el, hogy a csomó’ megoldása közéig, hogy 
a kárpit emelkedik, és más látmány lesz 
föltűnendő : koránsem. Bizony nem rejtőz
nek más emberek a mostaniak mögött; sem 
az, mi szemeinkbe ötlik nem kivétel : ha
nem az erkölcsök’, eszmék’ s szenvedé
lyek’ közönséges állapota, nagy és átalá— 
nos nyavalyája egy világnak, melly felosz
láshoz közelít. Holnap változzék meg min
den, más elvek’ kikiáltásával, s nem lá- 
tandunk mégis egyebet, mint most : ábrán
dozást itt, dühöngést amott :'egyenlőn te- 
hetlent, egyenlően meddőt.

Hadd szólaljon fel egynémelly függet
len férfiú, útját állni a túlzások’ fenyegető 
árjának; ah, hiszen hamarább lefutnak ők, 
mintsem ez! S hadd daczoljon áldott nem- 
tőjével a kiábrándulásnak, telve csalódá
sokkal az ifjabb nemzedék; hadd haladjon 
emelt fővel egy távról fénylő jövő felé, mit 
elérni hisz, de melly mindannyiszor eltü- 
nend; mi volna méltóbb merész együgyti- 
ségükhöz ? föláldozásukban lelvén jutalmát 
áldozatuknak; chimaeráról chimaerára jut
nak el a gödör’ széléig, hol a rászedett é- 
vek’ sulymérőjét más csalódott nemzedé
kek’ rovására befektetik, mellyek azt a 
szomszéd sírig hurczolandják, sigy tovább.

Lesz egy jövő, egy hatalmas jövő, egy 
szabad jövő az evangyeliomi értelem’ egész 
teljességében; de e jövő még messze van, 
messze, túl minden kivehető láthatáron; 
hozzá csupán ama csüggedetlen becsület
nek általa juthatni, mellynek szárnyai azon 
arányban nőnek és erősödnek, mentői in
kább hiszed, hogy mindenha gátot lelsz ;és 
ama föllengő reménynek általa, melly ha- 
talmasb, tartósb mint az idő, s melly csu

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

pán a kereszténynek sajátja. — A felosz- 
lódás megkezdődött mondom, de ám korán
sem érett meg arra, hogy eléggé még ki 
nem forrott csiráiból létet adjon új világ
nak ! E 1 m o n d á m.

EMLÉKLAPOK EGY FŐRANGÚ 
HÖLGYHEZ.

XXI.
Viszonlátás ! szerelmek ünnepe,
Eljösz-e, szólj, mikor, hol és hogyan ?
S meglesz-e addig —  addig életem ?
S hogy jő el ö, mint volt, vagy boldogan ? 
Búm’ tengerén e vágy a békepárt,
Az élet’ ágán ez mi függve tart.

XXII.
Itt járok estve kert- s házad körül,
De nem vagy ott benn, búm jár ott maga, 
Vonzón mosolyg rám a szép holdvilág,
De nem szemednek két nagy csillaga ;
Fény, pompa, estély fog téged körül,
Mig lelkemen bánatnak éje ül.
T a v a s z r a  mondtad —  o jöj el tavasz!
De úgy, ha ö is visszajö veled,
Hozd el magaddal boldogságomat,
Vagy vidd el tőlem e bús életet.
De jöj, de jő j! mert t é l b e n  megfagyok 
Ha kell, inkább t a v a s z b a n  h e r v a d o k .

XXIII.
Most hull a hó először. Köny köszönti.
Én nem tudom, tőlem miért e köny ?
A holtnak szemfödél ! fáradt nyugodjék.
Most szebb a föld, nem látszik a göröngy. 
Mostan tudom, v i r á g o m  van nekem,
S a hó a l a t t  — t a v a s z i g  félthetem.

XXIV.
A jég 'is eljött. Hány új sírt bevont!
Ki tudja most, hol fekszik kedvese ?
E jég, e hó ! szemem rá könyet ont,
A kis kereszt, sírhalmom elvesze.
De elfut a hó, s fájón gondolom;
A r é g i  nem lesz, lesz tán — új halom.

T A R C Z A I  A N N A .
(VÉGE.1

A foglyok — egyet kivéve — térdre 
borultak, szívrázó hangon kegyelemért 
esdve; — Homonnainé hideg megvetéssel 
fordult el a mélyen lealázottaktól.

— Baljóslatú hollók, rabló kalando
rok, én nem értem károngástokat, de szól-
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nátok bár angyalok’ nyelvén, szilárd elha- 
tárzásomat meg nem tántoríthatnátok. — 
Testvérem s unokám’ ártatlanul kiontott 
vérei boszuért kiáltnak föl, s ti kegyelmet 
reméltek, kegyelemért borultok porba egy 
no előtt? — Ha férfiak volnátok, nyomo
rultak, miilyennek egy férfinak lenni kell; 
ha egy csöp becsületes vér folyna halvány, 
kiélt képeiteken, pirulnotok kellene e lea- 
lázódásért. Gyáva elasszonyosodott harczos 
az , ki egy hitvány életért szót veszteget. 
Előttem a milly gyalázatos ez aljasság, ép 
olly sikernélküli. Tudom, csak eszközök 
vagytok, hitvány férgek, egy hatalmasnak 
gyáva műszerei, de én a férget is eltiprom, 
ha lábamon alkalmatlankodik. — Boszúm 
nem magányos boszú, nem egyes fölinger- 
lett kedélyé, egy hon’ boszúja ez, melly- 
nek török, tatár dulástól még menten ha
gyott virágos téréit, sáskamódon sivatag 
pusztává változtattátok. Zsákmányra bo
csátott szentegyháznak néztétek nemde e 
hazát, mellynek betört ajtain biintelen le
het bejutni a szentek’ szentébe, s szaba
don lehet kirabolni századok által szente
sített ereklyéit; — ti megcsalatkoztatok, 
a hon’ nemtöje megsokalva a kiontott 
honfivért, megsemmítöleg lebeg fejetek fö
lött. A nagy áldozat’ első csekély tárgyai 
ti vagytok. — El veletek a halálra, nálam 
az irgalom a kínzás nélküli halál. — In
tett az öröknek, s ezek a félhalt németeket 
egyenkint hurczolák a hóhér’ bárdja alá.

Anna az iszony és káröröm’ elegyé
vel meredt a meggyilkoltak’ halálküzdés 
által elferdített vonásaikra ; — majd e bor
zasztó jelenet’közepén szédülve hanyatlott 
vissza székébe, de kevés idő múlva mint
egy elszégyenülve gyöngeségén, ismét 
fölegyenesedett, s eltorzított vonásokkal s 
fénytelen üveges szemeivel a fogoly felé 
fordult.

— Karpáthi János, te nem könyörögsz 
életedért? — szólítá meg a magyar fo- 
golyt, mialatt szemeivel kevélyen mére- 
geté.

A megszólított nagyon különbözött a 
többi haláláldozatoktul, férfiasán szép tér- |

mete széles váltakkal, mint szilárd tölgy 
emelkedett föl, alkata inkább izmos mint 
kövér volt. Arczvonásait, a torz gesztenye
szín szakáll, rendetlenül álló bajusz s bor
zas, tömött haj mellett is, szépeknek lehe
tett mondani, mert a sötét szemek’ villáma 
az egész arczon érdekesítö világot ömlesz
tett el. A közeli halál’ vázkarjai’ érintésé
re sem veszté el a termet büszke, egyenes 
tartását, s a szem biztos tekintetét, a ki- 
pityesztett ajkakon a dacz’ bátorsága ült, 
csak az arczszin volt kissé halvány, a rab
ságba eséskori vérvesztés s a kiállott tö
rődés miatt. Karpáthi egy volt az Anna ál
tal ismert lovagi rablók közöl.

— Sokkal inkább ismerlek kevély asz- 
szony, mintsem nálad életemért sükertelen 
kísérletre alázzam meg magam’, te bizto
san tartod körmeidben boszúd’ áldozatit, 
mint kiéhezett sas ragadmányát; de lenne 
bár e nyomorult élethez, — melly hatal
madba esve nem enyém többé — száz leg- 
kedvesbek’ élete kapcsolva : még akkor 
sem aláznám meg magam’ annyira, hogy 
ember’ fia előtt térdemet meghajtsam s rab
szolgaként a port csókoljam le győzöm’ lá
bairól. Igazad van Homonnainé, gyáva, el
asszonyosodott harczos az, ki egy hitvány 
életért szót veszteget. Te ismerve engem, 
tudhattad, hogy bennem emberedre találsz, 
tégy tetszésed szerint, öless, kinoztass, ez 
hatalmadban áll, de azt ne várd, hogy fe
nyegetéssel megalázó hangot csikarj ki aj
kaim közöl.

— Majd meglátjuk, — felele a nöfagy- 
laló gunynyal — nemes ur, nem egy ha
landó nyalta meg már, mint hízelgő eb, lá
baimat, ki eleinte a daczoló arszlánt ját
szotta. Nálad is fogunk egy kísérletet ten
ni. Azt vélted, kit a halál’ rémtekintete visz- 
sza neifl riaszt, nincs más mód megszelídí
teni? Azt vélted, hogy megfoglak öletni, 
mint e férgeket itten ? nem, nemes ur, sok
kal többre becsüllek, mintsem e zsoldosak
kal egy rendbe tegyelek, te élni fogsz, de 
olly életet, melly mellett reád nézve kívá
natos lesz a halál. Bálint — kiálta a vár
nagyra — huzasd föl e kevély vitézt a bi-

I



tóra, s veress rajta a porkolábbal ötven 
botot.

A fogoly óriási ellenállás után a szé-  
gyenpadra vonatott, szemei düh miatt ki
forrtak medrükből, arczszine váltva kék s 
fekete lön . .  kevély ember! nem könyö
rögsz éltedért?

A fogoly’ ajkai közöl borzasztó átok 
s istenkáromlás forrott ki.

— Nemes ur, nem könyörögsz élted
ért — ismétlé kérdését Tarczai Anna.

— Oless meg a legkikeresettebb ha- 
lállal, poklok’ fúriája — ordíta föl a le- 
lánczolt — csak e gyalázattól kímélj meg.

— Mit Ígérsz éltedért, korcs magyar, 
mit ajánlasz e gyalázat’ megváltásáért, szólj, 
még nem késő, a boszú’ pillanati drágák.

— Kérj, a mit kimondani tudsz, iszo
nyú asszony, s ha másként nem tehetek 
vágyaidnak eleget, egyházakat fosztok meg, 
szent edényeikért.— Ajkai tajtékzottak mint 
sértett vadkané.

— Aljas vitéz, hűtlen fia e honnak, 
mellynek áldásain híztál föl — riada rá a 
vár’ asszonya — kóbor lovaggőgöd meg 
van törve, a nélkül hogy átkos életednek 
használtál volna vele. Tartsd magadnak ra
bolt kincseidet, hasznaikat ugyan nem ve
szed, mert e várat nem fogod élve elhagy
ni. Kincsre nincs szükségem, kincsre most 
is dúsgazdag, bár örömben koldusszegény 
vagyok. Te s illyen hozzád hasonlók tettek 
engem kétszer gyermektelenné. Unokám s 
testvérem’ tetemei még alig hidegültek meg, 
roncsolt szivükben alig aludt meg a vér, s 
én a boszu’ égi örömét alkudozzam el? — 
nem, nem soha — a jövő élet’ boldogságá
ért sem. Porkoláb kezdj tisztedhez.

Az első botütés elcsattant, a fénylő 
nap’ sugárain, mint tűnt villám. Az ütést 
borzasztó, siketen tompa ordítás követte, 

•kínt, fenyegetést, boszút, daczot, szóval 
mindent kifejezett ez. Lángoló arczán ké
kült erei ujjnyira feszültek ki.

— Hát kit a halál’tekintete legkevesb- 
bé sem rendíthetett meg, egy haszontalan 
bot’ ütése ennyire kiforgat elvéből — mond 
a boszu által elvadult nő— a daczoló Kar-

pathi medvéből illy hirtelen megszelídített 
zerge lett. Nem pirulsz e gyávaságért vi
téz ur ? Talán finomabb bőre van a nemes 
urnák, mint nemetlen szolgáinak, talán más 
anyagból van gyúrva, mint azon jobbágyok, 
kiket csekély vétségért ötventtil százig ve
retett. —- Újra intett a Porkolábnak.

A kínzott nem szólott semmit, de bor
zasztóan elferdített arczjátéka mutatá az 
iszonyú küzdést, mi kedélyén keresztülcsa
tázott, az utósó ütéseknél ordítva emelke
dett föl, s egy haldokló’ hörgésével ro
gyott vissza ismét megmerevedve. S igy, ki 
daczolt a halállal, ki előtt nem volt semmi 
szent, ki előtt a becsület áruportéka volt, 
mit a többet ígérőnek adott el, ezen szik
lakemény szív megszakadt a képzelt gya
lázat’ súlya alatt. Nincsen olly zárt kebel, 
mellyhez kulcs ne volna; csakhogy nehéz 
némellyikét megtalálni.

— Akaszszátok föl a vár’ kapuira, a 
karpáti hollók’ eledeleül, látványul a kün 
várakozó éhes ebeknek, melléje lobogó
gombul tűzzétek föl ezen zsoldos fejeket. 
— Boszu’ Istene, im bemutatom első áldo
zatom’!

YI.
Ezen esemény után Puchaim sokkal na

gyobb tűzzel kezdett a vár’ ostromához, 
visszatorlani méltatlan meggyaláztatását 
követének, s elfogott emberei’ véres halá
lát. A vár’ sofsa nem sokáig maradt füg
gőben, mivel az örsereg’ száma megfo
gyott; de a vár’ asszonya unokája’ halála 
után nem annyira saját élete’ s a vár’meg
tartásán, mint boszúja’ kielégítésén ügye- 
kezett.

Két héttel a fönebbi szakban előadott 
véres jelenet után már némelly békétlenek 
nem csak egymás közt titkon, hanem a vár' 
asszonya előtt is kezdették emlegetni a 
vár’ föladását, miután megtartani úgy sem 
lehet; de Anna nem tartozott azon nők’ 
nagy seregéhez, kiket elvükből könnyen ki 
lehet forgatni; ö föltette utósó emberig vé
deni a várat, s inkább fölvettetve romjaiba 
temetkezni, mint életét a fölingerlett ellen
ség’ kegyelmére bízni.
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Az örkatonák igy semmire nem me

hetve, titkon összeesküdtek. Követeik által 
a jövő éjre ajánlották Puchaimnak a vár’ 
föladását, szabadságuk s javaik’ megha
gyása mellett. A föltételek az ellenvezér- 
töl elfogadtattak.

Éjfél felé volt az idő, a mint nyugta
lan álmából Tarczai Annát szokatlan zaj 
ébreszté föl, az ablakhoz lépett s minden 
világos volt előtte.

— Átok reátok, gyalázatos árulók, de 
czélotokat nem éritek el pénznadályok — 
mialatt e szavakat mondá, nyoszolyája’ at- 
laezkárpitját az éji lámpával meggyujtá, s 
villámként egy rejtett ajtón tűnt el.

A tűz villanyként futott végig a köny- 
nyen éghető szobabútorokon, fölkapva a 
festett fényűből készült padlatfőre, innét 
mielőtt el lehetett volna nyomni, a ház’kül
sején terjedt el.

— Mentse magát kiki a mint tudja — 
ordít föl a várnagy rémülettel, e ház a pus
kaporos pinczével egybeköttetésben van.

Alig mondá ki e szavakat, borzasztó 
csattanás harsant el, hasonlítva száz ösz- 
szesített mennyköütés’ viszhangjához. — 
A vár alapjáig rázódott meg, összeomlaszt
va a közelálló házak’ nagy részét. A beto
lakodó kincsszomjas idegenek közöl sokat 
temetett romjai alá a gazdag Tarczai-ház, 
századok óta gyűjtött kincsével. Minden 
keresés, ásás, ezek’ föltalálására sükeret- 
len maradt.

E közben a vár’ asszonya, lámpájával 
kezében, biztosan haladt sötét utján, te- 
kervényes csatornákon keresztül, mígnem 
hajnal felé, mintegy félórányira Tarkötül, 
rejtett barlangon keresztül szabadba ért. 
Tovább akart futni, de a fáradság, rósz le
vegő, s különböző szenvedélyek által el
gyöngülve, lábai nem bírák tovább, igy ki
merülve a harmatos fűre rogyott. A testi 
törődés lelkére is mélyen hatott, — sötét 
gondolatok forrtak föl agyában, öngyilko- 
lásiul gondolkodott, hogy a gyalázatos fog
ságot s halált elkerülje. — A kétség’ kín
ja alatt végre lázas álomba szenderült, 
mellyböl kevés idő múlva német kóbor ka

tonák’ durva hangjai ébreszték föl. Örült 
gyorsasággal ugrott föl, de látva az elke- 
rülhetlen végzetet, szótlan hagyta magát 
elvezettetni, a nélkül hogy legkisebb bel
ső küzdés’ kinyomása tükrözte volna ma
gát nemes vonásain. Hasonlított enö a mér- 
hetlen puszták’ büszke madarához, melly 
üldöztetve, midőn senimi menekülést nem 
Iát maga előtt, nyugodtan hagyja magát fo- 
golylyá tétetni vagy agyonveretni, a fáj
dalom’ legkisebb hangja nélkül.

VII.

Anna hadi törvényszék elé állíttatott, 
melly Pucheim és Detrichen,. a bányaváro
sok’ főkapitányán kívül, néhány főbb tisz
tekből állott.

A vádlott és a vádlótanúk e lv ez e t
tettek; ez utóbbiak alig merék szemük’ föl
emelni előbbi urnéjokra.

Tarczai Anna nyugodt lélekkel állott 
szembe bíráival, tartásában annyi nemes
ség volt, hogy a meglepett főtisztek ön
kénytelen tekintettek egymásra. Fejedelmi 
termete sötét gyászruhájában, mint fekete 
márványszobor emelkedett föl, sasszemei 
biztosan tekintének a körülállókra, keblén 
meztelen összefont karjaival úgy jelent itt 
meg e nő, mint ̂ királyné jobbágyai között, 
midőn azok' hódolatát el akarja fogadni. 
Midőn a vádlókat megpillantó , ajkai gör
csösen mozdultak meg, s magas, sima hom
lokára redök vonultak föl, de ezen válto
zás csak néhány másodperczig tartott, s a 
fogolynö ismét az előbbi márványhideg lett.

A vádlótanúk egyenkint kihallgattat
tak. Anna e közben mondhatlan megvetés’ 
kifejezésével pillantott a vádlókra, kik több
nyire családja’ régi szolgái voltak. E nő’ 
pillantására mindnyájokat remegés, iszony 
fogá el.

Puchaim tört magyarsággal kérdezé a 
foglyot, elismeri-e ezen pontokat, s ha el
ismeri, mit hozhat föl mentségéül. Mert 3 
század előtt, nem csak az itt másfél szá
zadig hívatlan urat játszott török basák, 
hanem még az itten tanyázó német ezre- 
dek’ vezérei is illendőnek, sőt szükséges-



— 149 —
nek látták, megtanulni némileg azon hon’ 
nyelvét, mellynek áldását élvezték, melly- 
nek lakóival szünetlen közlekedésben vol
tak, természetesnek találván, hogy egye
sek tanuljanak a nemzetért, nem az egész 
egyesekért. Idők, elvek sokat változtak.

— Magam’ mentegetni — mond Tar- 
czai Anna nyugodt méltósággal — a milly 
lealázó, ép olly sükertelen volna rám néz
ve. — Ezt ne várják tőlem uraim, — a mit 
tettem, szabadon s nyilvánosan tettem, s 
értük nincs is okom pirulni, s a mint el
követni nem féltem, úgy megvallani sem 
félek. — A mi ezen csúszó férgek’ ellene
im vádjait illeti, azokat nem csak elisme
rem, sőt büszke vagyok elkövetésükre; 
mert ezek napnál fényesb bizonyságai a 
hon és Zápolya iránti hűségemnek. — így 
állván a dolgok, vétek volt, pénzeteket e 
hűtlen salaknép’ megvesztegetésére ki
hányni, miután éntölem sokkal könnyeb
ben végére járhattatok volna. Egyébiránt 
én mint magyar hölgy, illető biráimnak 
csak magyarokat ismerhetek el, ti és én- 
közüttem törvényes eljárásnak helye nem 
lehet, annál fogva félre az álarczczal, ti 
mint rablók támadtatok meg, mint rablók 
fosztottatok meg ősi javaimtól, rablónak 
joga van foglya’ KÍIete fölött, s ez ellen 
nincs is semmi kifogásom. Joga van mon
dom foglya’ élete fölött, a nélkül hogy e- 
rőszakos tette’ szépítésére s törvényesíté- 
sére összekeresett álokokra legyen szük
sége. — ítéljetek, hatalmatokban állok. — 
Még e kigyófajhoz van szavam — mond 
vádlói felé fordulva. — Gaz czudarnép, ha 
ebek iránt felényi jósággal lettem volna, 
mint irántatok mutatók, legalább megnyal
ták volna jóságomért kezemet, míg ti csör
gőkígyóként sziszegitek ellenem vádjaito
kat, bemérgezve a tápláló keblet. Minden
re el valók készülve, de e fekete hálátlan
ságot mégsem vártain. Mukk Bálint— nem 
félsz, hogy elsülyed a föld alattad, midőn 
vádlóim' sorában állasz; nem emlékszel 
rá, mint fogadott föl atyám kihányt fattyu- 
létedre, kit a legutósó szolga is lábbal

rugdosott ; bátyám pedig később várna- , ^ 
gyává tett. Ez a hála érte? Gaz Mislevits! 
tégedet mint bitang marhát vettelek meg 
saját pénzemen a töröktül, s kiemelve a ba
romi állapotbul, emberré tettelek. Rekedi, 
téged kolduslétedre külföldi iskolákra kül
dött ki bátyám tudományszerzés végett, 
mit most gazul ellenem fordítasz. Pécsi, 
Dacsó, Török, ti is vádlóim’ sorában áll
tok , kik előtt bátyám’ szíve s erszénye 
minden pillanatban tárva volt. Én megvet
lek benneteket, hitvány alávalók, átkom s 
az öntudat’mardosó kígyója üldözzön ben
neteket a bitóra, mellyre ezen utósó tet
teitek által méltókká tettétek magatokat.
— Szavai elfuladtak düh s fáradás miatt.

— Homonnai Györgyné! tenmagad ál
tal is elismert pártütésed, rablásaid s gyil
kolásaid által sokszoros halálra tetted ma
gad’ érdemessé; mi azonban tekintvén ne
med’ gyöngeségét, a halálbüntetést ő fel
sége’kegyelméből örökös fogságra változ
tatjuk. Életed’ hátralevő részét egy zárdá
ban fogod eltölteni, vétkeid’ töredelmes 
megbánásában —mond Puchaim ünnepélyes 
hangon.

— Örökös fogság! — kiálta föl Tar- 
czai Anna, — s ezt nevezitek kegyelemnek 
nyomorultak? Kegyelmet a mint nem ké
rek, úgy el sem fogadok; osztogassátok 
ott, hol hozzá jogotok van. Én nem vol
tam gyilkolásban gyönyörködő, s felhíva 
általatok, vérszopó hiénává lettem. Felel
jetek érte ott főn. Mindent elraboltatok tő
lünk, őseink’ tűzhelyét, szabadságunkat, 
vérrel szerzett kiváltságainkat; s most Is
ten’ szép ege’ tiszta levegőjétől is meg a- 
kartok fosztani? Lakjából szorítottátok ki 
az együgyüen vendégszerető magyart, be
mérgeztétek tiszta vérét, kiszipolyoztátok 
kincseit, gazdagságát; — ezt mind elkö
vettétek. Elkövethettétek, de azt nem fog
játok elérni, hogy szabadságvágyunkról, 
a boszu’ kívánásáról s a lélek’ büszkesé
géről lemondjunk. E nyak nem tanulja meg 
soha zsarnokságtok’ jármát viselni, tegyé- 
tek rabságba, ha tetszik, e roncsolt testet,
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lelkem szabadon röpül fel Istenéhez s di
cső övéihez. Bátyám' halála után én va
gyok az utósó Tarczai, mindent eltűrtem, 
de szabadságom életemmel van összeforr
va, elvesztvén egyikét veszve a másik. — 
A Tarczaiház’ dús örökségéből egyedül e 
gyűrű maradt meg, rejtett tartalma boldog
nak halál, nekem az élet.

A kiivott méreg hirtelen munkált. Vég-

avatottjává izzadozám , s e két előnynyel hi
szem hogy komolyan beillek a borjas hátú a- 
tyafiak’ sorába.

— Semmi szavam terved ellen, átlátom 
hogy ,,e kívül nincsen számodra hely!“ ... mi
re nézve addig is , mig qua desertorral ismét 
megölelkezhetném , áldjon meg a türelem' Iste
ne , s engedje azon szerencsét érned: hogy 
végetted, s édes hazánk’ javára minél kevesb 
erdő pusztíttassék!

szavainál haldokolva rogyott le ősei’ föl
dére. PÉTER KÁROLY.

— *§►>«*§*—

TÖREDÉK EGY KALANDOR NAPLÓ
JÁBÓL.

FrescoK ep.

B E R N Á T  G Á S P Á R T Ó L .
(Folytatás.)

V . A. B ocskori csa lád .

. W

n biz egy szunyoglépés- 
nyit sem ügetek tovább 
czél nélkül — jegyzé meg 
utitársam , a mint egy ti- 
szamelléki mezővároská
hoz érkezénk, — eleget 
barangolónk már a szánk

éba sülten röpkedni áhított 
ingyen galamb elé ; magad látod , hogy mun- 
kátlanság nullákkal fizet; a remény mentül kö
zelebb csábít, annál később jutalmaz; aztán 
mi nemesb életkort igényelhetnék én a polgár- 
zattól? épen én, — kinek birtokom: az ország
út , hol mindenki egyenlőn osztozik ; őseimért 
alkotmányunk nem született, s műveltségi daj
kámul az egyszerű természetet ölelhetém.

— Igen becsülöm férfias életnézetidet, 
édes Tóbim — felelém a valóra lelkesült paj
tásnak— magam is hiszem és vallom: hogyha 
magunkon segítünk , úgy emelnek istenink ,.... 
azonban bocsáss meg , ha kérdezem, hogy illy 
ki- és miséged szerinti pályamentes időszakban, 
minő kerekül akarod meddő képességedet be
vágni a status’ gépezetébe?

— Hát én bizony pajtikám bakának állok.
— Lehetetlen!
— De biz annak; hiszen tudod hogy szí

nész valék és apostoli vándor. Mint színész 
mindennapos vendégül tisztelém a halál' esz
méjét; mint utazó pedig gyaloglási művészet’

Kérdés: ha vájjon a magyar nemesi cső
döknek , polgári álbukásoknak , váltói cselszo- 
vényeknek , illyr handabandának, rácz unió
nak, s a panszlávi mozgalmaknak volt és van-e 
olly országos elismertetése? mint Bocskorfalvi 
Bocskori Tádé urnák, ki azon mezővárosban,
— hol utitársam tháliai zugpüspökbül közvi
tézzé ütteték — két szilvafában képviselő az 
ősiségi sárkányóriást.

Nem csak annyiban volt pedig az említett 
birtokkotló nevezetes , hogy másfél órai robot
tartozás helyett két évi folytonos munkát kö
vetelt havonkint zselléreitől, hanem azon os
tobán furcsa szokásánál fogva is, miszerint csak 
a gyermek-Roma fuldokolt olly földönfutó né- 
pesílési mozaiktól, mint minő ipargyalog és 
szabad tolvaj csorda hemzsegett a Bocskori 
uram’ szamártövises udvarában.

Egy kicsapott orosz kántorbul graduált ju- 
rium director a házi tensasszony hintós lovait 
igazgatá ; Inspectorul, szajkócsenésért emig
rált borbélylegény kezelteték ; kasznárnak egy 
diplomaticus lókötő szökött meg a kállai egyes
ből ; a pinczemestert tót diákból travesztált fa- 
czir kefekötő személyesítő; s a gouvernante 
auctióban rendelteték alá Liptó vármegyéből.

Illy Összevissza zaklatott állatsereglet közt
— gondolám magamban — én még főszerepet 
is vállalhatnék; hátha bemutatnám magam’ a 
tekintetes háznál mint leendő nyelvmester, ti
toknak és patkányvesztő ?

Éljen az ügyes ötlet! s úgy nevezett velt- 
manni fitymáló tekintélylyel belábalék a spe- 
ctabilis udvarba. Mielőtt azonban a Bocskor- 
falvi Bocskori családot színről színre tisztelhet
nek , szabadjon bemutatnom a vitézlő udvar’ 
külministeriumát azon kiadásban , mellvben ta
lálni szerencsém volt.

Egy német tartománykát benyelni képes 
területen nyúlik el hosszú véknyan a Bocskori 
palota, olly ostorsugárszerü alakban, hogy 
fegyveres szemű halandó i s , legalább harnrnd- 
magaval üvegezheti végig piócza termetét. Ab
lakai kicsinyek, s itt szőrös papírral, amott 
kölyökdunnákkal befoltozvák. Számtalan ajtói 
merész hasadékain audientia nélkül őgyeleg az 
északi vihar; a falszinezet világos sárga lehe-
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tett valaha, hanem az improvizált borzos sár
tapasz , záporszeplők és reá bicskázott ákom- 
bákomok annyira megragyásíták , hogy a vá- 
lyogbensöség, akará vagy nem, szemtelenül 
elibertáltatnék.

A födelzetet különbféle hívatlan orkánok 
és fűtési szükségletek derekasan igénybe ve- 
vén; innen onnan kifityegő takarói, úgymint 
egykét árva nádkéve, holmi éghetlen rözsék, 
s némelly eltévedt zsindelyszögletek nem más
kép néztek ki, mint fiatal kopasz főn a szomo
rún ingadozó hajszálak, mellyek azon gondol
koznak, vájjon eredeti vörösek maradjanak-e, 
vagy pedig deres öltönyt váltsanak.

Ezen kétes színezetű lakházzal farkas sze
met nézdelt egy hátra csuklott lábú serrészeg 
földalkotmány, ezer osztályokban képviselvén 
a lótermet, vendég és házicselédszobákat, é- 
letraktárt, csirke és kappanbörtönt, kukoricza 
górét, eleven szalonadepót, pálinkafőzőt, ko
csiszínt , galambduczot, s több efféle provin
ciális salonokat. Egyik oldalán térdelve imád
ja a fölkelő napot a leomló vértelek ; mig át
ellenes tüzfalczimborája tárt kebellel öleli a 
nyugati fergeteget.

A bürökkel és vaddinnye indával nyakig 
béllelt udvaron bizonytalan functiókban ügyet
lenkednek az úrbéri mozgó czikkelyek, nem 
másért rendelve a tekintetes nemes curiába,... 
hanem hogy ott legyenek, körülök hajduskodik 
tarka harisnyából csempészett tulfeszes otthon
kában, egy vedlett kakadu fejű emberforma 
valami, kinek arczából — ha paprikát soha nem 
tobákolt volna is — kihajnallik a népörömek’ 
vegyes szerelme, mert kezében alkotmányosan 
forog a paraszt fegyver; toronvfiókszerü or
ra’ lángjainál pedig rokonérzelmü vörösbegyek 
sütkölődnek.

— Na nézze meg kend Ispán, ki az is
mét oda künn ?— rivalg egy áltba csapó dis- 
cantbang az örök tüzbirtokban telhetlen czim- 
páju taksás őrnek — vigyázzon , ne hogy reá 
támadjanak valami jöttmentre ezek az éhenkó
rász agarak, mint minap káplán komára, kit 
úgy kiszabtak reverendájából, hogy másnapon 
szappanfőzető überrokomban tévelyedett szál
lására.

— Nem ismerem— szól a perzselt bőrű 
Ispán, fricskázva az idegen körül motozó aga
rakat — de íme...

S e közben a szűk folyosóra léptem, hol 
egy terepélyes rövidke asszonyság, quondam 
fekete fejkötőben, iszonyú birkanyiró ollóval 
kinozá a zsákszabás’ művészetét.

— Fönebb tartsd a vásznat Rózái,. . u- 
gyan hol jár az eszed;... nem megparancsolám 
hogy ne kandikálj vagy kell vagy nem az ud
varra,... ugyan mi lesz belőled, ha örökké azt 
a sok menykő románt vagy mit olvasod?....—

s e délutáni leczke Rózái kisasszonynak — egy 
kerek arczu szőke angyalnak szólott, ki nyug
talanul szemecskélt ide s oda, különben pedig 
a szenvedélyesen működő édes mama’ vastag 
poezisán bérmentesen ásítozott.

— Tens Bocskoriné ő nagyságához van 
szerencsém?— szólék udvarias bókok között 
a ponyvakelme’ zsarnok úrnőjének, nem is fi
gyelve azon gyilkos intermezzóra, hogy kéz- 
csókolás közben kiütém a tens mamácska’ ke
zéből a nyolcz fontos gyapjugillotint, melly 
félre téve az esetek’ ollykori Hiedelmét, olly 
szörnyüt koppintott Rózái kisasszony’ bal lá
bacskáján, hogy ez, tudnillik Rózái kisasszony, 
előre megsikoltá a jövő heti félelmeket.

— Ezerszer bocsánatot kérek szép ke
gyedtől— s meghajlék részint a veszélyes olló 
után , főleg pedig a véletlenül sértett kisasz- 
szonvnak, hanem hajlás közben úgy felbuk
tam egy felszabdalt zsáktekercsben , hogy alig 
tudám bal tagjaimat jobb kezemmel rendre iga- 
zítni.

— Igen én vagyok— feleié a házinő el
ső kérdésemre, s végetlen végigjártatván raj
tam fürge szemeit, gondolkozni látszék: vájjon 
szerény bánásmódomat emelje-e becses figyel
méhez , vagy pedig ultra philosoph öltönyemet? 
mellyet a pusztai fergeteg tökéletes bankó
anyaggá silányított. — Uraságod férjemmel a- 
kar szólani — hé Krisztinka , kis Krisztinkám 
(s félig kibúvik az ajtón egy titusdivattá erő
szakolt göndör gyermek) hívd elő a tátit, al
kalmasint cserhaju dinnyét kutat a homokkert
ben , hívd elő kincsem, hívd elő !

— Édes Mamikám , hiszen az atyus Cso
kor Dani bácsival gyűlésbe ment... (s ezen ész
revételt a Bocskori egyetlen fiörökös, Kari 
tévé, ki megszabadulván do liberu nevelője’ 
szellemkörmeitől, egy füzvessző paripával ke- 
resztülkasul nyargalt a borzas mamán és édes 
mindnyájunkon).

—  Igaz , majd el is felejtém , Tádécskám 
a helybeli földesuraság’ ülésébe készült, s pe
dig mindjárt ebéd után, hol mint elnök és di
rector....

— A táti, a táti!... a tens ur!.., i'érjecs- 
kém!...s Bocskori Tádé ur megérkezett.

(Folytattatik.)

- - *s**®as«*—

NÉHÁNY SZÓ
AZ ÉLETDELEJZETRÖL STB.

(Folytatás.)

Most még az állati delejzetnek mér&ékren- 
di tekintetben való használatát szükség előad-
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nőm. Igen nagy hatása mutatkozik annak már 
a mai szülött csecsemőre; mert nem csupán 
az anyaemlő adta anyagi táplálék által tar- 
tatik főn és erősödik, — a szerető átkarolás 
és hozzá simulás tárt kaput nyit az állatdelej- 
zeli alaptényezőnek, mellyen által a még ide
gen életerőre szorult testbe áttódulhat; miből 
megítélhetik olvasóim, miért cseperedik előbb 
a csecsemő anyja keblén, mintegy akarmeny- 
nyire egésséges, de ezen kötelességet csupán 
pénzért teljesítő dajka kezein , — honnan igen 
sajnálandó körülmény az , ha gyermekek ápo
lása öreg, elélt személyekre bizatik. Mert, ha 
a gyermeki életmüvezet, melly tapasztalás sze
rint az állati delejzet’ irányában szivacshoz ha
sonlít— úgy hogy abból igen nagy mennyisé
get fölfoghat— még nem elég erős: lehetetlen 
annak a megkivántató állati delejmennyiséget 
azon elélt testből nyernie, — ha pedig már elég 
erős, akkor a maga számára szükséges meny- 
nyiséget amannak kell engednie ; és igy a gyer
mekre nézve mindenesetre káros, ha elaggott 
s elnyűtt személyektől környeztetik.—Különö
sen mindenkinek elég alkalma van látni azon 
oktalan bánásmód' következményeit, miszerint 
gyermekeket nagyanyáknál stef. hálatnak , — 
s aztán mégis csodálkozni szoktak, ha azok 
beteges és halvány színűek. — Innen magya
rázható azon rendesen hosszú életkor, mellyet 
iskolamesterek , daczára a sok boszankodásnak, 
a korántsem szerencsés helyzetnek, melly a 
nagyobb résznek osztályrészül jutott, s daczá
ra az annyi egyének’ ártalmas kigőzölgésével 
megterhelt szobalégnek — rendszerint elérni 
szoktak. — Ifjú organismusok általi örökös kör- 
nveztetésök , kik rajtok szeretettel csüggenek , 
számukra tetemes mennyiségű delejfolyadék' 
örökös tódulását eszközli. Magam is szerencsés 
valék egyik barátomat egésséges személyek’ 
behatása által haláltól megmenteni. Ez t. i.víz- 
befúladástól nagy ügygyelbajjal megmenekült 
ugyan, de minden a tudomány által javait esz
köz sükeretlen vala tetszhalott állapotából ki
ragadni. Ekkor két egésséges egyén közé fek- 
tetém, s dörzsölni parancsoltam. És im! mire 
addig semmiféle szer nem mehetett , megtevé 
az állati delejfolyam' áttódulása ; mert mereven- 
ségéből megerősödve és egésségesen kelt föl 
azok ölelései s follehelése’ következtében. In
neni magyarázható azon jótékony hatás i s , 
mellyet ránk rokonszenvileg hozzánk kötött em- 
berekkeli társas együttélés gyakorol. Itt két
ségtelenül azon folyadék’fölöslegének folytonos 
altaladása, s a hiányzónak örökös átfogadása 
megy kölcsönösen végbe. Ellenben épen azért 
nem lehet ránk más — mint kártékony hatású 
oily emberekkeli erőltetett együttélés, kiktől 
eltaszítva érezzük magunkat, a nélkül, hogy 
sokszor okát tudnok: miért? — Mi a delejzet'

mesterséges használatát illeti: bizonyos esetek
ben az csak jótékonyan hathat. Azonban a leg
nagyobb óvatosság— ha valahol—épen itt a- 
jánlható ; mivel ez valami igen különleges hatá
sú tényező, melly helyén kívül, vagy mérté
ken túl használva a legkártékonyabbá válha- 
tik. Általában annak egésséges állapotbani hasz
nálatától mindenkit csak óvhatok. Ellenben ép’ 
ollyan, ha nem még jótékonyabb hatása lehet 
betegekre,— s ha ezek egésséges baráti kör
ben tartózkodhatnak, felüdülésökre az is igen 
sokat tesz. De hibás volt a régibb delojzők’ 
azon véleménye, miszerint ezen folyadékban 
általános gyógyszert, az egész orvostan’ pót
lékát vélték föltalálni. Már Hahnemann S. ami 
eléggé nem tisztelhető tanárunk azt igen külön
leges szernek nyilvánító , — melly csak bizo
nyos kóresetekben alkalmazható. Egyébiránt 
ezen szer’használásmódja nem ide tartozik: no
ha azt nem mulaszthatom mégis e l , hogy a ré
gibb delejzők’eljárása ellen óvást ne tegyek, kik 
heves, rögtönzött modorukkal többet áriának, 
mint használtak. — Szolgáljanak az eddig ki
fejtett nézetek arra nézve is főszempontul, 
hogy több betegeket egy szobában ne hálas- 
sunk.

Végezetre ezen fölötte fontos tárgynak 
mindenesetre csak igenigen vázlatos előadását 
nem rekeszthetem be jobban, mint azon óhaj
tásom’ide rekesztésével: vajha a szakbeh urak 
az igazság iránti tiszteletből ne hunynának szán
dékosan szemet a napfényre. Ideje volna már 
egyszer levetkezni a tanitóktul öröklött taga
dást vagy lenézést, s e tárgy’ tudományos rend
szerbe Öntését oily fontosnak megismerni, mi
nő az valósággal. Ideje volna , hogy a türel
metlen kirekesztési rendszer megszűntével a 
gyógytudomány’ ezen része leendő orvosok’ 
képezésére állított tanintézeteinkben épen úgy 
taníttatnék , mint a homoeopathia , allopathia, 
vagy akármellyik más orvosi iskola. Csupán 
igy, az Önhasonlítgatásra nyújtott alkalom ál
tal képződhetnék a leendő orvosokban elfogu
latlan , elővéleménytől ment ítélet, s ebben a 
gyógysovár közönségnek is csak haszna leen- 
dene. (Folytattatik.)

— —

PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR’

R EG ÉLYEI.
(Vége.)

A mi pedig már 1789 előtt Franczhonban 
megvolt, t. i. azon teremek, hol mindazok kik
nek az irodalomban nevök volt, mindnyájan 
kik Bolingbroke, Locke, Montesquieu, Nagy
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Fridrik , americai állapotok s angol alkotmany- 
nyal komolyan foglalkoztak , összejöttek, s az 
ismeretes szellemi egyesítő pontokat képezték: 
— illyesmi még Magyarhonban , minden jelen
tékeny nyilvános élet mellett sem fejlődhetett 
ki. S ennek oka igen világos. A magyar d’Alem- 
bertek, Diderotok, Grimmek, Holbachok ha 
t. i. magok is nem az aristocratiához tartoznak 
— üres óráik’ nagy részét kisszerű nyárspol
gárias életnézetü körökben töltik, a társasélet 
örömeit inkább cvnismusi fesztelenségben, mint 
illedelmes s finom életmódban keresvén. S e- 
zek nyomán túlnyomó szögletességök szelle
mi termékeikre is legnagyobb befolyást gyako
ro l , mellyekben ugyanis nagyrészint irigység, 
neheztelés, félszeg irány s életfogalom uralg, 
szellem s az európai műveltség’ magva nélkül.

E név „tudós“ Magyarhonban nem bír 
népszerűséggel; sőt bizonyos iróniával van az 
összekötve; s ha külföldön ez elnevezés bók
nak vehető, itt néha olly helyezetbe hozza az 
embert, hogy a z t , ki,tudós1 névvel tisztelt meg, 
teljes joggal kihívással tisztelhetjük meg, mert 
gonosz czélzás gyanánt vétethetik. Magyaror
szág mind politicában, mind irodalom s művé
szetben kevés érdekest tön, sem bizonyos esz
me iránt világhírű lelkesedést nem mutatott so
ha. A nemzeti Psyche sem volt elég fogékony 
az eszmék gyors elsajátítása, s azoknak bel
sőnkben fölhasználása iránt, ázsiai lankadtság , 
s szellemi erők’ fölötte kímélése gyökeredztek 
az erkölcsökben, s szokásokban; az újat so
ha sem szeretők , még kevesbbé az t , hol a 
szellemnek munkakörbe kelle lépnie, s elei
től fogva szokásban volt azokat, kik az ural
kodó szokásoktól eltértek, s komolyan s ön- 
megerőltetéssel adták magukat a tudományok
ra , kigúnyolni. — Már Kálmán király’ idejében 
találunk ez idegenkedés’ történeti nyomaira , 
mert maga Magyarhon’ legnagyobb, legbőlcsebb 
királya e gúnyos melléknévvel „Könyves“ ru- 
háztatolt föl harczias népétől, noha ő maga 
is szinte jeles vitéz volt, habár szellemét 
is gyakorlá. Ez ellenszenveket öröklé jelen ko
runk i s , s fájdalom hogy a tudományosság s 
művelési befolyás a tudós társaság’ részéről 
sem olly nagyszerű , hogy saját tekintélyét a 
feudalismus korából fölmaradt fogalmak ellen 
győztesen védelmezhetné. Habár a szellem e- 
mancipatiója el van is ismerve , a mint az po
litika, irodalom, journalistica s művészetben 
világtörténeti befolyást igényel a magyar tu
dós társaságra, mindamellett sem Pesten sem 
bármelly más magyar városban nincs egyetlen 
egyesítő pont, hol a szellemi mozgalom’ e- 
gyes atomjai egyesülnének, az eszmecsereelő- 
mozdíttatnék , félreértések elháríttatnának , holi 
a journalisták udvariságot s illemet tanulnának,

s a nyárspolgári typus gyöngéd s finom élet
viszonyok közt európai szellemű társas művelt
ségnek adna helyet. Minden , mi eddig létezik, 
csupán azon elzártságot mozdítja elő, melly 
részint cynismusban tetszik magának, melly- 
nek hatása által Duchesne atya a journalisticá- 
ban föleleveníttetik , részint pedig aristocratiai 
állás s a nagyvilág’ hasonló viszonyai s igé
nyei által é l , részint végre a nagyvilágtól s 
minden clubbszellemtől elzárkózva, csöndes ma
gányos életet folytat. A nagy világ nem hajló 
bizonyos adjonction des capacités legyezgeté- 
sére , s termeit minden válogatás nélkül olly 
emberekkel népesíteni meg, kik kihajtott ing
gallért viselnek , lábra hágnak , bocsánatot sem 
kérve, a németül beszélőt egészben véve 
mint rósz hazafit tekintik, s szemeikből követ
kezőt olvashatni: ,,ha irántam nem lesztek ba
rátságosak , ellenetekben epigrammokat vagy 
csípős elménczségeket Írandók“ . Azok is, kik 
ezen szabad kőmüvességben mozogni tudnak, 
s jeleiket értik, végre is úgy fogják találni, 
hogy itt nyárspolgári élet csillogóbb alakban 
tűnik k i , daczára azon simaságnak s fényes 
máznak, mivel e világ bevonva van. A roman- 
ticust és aestheticust képesek ugyan e fölséges 
hölgyalakok, pompás toilettek, szép, elragadó 
képek lelkesíteni, s mintegy anyaggal látni el, 
s a politicusra nézve vonzó lehet illy szép te
remtményekben a hazaszeretet’ magvait s ne
mes reményeket kifejteni, s legszélesebb érte
lemben véve theologia , statistica , mathemali- 
ca , história , political oeconomia , festészet, 
szobrászat s építészet némi vizsgálódás után 
szinte találhatnak a művészet s tudomány’ rész
letei iránt anyagot; az emlékezettanár, vagy 
gyakornok szinte élesítheti itt elméjét a kereszt
nevek’ stúdiumában ; a költő egy szép Laurát 
találhat, kihez aztán irhát sonetteket genialis 
őrültséggel, hévvel, vágygyal, kétségbeesés
sel, s magas reményekkel, képzelgésében a 
legvadabb érzéseket állíthatja elő, majd bol
dogítva , majd az akadályok’ egész Himmalayát 
láthatja maga elölt, alá költheti magát, leebb 
mint valaha Ruy Bias, Struensee, Biccio és 
Monaldeschi álltak, s a közel pillanatban az ér
zelem democratiáját már legközelebbi tavasz
ra mint győztes részt hirdetheti; — azonban e 
társasági életmód nem azok számára van, kik 
az élet’ komolyságából s szelleméből kézimes
terséget űzni szorítva vannak. Azon fényes, 
egyébiránt igen tiszteletreméltó társaságnak tel
jes joga van szokása szerint élni, s olyasmik
ben keresni élvezetet, mikben azokat föltalálja; 
de midőn ezen társaságba való belépés, a szel
lemi proletariusnak szerencsének látszott, mi
hamar észreveendi hogy ez épen azon állapot, 
mellyet azon metaphysicai dolog alatt érthetni
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mit szerencsének neveznek ; azon mosolygó , 
szalmafodelii, virágokkal s mohval benőtt há
zacska ez , mellyet mindig csak illő távolrul 
kell tekintenünk, mert hogyha a házba lépünk 
__nem fogjuk azt látni többé. A Honderű ve
zére a magyar irodalom s nyelv emelése körüli 
érdemein fölül, még azon érdemmel is bir, hogy 
a föntebbi egyesítő pontnak első tetterejü esz
méjét ő adá. Petrichevich Horváth u r , csinos 
salonaiban ollykor kis regélyeket á d , mellvek 
egészen ellenkező jellemüek azon összejövete
lekkel, hol zene s szavalás mellett a leghalá
losabb unalmat érezzük. Itt is tartatik zene s 
szavalás, de ezen gyakorlatok olly igénytelen s 
tetsző jellemüek, minden olly fesztelenül s ba
josan megy végbe — még csak művészi affe- 
ctatiót sem láthatni, minden olly természetes 
alakban tűnik föl, hogy az ember két, három 
órát a legkellemesebben tölt el. Többnyire 
irók, művészek, kisebb s nagyobb maecená- 
sok, poliíicusok, valami kevés publicum, mű
vésznők vagy Recamier-k, *) kik irodalom s 
művészet iránt élénk rokonszenvvel bírnak. Há
ziasszony a szeretetreméltó Schodelné , mind 
a mellett kitűnő tehetségével nem fösvénvke- 
dik, ép illy sziveskészségüek a nemzeti szín
ház’ első énekesei s néhány műkedvelők is. Itt 
láthatni egy irodalmi Cariatydet,1 2) a magyar ro- 
mantica’ nagy mesterét, kinek már nincs szük
sége a r ra , hogy helyét kivívja s az irodalmi 
tisztítótűzben— a kárhozat s apotheosis közt 
lebegjen — ő már az üdvezeltek’ körében van, 
tekintélye, érdemei elismervék. Hölgyek iránt 
szeretetreméltó udvariságot tartva, a' szépte
vést ép olly jól érti, mint tehetségénél fogva a 
regényírást. Alcibiades is jelen van, de nem á 
hajdani Göröghon’Alcibiadja , ki szép, kellemes 
férfi volt, nagy tetteket vitt végbe, de köte
lességeit nem teljesíté — (olly jellem, millven 
Magyarhon’ felsőbb osztályaiban számosán 
van); ezen Alcibiad3) jobb mint a görög volt, eré
lyes gondolkozásmódjának sok jó s tetterejü 
dolog tulajdonítható a haza javára; és ha min
denki mint ő azon elismerésre jőne, hogy a- 
zok, kik az állománytól tetemes osztalékot nyer
tek, erkölcsileg is kényszerítvék polgári érzésü
ket az állomány iránt bemutatni; akkor bizo
nyára kevesebb önzést, de a helyett boldogabb 
hazát láthatnánk. Ott ama bizonytalan tartásu, 
határozatlan testmozgásu férfiú , kinek egyéni
sége a megtestesült szórakozást állítja elénk , 
korunkban egyik legjelesebb, szellemdúsabb s 
elhatarozottabb honfi, velős, szilárd lélek, ki
tűnő munkásságu s mind politicában, mind iro

1) Recamier asszonyság’ salonja egyike azoknak 
Parisban , melly a franczii irodalom és művé
szet nevezetességeinek nyitva áll. Szerk.

2) Jósika. 3 ) Gr. Batthyány Kázmér.’

dalomban eléggé ismeretes. ’) Ott ama, kissé 
hajlott korú férfiú, a magyar GÖrres— szellem
dús s kellemes társalgásában fónebb áll mint a 
müncheni professor , mert szellemi küzdésében 
és saját véleményszinezetében tévutakra soha 
sem bolyongott, hanem mindig ugyanazon út
vonalban tarlá főn magát, s irodalmi termékei
ben is ugyanezt tükrözé. Bárha egyház s állo
mány, nézelődésétől szembetünőleg elvonat
nak ; mégis azon eszményi álláspontot, hová 
meggyőződéséi helyezé, elég bátorsága van 
megtartani.2) A socialismusnak is van itt képvi
selője, s különös utón ez még a felső aristo- 
cratiához tartozik. Nézeteiben bámulandó mély 
belátás tűnik elő, de mellyek egészen sajátos 
s minden más socialistáktól elkülönzött téren 
teremnek, ldvlli éle t, az eszmék’ megvessző- 
zött logicája, képezik rendszerének hátterét, 
csak egy lassú tollnyomás , s ön korunknak 
legritkább tüneményét, a Babeuvismus legszél
sőbb baloldalát pillantja meg. Szóbőség, ha
talmas lélek, mélyen kidolgozott eszmék te
szik ezen kedélyes derék egyéniséget érdekes
sé. Gondolatai megáradnak, s mintegy ágas
kodnak s a beszélőnek alig sikerül ezen 
családi sajátosságnak sophismájával — azokat 
féken tartani. 3) Ama halvány fiatal férfi, Ma
gyarhon’ legjelesebb íróinak egyike, ki mind 
magyar mind német nyelven sok jeleset irt, ki
nek neve Némethonban is ismeretes, mert leg
inkább fáradozásainak köszönhetni, hogy ott a 
magyar életrőli sok hibás felfogás eltűnt, s he
lyes ítéleteknek hely adatott. ■*)

A hölgyirodalom itt egy szép kisasszony0) 
által van képviselve, kitől még mit sem olvas
tam. E hibámat mindenesetre helvre fogom hoz
ni. A főváros’ többi irói közöl fájdalom keve
sen jelennek meg, kivéve egy fiatal tehetség
dús regényírót,6) egy jeles divatlapszerkesztőt,7) 
a ,,Croquis“ íróját,8) s a centralisatio’ vasgvu- 
róját,9) az irodalom’ férfiaiból másokat nem vet
tem észre. Óhajtható, hogy ezen egyesítő pont 
iránt több érdek s melegség tanúsíttatnék, 
minthogy ezáltal nem csak hiány pótoltatik. ha
nem bizonyos megközelítések is eszközöltetné
nek, mellyek gyümölcseiket megtermenék. Na
gyobb összejövetelek' esetében , a szeretetre
méltó háziúr, saját ítélete szerint is bizo
nyosan ugv rendezné e mulatságokat, hogy 
társalgás lenne a főczél, zene s szavalás pe
dig csupán kellemes fölékítésül szolgálna, mi
hez mindegyik művész bizonyosan örömmel já
rulna, minthogy azt semmi más tekintetből nem 
teszi, mint amaz, ki neki s a többieknek gyö-

1) Gr. Teleky László. 2 ) Gr. Majláth, János. 3) Gr.
Dessewffy Marczel. 4) Lukács Móricz. 5) Lemou-
ton Emilia. 6) Kuthy. 7) Frankenburg. 8) Hugo.
9) Irinyi József.
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nyörl szerez, és mert ő maga i s . szellemi te
kintetben az itt egybegyült családi körnek e- 
gvik tagját képezi. Társaságos együttélésben 
itt a pártok mérsékletet, kölcsönös becsülést s 
loyalitást nyernének, s azon benyomások, mely- 
iveket illy társaságos összejövetelek majd gaz
dagon majd szükebben ébresztenek, a vonzó 
tárgyak, mellyeket találtunk, edzett munkás
ságra erőt s bátorságot nyújtanak, mellyet el- 
zárkozottság soha sem adhat illy mértékben. 
Az állapotok közti különbség, a történetes hely
zetek , születés, gazdagság itt mit sem jelen
tők , itt azon könnyűséggel mozoghatni, melly 
azon önérzet által ébresztetik hogy emberek 
vagyunk, hogy e tulajdon semmi más járulék
kal le nem nyomható ; tisztelet, csupán tehet
ség s munkásság által biztosítható, mert leg
inkább olly emberek összejövetelében, kik szel
lemileg munkálnak s küzdenek — észrevehető 
az: hogy Isten az embert saját képére terem
tő , hogy ő is mindenikben megismerje isteni 
származását. Időnkint közleni fogom ezen épen 
nem jelentéktelen egybejövetelek további kifej
letei. y ^ y

E S T I SZllCa.
C a r n e v a T  n a p l ó j a .

időn budapesti olva
sóink figyelme e so
rokra tapadt, már- 

^  l már vége a farsang-
A nak. Ma húshagyó 

kedd, annyi élet- 
« örömnek , annyi 

táncznak. annyi vidám nótának — s megmeg 
annyi banknótának sirató estvéje. Kívánjuk ne 
legyen siratója senki egéssége- szívéivé- vagy 
léleknyugalmának. Carneval ur tegnapelőtt vo
nult föl egész tarka udvarával a városi redout- 
termekben, s ma estve fog végbucsut venni a 
zenészeti híres bálban , mellyre annyi készüle
tek , mellvről annyi dicső hírek rebesgettetnek. 
De ne vágjunk be Carneval ur chronologiájá- 
ba , s vegyük rendre — utoljára az idén — tö
mötten telt naplóját.

Ma egyhete Traun grófnénál jött össze a 
fensőbb társaság, kinek estélyeit eleganczia 
bélyegzi és neme a fesztelenségnek. melly a 
franczia laisserallerjával egyhangú. T. grófné a- 
zon fölül az egyetlen egy urhölgy, kinek salonja 
nyitva áll a honi művészetnek. így gyönyör- 
ködteté minap is a jelenlevőket a fiatal Szé
kely csinos zongorázása, ki szép tehetséget

ügyes és érzelmes játszással párosítva, mél
tányló tapsokra ragadta hallgatóit. Magyar dal
lamai kivált megvillanvozták az egész salont. 
Hogy az öltözékek ez estve is szépnél szebbek 
valának , cela va sans dire. Örömmel szemlél
tünk egy szökefürtü elegáns nőt, lilaszín honi 
selyemkelmében díszelegni — melly habár olly 
tömött és különös értékű nem volt is mint kül
honi társaié, annál nemesbbé tette hordozója 
áldozatát. Illy lelkes nők többet használnának a 
honi gyáriparnak, mint a mennyi tulságosság a 
két magyar hazában. De menjünk tovább.

Ugyanazon estve Budavárosban is igen 
csinos piquenique tartatott, mellynek szebbnél 
szebb kisasszonyaiért több pestiek — egy má
sik Leanderként— hajóztak át az éjféli órák
ban , nem kicsiny szél kellő kíséretében.

Szerdán a művészek szép tánczmulatsá- 
ga lepte meg csinos elrendezése által a díszes 
vendégserget. A kis redoutterem zenekarzat 
alatti oszlopzata tribünné emelve s dús növé
nyek és virágok között magasló diadalívekkel 
földiszítve, valamint a márványzaton szét futó 
borostyánguirlandok igen nemes Ízlésre mutat
tak. A balfelőli roppant ablakok’ egyikét az 
ünnephez illő allegóriái festvény foglalta e l , 
melly E g y e s ü l j ü n k  fölirat' kíséretében a 
művészeteknek békés öszhangzatát képviselé. 
Bemenet minden vendég egy csinos kis illattár- 
czát (saché) kapott, mellynek tükre egyszers
mind a tánczrendet mutatta. A meghívó jegyek 
a múzsákat, művészet' emblémáit és koszorús 
neveket, minők Schiller . Bethoven, Kisfaludy, 
Kupeczky a magyar festő stb a legszebb Ízlés
ben szerkesztett arabeszkek között a legpom
pásabb kivitelben ábrázolák. Ezen arabeszkek 
közé valának foglalva az ünnep’ pártfogónői, 
kik abczei sorozattal díszelegtek közepett. Vol
tak pedig ezik  írónők, zene és színművésznők 
mindkét színháztól. kik aláírási ívekkel ellát
va Angolhonban Lady-patroness, Parisban pe
dig Dame-patronesseknek czimezvék. Megjegy
zést érdemel itt azon jellemző körülmény, mi
szerint a német színház’ tagjai közöl — a bált 
rendező szemleirónak minden visszálkodásokat 
nemzeti ellenszenveket egy közös művészeti 
harmóniába felolvasztani vágyó buzgó erőlkö
dései' daczára — sem egyetlen egy pártfogónő 
meg nem jelent, sem egy részvényes nem ta
lálkozott , mint gyanítjuk , azért, mert nemzeti 
nyelv vala kitűzve a jegyek, tánczrend és fest- 
vények’ tolmácsául. Ha Forst ur azt hiszi, hogy 
illy émelygős eszközökkel szilárdítja fólébredt 
nemzetiségünk közötti habzó helyzetét, avvagy 
bizonytalan jövendőjét azon idegen elemű mű
vészetnek, mellyet mint miénket túlhaladottat 
és üdvös vetélvre buzdítni képeset részünkről 
legalább kiküszöbölendőnek lenni eddig nem
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véltünk, akkor F. ur igenigen csalatkozik. F. 
ur nem gondolja meg, mikép növekedő ellen
szenvek' daczára egy közintézetet tartósan i- 
gazgatni nem lehet , mikép a közönség’ anti- 
pathiája F. urnák végre is nyakára fog nőni, 
és egyesek’ bárminő pártolását hiusítandja. F. 
urnák — mint értesítve vagyunk — egykét fősz 
tapinlatu tanácsosa van — kik kozott első he
lyen nevezi a közvélemény a derék, és kitar
tóan huzamos érdemeiért az intézettől színmű- 
vészi elsőségü nejével együtt elbocsátott Grill 
karmester’ helyébe igtatott fiatal és mindent, 
mi magyar , bizonyos megfoghatlan praepoten- 
cziával lenéző , gyalázó és üldöző W. urat, 
e rósz tanácsoknak fogja köszönhetni F. ur 
előbb hátrább azon súlyát a köz ellenszenvek
nek, melly ellen sehol és soha többé menek
vése nem lesz...

De hogy a művészbálra visszatérjünk, az 
egyike volt a farsang' naplója’ dicsőségeinek, 
fensőbb körökbül is látogatott, s Bauval ur' 
tigris-bálja’ daczára is reggeli 5 óráig lanka
datlan vigalommal átfonódó. Itt is Hutiray ur 
az, kinek virágdiszítmények’ dolgában elnöki 
forró köszönetét szavazunk. A Berlioz-pár, meg 
a hires zongorahős Dreyschock is megtisztelék 
jelenlétükkel e jól sikerült tánczünnepet, melly
— ha Isten éltet — jövő évben még sikerültebb, 
még fényesb leend.

Az-ezt követő csütörtöki urhÖlgypiqueni- 
que jórendin legszebbike volt ezen másszor is 
igen szép tánczalmoknak. Különösen szépíték 
azt a műveltebb osztályú nemesi rend’ csinos
nál csinosb hölgyei és urai, kik egyesülve a 
vigaság’ iobogója alatt honunk’ legfényesb ne
vű ivadékával tették azon dicső hölgykoszorut, 
melly bámulásra ragadja az idegent. Mert ná
lunk csakugyan az aristocratia az , melly a leg
szebb—bár mondhatnék a legmagyarabb—höl
gyeket is termeszti. A reggeli 8 óráig tánczoló 
vigalom’ házinője Majláth és Brunswich gróf- 
nék valónak, kik— mikint a farsang' egész fo
lyamán át a vezértánczos’ terhes tisztét annyi 
buzgalommal viselő legifj. Bethlen József gróf
— mindent megtőnek az ünnep’ lelkesítésére. 
Miért is a fiatal urnák ezennel — különös 
kiküldöttség általi meghatalmazás' értelmében
— az egész szeretetreméltó hölgyvilág’ nevé
ben forró köszönetét szavaztatni szeretnénk.

Nem lehet semmi szépet mondanunk az 
ezt megelőző védegyletbálról, melly egy álta
lános részvétlenség’ szomorú typusát hordozta 
üres hézagain. E tánczvigalom— nem képzel
jük miért? — sem a felső , sem a közép osz
tályban rokonszenvre nem talált, és mellyhez 
olly sok szép remény csatolva lön — ki sem 
hozta a napi költségeket. Illy hidegség mellett 
alig virágozand föl a honi ipar.

Vasárnap ellenben, azaz tegnapelőtt egy

pár száz alakos és nem alakos izzadozott Prí- 
vorszky ur jól rendezett C a m  e v a lo n e ün
nepében. Idén e volt a második bál, melly tűr
hető volt, s szánnunk kellene a derék Pr. u ra t , 
ha privát bálokra kibérlett tereméinek jövedel- 
mével nem pótolható vala közönséges báljainak 
sikerületlenségét. Hogy esik az , hogy a masz
kás bálok — legmulatságosbjai minden bálok
nak — évről évre hanyatlanak városunkban ? 
Sok csinos álzott szőtte tovább farsangon álti 
kalandjait, s hordozó ezúttal is orrnál fogva a 
vigyázatlan maszkvadászokat.

Végezetre még két tánczünnepről kellszó- 
lanunk, és avval be is végeztük volna ez idei 
farsangunk’ naplóját Egyik az országbíró fő
méltóságánál tegnap estve adatott fényes ünne
pély , mellynek többi között azon előnye is 
megvolt, miszerint a hölgyek ékköveket hasz
nálhattak öltözékeikhez, s mellynek honneur- 
jeiben a tisztelt házinőkön kívül a megyéjéből 
városunkba érkezett lelkes baranyai föispám 
helyettes Majláth György is osztakozott. A dí
szes vacsorával összekötött vigalom viradtig 
tánczoltatá a budapesti hölgyfüzért, s egyike 
volt a leglelkesedettebb farsangi tréfáknak.

Mi pedig a mai tánczvigalmat illeti, ezt a 
hangászegylet’ érdemes elnöke gr. Zichy Manó 
ur rendezte a redouttermekben , s már csak e- 
zen körülménynél fogva is átalános részvéttel 
találkozni ígérkezik. A jövedelem hangászati 
egyletünk’ javára fordítandó, mondják több 
mint 2000 bementi jegy elkapatott eddigelő.

S most — mert jövő számunkban már ko
molyabb szakába léptünk a kalendárnak—hadd 
érintsünk még röviden néhány hölgyöltözéket, 
melly a múlt hét tánczünnepein tűnt inkább 
ahhoz értő referensnőnk’ andaluz szépségű sze
meibe. Egy sötétkék koczkás grosgrain ruha 
két sor széles fekete csipkével, hozzá sötét- 
vörös bársonyfejék arany rojtokkal; egy sárga 
habos selvemruba, mellyhez egyetlen sárga toll 
szolgált fejdíszül; egy kék habos é s csíkos 
grosgrain ruha, elül mindkét oldalt csipkével 
szegve , s ehhez a főn piros rózsák ; aztán egy 
habos fehérruha, elül két sor csőgyöngygyel 
— en tab lie r— szegve, s ehhez aranyhimze- 
tes és tollbokrétás fehér fejdísz; s végül egy 
kék habos ruha , paszomántékítménynyel. hoz
zá aranycsipkéből készült, s cseresnyeszín 
bársonynyal ékített fejék tették a legelegánsabb 
nőöltözékeket. Kisasszonyokéi közöl egy fehér 
crepruha , zöld selyemmel s aranynyal hímez
ve , hozó zöld koszorú arany bimbókkal fejdí
szül ; aztan egy fehér illusionruha cseresznye
szín szalagok s hasonló fejdíszszel; egy másik 
ugyanollyan , csakhogy két sor atlaczszalaggal, 
s elül két sor füzér rózsák s gyöngyvirágokbul, 
hasonló virágú füzérrel a főn, valónak a szé
pek szebbjei, mikhez még egy öltözéket kell
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csatolnunk, a szép budavári tündérét, melly egy 
fehér illusionruhából állt hármas tunikával s 
szalmaszínszalaggal díszítve.

De hagyjuk oda Carneval urat és naplóját 
s végbucsut véve tőle egy időre — menjünk át 
a tánczról a zeneművészetre.

— Berlioz , e bámulatos Hectora a hangmü- 
vészetnek, két hangversenyben hallató classikus 
zenéjét. Berlioz urat korunk’ legnagyobb zene
szerzői közé sorozza egész világ, csak nevet
nünk kelle tehát, midőn egy két zugirót vagy 
bírálót ellene bezderkedni látónk. Szerzemé
nyeit mélység, higgadtság, jellemiség, és tan- 
szerüség bélyegzi, s azon fenséges modora az 
instrumentatiónak, mellyben e derék művész 
jelenleg csupán Mayerbeerrel osztozik. Azok, 
miket itt előadott, csupán kivont töredékek 
nagyszerű költeményekből, mellyeket hogy 
jobban értsünk, egészben kell vala hallanunk. 
A Harold’ svmphoniája, a vérpadra menet, va
lóságos remekei a hangszerzésnek. A prágaiak 
átalánosan ismeretesek zenészeti műveltségűk
rő l , a prágai kritika pedig ekkép szól — többi 
közt — ezen zenészeti óriásról: ,,Végre nekünk 
is lön alkalmunk a zeneművészet’ körében leg
nagyszerűbbet hallhatni. Berlioz Hektor fa
laink közt. Már két hangversenyt adott a so- 
phiaszigeti teremben, s egyet a kir. színház
ban , mellyek igen látogatottak valónak s a leg- 
fénvesb sikertől koronázvák, mit csak valaha 
Prága ért. Berlioz most élő hangszerzők leg
nagyobbika, ki legnagyszerűbb zenei gondola
tokkal megragadva, azokat csodateljesen keresz
tül vinni érti; ő ismeri a hangszerek hatalmát, 
s azokat akkép tudja használni, hogy az em
ber Önkénytelenül imára kulcsolja kezeit. Ha 
az ember Berliozt hallja, meggyőződik, mikép 
ő a legnagyobb mesterek müveit tanulmányává 
tette, nem azért, hogy gondolataikat ismételje, 
hanem hogy belőlük tanuljon, s utánozza, mit 
azokbul tanulni s utánozni kell. Szerzeményei 
érzelemteljes phantasiából származnak. A pa- 
theticus és magasztos helyekben mindenütt 
mint legnagyobb zeneköltő tűnik föl. Gondo
latai felségesek s merészek, a kifejezés pom
pás és szívható.“ Hogy azonban a mesterileg 
kezelt Rákóczinóta legélénkebben megvilla- 
nyozta hallgatóságát , az magától értetik. Alig 
leírható a benyomás, mit e darabban a hang
szerek hektori kezelése véghez visz. Berlioz 
ur innen a múlt szombati gőzössel Bécsen át 
Boroszlóba , és onnan újra Prágába szándéko
zik, hol zajos tapsok között vala kénytelen még 
két hangversenyt biztosítni. Berlioz utóbbi 
hangversenye — daczára a fölemelt árak—far
sangi tréfák- és számtalan bérszüneteinknek — 
tele színházban adaték, s újabb tanúságul szol
gált, nem délben adni az illyes színházi mu
tatványokat.

— Örömmel tudatjuk olvasóinkkal Ber
liozt illetőleg, hogy a minden szépre lelkesülő 
Batthyány Kázmér gróf, B. ur’ Rákóczi induló
jának partitúráját 500 frankkal megtisztelni s 
azt ezen tiszteletdíj mellett saját közremunkálá- 
sunk által magának megszerezni buzgólkodott. 
Ő mlga—mint értesültünk — a barátjának Zichy 
Manó grófnak igazgatósága alatti budapesti ze
neegyletnek kedveskedett a művel, melly azt 
már csak azért is teljesen megérdemli, mivel 
annyi dicséretes készséggel és minden érdek 
nélkül járult Berlioz ur’ szerzeményeinek nagy- 
szerüebb előadhatásához. A nemes grófnak e 
tette mindenesetre annyival inéltánylandóbb, 
mentői ritkább phaenixmadár magasbjaink' kö
rében. Illyennek szeretném én a dús magyar 
aristocratákat.

— Múlt. vasárnap a remekkezü és át 
meg át művészi egyéniségű fiatal Drevschock 
bájolta el bámulandó játékával a redouti hall
gatóságot. D. ur a legjelesb zongorahősök’ e- 
gyike. Gyönyörű szerzeményei közöl az Inquie
tude , meg a ,God save the Queen1 angol nép
dal fölötti változatok (csupán balkézzel játsz- 
vák) lepték meg leginkább a bámuló sokasá
got. Mi kik D. ur művészi szerzeményeit is
merni szerencsések vagyunk , sok szép müél- 
vet ígérünk az értő közönségnek. Egyike e 
szebbeknek a C a m p a n e l l a  czimü minden
hol osztatlan tetszésben részesült szerzeménye. 
Holnapután adandó jövő versenyére már majd 
minden zártszékek megrendelve lenni mon
datnak.

— Liszt barátunk és honunkba még Becs
be sem érkezett, s jövő hó’ vasárnapjain a- 
dandó rég sóvárgott hangversenyeire már is 
majd minden zártszék el van már foglalva. Re
méljük hogy a nagy művész Pestet is újra meg- 
lálogatandja.

— Hasonlólag váratik a pesti születésű 
kis Joachim, hegedűsök egyik legjelesbike, ki 
tetemes pártolásban részesült vala Bécs városa 
míiértő hallgatóságánál. Magunk ismerjük a fia
tal művész’ nagy talentomát, s öt eleve köz 
figyelembe ajánljuk.

— A közelebbi művészeti választmány 
végre nagy bajjal és viták után elhatározta , 
hogy a részvények' után bejövő pénzek eg y  
n e g y e d e  jelesb hazai festmények megszer
zésére fordíttassék. Istenért! hát olly nagy 
megerőltetésébe került-e ez olcsó hazafiság a 
nagvtiszteletü választmánynak ?

— Degré’ legújabb darabját — minden 
gyongesége mellett is — fóntartá egy pár jól 
sikerült jelenete, s az ügyekező előadás. D. 
ur’ jelen darabja — Félreismert Lángész — azok 
közöli, mellyekról bírálatot Írnunk bajos volna; 
az időre s egy higgadtabb közönségre bízzuk 
annak bírálatát. E darab akárhol adassék vidéken.
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hihetőleg bukni fog, habár több helyeken lat
szik benne drámaírói hivatás.

__ Múlt héten újra vadászni kezdének
sportsmaneink. Egy nyakas szarvas 5 óráthur- 
czolta meg változtatva neki rugaszkodott ira
mokban a lovas serget. Ahajhászat vidám volt 
volna, ha a legiszonyúbb szél és zivatar — 
épen a melly napra világvége volt jósolva — 
nem savanyította volna meg gentlemaneink' fér
fias Örömeit. Itt megint fiatal hazámfiát gr. B. I. 
urat kell többi jeles vadászok között kiemel
nünk, ki épen olly fáradhatlan hajhász mint 
minő kidönthetlen tánczvezér.

— H u n y a d y  L á s z l ó  nem sokára 
Kassán kerül alkalmasint előadásra. Épen most 
vagyunk alkudozásban a föltételek fölött, mi 
mellett a dalmű’ partitúrája egy kassai four’ 
számára megküldessék, ki annak ottani elő
adását eszközlendő lesz.

-— Opera dolgában ezután várunk több 
érdekest. Erdélyi hirlapokbul olvassuk, hogy 
Kolozsvárt az ,Ördög része1 már adatott; váj
jon mikép van a z , hogy a kolozsváriak hama
rabb jutnak az operához mint mi? miután—ha 
nem csalatkozunk — az ottani társaság csak 
mieinktől kapta volna meg a partitúrát. A né
met színházban meg Forst ur színpadosítja rop
pant előkészületekkel Don S e b a s t i a n t ;  fé
nyes díszítmények s még fényesb öltözetek 
igértetnek. Ez opera már rég h e v e r  nálunk. 
Kár az újdonság’ érdekét ekkép mások’ részé
re engedni. Azonban, mint mondók, vége úgy 
is a farsangnak, s most már annál nagyobb 
erélyt fejtend ki operánk. Vederemo.

— Az érdekesnek lenni ígérkező H a z a i  r e j 
t e l m e k b ő l  a 4. és 5-ik füzetek megjelentek. 
Ajánljuk a becses regényt az olvasóközönség’ 
figyelmébe. A munka megfelel czimének, mert 
a tér, mellyen mozog, a nép, mellyet ismer
tet, s a mi n t  azt ismerteti iró, eddig valóban 
rejtelmek valónak. Az első füzetek még mind 
csak a regény’ bevezetésével foglalkoznak. Ha 
majd megjelenik az egész, mindenesetre terje- 
delmesb czikkben fogunk felőle szólani.

— Napokban kaptuk meg a Vahot Imre 
ur által kiadott „ M a g y a r f ö l d  és n é p e i ,  
eredeti képekbeu’1 czimü föld- és népismei, 
statistical és történeti folyóirat’ 1-ső füzetét. 
Czélja e vállalatnak, mint az előszóban Fényes 
Elek ur említi, ,,a magyar birodalom’ neveze- 
tesb helységeit, várait, érdekesb épületeit, szebb, 
regényesb tájait, s egyszersmind különféle nép
fajait , sajátosabb népviseleteit, természet után 
dolgozott eredeti képekben, megismertetni.“ A 
szöveg atnézetét s részint írását Fényes Elek, 
a történeti adatok átnézését s részint Írását 
pedig Luczenbacher urak vállalták el. A válla
lat tehát szép, méltánylandó, pártolásra érde

mes. Előttünk az 1-ső fűzet. Megnyitja ezt az 
előszó után Magyarország’ átalános statisticája, 
mellynek folytatása igértetik. Ezután a K á r 
p á t o k  ismertetnek, továbbá K a s s a ,  sz. k. 
város, s végül az „ egr i  n é p . “ A szöveg, ki
vált a három első czikké , igen jó , czélszerü, 
tanulságosan mulattató. De nem vagyunk meg
elégedve egyátalában a képekkel. A T á t r a  
K. Lomnicztól levéve — akármi, csak nem a 
Tátra , s ki e kép után akarná képzelni e gyö
nyörű hegységet, nagyon megjárná. A kassai 
sz. E r z s é b e t  e g y h á z  sem kielégítő rajz, 
még kevesbbé az pedig az e g r i  n é p v i s e 
let .  Mindhárom rajz Medve Imre űré, ki tel
jességgel nem bir annyi rajzolói tehetséggel, 
hogy illy vállalathoz ma már méltán kötött igé
nyeket kielégítni képes volna. Kár tehát, hogy 
a vállalkozók nem gondoskodtak hűbb, ügyes 
rajzokrul. A munkára még folyvást s n á l u n k  
is előfizethetni, az első 6 füzetre 3 pftjával.

— H a l á s z y  J ó z s e f  ur’ L e o n a  né 
g y e s e i ,  mik a nemzeti kör második táncz- 
vigalmában nagy tetszéssel fogadva lőnek , na
pokban hagyják el a sajtót. Nevét a szép s lel
kes urnötül bírja , kinek ajánlva van, t.i. Cse- 
konicsné ő ligától. Az idei farsang’utóemlékeül 
igen ajánlható szerzemény lesz zongorázó höl
gyek s uracsok’ számára.

— A hajóhíd’ berakása körül mozognak. 
A gőzösek már minden irányban rendesen meg
kezdők járásukat. Tavaszlik.

NECROLOG.
Sajgóbban , érezhetőbben , alig sújthat va- 

la az enyészet’ pallosa íróink’ kicsinyke táborá
ban, mint midőn a körében olly kipólolhatlan 
bajnoktul V ajda P e t e r - t ő l  fosztó azt 
meg. — Élet és irodalom egy tiszta, ős kele
ti vérünkre emlékeztető, jellemtypust veszté
nek benne, typust, melly minél tovább lakunk 
itt nyugaton, minél szabadabban s nagyobb 
mértékben hat ránk az európai népekkeli érint
kezés , annál ritkább leszen. K e l e t i  b e s z é -  
l y e i r e ,  Da l hon- á r a  gondolok. Ezeket,mint 
minden müveit, azon keleties költőiség leheli 
át, melly az ezeregy éj’ bájos tündérzeteit szo- 
v é . s mellyet Vajdánkban európai műveltség 
zománczozott. És e költőiséghez illő, ennek 
megfelelő a nyelv, mellyen ő énekelt. Igaz ma
gyar nyelv — művelten keleti, minővel nem bí- 
ra kívüle senki, mert az irány, mellyben ős
nyelvét a korán hunyt müveié, nem talált kö
vetőkre. Nyugati kaptára vonjuk gyönyörű kin
csünket, é s — törpülünk. Nyelvünk lassankint 
elveszti azon őserőt, költői magasságot, mely- 
lyel birt, eredeti jelleme belelörpül a nyugati- 
ság'vizenyősségébe, s lesz— félek — kor, melly 
Vajda’ iratait commentár nélkül meg sem érten-
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di. Nem ok nélkül mondom h á t , mikép Vajda' 
halála pótolhatlan veszteség. De nem csak mint 
kelet’ költére vala ő büszkeségünk; a komoly, 
kivált pedig a természettudományok s észtan 
egy álirányok által soha meg nem zavart, egés- 
séges nézetű, mély elméletü főt vesztének ben
ne, Nevelési működése is tollal és szóval fe- 
lejthetlen polgárrá koszoruzá őt. A szarvasi ta
noda büszke vala tudós tanárára.

Az elhunyt még csak 40 éves vala, midőn 
lenni megszűnt. Neki, ki a természet’ tisztalelkü 
áldora volt , ki annak szent törvényeit híven 
megtartá mindig s mindenütt, mégis élte’ leg
delibb korában kellett meghalnia. Távol legyen, 
hogy epicuri nézetekre czéloznánk, de nekünk 
úgy tetszik, mikép minden macrobioticai élet- 
szabályozgatások in ultima analysi nem egye
bek mint — vanitatum vanitas !

Béke a koránhunyott’ porainak ! szelleme 
lengjen nemtőként nyelvünk s irodalmunk fö
lött !

mm mk.
ÉVA. 1S46. A szeretet 
és őszinte öröm’ nyilat

kozatának kimutatása 
sgyüjté össze Hunvadme- 
gye’ ifjúságát télutó’ 3- 
dikára, szeretve tisztelt 
főispánunk Nopcsa Lász

ló  ur ő mélt.’ kedvelt 
neje’mélt. Kozma Ágnes 

urhölgy’ névünnepét megülni. Ez ünnep télhó’ 
21-kén vala ugyan tartandó, de egy közszere
tetben álló hölgy’ véletlen kimúlta miatt ekkor
ra halasztatott. — Két megye’ úri koszorúja 
vala ez ünnepélyen látható, mert a szomszéd 
zarándiak is, kiket részint rokonság, részint a 
barátság’ érzete csatol a megtisztelt nőhöz, el 
jövének közörömünkben résztvenni. 8 órakor 
kezdődött meg a zene s a könnyű ifjúság szin
te viradtig élvezé a táncz' Örömeit. — A gazd- 
asszonyi kötelességet a müveit és kellemdús , 
igazán magyar szellemű Barcsai Susánna, Eper 
jesi Ignácznő ő nagysága — valamint a gazdáit 
kedvelt férje valának szívesek elvállalni, s a 
mindenekbeni éber figyelem ismét bebizonyí- 
t á , hogy ő nga a ma olly ritkává lett legjobb 
magyar gazdasszonyoknak egyike. A megtisz
telt nő beléptekor háromszoros é l j e n  zajba 
tört ki a vendégsereg’hő öröme, és e közöröm
hez csatolom én is magamét. De mielőtt so
raim’ bezárnám, egy kérésem van hozzád tisz
ta jóságu nő , hozzád ki erődet és segélyedet

soha sem tagadód meg o t t , hol a tett czélsze- 
rüségéről meggyőződéi, és hozzátok is Hunyad- 
megye' lelkes leányi; — s e kérésemet ti, kiknek 
magasztos kebletek s angyaljóságu szivetek min
den üdvösnek és szépnek tárva áll, nemde meg
hallgatjátok ? Van egy árva gyermek e honban, 
tehetetlen és szegény— de egy jövő nemzedék’ 
nagyságát s újjászületését hordja keblében, s 
ez a k i s d e d o v o d a ; e z  árva gyermeket aka
rom én nálatok meghonosítni,— s ti sietendtek, 
mint e hazának több lelkes leányi, ápolva pár
tolástok alá venni, sietendtek, mert irgalom 
lakik kebletekben, s midőn illy üdves czél’ ki
vitelét elvállalótok, az erény’ legnemesbikét 
gyakoroljátok. — Ezért a jövő évi ágnesnapi 
bált azzal koszoruzzátok meg, ha mindenitek 
saját szép keze’ készítményével siet e szent 
czélt ,,a kisdedovoda’ megalapítását“ előmoz
dítani. A müvek sorshúzás utján lennének ki- 
játszandók. Szeretem hinni, hogy egyetlen egy 
leánya sem lesz e megyének , ki édes örömmel 
ne járulna fölhívásomhoz. — Végre uradalmi 
főnök Dindár József és grófnéjának, mivel ter
meit szives vala átengedni, úgy táblabiró Nagy 
Sándor urnák is , ki az ünnepély’ kivitelében 
legtöbb részt vön , köszönetét mond

ILYEVÁRI LÁSZLÓ.
— KOLOZSVÁR, télutó’ 2. Mint hallók 

N. szebeni tudósításokbul, gr. Béldi Györgynek 
b. Bruckenthal Berta kisasszonynyah lakodalma 
múlt hó’ utósó napjaiban megtörtént, ügy vesz- 
szük észre, az idéni hosszú farsangot használ
ják ifjaink , mert ugyancsak napirenden vannak 
a házasságok s mátkaságok.

HIRVÁRY AUREL.
UNGVÁR , télhó’ 28. Rólunk úgyis ke

veset hall a nagyvilág; divatvilágunk közönbös, 
zene s színköreink ritkák, csupán casinonkba 
vonulva füst, olvasás, kártya s tekézéssel tölt
jük egyformán haladó napjainkat. Illyeténképen 
hát élünk!!! — és hogy ne tudatnók másokkal 
is , ha életrendszerünket újdonság, vagy is vál
tozékonyságok fölzavarják. Először is tehát szí
nészeink vannak, Abdái és Lángh’ igazgatása 
alatt. A színlapon ugyan csak egyik igazgató’ 
neve áll nyomva , hanem mint hallottuk rész
vényesek— na de ez ránk nem tartozik. De 
mit fog arra mondani t. szerkesztő ur, ha irom, 
hogy kielégítő repertórium mellett is gyér kö
zönség látogatja őket (egykét estvét kivéve). 
Semmi pártolás ! — részvétlenség ! —  Tehetősb 
része a közönségnek honn marad a dohányfüst 
miatt. Hát uraim! egy kis élvezetért nem nél
külözhetjük azt a pipát? vagy nincsenek-e fel
vonás közti szünetek ? hiszen a szomszédajtó 
casinonkba nyílik, nem sétálhatunk át egyet 
szippantani? Más része pedig azért tnem jár, 
hogy a dohányzást perczig sem nélkülözheti, 
mondván ,,én bizony a komédiáért nem róva-
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tom magam a dohányzásért ej ej !! 
Szeretném tudni mi czelja füstölésének , s 
miért csinál kéményt szájából olly ember, ki 
a dohányzást, egéssége’ csorbulása’ hiányával 
nélkülözheti — hát a komédiáért kell letenni a 
pipát9 o 19. század!! bizony sovány kebel az, 
rnellyet nők iránt tartozó tisztelet nem melegít. 
Ehhez járul még , hogy első padba nők közé 
ülünk s föltett föveggel convcrsálunk — vagy 
a mécs előtti deszkához támaszkodva félre vág
juk kalapunkat s bodor füstök közt bocsátjuk 
hő pillanatinkat a közönség közé, hiába, gőz
zel, füsttel jár már szekér, hajó — úgy is füst 
rövid éltünk! Bocsánat az eltérésért, de az 
igazat ki szoktam mondani , ha szinte fejem 
betörik is.

Halljuk ezt is ! — Ungvárt 25-kén vásár 
s illyenkor aztán bál is szokott lenni, az úgy 
nevezett P á 1 i b á 1. Természetes, hogy illyen
kor csak lehet népforrongás, s bár sarunk meg
lehetős volt, mégis szépen összegyűltünk,— 
és itt is botrányra. Tánczvigalomba ugy-e az
ért jönek, hogy együtt barátságosan mulas
sanak? mi azt sem úgy szoktuk, mi bejövünk, 
különkülön egy t r u p p o t  formálunk, s csak 
úgy kaczagjuk aztán az előttünk elsétáló vagy 
tánczolókat,— a mi több felkiabálunk ,,ne húzd 
még Józsi a francziát, még N. nem jött föl — 
nem lehet addig tánczolni.“ Azonban az idő 
halad, a szünóra eljő, s a lánczrenden kinyo
mott eljárandók nem tánczoltathatnak el, a 
szünóra után magyarral kezdődnék ismét a vi
galom— igen de az előbb említettek francziát 
vagy bokortánczot kiáltanak hatalmasan, a több
ség magyart,— ebből lárma, személyeskedés, 
fenyegetés keletkezik , a jámbor czigányoknak 
50 pálcza igértetik , szóval az egészből az jő 
ki, hogy aztán minden következett zenedara
bon kiabálás, vitatkozás folyt, annyira, hogy 
a nők lassankint eloszoltak s a mulatságnak 
vége szakadt.1) Az egésznek vége az lön,hogy 
másnap a fiatalság megintetett, — estve pedig 
a második tánczvigalomban az említett társulat 
háborítlanul mulatott — s köztük

CSIPDESŐI.

pipafüstje, meg a vigalmi zene, nyom nélkül 
sodortatnak el az idő’ árjában ,,Nous avons 
bien assez á faire de nons occuper de nous 
mérne“ — mond Balzac, vagyis magyarul : ,,ki
ki magának.“ — Elég az hozzá, Baján e hó’ 3- 
dikán a nemzeti casino adta díszes vigalomban, 
nem igen sokan, —  mert már is unni kezdjük a 
vígságokat , — tehát mintegy 290-en tündéri- 
leg mulattunk,— a 60 pftnyi tiszta jövedelem’ 
\  része a kórházra, a többi a társaság’ könyv
tára’ szaporítására fordíttatik. — A Baja fölött 
csavargó Duna sok erővel átvágatván, vigasz
talásunkra láttuk e napokban, mikép fog talán 
sikerülni a m ü , minthogy az e vidékeknek bú
csút integetett szőke szomszéd „könnyű hab
jai arra lejtnek“ merre „Baja és vidéke’ néma 
vágyai kelnek.“ A szabadkai ifjúság adta igen 
igen pompás bálok f. hó’ 7-kén és 21-kén fog
ják az e táji előkelőbbeket a polgári casino’ 
termébe édesgetni. — A védegylet’ szabadkavi- 
déki osztálya az ipar és mezei gazdaság' érde
kében f. hó’ 17-kén gyűlést fogván tartani, erre 
a többi bácsi vidéki osztályokat is meghívja,— 
valamint az ez alkalommal tartandó vigalomra. 
— A Jankováczon múlt hó’ 26-kán tartott egy
leti tánczvigalom a mostoha idő daczára is szá
mos vidékieket vonza össze egy kellemes kör
be, és mi úgy tettünk, — mint a teremben lát
ható világított szavakból értesültünk, ezek pe
dig azt mondották:

Honleányok,és honfiak 
Egyesülve vigadjunk,

Honszeretet s egyetértés
Legyen mindig jelszavunk.

K.
N yila tkoza t.  ‘).

A ,,Honderü“ben Debreczeni Hircsengő 
ez. alatt Debreczeni paprika aláírással megje
lent czikkeket nem én írtam Debreczenben 
1846. télutó’ 16-kán. BOROS ISTVÁN.2)

1) A czáfolatot Debreczenbül jövőre. Szerk.
2) Ön’ kivánata szerint, ezt ezennel bizonyítja a

Szerk.

—- BÁCSKA , télutó 5-kén. Hogy mi is 
élünk, tagadni nem lehet, mert vigadunk és 
tánczolunk ; — és ez szerencse , mert különben 
annak a ki e vidékről egyéb olvasást érdemlő 
hirecskét akarna közleni, a „nagy májú lúd’ 
tollából jó darabot kellene elrágnia, mig czél- 
jat elérné. Kisdedóvás, takarékpénztár, gaz
dasági egyesület s más philanlropiai intézkedé
sek létrehozásában egy csöpet sem törjük fe
jünket , mindennapi tetteink, mint a casino

1) Gyönyörű mulatság! Szerk.
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9. SZÁM. KEDD. TAVASZELŐ’ 4. 1846.

V. S Z Á N A L O M .
Sírni kell a sirókkal. 

H o r á t z.

KEDVES TERIM!
A szánalom fájó érzés : boldog, kinek 

nincs kin szánakoznia, boldogabb, kin nincs 
miért szánakozni, s legboldogabb, ki azt a 
szükség’ esetében is elég erős megvetni. 
A szánalom önkilegesen szeretetet, tárgyila
gosan szerencsétlenséget föltételez; vagy
is, mint legtöbb érzelmeink, a szánalom is 
összetett érzés : az öröm és fájdalom’ ve- 
gyüléke. — A szeretet örömet, a szeren
csétlenség fájdalmat okoz. — A mi az el
sőt illeti : szeretnünk kell minmagunkat, 
s szeretnünk azt, kin szánakozunk. Min
magunkat?! s van-e ki önmagát ne szeres
se? — több mint gondolnék, kedves Te
rim. A fösvény, ki semmit nem élvezve 
tengi le gyümölcstelen életét, kit azon tu
dat, hogy kincsei vannak, teljesen boldo
gít, akarja, de nem tudja magát szeretni; 
— az öngyilkos, ki halállal cseréli fel éle
tét, ki beteg képzelmében a lenni és nem 
lenni közt, az utósót tartja kisebb rosz- 
nak, szinte észszerütlenül szereti magát; 
észszerütlenül pedig, vagyis károsan sze
retni magát, annyit tesz, mint gyülölség- 
gel viseltetni maga iránt. Ahhoz azonban, 
hogy szánakozók legyünk, a minmagunk 
iránti észszerű szeretet csupán annyiban 
szükséges, mennyiben ebből foly ki mások 
iránti szeretetünk is. Minél észszerűbb sze
retettel viseltetem magam iránt, annál in
kább szerethetem embertársaimat is, s mi
nél inkább szeretem ezeket, annál nagyobb

mértékben vagyok képes balsorsukon szá
nakozni. Barátink-, rokoninkon, szóval a- 
zokon, kiket legjobban szeretünk, legin
kább szoktunk szánakozni. — A mi a szá
nalom’ tárgyilagosságát, a szerencsétlen
séget illeti, mindjárt első tekintetre szabá
lyul állíthatni fel, miszerint minél sujtóbb 
s szomorúbb szeretteink’ sorsa, annál na
gyobb s fájóbb azokoni szánakozásunk. A 
szánalom’ tárgyilagosságából lehet annak 
sokszínűségét is megmagyarázni. Nem csak 
a szerencsétlenség’ misége és minősége, 
de az időnek, mellyben az történt, külön
bözősége is, különbözővé teszi szivünk’ 
szánakozó érzéseit. !A szerint, a mint múlt, 
jelen s jövő a baj, különböző szánakozá
sunk is. Múlt és jövő balsorson, azon, mert 
elmúlt, ezen mert a jövő bajt sohsem akar
juk bizonyosan megtörténendőnek hinni, s 
fájdalmainkban legkivált szeretünk remél
ni, nem szánakozhatunk olly érzékenyen, 
mint a jelen bajokon. Egészen különböző 
elemű a fájdalom, mellyet akkor érezek, 
midőn valakit leélt szerencsétlen napjaiért 
sajnálok, attól, midőn ugyanazt a jelenben 
látom szenvedni, vagy sejtem a jövő sze
rencsétlenséget, mellyen túlesnie keilend. 
A régi kor’ leánya, midőn a kedvese’ po
rait magában rejtő hamvveder fölött kese
reg, némi nyugalommal, gyászolva szána
kozik; — a dúsgazdagot, kit véletlen eset 
gyámoltalan szegénvnyé tön, résztvevő 
bánattal szánjuk; — a vétkesen végre, ki- 

1
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nek kínpadon végzendő élete’ perczei ki- 
számítvák, aggó fájdalommal, félve szána
kozunk. Mindezen esetekben lényegileg 
egy elemű ugyan a szánalom, de nyilatko
zása, mellyet itt az időnek különbözősége 
tesz egyenlőtlenné, teljesen különböző szí
nezetű. Legészrevehetőbb azonban e kü
lönbözőség azon esetben, midőn gyámolta
lan kislelkün, ki nagyrészint önmaga oka 
szerencsétlenségének, s erős, magasztos 
jellemű férfiun, kit természet fölötti okok 
tőnek tönkre, szánakozunk. — Nem min
denkit szerethetvén egyképen, s a szeren
csétlenség is idő és nagyság szerint al
kalmilag különbözvén, alig lehető ugyan, 
hogy az illy sokszerüen módosított szá
nalom’minden nemei saját szavakkal meg
jegyeztethessenek; mindazáltal a lélektani 
ismeretek’ szükségessége följogosít meg
jósolnom, hogy azoknak művelői ezen ér
zés’ főbb nemeire, idővel, jellemző szava
kat alkotandnak.

A mint pedig igaz , hogy a szánalom, 
azon szeretetnek, mellyel bizonyos sze
mély iránt viseltetünk, s azon kedvetlen
ségnek, mellyet annak szerencsétlensége 
idézett elő, vegyüléke, úgy igaz egyszers
mind, hogy szivünk’ ezen szép érzése ki
sebb nagyobb mértékben mindig kellemes 
hatású. Mondod, fájó érzésnek állítám a 
szánalmat, de vájjon nincs-e a fájdalom
ban is élv? s a fájdalom maga nem a kel
lemes és kellemetlen érzés’ ószhangzatlan 
együvéfolyása-e? s a nevetés, melly a si
rásnak ellentéte, nem szinte az öröm és 
fájdalom’ meglepő együvéölelkezése-e ? A 
lélektan kedves Terim! szellemi vegytan, 
melly az öröm- és fájdalomból, a szív’ e 
két főérzéséböl, minden más érzést kiér
telmezhet. —

Esz egyedül nem boldogíthat földi 
lényt; éreznünk, élveznünk s boldogulhat
nunk kell. A száraz okoskodás egyedül sok 
esetben szívtelenekké tenné az embereket, 
ha az ész’ működéseit szánakozó szív nem 
vezérelné. Nagylelkűség, szelídség, em
berszeretet, nem .egyebek, mint a szána
kozás’ gyermekei. A barátság is a szünet

nélkül tartó szánakozás’ gyümölcse, mert 
kívánni, hogy társunk boldog legyen, any- 
nyit tesz , mint kívánni, hogy ne szenved
jen, hogy ne szánakozhassunk rajta.

Ki az emberben, kedves Terim! ké
pességet fejleszt, minden , hogy észtani 
nyelven szóljak, tökélytelenségen szána
kozni, az erkölcsi tekintetben hálás elis
merésre érdemes; mert a szánalmi érzé
sek mindig és mindenki’ szivét javítják. 
Vérmérsékletünktől is, de legkivált nevel
tetésünk- s kedvező életkörülményeinktől 
függ beléletíink’ gyöngéddé idomítása; a 
szülék’ tehetsége- s különbségében áll, 
gyermekeik’ fogékony kebelét gyöngéd és 
érezővé képezni, s e kötelesség annyira 
lelkismeretes dolog, miszerint bizton ál
líthatni, hogy kik ezt teljesítni elmulaszt
ják, a világ’ tökélyesbülése ellen vétkez
nek. A szív’ természeti ösztönében van, 
miszerint a kellemetlen benyomások’ okait 
kikutatni s elhárítani (igyekszik, s igy ki 
mások’ balsorsán szánakozik, egyszers
mind törekednie kell, azt lehetőleg enyhí
teni s megszüntetni. De egyébkint is csak 
nemes kebel’ tulajdona mások’ balsorsa i- 
ránt részvevő aggalommal viseltetni, s a 
szánalmat lélektani okokbul a szívjóság’ 
leghübb hévmérüjének tarthatván, állítom, 
hogy a legszánakozóbb ember a legjobb 
ember. Van-e iskola, melly az embert jó
vá, erényessé nagyobb sikerrel képezhes
se, mint a színház, mellyben alapos irányú 
drámák adatnak? van-e, mi a kebelt in
kább nemesíthesse, mint ha az az élet’ ösz- 
szeütköző viszonyait akkép látja együvé 
szembesítve, hogy a roszat gyűlölnie s a 
jót szeretnie kell? S mi a drámák, a lélek
tani okszerűséggel előállított drámák’ alap
eleme? — Lessing és Mendelssohn köny
veket írtak össze, a fölött értekezők : az 
erény’ magasztosságának csodálása, vagy 
a megbuktatott erényességem' szánalom-e 
a főelem a szomorujátékban, s hosszas és 
mély észlelések után is abban állapodtak 
meg, miszerint a drámaírónak magasztos 
jellemeket kell ugyan okvetlenül festenie, 
de a szánalomra, mint müvei’ alapelemére,

-cr
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főleg tekintettel lennie. Az erényt nagysá
gában mindig csodáljuk, s a roszak még 
inkább tán, mint a jók, kik azt könnyen 
teljesíthető kötelességnek látják; de ha- 
tósb, nagyszerűbb e csodálás, ha az eré
nyesség’ bukásán szánakozó könyekre fa
kasztatunk. S ez okbul állítani merem, hogy 
Shakspearnak az összes emberiség’ morá
lis kiképezésében annyi érdeme van, meny
nyi száz más nagy embernek nincs, s meny
nyit neki túlzott dicsőítéssel is képtelenek 
vagyunk visszafizetni.

Kincs érzés a szívben, melly igény
telenebb- s önzetlenebbnek tetszenék, mint 
a szánalom, — pedig, kedves Terim! en
nek is észszerű önzés ad életet. — Kell, 
hogy mindenben észszerűen önzők le
gyünk : — igénytelenség, önmegtagadás, 
érdeketlenség, sőt maga a hazafiuság is, 
olly erények, mellyeket a magunk iránti 
észszerűden szeretet tön szükségessé. — 
Azon pillanatban, midőn szenvedni látjuk 
társunkat, minmagunkra gondolunk, bele
képzeljük magunkat a szenvedő’ helyzeté
be, sajátunkká teszszük fájdalmát, mit ö 
szenved, kisebb mértékben szenvedjük mi 
is, mert a gondolat : igy szenvedni, meg
rázkódtatja idegeinket. S minél nagyobb a 
lehetőség, azon társunk’ sorsára jutnunk, 
kin szánakozunk, annál érzékenyebb, meg- 
hatóbb szánakozásunk. — Az állatok csak 
hasonfaju állatok’ fájdalomkijelentésén in
dulnak fel, az ember, itélőtehetségénél fog
va, minden lény’ sorsa iránt részvéttel vi
seltetik ugyan, de szerettei’ szerencsétlen
ségét legkivált szokta megsiratni, mindez 
pedig azt látszik tanusítni, hogy ezen ér
zésünk is nagy részben önszeretetünk’ ki
folyása. Lendvayt, a színpadon megholtat, 
azon egyszerű okbul is, mert hiszen ren
desen föl szokott támadni, bohóság volna 
megsiratnunk, ha saját magunkat bele nem 
képzelnék szerepébe, ha nem képzelnök, 
mi ínos volna nekünk annyit szenvedni 
A szánalomnak az észszerű önzésbőli kö- 
vetkeztethetését bizonyítja az is, hogy — 
bár kisebb mértékben — azokon is kell

szánakoznunk, kik iránt egvébkint legki
sebb rokonszenwel sem viseltetünk.

Miért szánakozóbbak a nők, mint a 
férfiak ? Először mert gyöngébb idegzetü- 
ek, s másodszor, mert szép lélekre minden 
nagyobb hatással van, öröme és fájdalma 
nagyobb és gyakoribb. Minden tárgyban 
okot lel szánakozni, hálát adni, fájlalni, 
búsulni. Az érzelmek kincsei, de busítói 
is. Elmondhatni : a szép lélek megfizeti 
szépsége’ díját — szenvedéseiben. A lé
lek’ szépsége, széptanilag értelmezve, nem 
csupán érzelemgyöngédségben áll ugyan, 
mert hogy szép legyen, jóságon kül ter- 
jelmes ismeretekkel, műveltséggel is kell 
birnia, de a szánalom kizárólag érzelme
ken alapulván, érzelmekben pedig a női 
szív átalánosan szebb, gyöngédebb lévén, 
szépségének e tekintetbeni tulnyomósága 
tagadhatlan. Igen hat, kedves Terim! a 
szív’ gyöngéddé képezésére az életmód is, 
s vannak életnemek, mellyek keménynyé, 
sőt nagyobb szenvedések iránt is közö
nyössé edzik a szivet, s vannak ism ét, 
mellyek annak gyöngéd s érzővé képezé
sére nagy hatással bírnak. A vadászok, 
tengerészek, harczfiak rendesen kemé
nyebb szivüek, mint a szobrászok, költők 
és színészek.

Szerencsésnek mondám, kinek sem 
szánni, sem szánatni nincs oka ; de ahhoz 
képest, a kin bűne miatt szánakozunk, sze
rencsés még az is, ki iránt, mert ártatla
nul szenved, viseltetünk részvéttel, s élő
halott, kinek önmagán kell szánakoznia!

FEKETE LAJOS.

—+̂ ><4+—

EMLÉKLAPOK EGY FŐRANGÚ 
HÖLGYHEZ.

XXV.

El bús enyészet! életünk rövid,
Emberhez ő mindig korán jön el —
A sok sóhaj végtére megtörik;
Az élet észrevétlen lebben el.
S ahhoz, kinél szerelmet nem talál.
Mindig előbb — előbb jön a halál.
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Élet! hullámzó kéjpohárt nekem !
Hol hű szerelmek* édes kéje forr;
A kínpohárból ittam eleget,
Mint senki még, én ittam annyiszor.
A nagy pohárból, sors ! csak egy italt !
A míg kiittam —  életem kitart.

XXVI.

Altass el, élet, álmát hozz reám,
E bús való igen hideg nekem ;
Utána simák minden vágyaim,
S nem látom őt, csak álomban, jelen.
Á l m á t  reám ! s ha h o s s z a t  álmadom : 
Küldjétek ö t  —  f e l é b r e s z t  angyalom!

— —

DIAMANTE.
TÖRTÉNETI VÁZLAT A LEGÚJABB MÚLTBÓL.

IRTA JÓSIKA MIKLÓS.
i.

em régiben még, ki Ca
ligulát, Nérót, Don Mi- 
guelt és Gundebergát 
egy személyben akarta 
látni : nem kelle agg 

s.krónikákat felforgatnia, 
nem kelle a földet megkerülnie, — mert 
Ali Telepéni, a híres janinai pasa még élt. 
— Itt csak egy rövid vázlatot szakítunk ki 
ezen átoktelt életből, állításunk’ igazlására.

Egy szép tavaszi napon Ali pasa se
regével Gardichi ellen indult. E város ba
josan és büszkén emelkedik magas hegyen, 
mellyröl egyre a legszebb déli vidékek kö
zöl nyílik dús, terjedt, virító kilátás. Ta
vak, mint odavetett tükör, mellyböl az ég 
mosolvg fel, kékes párázatokban úszó fal
vak karcsú minaretekkel, távoli hegyab
roncs s alatta a tavasz’ ifjú színönteteiben 
égő róna váltakoznak itt, s fölöttük átlát
szó égpajzs borul s füszeresb szellők len
gedeznek.

Midőn szemed alátekint e pompás pa
norámára, ki nem fárad, mert annyi nyug- 
pont emelkedik ki, olly tündéries a tenyé
szet, mikép a vesztett paradicsom’ virá- 
nyai közé álmodod magadat.

De a nép, melly itt lakik, a város, 
melly ama hegyről tekint alá, keserű na

pokat élt át. Albania’ satrapja, a dühös Ali 
pasa, kiolthatlan boszút forralt kaján szi
vében, s minden ut a kitűzött czél’ eléré
sére egyenlő volt előtte—  Erőszak, szín
lés , hamis eskü — mindent megkísértett: 
s fájdalom, az évkönyvek tanúsítják, hogy 
neki majd minden sikerült. A vér fellázad, 
ha meggondoljuk, hogy most a 19-d. szá
zadban, Európában ennyi s illy iszonyuság 
történhetett, s vannak kormányok, vannak 
fejdelmek, kik magánérdekekből s a poli
tika’ kölcsönös csalási rendszerében — 
mindezt büntetlenül nézték el, sőt a vé
rengző tigrist pártolták.

Ama rónán, a város alatt, Ali’ seregei 
dühösen kétes csatában vívnak a gardi- 
chiakkal : van pillanat, hol győzni, óra, 
hol veszteni gondol a pasa.

Ott jobbra, gomolyba öinlöttek a csa- 
tázók : görbe kardjaik felvillognak, harcz- 
kiáltásuk átcseng a vidéken, míg a nehéz 
álgyuk koronkint tompa dörgésükkel ad
ják a mély hangot e nagyszerű zenéhez.

Egyszerre egy lovag száguld a vár
hegyen alá : Ali a csata’ hevében örsere- 
géttii körözve, rövidebbre vonta a habzó 
mén’ kantárát, s szemeivel, mellyek a lei
ken átreszkettek, leigézte a lovagot, ki 
szavakat keresett.

— Uram! — szólt a jött — Gardichi’ 
lakói, e földművelő s nyájöri nép, megso- 
kalták az örökös nyugtalanságot, mellyet 
főnökeik’ ingerültsége okozott, s készek 
békealkudozásokra lépni veled.

Mihelyt e szavak ki valának ejtve : a 
pasának mogorva vonásai megszelídültek ; 
tekintete’ lángja kiapadt; s egy hangon, 
mellyet atyainak neveznénk, szólt : Allah 
nagy! szivem átmelegszik, mint a föld a ta
vasz’ lanyha leheletére, hogy hozzon ál
dást és békét kedves gardichi gyermeke
im’ életére.

— Amott — szólt a gyors küldött — 
jönek a város’ előkelői, hogy a feltéteket 
hallják, mellyeket Ali atyánk inondand vi
gaszunkra.

S valóban nem sokára díszes küldött
ség közeledett. — Leszálltak lovaikról, s
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alázattal járultak a zsarnokhoz, ki mihelyt 
a követség’ érkeztéröl tudósíttatott, azonnal 
parancsot oszta segédeinek, s nem sokára 
a vivők szétváltak s az álgyuk’ mély ze
néje elhangzott.

— Selim aleicum! — mond Ali pasa, 
üdvözök legyetek, s miként ti bizodalom- 
mal jöttetek jó atyátokhoz Telepéni Ali
hoz : úgy én is mint megtérő fiaimmal a- 
karok veletek bánni. — Megelőzöm kivá- 
nataitokat : szivemből a harag kialudt, s 
kezeim áldásra nyúlnak ki.

Tudom , hogy e zavargásoknak nem 
az én jó gyermekeim oka; tudom, kik in
gerük ellenem a népet; de mentsen Allah, 
hogy e napon, mellyen szivem engeszte- 
lésre hajlik, megboszuljam a vért, melly 
kiontatott, s mindazt, mit ama falak közt 
anyám s nővérem ellen vétettek a gardi- 
chiak egykor! — Mustafa pasa, Salikoka 
bég, Demir Dosti s még azon 60 musul- 
man bey, kik Gardichiban laknak : elha- 
gyandják ugyan e várost, hol jelenlétük 
örökös nyugtalanságot okoz, de bántódá- 
suk nem leend, sőt Janinában, hova menni 
fognak, magas helyzetükhöz illő és szelid 
bánásban részesülendnek. A város’ férfi 
lakói pedig holnap hajnalban Chendriában 
jelenjenek meg, hol a közboesánat s a sza
badság’ oklevele alá fog Íratni.

A követek földre borultak, a pasa’ ru
hájának szegélyét érinték s köszönték ke
gyességét.

Elérzékenyülés mutatkozott a zsar
nok’ komoly, mogorva, most szelidült ki
fejezésében. — Keljetek fö l! — szólt — 
legyetek nyugodtak s tegyetek úgy, miként 
én mondám.

Azután nyájasan kezdett velők beszél
getni , szüléikről, gyermekeikről tudako
zódott, míg tekintete egy sajátságos iíju’ 
alakjába ütközött. — Ki vagy te, gyerme
kem! — kérdé Ali szelíden — e szokatlan 
fekete öltönyben, a gyásznak e színében, 
mellyet csak a Krisztus’ imádói viselnek, 
melly még görög alattvalóinknál sincsen 
szokásban ?

Kihez e szavak intézve valának, csak

most kezde a követség’ csoportozata kö
zöl kitűnni. — Magas, halvány ifjú volt; 
tekintete mély fájdalmat árult e l, s egy- 
gyel birt azon arczok közöl, mellyek a fi
gyelmet soha sem kerülik ki. A fesz, melly 
fejét borítá; az ujjas, melly derekára szo
rult ; a törökös csálvár, melly szárain folyt 
alá : minden fekete volt, mint a holló’ tol
la, — csak a lenge fustanella, melly dere
kán alul térdéig ért, volt fehér és tiszta, 
mint a tavaszi hó.

— Nevem — szólt az iiju — Diaman
te Dráko; atyám’ halálát siratom, kit oroz
va öltek meg ellenségei; s ime itt látod u- 
ram az öltönyt, mellyet viselendek mind
addig, míg atyám’ gyilkosait föllelem!

— Üdvöz légy nekem, Diamante Drá
ko ! — mond a pasa, kinek pillanatra ösz- 
szevonult homloka. — Nemde Chitro Drá- 
kónak fia vagy, ki meghitt barátom volt. 
Engem illet a boszu, hős ifjú, s én kezet 
fogok veled. Nekem erre első jogom van, 
mert a hála erösb minden vérköteléknél.

— A hála? uram! — kérdé megle
petve az ifjú, kinek, a színlett alázat mel
lett, vonásaiból fürkésző figyelem tűnt ki.

— Igen, fiam, de erről később — fe
lelt Ali, azután a követséghez fordult és 
folytató:

— Most gyermekeim, falaitok közé 
megyek kipihenni a harcz’ fáradalmait, 
mellyet nem én idéztem elő. Eredjetek e- 
löre s vigyétek üdvözletemet Gardichiba.

Megnyugtató volt-e mindnyájoknak 
Ali pasa’ elhatározása ? nem merjük állíta
ni. — Sokkal inkább ismerték öt a gardi- 
chiak, mint hogy aggály nélkül látnák fa
laik közé vonulni. De a szükség paran
csolt, s pár óra múlva már Ali pasa Gar
dichiban volt, s mit a városon kívül a harcz’ 
terén Ígért, azt szigorúan megtartotta.

Még az nap az előkelő musulmancsa- 
ládok, minden kincseiket magukkal vivén, 
s Ali’ nyájas szavaitól megnyugtatva — 
Janina felé indultak.

Nem sokkal a zsarnok’ megérkezése 
után, Mustafa pasa’ elhagyott [alotájában
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látjuk öt, keleti lanyhasággal, tág kereve- 
ten elnyúlva s hosszú csibukjából bodor 
füstöket eregetve. Számos tisztek és segé
dek, mély alázattal körzék nyughelyét, s 
minden intésére füleltek. A kaján férfinak 
szép s még mindig jelentő vonásaiban ki- 
fürkészhetlen kifejezés volt. Ollyanok vol
tak azok, mint a befeszített ív, a kézre vá
ró, melly azt meghúzza s villámot tűzzön 
eléje.

A tág szoba’ kárpitjai egyszerre két
felé vonultak, s a szerecsen rabszolgák’ 
serge közöl, mint fekete felhő mögöl, ma
gas, keletien fényes és festői hölgyalak lé
pett ki. Látszott minden mozdulatábul, hogy 
teljes öntudatával bir hatalmának s azt pil
lanatra sem szokja feledni.

— Béke veled Sainicza! —• üdvezlé 
öt a pasa, szenvedélytelen arczczal tekintve 
a hölgyre, kinek vonásai a düh’ és gyűlö
let’ lángjában égtek.

— Béke, béke! — kiáltott fel Saini
cza , a pasa’ nővére, kire most minden je
lenlevők’ szemei szegezve valónak;— bé
ke ?! s te hamuval hinted be szakálladat — 
e helyen, hol egykor anyád s nővéred mint 
foglyok a gardichiak’ gúnyául szolgáltak, 
s minden gyalázatán a megbecstelenítés- 
nek s erőszaknak átmentek, békéről szó- 
lasz! — Átok a gyávára, ki békét említ 
ott, hol boszúnak van helye!

— Szólj Sainicza! — mond a pasa, 
folytonosan megtartván arczában a jegedt, 
szenvedélytelen kifejezést; Allah nagy s a 
szívnek béketürést adott, hogy a harag’ 
szavait hallja!

— Kincs és vagyon, o Ali! a te Iste
ned — nem tiszteled te Allaht és jósát, ki 
a boszu’ fegyverét emelte szintúgy, mint 
hangoztató az ihlet’ igéit. Feledted azt, a 
mi itt, itt! e kaján vérszomjas nép közt 
történt velem s anyáddal? az esküt feled
ted-e, mellyet anyánk’ halálos ágyánál 
mondtál ki : H o g y  k i i r t o d  G a r d i c h i t  
a f ö l d  s z i n é r ö 1? Feledted, hogy én — 
húgod, — ki egy szív alatt nyugodtam ve
led, esküt tévék : \  án k o s a i m  at a g a r — 
d i c h i  h ö l g y e k ’ h a j a i v a l  m e g t ö l 

t eni  s v é r ü k b e n  l e f ö r de n i  a s zeny-
n y e t ,  me l l y  e f a l a k  köz t é r t ------
Nem! — Allah nagy s nem engedi, hogy 
feledve legyen, mit a legigazságosabb bo
szu esküdött e nyo ; oru ebek ellen, kik 
most kincsekkel terhelve Gardichit hagy
ják oda, vagy lakjaikban új árulást és ár
mányt koholva vigadnak.

_Sainicza! — szólt Ali, átadván pi
páját egynek szolgái közöl, s fölkelvén ü- 
léséböl, — látja-e a szem — melly gyön
ge _ a villámot, mikor az a föllegekben
szunyád ? látja-e a vihart, melly a hullá
mokon mint szellő fodrozik el s szárnya 
haladtában nő, — láthatod-e te a vért, 
melly kardomon pirosland, mig az hüve
lyében pihen? — Sainicza, te beteg vagy! 
— Egy szív alatt nyugodtál velem, de bal 
oldalon, mert Allah nem adott neked értel
met, melly a redötlen homlok’ síkján a 
vészt megpillantsa. Eredj, pihenj ! még le 
nem járt az óra, mellynek ütni kell!

(Folytatta tik.)

— —

A DALNOK HŐS.
REGEDAL.

Gyászfúznek enyhe árnyán 
Viola’, rózsa’ s liliom 

Gazdag virági közt ült
A. dalnok hűvös alkonyon ;

Dalt kezd, s az édes hang után 
Eljő a 'várva várt leány.

a dalnok énekében
A nap’ búcsúját zengi el,

Sorsát beszéli a dal,
Mert néki szinte válni kell . . .

,,Füz, lant, virág, Isten veled!
Szép lányka várd be hívedet! . .  .“

Csatába ment az ifjú;
A hadszerencse ingatag,

Miről a hír’ meséi
Sokszor hazudva szólanak; —

Eljött a nyár, elmúlt a nyár,
A lányka dalnokára vár.

Lehullt, s kihajta ismét 
Zöldelve a fa’ levele,

S ő nem jön a tavaszszal,
Egy szívölő hír jött vele . ..

„Főz, lant, virág, Isten veled!
Követni kell vitézemet! .
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Meghozta dús gyümölGsét
A nyár mezőn, völgyön, hegyen,

A dalnok új borostyánt 
Aratva szinte megjelen.

Kard s lant, mint testvérek felett 
Két dicsfiizér ölelkezett.

Elment a lenge fűzhöz,
S jégborzalom szállotta meg ;

Az egykor szép virágok
Most hervadozva csüggenek,

Körötte minden hallgatag,
Csak a szellők sóhajtanak.

Megkérdező a rózsát:
„Szép kedvesemnek ajakát 

Nem láttad-e panaszra
Nyílni, ha várta dalnokát?"

S a bús virágra könnyet ejt,
Felvidul az, de nem felelt.

Most szól a violához :
„A legszebb lányka kék szemét 

Nem láttad-e könyűzni,
Ha várta bajnok kedvesét ? ‘

S a bús virágra könnyet ejt,
Felvidul az, de nem felelt.

A főzet kérdi végre :
,,Üdvem’ királyi sátora,

Adj hirt szép kedvesemről,
Öt hol keresse dalnoka ?

S tövére sűrű könnyet ejt,
Sóhajt a fűz, de nem felelt.

Dalt zenge, —  s nem jön a szűz,
A nap búcsúját zengi el,

Sorsáról sír az ének,
Mert néki szinte válni kell ;

Bús, szívrepesztő bús vala 
A dalnok bős hattyúdala.

TARKANYI BÉLA.

--- tfrH»---

KÖZLEMÉNYEK A SZÍV’ VILÁGÁBÓL.
I.

MI A SZERELEM?
(Folytatás.!

Múlt czikkünket azon állítás’ eleme
zésével végezök : h o g y  s z e r e  Lem vi -  
s z o n s z e r e l e m  n é l k ü l  t e l j e s  l e -  
h e t l e n s é g .  Mondottainkból önkényt kö
vetkeztethető : hogy a s z e r e l e m  e g y 
s z e r s m i n d  k ö l c s ö n ö s  e g y g y é o l -  
vadás .  Ki kedvesét csak bírni óhajtja, a 
nélkül hogy csak arra is gondolna, ha imá-

dottjának szíve is övé-e? az a valódi sze
relmet még nem ismeri. Érzékisége vagy 
hiúsága megnyeré az áldozatot, miután vá
gyódott, de szerelemben a szivek kölcsö
nös boldogságra s együttélésre egyesül
nek. A szerelem’ adása s elfogadása csak 
kinyomata a tökéletes egygyé olvadás’ so
ha el nem érhető iigyekezetének : csekély 
kárpótlása annak, mit az egyéniség s a ter
mészetek’ önállósága lehetlenit. A szerető 
nem élhet ezen más lény nélkül, s ez nél
küle. Ok egymásba ohajtnak olvadni, s csak 
egy személyességet képezni — s ez pedig 
lehetetlen. Ezért tehát legalább é r d e 
kei k l e g y e n e k  e g y e k ,  s e z a z ,  mit a 
kölcsönös adás s elfogadás eszközöl.

A szerelem előbb nem lép teljes jogai
ba , csak midőn a szeretők egymást meg- 
ismerék, s a szívek’ kötése megköttetett. 
A „te az enyém vagy, s én a tiéd“ ne csak 
az ajkakon lebegjen, hanem szivélyünkben 
is viszhangozzék, élő érzelemmé , erős 
meggyőződéssé váljék, hogy szerelemről, 
a szó’ legmélyebb értelmében, szó lehes
sen. Addig csak puszta küzdelem, inkább 
gond s nyugtalanság, mint élvezet. A va
lódi szerelemben kielégítés s kéjélvezet 
van jelen. A szerelem’ küzdelme azért so
ha sem szűnhet meg, mert czélja soha el 
nem érhető. Maga a végtelenség az% mi u- 
tán a szerelem küzd. A legmagasabb élve
zet’ pillanatai is csak a képzelet’ után- 
rajzai.

Tehát a viszonzott szerelem sincs küz
delem nélkül. De e küzdelem l e l k i  f ö l 
h a n g o l á s ,  é l v e z e t  s t e t t e k ’ kísé
retében áll elő.

A szerelem l e l k i  f ö l h a n g o l á s - ,  
s mint illyen, e g y m á s h o z i  r a g a s z 
k o d á s n a k  nevezhető. Midőn a szivek 
egymásnak átadák magukat, akkor azon 
szükségérzet uralg fölöttük : hogy mindig 
s egészen egymásért éljenek, egymást köl
csönösen bírják — s azon érzelem : hogy 
egymásnak nélkülözhetlenek, s megszoká
sa annak : hogy magukat csak legbensőbb 
egygyéolvadásban szemlélik. A szerelme
sek mindenütt egymást keresik, s ha nem
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találják föl, egymás’ híjával vannak, ha vi
szonyok külsőleg elválasztják őket, szel
lemben foglalkoznak egymással, s mindezt 
közölni óhajtják, s szintén azt is ,  hogy 
egymásért valamit tehessenek.

A szerelem é l v e z e t ,  még pedig 
mindazon élvezetek közt, mellyeka vallás s 
erény’érzelmein kivül esnek, a legtisztább 
s legmagasabb. A szerelmes mindaz által 
boldogítva érzi magát, mit szeretettje nyújt: 
testi szépség, egyegy megható jellemvonás, 
minden nyilvánított érzelem s gondolat ál- 
által. 0 boldog saját szerelmének föltüné- 
se, minden egyes alkalom által, midőn ked
velnének valamit javára tehet; s mindaz 
által, mi kedvelnének őrajta tetszik, min
den jobb tulajdon által, mit tőle átvéve, 
szebben tükröződik vissza kedélyéből. S 
végre inkább mint bármi más által, boldo
gítva van a lélek’ nemessége, s az egv- 
gyélét’ érzelme, az egymást birhatás s egy
másba olvadó élet, s a mindinkábbi egye
sülés’ óhajtása által. S ez a feloldott, ki
nyílt szív’ kifejezhetlen érzelme; ez a meg
tört s legyőzött önzés’ fölötti diadal-, ez 
a szerelem’ kéjélvezete.

A szerelem c s e l e k v é s  is egyszers
mind. Mivel szerelmesünkön függünk, e- 
gyesülésünket mindinkább óhajtjuk, s eb
ben magunkat boldogoknak érezzük, őérte 
mindenre készek vagyunk. A szerelem nem 
fárad el a szeretett fölött őrködni, figyel- 
mezni arra, mi öt fölvidítja vagy elszomo
rítja, vágyait ellesni, szükségein segíteni 
s örömeit sokasítni. Nem rettenti vissza 
sem fáradság, sem megtagadás; mindent 
legnagyobb áldozattal s erőfeszítéssel kész 
megtenni. Mindent mer, mindent tűr, s a 
legszigorúbb érintéseket is kiállja. A sze
relem’ csöndes munkái sokkal bámulato
sabbak, mint a bátorság’ legfényesb győ
zelmei s a dicsvágy’ legragyogóbb tettei. 
0 mindent tehet — csak egyet nem — t. 
i. szerelmeséről lemondani.

S még akkor sem, ha a kedves’ nyu
galma kívánná ? — Milly kérdés ! — Mi
kent kívánható ez ott, hol valódi szerelem 
van. Hol van itt nyugalom azon kivül, mit

a szerelem nyújt? Van-e súlyosabb valami 
az egymástól elszakasztott szívek’ nyugta
lanságánál? Viszonzott szerelem csupán 
önmaga által boldogíttatik. Itt elválás nem 
is gondolható. Viszonzatlan szerelem pe
dig önkényt lemond, mert itt a teljesülés 
lehetetlen.

Valódilag szeretők bizonyos körülmé
nyek között megcsalhatják ugyan magokat, 
s nyugalmukra nézve az elválást elvisel- 
hetönek véLhetik; de ha ezen tévelynek át
adják magukat —• a megbánás bizonyára 
nem marad el.

Ha azonban olly eset gondolható len
ne, hol a kedves’ nyugalma a szivek’ egye
sülésének ellenmondana, a k ö t e l e s s é g  
lemondást parancsolhatna ugyan, de nem 
a s z e r e l e m .  Hisz a szerelem’ lényege 
az egyesülés’ szükségessége, s csupán ez 
érzetből áll elő az óhajtás : szerelmünk’ 
tárgyát boldognak láthatni.

A szerelem v é g e t l e n  k ü z d e l e m .  
Erre lelkesít annak kéjélvezete. A szerel
mesek azt vélik, hogy ők egymásnak m i n- 
d e n e i ,  s mégis ugyanazon perczben arra 
gondolnak, hogy még t öbb is lehetnének. 
A szerelem’ élvei soha nincsenek vágyak 
nélkül. Ezektöli megszabadulása : halála 
lenne. Az ideál, melly előttük lebeg, soha 
el nem érhető. Mindig arra emlékeztetnek: 
hogy két természet által választatnak el 
egymástól, bármilly sokoldalulag közelítés 
is meg az egyesülés’ eszmeképét.

A szerelem főleg két alakzatban mu
tatkozik : t. i. mint t ü z e s  és mint g y ö n 
g é d  szerelem. Az elsőben élvezet kiizde-O
lemmel — az utóbbiban élvezet gyöngéd 
ragaszkodással s tettel párosulva — kitű
nő elemek. A t ü z e s  s z e r e l e m  egyes 
átmenő fölhevülésekben mutatkozik, s a 
lelkesülés’ igen magas fokára képes emel
kedni, de a melly leginkább a vér’ s kép
zelődés’ munkája; ezért szükség, hogy a 
g y ö n g é d  s z e r e l e m  szolgáljon alapjá
ul, ha nem csupán testi gerjelemnek, ha
nem valódi szerelemnek akar tartatni. A 
tüzes szerelem eláradó s magával ragadó. 
A g y ö n g é d  csöndes s magát átadó —
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zajtalanul él szerelme’ tárgyában és érte. 
Nem ismer megrázó érzelmeket. Hanem u- 
gyanazért, mindig egyenlő lévén, állandó 
marad mind halálig. Ennek világa egy va- 
rázséden, mellynek színezete mosolygó 
hajnalpir s alkonyi fény, örökös, hervad- 
hatlan szépségű. A tüzes szerelem — ha 
valódi volt— mindig a gyöngédre térvisz- 
sza, s végre is ebbe megy át.

G y ö n g é d s é g  a valódi szerelem’ is
teni bája, — benne élvezhető az legben- 
söbben. A szerelmet ez tükrözi legkedve
sebben s meghatóbban. Már maga a szó 
az érzelem’ s viselet’ gyöngédségére mu
tat. A legkisebb tárgyakra kiterjeszkedö 
kölcsönös figyelemben s azon ügyekezet- 
ben, hogy a boldoglét’gyönyörét saját mo
dorában tudassa — mutatkozik ez leginkább.

Gyöngédség nélkül nincs valódi sze
relem, — s legalább annak jellemét kell 
fölvennie, hogy állandó legyen. — 

(Folytattatik.)

—*§►>»«&«-—

TÖREDÉK EGY KALANDOR NAPLÓ
JÁBÓL.

FreseoR ep.

B E R NÁ T G Á S P Á R T Ó L .

V. A  K o c s is o r t c sa ló é i.
(Folytatás.)

it hoztál a gyűlésből 
édes papa“ —- sipítá 
Tinka és Kari, ének
lé Rózái kisasszony, 
s kérdezte a ma- 
mácska, körülugrál
va az érkezőt, mint 

valamelly karácsoni prezentgazdag Messiást.
— Mit hoztam volna mást kedvesim ? mint 

kupak-parlamentink’ ősies csemegéjét! in spe
c ie . . . :  Tálkának paszománlos ludlármát, — 
Karinak dohányfüstöt egész életére,— Rózáinak 
ábrándképeket, — neked pedig édes kis fele
ségem illy czimü emléklapot: „korszerű vesze
kedés.“

— Tán valami zenebona történt ismét a 
délutáni tanácsban, hogy illy savanyu confekt-

tel traktál bennünket a tekintetes ur , — jegy- 
zé meg Csittaki jurium director , ki a tens ur’ 
haza érkeztének szagára elillant a cselédházból, 
hová pedig a tekintetes asszony által köleská- 
satorésre deputáltaték.

— Nem történt biz ott amice valami kü
lönös , mindössze is Csiri és Szuhánka urak 
kaptak egymással hajba egy özönvíz előtti osz
tályos per fölött, melly mindkettőjöket végkép 
elpusztítá — feleié a háziúr.

— E még csak transit spectabilis domi
ne , mert illy csattanó mulattatások kiváltságos 
castáinknál napirenden vannak, s leendnek 
mindaddig , mig csak sociális és törvényhozási 
utón gyöngéden eszélyesb , s férfiasán szilár
dabb nemzedék elő nem teremtetik“ — jegy
zőm meg hívatlanul ugyan de szerényen — ha
nem illy rakétaszerű scénákat, nemzetileg si
ralmas eredményiben alárendel azon politikai 
és pénzügyi kór, melly fővárosunkból s me- 
gyékszerte szíverére csapott a magyar ne
mességnek; például:...

Bocskori és neje, Tinka és Kari, Rózái 
kisasszony és Csittaki in mássá felém fordultá
nak , ki, várva a beajánltatási alkalmat, észre
vétlenül kuttogék azon ideiglenes skártba fek
tetett vászonszőnyegek között, mellyeket ő 
nagysága a tensasszony érkeztemkor — mint 
említém — zsákokká gyilkolni méltóztatott,

— Bocsánatért esdem nagyságtoktul — 
szavalám demagogi modorban — hogy elveimet 
korábban vallám be mint nevemet, nevem: 
Könyfoki Jenő, s czélom, mielőtt külföldre in
dulnék , szép hazámat ismerni, s illy szives 
és lelkes körökben (ekkor egy tornáczi puk- 
kedlit tánczoltam a társaságnak).'., meggyőződni 
a magyar vendégszeretetről.

— Hozta Isten kedves uram Öcsém — 
mondá az öreg Bocskori, deres bajuszát jó 
izün czirogatva — volt e ebédje ? hát az alka
lom , s az adnexumok ?... hé Ispán ne bámuljon 
kend, hanem pakoltassa le a tekintetes urat!

— Hálásan iidvezlem édes nagysádat cse
kélységem iránti előzékeny szivességeért — fe
lelém kézcsókok között az apprehensióra átbo
rongott házi úrnőnek , kiből a trónbitorlást jó 
eleve kipillantám — gyomrommal kibékiilék ; 
holmiéin! pedig utánam érkeznek, (vájjon a 
holdbul-e vagy a természet mellyik országá
ból?... akkor még bizonytalan volt).

-—- Helyesen tévé édes Könyfoki, hogy 
nem rázatá magát ezen az irgalmatlan utón. 
melly csak akkor tűrhető , ha a megye hozzá 
nem járul! —jegyzé meg a kézcsókokra kide
rült kurta-széles asszonyság , egyensúlyra bil
lentvén eltántorult fejkötőjét.

— Főleg itt a holt tisza’ partján ugyan
kocsi legyen ám , melly száraz utón tobákká

o
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nem törik, sárban pedig úgy el nem sülyed, 
hogy hire hamvát se hallja az ember többé — 
mondá közbevetőleg a jurium director árpát da
rálni készültében.

— Minap is amott a Morotva tószélen,... 
tudja nagysád, hová tavaly a srófos krumplit 
ültettük... úgy lebukott a gyors szekér egy vá
lyoggödörbe , hogy a conductornak keze lába 
kitört, a lovak bitang jószágul comiszárus úr
hoz lábolának; a szekeret tűzre szétlopkodták; 
az utazók pedig három hét múlva érkeztek gya
log Debreczenbe ,... csak tizenkilencz nappal vá
sár után.

— Ugyan ne hazudjon kend Ispán olly 
sebesfuttában! — sugá tele torokkal Bocskori 
a demánxutódnak — ügessen inkább a szénás 
kertbe , és kenje meg az ökörszekeret!

— Édes kincsem, majd el is feledém , 
káplán koma, a Judlium és Esküdt urak hoz
zánk ígérkeztek a gyűlésből, — sugá a házi ur 
nejének — csapj egy kis magyaros ozsonnát, 
annál inkább, mivel Könyfoki öcsénkhez is 
szerencsém van,.. s „utassal enni inni: áldo
zat!“ azt tartja a magyar közmondás ;... Rozi 
lyányom sürögj, forogj,... minden derék hölgy
nek főtiszte a gazdasszonykodás;... Instructor 
uram lesni fogja az öcsém’ szekerét;... a dire
ctor italhütésről gondoskodik;.., kend Bóráx (ek
kor az Inspectorra mutat) maga mellé ragaszt
ván a hőkös kocsist, és vagy három darab 
taksásnőt: sárga- és görögdinnyét válogatnak a 
javából“ , — mi pedig édes szép öcsém gyújt
sunk rá,... itt az illatos csetneki... tessék!... s 
pár perez alatt versenyt füstölögtünk az ozson- 
na-kéménynyel.

A halványsötét láthatárra bibor felhőket 
csókoló nap hosszú árnyakba szegé a tárgyakat, 
midőn a járásbeli törvényes személyzet, De
rengi káplán és Csokor Dani — a vidék’ au- 
thentikált arszlánja— megérkeztének, azon ál
dott délutánnak csak hetedik eszemiszomára.

— Tessék, tessék uraim, csak ide az e- 
lőszobába ! hüvesebb van i t t , mint azon átko
zott szalonkában... vagy minek is nevezik.... 
hol a feleségem télen nyáron csirkét köttet és 
dohányt simíttat még sem lehet belőle a szár
nyas instructiót csak annyira is kizavarni: hogy 
a vendég egyegy ásítással harmincz negyven 
szúnyogot el ne nyeljen.

— Hát a patkányjárást elhallgatja a te
kintetes ur?— vág közbe Czinczai Ispán, jobb
jával parádi cseviczés hengert bontogatva , bal 
szemét pedig azon ártatlan kappan’ hideg te
temein pihentetve, mellyet Bóráx uram az Ins
pector verítékes bonczolásával ismét életre a- 
kart vissza kínozni— a patkányjárást mondom, 
hiszen minap , midőn azt a jámbor tót Dervist
— ki magyarul jól evett de roszul tudott — az 
ebédlőbe szállítottuk, ugv összevissza zakla- 
ták ezen zsidószapora legények, hogy reggel
re nem maradt egyebe : mint három két gara- 
sosa rézpénzben ! —

— Csitt... nem hallgat kend?!., bizony 
még azt is nyakára hazudna az embernek, ha 
eléggé nem vigyázna, midőn egy lakomából 
nyitott ablakon át a fánkok (könnyüségök miatt) 
egytől egyig a baraczkfára röpkedtek !... — szó
lítsa elő kend az instructor!, magát Bóráxot 
nem merem a pinezébe bocsátani, holmi ab
roncspattanásra, töllogetésre mire fogja a ba- 
karapadást,... pedig mindig őkeme sípolja be.

— Ugyan édes Járavm, miért nem hoz
ta el patvaristáját, olly ügyes fiatal ember — 
kérdezé a szívélyes házi asszony , tejes kávét 
kínáltában, a szolgabirót,... milly derekasan ta
rokkozik— jegyzé meg a házi ur,... minő gra- 
cziával lejti a francziát... — sóhajtó Rózái kis
asszony,— s milly lelkesen szaval, fejezé be a 
gouvernante, ki balszárnyával viaskodék azon 
jérczesarkantyunak, mellynek felére Csokor 
Dani olly titkos édes fogadást rejtelmezett.

— Csókolom kezét nagysádnak gyakor
nokom nevében, kit egy általam fölélesztett 
félszázados pörkivonat emel vissza illy tisztel- 
gési szerencsétől“ — feleié a szolgabiró ; nyug
talan figyelemmel kisérve hivatalnokká kötéllel 
fogott esküttjét , s admoneálva : nehogy olly 
iszonyú ebédbakol lőjön, mint minap , midőn 
báró Csúcsú’ birtokhelyezési ünnepélyén a me
leg mosdóvizet egy csöpig kiüríté,... s másnap 
széltire dicsekvék : hogy olly ízletes spanyol 
bort soha sem ivott.“

•— Adja Isten egésségünkre az ozsonnát
— mosolygó a szives házi gazda kedélyes han
gon , s a derült vendégek, különbféle lábfigu
rák, arcz és kézpuszik, talpmuzsikák, és krix 
kraxok között eloszlának.

(Folytattatik.)

KORUNK M ETAM ORPHOSISAI.
20.

P Á R B A J .

Ő r n a g y  : Hogy merte ön Helénámig fölemelni szemeit? 
H a d n a g y :  Őrnagy u r ! nem vagyunk a front előtt.
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ő r n a g y :  Sö n  mer nekem illy affrontot tenni? 
H a d n a g y :  Készen állok kegyed’ pa'rancsira. 
Ő r n a g y :  Hadd válaszszon hát közöttünk — 
H a d n a g y :  (Hirtelen) Helena?!
Ő r n a g y :  A halál!!
H e l e n a :  Ah! elájulok!!

* 1.

A VÉSZBEN FORGOTT FALUSI ÁRTATLANSÁG.



— De hát mit csináljak én kegyed’ nejével
— Oh uram! ebből mindenkitelik.
— (Egy hang hátul) Meghiszem.

•o »

<

S E T I SZZ2&S.
carneval’ zajos napjai
nak végük — egy esz
tendőre. Csak a má
mor' utóbajai marad
tak főn, mik közt a ke
vés édes emlék vajh mi 
észrevétlenül mosódik 
eí. Bünbánat és ve- 

zeklés’ napjait éljük 
múlt hamvazó óta, s a. nyíló tavasz’ kellemes 
sugárinál ügyekszünk visszaszerezni a táncz- 
éjek’ fojtott legében eltánczolt életerőt és egés- 
séget , eszünkbe jutva százszor— perse csak 
most farsang után — a költő’ éneke:

Lebe nicht so schnell und stürmisch,
Sieh den holden Frühling prangen,
Höre seine Wonnelieder ;

l?  Ach, wie bleich sind deine Wangen! 1)
Es szemlénk is visszatér kerékvágásába, melly-

1) Lenau,

bői Carneval urfi naplója végett néhány hétre 
| kitántorodott vala , és beszél nektek — drága 

hölgysereg — komolyabb, szivélyesb tárgyakról.
Krisztus mondá: „Engedjétek, hogy jő- 

I jenek hozzám a kisdedek. Mi hozzátok intézzük 
e fölhívást: engedjétek, hogy jőjenek hozzátok a 
nyomorban küzdő beteg gyermekek! Előttünk 
a pesti gyermekkórház' működésének áttekin- 
tete. Néhány tényadatot idézünk belőle , azok 

I minden ékesszólásnál hatalmasb ajánlókul szol- 
I gálandnak, hogy vegyétek szivetekre e szeren

csétlen népsarjadék’ ínséges sorsát. ,,A pesti 
gyermekkórház által— igy szól a jelentés — 
1839-ki nyárütótul 1845-diki télelő’ végéig, 
vallás és születéskülönbség nélkül orvosolt be
teg gyermekek’ Összes száma — a leggvöngé- 
debb csecsemőkoriul 15-dik évig — 10,366. 
Ezek közöl az intézet’ ágyaiban fekve, egy- 

\ szersmind ruházattal is elláttatott 1430, hason- 
; lag beteg anyák vagy dajkák csecsemőikkel e- 
i gyütt 410, járólagosan gyógyíttatott 8936. Vi- 
j déki e számból volt 854 , kik nagyrészt sú- 

lvosb betegségekben, vagy műtétéire hozatván
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be, hosszabb ideig feküdtek az intézetben — s 
ezt vidékiek’ számára azért jegyezzük meg kü
lönösen , hogy figyelmeztetve legyenek, mikép 
ez intézet' jótékonysága tálhat a főváros’ so- 
rompjain, s igy mindenfelöli pártoltatást igé
nyel. — A betegségek’ részleteit mellőzve, csak 
azt említjük meg, az intézet' mély tapasztalatu 
és tudományu s egyszersmind fáradhatlan buz
galom igazgató orvosának tr. S c h o e p f Ágos
ton urnák jelentéséből, mikép : „szüntelen egy- 
arányosan nagy mennyiségben fordul elő a gör- 
vélykór (scrophulosis), s összesen már 2000- 
nél több gorvélyes beteg volt orvoslás alatt. 
Föl lehet vennünk, hogy a p e s t i  k ü l v á r o 
sok'  s z e g é n y  n é p e s s é g é n e k  g y e r 
m e k e i  k ö z ö t t  az 1 -ső é v t ő l  a 6-dikig 
m i n d e n  h a r m a d i k  g y e r m e k  t ö b b é  
k e v é s b b é  g ö r v é l y e s .  A 7-dik évtől a 
14-kig mindinkább ritkább ezen betegség; de 
mégis ezeknél is láttunk elég nagy számmal 
borzasztólag erős görvélyes betegségeket, s 
ezek’ legnagyobb elfajuláái fokait, mellyek’ lá
tásánál a s z e g é n y  s m ű v e l e t l e n  e m 
b e r ’ s o r s a  s léte egyéb teremtésekénél sok
kal szerencsétlenebbnek tűnik föl. A vagyono
sabb s műveltebb néposztály' gyermekeinél 
illy fokú bántalmak csak ritkán láthatók — 
mellyek ollykor undor s irtózással nem kevesb- 
bé mint sajnálkozással töltik el az ember’ ke
délyét. — A nemzedékek’ ime huzamos pes
tisére különös figyelmünket fordítván, ellene 
hathatós gyógymódot ügyekvénk alkalmazni. 
S nagyobb gyermekeknél némi sikerrel küz- 
dénk is ellene. Örömmel tapasztaltuk szinte, 
hogy a szegény szülékhez naponkint intézett 
tanácsunk, a táplálat s ápolás’ módjainak gya
rapítására , terméketlen földbe nem esett. Hét 
évi tapasztalás után bátran mondhatjuk, hogy 
a gyermekkórház’ csüggedetlen intései s okta
tásai e részben üdvös hatást gyakoroltak. De 
n a g y r é s z t  s z o m o r k o d ó  t a n ú i  k é n y -  
t e l e n í t t e t ü n k  l e n n n i  a z o n  b o r z a s z 
t ó  n a g y  h a l á l o z á s i  a r á n y n a k ,  mel l v 
a s z e g é n y  d o l g o z ó  n é p o s z t á l y ’ á r 
v a  s t ö r v é n y t e l e n  k i s d e d e i t  p u s z 
t í t j a .  Már magában száma ezeknek föltűnő 
nagy; mert 10,360 beteg között volt 453 ár
va s 1693 törvénytelen gyermek ! „Ezek több
nyire 1—2 pft. havi fizetéssel a legegésség- 
telenebb lakhelyekben , durva s nagyrésze vét
kes személyek által akképen tápláltatnak, hogy 
néhány hónap alatt lassú sorvadásban elvesz
nek ; s újak foglalják el aztán ezeknek halálos 
helyeit. — A durvaság, előítéletek és bűn’ ime 
legalsóbb körében, fájdalom, sem orvosi ta
nács, sem orvoslás nem igen sikerül. Tapasz
talataink nyomán 100 illy nyomorékra sem e- 
sik 5 egésséges, s 20 nem éri el a második

életévet.“ E részben még nagy parlag földe 
van a civilisatiónak!

Tudva van, hogy néhány hónap előtt 
„ e g y  f i z e t é s e s  b e t e g e k ’ k ü l ö n  o s z 
t á l y a “ alapíttatott meg kórházunkban, melly- 
be nem ritkán vagyonosabb szülők is adják 
gyermekeiket — egyedül vagy dajkájokkal e- 
gyütt, — részint távol megyékben lakók; s a  
ki intézetünk’ belszerkezetét ismeri, jótétemény
nek tekintendi ezen fizetéses osztályt i s , mi
dőn főképen Özvegy férfiak, vagy egyéb kö
rülményeknél fogva a szülők honn nem része
síthetik beteg gyermeküket azon orvosi gond
viselésben, minőt a betegség’ súlyos makacssága , 
vagy többi gyermekeire való káros befolyása 
megkíván.

Befejezésül azon örvendetes meggyőző
dést is szabad legyen kimondanunk, hogy az 
évenkint nagyobb számmal és szorgalommal 
az intézetet látogató orvosifjak által a gyer
mekgyógyászat is — mint hazánk’ minden jó 
ügye — mindinkább fog tökéletesíttetni s ter
jedni.“

Ezekhez nincs más mit adnunk, mint ma
gunkévá téve az egyesület’ szavait, felhíni 
mindenkit, méltóztassanak nők és férfiak az 
egyesület által gyámolított intézetet megláto
gatni : — e kérelemhez azon remény csatlódik, 
hogy nem fogják e helyet megihletődés, párto
lás nélkül elhagyhatni.

Hét év előtt ezen eszme, melly nemcsak 
az emberszeretetben, hanem a műveltség és 
erkölcsiségben bírja gyökereit, megpendíttet- 
vén , szintolly buzgó, mint nagylelkű pártfogá
sok által annyira gyarapodott, hogy az egye
sület gyorsan gyűjtött 32,000 pft tőkéjének na
gyobb részét egy czélszerü épület’ létesítésé
re fordíthatá. Magyarország’ prímása Kopácsy 
ő nmsága, Károlyi Györgyné s Batthyány La- 
josné lelkes testvér-grófnők, hg. Grassalkovich- 
né ő nmlsága , gróf Batthyány Kázmér s a pes
ti izraeliták' közönsége — kiknek nevei a se- 
gélytelen szenvedésnek e menhelyén ragyog
nak— 1000 pftnyi tőkékkel ágyakat alapítani 
kegyeskedének; és számos nagylelkű ember
barát is e czélra folyton adakozott. De az in
tézet' szükségei s költségei nagyok, s még a 
tőkéből távúiról sem kerülnek k i; ámbár az in
tézet’ágyainak száma a szükséghez képest még 
csak csekély, t. i. 20 ingyenes és 10 fizetéses
ágy- .

És midőn alig van megyei vagy városi 
hatóság, mellynek kebelébe tartozó szegény- 
beteg gyermekeket — egyedül vagy beteg any- 
jokkal együtt — ez intézet nem ápolt volna; s 
midőn a gyermekorvoslás’ gyarapítása szinte 
az egész hazát érdeklő ügy: kérjük bizodalma- 
san a hatóságokat s egyeseket, nyújtsanak az
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egyesületnek segédkezet imez üdvös intézet 
alapítványok s egyéb adakozások általi előse- 
gélésére!

Elfogadtatnak aláírások évenkinti adakozá
sokra, vagy akármiféle ajándékok e czélra N á- 
d o s y  ur intézeti pénztárnoknál (váczi utcza 
,,fehér arszlán“ czimü posztókereskedésében); 
vagy az i n t é z e t b e n  (ősz utcza); ,vagy a 
hírlapok’ szerkesztőségeinél.

— Menjünk át egészen más térre, s néz
zünk szét a nemzeti dicsőség’ pantheona körül. 
A  részvét, mellyel a ,,J ó z s e f n á d o r  n e m 
ze t i  k é p c s a r n o k a “ fölállításában buzgól- 
kodó egylet találkozik, igen örvendetes. Előt
tünk az aláírások’ első közleménye , mellyen 
összesen 2194 ft 7 kr. ezüst pénzben van már 
aláírva. Az egyes adakozók’ neveit közlenünk 
tiltja a helyhiány. Ezen pénzadományokon kí
vül múlt hóban két nevezetes ajándokkal gaz- 
dagult e képcsarnok. Egyik a már említettük,
,Oláh vándorcsalád'ja Barabás Miklósnak, mely- 
ivet a pesti magyar gyalog polgárorhad’ küldött
sége következő levél’ kíséretében nyujta át 
(m. hó’ 25-kén) az egylet’ aleinöke ngos Kubi- 
nyi Ágoston urnák:

„ N a g y s á g o s  i g a z g a t ó  u r  !

Tisztelettel aluljegyzett örsereg siet ezen reánk ne
vezetes évben is, alakulásakor kitűzött jelszavát — e- 
gyéb polgártársaival mindenben , mi s z é p és n e me s ,  
versenyt futandó — beváltani , annál is inkább, mert 
buzgó óhajtása, hogy bár megannyiszor nyilváníthatná 
a dicsőén uralkodó királyi ház s édes hazánk iránt keb
lébe zárt hódoló polgári hívségét. — Min k következ
tében nem si thet most is eléggé , hogy a királyi ház’ 
számtalan érdemekkel koszoruzott egyik tagjának, ha
zánk’ mélyen tisztelt Nádorának, József cs. kir. föher- 
czegnek úgy méltó tiszteletére, mint félszázadon át di
csőén kormányzott nádorsága’ örök emlékére fölállítan
dó Nemzeti Képcsarnokhoz ö is gyönge tehetségéhez 
képest járulhasson* — Tisztelettel kéretik tehát nagysá
gos igazgató ur , helyheztesse ezen itt átnyújtandó ké
pet azon a méltán világszerte nagy hirre emelkedő s 
ritkán feltűnő napon a Nemzeti Képcsarnokba , vala
mint ama fényes ünnep' emlékjeléül, úgy polgárutó
dainkat is figyelmeztetőt, hogy a jó polgár királya s 
hazája iránt eléggé hív és cselekvő majd nem lehet, és 
hogy a buzgón fáradozó magas kormányférfiakat, s 
ezeknek a folyó században fénycsillagát, József cs. kir. 
főherczeget, valódilag tisztelni, úgy polgári erény, 
mint édes kötelesség. — Maradván egész tisztelettel 
stb. az egész pesti magyar gyalog polgári örsereg’ ne
vében és megbízásából, alázatos szolgája N á d o s y  
I s t v á n  polgári őrnagy.

A másik igen becses ajándék s a honi fes
tészet nagy ritkaságainak egyike, néhai ko
szorús költőnk Kisfaludy Károly által készített 
, ,Éj i  s z é l v é s z t “ ábrázoló olajfestmény t. n. 
Pest megye középponti főszolgabirája, tek. 
Zlinszky János ur által f. e. télhó’ 26-kán kül- í

detett be a Nemzeti képcsarnok’ számára, kö
vetkező levél’ kíséretében:

„ N a g y s á g o s  k i r .  t a n .  é s  i g a z g a t ó  u r  !

A fölállítandó Nemz. Képcsarnok’ üdvös czélját tel
jesen fölfogván, én is részemről annak létesítését elő
mozdítani csekély erőm szerint kötelességemnek isme
rem. Ezen érzettől vezéreltetvén, bátorkodom az em
lített intézet’ részére néhai koszorús költő Kisfaludy 
Károly által festett képpel kedvesk'dni. Mellyet midőn 
ezennel nagyságod’ kezéhez küldenék, becses úri ked
vezéseibe zárt állandó tisztelettel maradok stb.

Z l i n s z k y  J á n o s .

— Itt nyílik tér közlenünk I s t v á n  fő- 
■herczeg, csehországi főkormányzó őfenségé
nek levelét, mellyet Kallós Lajos ügyvédhez 
az általa ő fenségének ajánlott könyve' kézhez 
vételekor írni méltóztalott, s melly igy hang
zik : ,,Tek. u r : Kegyed nekem ajánlott, a ma
gyarhoni polgári jog' alapelveiről szóló érdekes 
könyve’ egy példányát Örömmel fogadván , szi
ves köszönetemet azon hozzátéttel nyilatkozta
tom , hogy munkája könyvtáramban méltó he
lyet foglal, a hol mindig tisztelt szerzőjére em
lékeztetni fog. Költ Prágán, 1845-ki télelő’ 16. 
jóakarója I s t v á n . “ Újabbi bizonyítványa a 
fenséges főherczeg’ magyar irodalmunk iránti 
pártfogó hajlaminak.

— A bécsi H u m o r i s t  következőleg szól 
e lapok’ szerkesztője által rendezett regélvkék 
felől: „A regélyek, mellveket Pesten a ,Hon
derű1 szellemdús szerkesztője rendez, igen szá
mos irodalmi s politicai renomméek által láto
g a tta lak , s az ő salonja az egyetlen Pesten, 
melly társalgási fesztelenség s elegancziában a 
valódi francziákkal versenyez.“

— Ö excja gróf Szécheni István — mint 
a Jel. Írja — m. hó’ 23-kán a székvárosba uta
zott, hogy ott egy eredeti kötelezvény' alap
jára , mellyet 42 legelőkelőbb tiszavidéki föld- 
birtokos aláirt, a Tisza’ szabályozására vagy 
magánál a kormánynál, vagy ennek közbenjá
rása által külföldön kölcsönpénzt eszközöljön.

— A pesti s párisi schachclubbok közt 
folyt versenypartie be van fejezve végképen, 
és pedig a pestiek’ teljes győzelmével. A pá- 
risiak a második partiét is elvesztették. E ket
tős győzelem—mond a P. Z. — annál nagyobb 
dicséretére szolgál schacharszlánainknak, mert 
a párisi schachclubb létezése óta még egy úgy
nevezett correspondence-partiet sem vesztett el.

—- A természettudományi társulat’ tagjai 
— írják a lapok — alelnöküket tr. Bugát Pál 
urat ezüst íróeszközzel készülnek meglepni.

— A Pesti Hírlap múlt számainak egyi
kében hosszabb levelet közöl egy Amerikába 
átszármazott hazánkfiától, az utazási munkájá
ról nálunk is ismeretes H a r a s z t h y  Á g o s 
t on  túl. E kitürő erélyű magyar — ki épen e-



Q ^ P - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - < ^ £ |
—  175 — )

zen tulajdonánál fogva tőlünk többiektől annyi
ra elütött, hogy munkásságának másutt tért 
keresni buzdítá ösztöne — Amerikában ezelőtt 
öt évvel egy várost alapított s azt Sz ép t á j 
nak nevezé. Üt év alatt szépen megnépesült 
a város, ugv hogy, mint ő maga írja, hol az
előtt néhány rongyos kunyhó körül egykét 
hindu lézengett, ott most emeletes házak ál
lanak , hemzsegők müveit s szorgalmas lakos
ságtól, s a partokon, hol hajdan magányban 
halászott a hindu, jelenleg gőzösek 50—60 
utazót s több ezer forintot érő árut raknak 
ki. Haraszthy ur e város körüli érdemeit mél
tányolva az országgyűlés, azoknak némi jutal
mául Széptáj helyett az ő nevéről H a r a s z t- 
hynak nevezé a várost. — Derék hazánkfiá
nak , mint írja, egy új statisticai munkája van 
készen, a délamerikai statusok’ állapotját tag
laló, s a legnehezebben megszerezhetett ada- 
tokbul Összeszerkesztett. A magyarul irt mun
ka kiadásra vár.

— Nagyböjtben vagyunk ugyan , a kiáb
rándulás’ komoly szakában, — mint szemlénk’ 
elején mondók — de még sem tehetjük hogy 
utóhangul farsangunk naplójához — melly nap
ló voltaképen éjlő inkább mint napló — az u- 
tóbbi néhány tánczalomrul említést ne tegyünk. 
A zeneegylet’ részére adott utósó keddi alakos
bál sok lárvázott bálványkát csődíte föl vigad
va busongani Carneval urfi' haldoklásán. Sok 
megpendített szívkaland vég stádiumába ment 
át a kiábrándulásnak, vagy mi még kivánatosb, 
talán a boldogított viszonérzésnek. A zeneegy
leti tánczalom' miképi jövedelmezésérül jövő 
számunkban.

— Ugyanazon éjjel a budai szép redout- 
teremben is egy igen csinos casinobál rogtö- 
nöztetett, mellyet a dunántúli virágszálak'ked
ves füzére díszített. Több pesti urak vőnek 
részt e nemes hangulatú mulatságban — minő
ket nagyobb számban lehet vala meglátogat
nunk ez egész farsangon át, ha a két város 
hatósága akkor hidazta volna át Dunánkat, mi
dőn azt az ez idei langy időjárás teljesen meg- 
jégköpenyegesítelenítette volt. Melly dunameg- 
nyergeltetési műtétéi múlt hét’ végével szeren
csésen meg is történvén, a józsefvásár élénk
ségben bizonyosan nyerni fog.

— Még van egy pár utóhang, melly far
sangunk’ tánczalmai felől visszazeng. Nagy ro- 
konszenvet, népszerűséget gerjesztett ugyanis 
minden igaz honfikebelben azon valódi m-agyar 
szellem, melly az idevaló görogvallásu előbbke- 
lőek által múlt csütörtökön a kis redoutban a 
dott tánczünnepet áturalta. A csinosan fölvirá
gozott tánczterem gyupontja lön, miként szép
nél szebb hölgyvilágnak, úgy igen csinosan 
müveit fiatalságnak is. Hivójegyek, tánczrend

és elfogadás a legtisztább magyar nyelven 
hangzának, miként a társalgási nyelv is csak
nem átalánosan magyar volt. Szép jelét adták 
derék görogvallásu honfiaink, mikép lehet sa
ját nemzetiségük, irodalmuk és függetlensé
gük’ koczkáztatása nélkül — mit tőlük bizony 
senki épelméjű kívánni nem is fog — egy köz, 
egy dicsőbb nemzetiség’ pajzsa alatt hü rokon
ként egyesülni. A tánczalom' házinője a lelkes 
Derráné asszonyság, miként a nagyszámmal 
megjelent legjefsőbb osztályúakat, úgy minden 
renden levő vendégeket is szokott kedvességé
vel fogadott. Több magyar irók és journalis- 
ták is vőnek részt e csinos vigalomban, melly 
a leglankadatlanabb három a lánczok’ között 
húzódott .ki világos kiviradtig1 Hogy a legszebb 
virágok’egyik legszebbike az igéző tekintetű kis 
Obrenovics Katinka volt, az magától érte
tődik.

— Végezetre még a múlt szombaton tar
tott Tigrisbálról is — mellyet derék tánczmes- 
terünk Abeles ur igenigen csinosan rendezett 
e l— meg kell tennünk azon őszinte bevallást, 
mikép az néhány duczat bájoló holgyecskét — 
ama szép fekete szemüekből— egyesíte, dísze
sen lejtett nemzeti és külhoni tánczok’ vidám 
kíséretében hajnalig vigadókat. E tánczalom- 
ban is több előkelő uracsot szemlélénk.

— Ugyanazon estve Ó-Budán is benéz
tünk egy jótékony czélra adatott tánczalomba , 
melly az izraeliták takarékpénztára’ csinos é- 
pületébe gyűjtötte össze mind azon gazelle 
szemű sugár alakokat, mellyekkel Ó-Buda olly 
nagy mértékben dicsekszik. A terem tágas és 
jól világított, a társaság pedig illedelmes és 
sok nemzetesülni vágyat mutató vala. A hid Ösz- 
sze lévén már állítva, több pesti hölgyet és u- 
racsot lehete látni, e szép keleti ivadékkal e- 
nyelgőt.

— Ezek után még két tárgyról kell szóla- 
nunk, mielőtt mai szemlénket bezárnók. Egyik 
Szigligeti’ új darabja ,A szekrény’ rejtelme' 
melly zsúfolt házban adatott szombaton és va
sárnap. A darab' mind szövege, mind szerke
zete, mind különösen erkölcsi irányaira nézve 
— egykét gyarlóságát kivéve — egyike Szigli- 
gelink’ legjobb színmüveinek, és nem ollyan , 
melly a jeles színiró' eddigi érdeméből bármit 
is levonhatna. A couplelek csaknem átalában 
tetszettek, s szerző több ízben előhivatott. E 
darab — úgy hiszszük — soká fogja magát fön- 
tartani, kivált ha az előadás is eddigieknél 
összevágóbb, müvésziebb leend.

— Másik a nagy tetszés, mellyben Drey- 
schock ,,a kétjobbu“ minden hangversenyében 
részesül. Múlt csütörtöki s vasárnapi két hang-

j versenye valamint nagy közönségtől látogatott, 
I úgy a legnagyobb mértékben élvezetes is vala.



A ,dal szavak nélkül1, a campanella , meg az 
egyetlenül nagyszerű ,,God save the king“ vál
tozatok csodálatra ragadának újra mindenkit. 
A magyar dallamok és változatok pedig, mik
kel a művész mindkét ízben meglepte hallgató
ságát, fölvillanyozták a magyar vért. Drey- 
schock ur még a nemzeti színházban is halla- 
tandja magát.

— S most bezárjuk szemlénket mai mű
mellékletünk' megemlítésével. A kép S e b ő 
dé i  R o z á l i a  mint No r i n a ,  Don  Pas -  
q u a l é b a n ,  úgy hiszszük kedves műemlék 
lesz kivált mindazoknak, kiknek a kozszerctetü 
művésznőt ezen egyik legszebb szerepében lát
ni alkalmuk vala. Genialis Barabásunké a rajz, 
s Walzef nyomdájának szolgál dicséretére a 
nyomás.

mm mk.
OMBOR , télutó' 9. A car- 
neval ezer deléjdús estvé- 
lyeivel, mámorító tánczai- 
val hozzánk is beköszön
tött, s a tánezvágy min

iden szerdán Terpsychore' 
jtemplomába gyűjti a zom- 
bori haute volée’deli pap

iéit, kik—mint látszik— a szent Yestalángot sze
nük' öröktüzében -táplálgatják. E varázsló te
kintetű bájarezok közöl leginkább kitűnik, a 
szeretetreméltó urhölgy, B... L. kisasszony— 
d diszesítve a szépség’ minden előnyeivel, s 
iazar adományival, részint izlésdús öltözéke, 
jájos tánczának kelleme , s viruló arczának bü- 
;reje által, részint azon körülmény által, melly 
szerint — sub rosa legyen mondta — a kedves
papnő két é g ő  napsugár! őriz szemében—min
denki' szivén győz 1 E szükséges rósz’ elhárí
tása végett az itteni ifjúság egy szívnyugalom- 
biztosító egyletet akar életbe léptetni, melly- 
nek tagjai napernyőkkel legyenek folfegyver- 
kezve, szivüket az édes sugárzó szemtüztöl 
megovandóval.

Olvasó körünk—mellyről máskor többel— 
egy roppant tánczvigalmat tartand — a hirha- 
rang szerint— jótékony czélra. Jó lenne tán a 
bál' jövedelmét a város' kivilágítására fordíta
ni. Valóban tréfás látni, mikép a világítás' ba- 
ráljai három pártra oszolnak; a liberalisták a 
gázvilágítást akarják becsusztatni, a conser- 
vativ rész a régi jó olajlámpánál marad, a 
z o m b o r i a k  a h o l d a t  pártolják, mert e- 
zen világítás legolcsóbb.

Hogy szellemi élvezetben is részesülhes-

sünk, egy ,asszonyság1 szinésztársulatot akar 
alakítani . . .  ger’ igazgatósága alatt. Más sze
rencsétlenség nálunk nem történt! Frescoké- 
pekkel szolgálhat TEiMÉN LACZI.

— SOPRON, télutó’ 9. Híreket!— kiált 
fel ön tisztelt szerk. ur; — híreket! Igen ám; 
de hol vegyük?... Önnek lapja egy virágkert: 
rózsákat kellene gyüjtenem bele; de ez a tél, 
ez az átkozott tél elhervasztá fagyos leheleté
vel , s mint a gondolatvillám söpörte el üvöltő 
szárnyalása közt a száraz leveleket, s fájdalom 
a rózsáknak csak tövisei maradtak főn , mely- 
lyeken hiában röpkéd a mezetlen pillangó: éle
tet többé nem szívhat belőlük... Lám, csak igy 
vagyunk az élettel is! az élv, a nyájas öröm 
megteszi pillanatnyi hatását, és odább úszik az 
idő’ folyamában, csak e m l é k e  marad hátra. 
Igen, t ö v i s e  a rózsának: f á j d a l o m  a vesz
teség fölött... Az ember rabja a világ’ balgasá
ginak : ö r ül és s í r ,  mint a szokások’ szeszé
lye parancsolja ! s sokszor búsongva gondol 
vissza Örömeire a helyett, hogy újakat terem
teni iparkodnék... mert a szív tétovázó vendége 
az időnek s sokszor a m ú l t b a n  felejti magát. 
De menjünk a dologra! — rózsákat szántam 
Önnek s a természet' ölében nem találhatok ; 
— megkeresem a virágházakat — o , itt pom
páznak mindenfelől. A farsang egy virágkiál
lítás : színezett képmása a tavasznak. Élet és 
öröm látszanak virulni társasköreinkben, bár 
nem olly egész élénken, mint óhajtanok; de 
azért elég tarka vegyületben. Termeink rózsa
erdővé változtanak s nekünk még sem terem 
Örömet e kör’ viránya . . .  h az a i növények, 
i d e g e n  szirmokkal ; nincsen kelyhükben a 
honáldás’ harmata. S fájdalomra ébresztenek a 
vigalmi hangok, o , mert bennök a megvetett 
nemzetiség lelke sír. A f é n y  és g ő g  karölt
ve járnak a cotteriákat alkotó szellemmel: sö
téten á s i t o z n a k  a már megbámult választó 
falak s még mindig késik a s ü l t  v e réb .. . .  
v é d e g y l e t !  Urak, ne említsük e szót! gúnv- 
nyá fagy ajkainkon a drága név s átokként gyú- 
lad meg lelkünkün a felelet. Védegyleti tán a 
l e v e g ő ,  mellyet beszívunk, s a p o r , mellyet 
külhoni mázos saruink érintenek.... De most ve
szem észre, mikép roszul teljesítem ígérete
met : virágokrul beszéltem s tövisből kezdtem 
fonni koszorút. Bocsánat, ezt a t á r s a s é l e t i  
s z e l l e m ’ kedvéért tevém, ő házasulandó fél
ben van a j ö v e n d ő v e l  s neki készítém el 
a m á r t y r k o s z o r u t .  — Mandzsur színé
szeink, minden gyűlés’ alkalmával m e g s z ö k 
t e t i k  S z i g l i g e t i ’ k a t o n á j á t ;  mig az, 
Mo,dl ur személyében végkép e l s z ö k ö t t  
a mi véghetlen ö r ö m ü n k r e  s egy pár uzso
rás hitelező’ teljes szívbeli f á j d a l m á r a .  — 
Társalgási köreink élénkebbek, mint nyaranta; 
de azért kevés s z e l l e m i  é l v v e l  kinálkoz-



nak, mert a kártyázást a n n a k  nem nevez
hetjük. Nincs itt uraim egy parányi kozszel- 
lem is. Itt szomszédságban élünk az austriaiak- 
kal; vasvonal által magához csatoland bennünk 
a birodalmi főváros ; lesz kereskedés , anyagi 
jólét, kirántott csirke s....még közszellemis 
kellene ? — O l v a s ó e g y l e t ü n k b e n  leg
többet o l v a s  a p a g a t  u l t i mo  és a skíz.. 
Hiúban ügyekeztünk a H o n d e r ű t  is pártol- 
tatni: előttük sem a H on séma d e r ű  nem 
nyom a latban ]). — Az evang. tanodában már 
rég fönálló nyelvészeti társulat szép virágzás
nak örvend. Az ég’ áldása a lelkes vezetőkön ! 
— S z e d e r  e g y l e t ü n k r ő l  jelenleg nincs 
följegyezni valóm más, mint hogy igen óhajt
ható volna egy kissé sürüsítni az egyleti ülé
seket: legalább a már egyszer próbált bajtigy 
könnyebben el lehetne kerülni; de egyébiránt 
is az illy egyleteknél mindig csak a folytonos 
éber figyelem , összejövetelek, lelkesítések é- 
lesztik leginkább a munkáló elemet. — Időnk 
pár nap óta tűrhető; de utaink mind — m a 
g y a r o r s z á g i  u t a k !  R.

— KOMÁROM, télutó’ 16. Bocsásson 
meg Ön, hogy korábban nem kezdém levelezé
semet; de meg kell vallanom, mikép a levele
zők is csak olly érzékeny s gyarló emberek 
lévén, mint mások, igen gyakran nagy és rend
kívüli eseményeket is figyelmetlenül mellőznek 
e l , mig néha parányiságokrul is lelkesen emlé
keznek, mivel e parányiságok épen kedélyök- 
és érzelműkre mély és rendkívüli hatást gya
koroltak. Lehet, hogy magam is ezek közé tar
tozom ; annyi azonban bizonyos, hogy én leve
leimben inkább csak a szorosabb társalmi élet 
egészsége körül szemlélődöm, nem mintha cse
kély befolyásom' kisszerű adagai' nyomán hi
vatott orvosa lehetnék, de mert a hiányok’ — 
érthetőbben — balságok’ kifürkészésével olly 
tapasztalati adatokat gyüjtendek, mellyeket ké
sőbb egy, a magyar socialis élet’ ismertetésé
ben , nagyszerű csomóban, mintegy codificál- 
va , fogok bemutatni. így nálunk e balságok- 
és fonákságoknak igen gazdag bányáját látom, 
mellynek elgyilkolásában csak a közszellem’ 
nagy fáradalma segíthet. Mi ellen sem harczol- 
tam olly nagy mértékben, mint a társaséleti 
szakadások, a kisvárosokban annyira divatos 
apró kórtanyák ellen, mellyek, miután oknél
küli irigykedés által összeforraszthatlanul tépe- 
tének e darabokra , közönségesen gyanúsítá
sok-és rágalmaknak lőnek mételyiskolái. Szám
lálhatnék elő illy körtanyákat, mellyek' mind
egyikének külön közönsége van, mint a párisi 
színházaknak. Alig ismerek közönséget, melly 
közdolgok iránt olly kevés lelkességgel visel
tetnék , mint épen miénk. Magasabb lelki álla-

l) Illyesmi csak azon jó urakat bélyegzi. Szerk.

potrul, magasztosságról pedig szó sem lehet.
Néha színészek jőnek hozzánk, de nekik mind- / f  
annyiszor csak a tengődés’ kietlen tarlója ju t , 
rettentő példájára minden vándorló művészet
nek. A kedvezményeknek leghizelgöbb jeleivel 
rendeztetik ez vagy ama tánczvigalom, nem 
épen a bokák’ szokásos ingeréből, de koz és 
jótékony czélból, s nincs ember, ki a bevé
telt valahogyan jövedelemmé erőszakolhatná- 
Hát mit műveljünk, mit áldozzunk értetek, Ko
márom’ meghírlelt szépei?... A közügy’ ápo
lást esdeklő virági rendre hervadnak kebletek
ben ; sőt maga nyelvünk is meggúnyoltatik sok 
édes magyar ajkon, melly magyar emlőt szítt , 
s az idegen nyelvet csak később tanulá meg. 
Részvétlenség s hálátlanság tőletek, mi hír- s 
neveitekre örökös homályt von. A múlt hó 
22-kén volt védegyleti tánczvigalmunk, melly- 
ből igen sokan kimaradtak ollyanok, kik a ka
tonatisztek által később e hó’ 11-kén adott 
tánczvigalomban, con amore jelentek meg. A 
védegyleti tánczvigalom 2 vftos belépti díja 
közczélra lett volna fordítandó. De lehetetlen, 
hogy méltánynyal s meleg köszönettel ne em
lékezzem azon lelkesebbjeiről hölgyeinknek, kik 
az utóbb említett védegyleti bálnak olly kitü
nően szép koszorúját tevék. Gyöngyei voltak 
azok városi s megyei szépeinknek ; gyöngyei, 
mellyeket a közügy s nemzetiség’ forró sze
relme fűzött gyémánt kapcsolatba. Jelen volt, 
mint a társaság által megkért házinő, ifj. Páz- 
mándy alispánná asszonyság, az ép olly lel
kes, mint bájosszép honleány, ki pallérozott 
lelkének eszmedús s valóban népszerű társal
gásával mindig ' a legkedvesb emlék’ nyomait 
hagyja fönn. Itt voltak a divat’ legelegánsabb 
műizlésével öltözködni szokott Domonkos test
vérpár, a bájos kellemü özvegy s ifjuszép test
vére , Ríza ; a szépségéről távolabb is ismert 
Szabó Janka, s a kellemdús s czédernovésü 
Csúzy Irén, kinek öltözékén az egyszerűség 
divatos választékossággal szokott párosulni; a 
légies alakú Ferber Lina, teljes fenségében 
arcz- és termetbájainak, kinek karcsúságán 
magyaros szabású s ízletes öltözék remekelt; 
itt volt továbbá több vidéki szépek közt a kel
lemes s mondhatlan kedves tánczuNoszlopy kis
asszony , és számos szépek, kiket elősorolni 
nem győznék. A női öltözékekben leginkább a 
fehér szín volt uralkodó, s a gyönyörű fejeken 
leginkább cameliák díszeskedtek. F. hó’ lá-kén 
estve nagyszerű, 200 fáklyából álló zenével 
lisztelteték meg Komárommegye’ rendei által az 
annyira szeretett s tisztelt főispán i s , gr. Ná- 
dasdy Leopold, teljes fényében a kivilágított 
ulczáknak . Ürömjeiéivel azon kedves érzetnek , Jp 
hogy őt főkormányzóul bírni továbbra is sze- 
rencsések vagyunk. Ö mltgát a dunai révnél 
fényes nemesi bandérium s küldöttség fogad- fv
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ta,a megyeházhoz kísértetve, hol ismét új kül
döttség üdvözölte. ŐRFFY.

_  DEBRECZENI HIRCSENGŐ. A taka
rékpénztár megalakult folyó hó’ 15-kén nagy
ságos Zalay ur indítványozására, még pedig 
olly rendkívüli sikerrel, hogy a 600 részvény 
24 óra alatt aláíratott, s még megannyi is alá
íratnék, ha kellene. Tehát ezután takarékpénz
tárunk is lesz. Ugyancsak e nap tartá a 
védegylet’ debreczeni osztálya is gyűlését, 
s benne Kossuthnak egy indítványa olvas
tatott fel, és azon részvényterv, melly a 
,,Hetilapban“ bőven ki van fejtve, s melly 5 
pftos részvények’ vevésére hívja föl az egylet’ 
tagjait, ott tüstént olly sok pártolókra akadt, 
hogy a megindított ívet kétfelé kelle szakítani, 
az aláírók nagy száma miatt, kik alig várhaták, 
mig kézről kézre kerülne az ív.

DEBRECZENI PAPRIKA.
— DEBRECZEN, télhó’ 2. 1846. (Fele

let a Debreczeni paprikának). E czím alatt, egy 
általunk is őszintén tisztelt egyén’ kisérő sorai 
mellett, vettük a következő czáfolatot, a deb
reczeni polgári casino’ több — sőt, mint a ki
sérő levél mondja, igen sok — részvényesei ál
tal aláirottat. Reméljük méltánylandják tisztelt 
Önök eljárásunkat, ha — provinciális polémiá
nak kaput tárni nem akarók— a feleletből csu
pán a ,czáfolat“ot közöljük , a többinek, mint 
nem lényegesnek , mellőzésével. ,,A bántalma- 
sabb kifejezések“ — igy szól a czáfolat — ,,kö-. 
vetkezők: A két casino csakugyan nem egye
sült, csupán azon okbul, mert frakk és Zrínyi 
dolmány nem férhetnek egy födél alá. Ergo 
maradunk továbbá is a K—y (vendégfogadó 
haszonbérlő) zsebében , mert K—y uram né- 
melly urakat capacitáló eszközökkel magához 
térített, mi más szóval annyit tesz , hogy ha a 
nyájból a kolompos elszalad, a többi is gon
datlanul fut utána stb.“

A fonebbi kitételekben az állíttatik 1-ször 
hogy csupán magyar öltözetüek részesülhetnek 
az egyik, s frakkosak a másik, valószínűleg 
paprika által az 59-dik lapon úrinak nevezett 
casinoban. 2-szor Hogy K—y fogadó haszon
bérlő , kinél a polgári casino szállásol, több e- 
gyén megvesztegetésével vitte k i , hogy a p. 
casino továbbra is nála maradjon. 3-szorHogy 
a polgári casino társulata oktalan állathoz ha
sonló butaságu, melly vaktában indul a ko
lompos után , mint egy nyáj.

a) Az elsőre válaszul adatik: miután egy 
casinonak statútuma sem szabályozza az öltö
zetet , s mind a kettőnek részvényesei tetszé- 
sök szerinti ruhában (ide nem értve a díszte
lent) járnak, paprika állítása alaptalannak nyil- 
váníttatik. b) Mi a vesztegetési vádat illeti, 
mind a részvényesek, mind K— y haszonbérlő 
részéről, az ragalomnak nyilváníttatik, mig

paprika teljes értékű adatokkal nem bizonyít
ja be állítását. De mennyire ellenkezik az a 
dolog’ fekvésével, kovetkezőkbül kitűnik. Ez
előtt egy pár hónappal közgyűlésben kerülvén 
elő a szállásfogadás, megállapíttatott, hogy 
csupán a régibb szállásbér mellett marad az 
egyesület helyben. K—y 370 vfttal kért töb
b e t ; a p. casino erre nem hajolt, sőt más szál
lást kerestetett, végre f, e. télhó’ 21-kén, és 
igy későbbi időben mintsem paprika bizonyost 
írhatott volna , nyilatkozott K— y, hogy bele 
egyezik a régi szállásbérbe a jövő három évre 
is; kötelezvénybe foglalva azonban ezen dolog 
mai napig sincs, c) Mi a polgári casino’ egyé" 
neinek nyájhozi hasonlítását illeti, milly aljas 
dolog, kitűnik abbul, hogy a polgári casino’ 
400 haladó részvényesei közt, a városban s 
vidékén lakó minden műveltebb, s rang’ tekin
tetében első osztályú egyének szemlélhetők. 
Minden fontosabb lépések, miilyen a szállás
fogadás is, köz hirdetéssel egybegyüjtött gyű
lések’ határozatai szerint tétetnek, egyetlen
egy végzete sem történt a p. casinonak öt éves 
élete óta, hogy valamelly tárgy, bármilly te
kintélyű személynek egyes, többek által meg 
nem vitatott előadására döntetett volna e l , s 
miután ezen vádjában durva becstelenítés fog
laltatik, tisztelettel kéretik a szerkesztőség, 
hogy azon egyén’ nevét közölve !) , ki paprika 
álarcza alá bújva, illy méltatlanságokat követ 
e l , ismerhesse a közönség. Törvényes boszu- 
ra nem czélozunk, mert elég büntetés és gya
lázat , tisztes egyesület iránt illy kíméletlennek 
lenni.

Az ezután következőket, mint csupán vé
lemény különbözés körül forgót, kihagyjuk, ha
nem közöljük csupán a minket illetőket: ,,Most 
tisztelt szerkesztő úrhoz fordulunk.“— így vég
zi a czáfolat.— ,,Méltóztatott a kérdéses szám 
alatti lapjában nyilvánítani, hogy hallomása 
szerint egy hírlap létesülne Debreczenben 
„Rüpők“ czim alatt. Ismerve s tisztelve ter
jedt értelmiségét, nem hihetjük olly fölülctes- 
nek, hogy illyes hirt valóságnak tekintsen, s 
ezen közlését gunynyal vegyültnek biszszük, 
s ennélfogva szívesen kérjük irántunki hangu
latának jobbra változtatását. Igényli ezt azon 
tekintély i s , melly bír egy ötvenezernyi né
pességet haladó magyar városnak valódi iro
dalommal , s olvasással foglalkozó közönsége. 
Debreczennek különben is elég ócsárlója van , 
kik nem képesek fölfogni vagy nem tudják, 
hogy itt a városnak főerejét, roppant határá
nak biztosítására kell fordítani, s nem tehetni

1) Ez szerény véleményünk szerint, annyi lenne, 
mint egy rókáról két bőrt húzni akarni. Legyen 
elég ezúttal P. urat közleményeinek a l a p o s b  
alakban írására figyelmeztetnünk. Szerk.
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itt legjobb szándok mellett is annyit, mint más 
városokban, hol az erő inkább központosítha
tó s a korszerű csinosodáshoz kivántató termé-

miatt rövid a láthatár. — Városunk' nagvobb- 
szerü eseményeiről még tudósítandja önt

BODONKUTI és EUPHENIA.
szeti anyagoknak is bőviben vannak. ’)

— MÁRMAROSSZIGET, télutó’ 16. Tisz
telt szerkesztő u r ! Sietek ígéretemet beválta
ni , habár mélyen meg vagyok győződve, hogy 
alkotmányos országunkban nagy merészséget 
tanuáít az, ki valamelly város, osztály vagy 
társulat balságait és visszaéléseit a nyilvános
ság’ csalánával érinteni vakmerősködik. Minket 
megszállott a vakmerőség eme veszélyes ne
me , s nevetve több igazságot mondottunk már 
e l , mikért betöréssel fenyegetők árva fejünket, 
mi azonban megbikacsoltan állunk árnyékunk’ 
ellenében , s minél többet fenyegettetünk, an
nál bensőbben győződünk meg arról , hogy 
hasznos szolgálatot teszünk a csorbák' kiirtása 
körül, midőn csaláncsomókkal a bálvány' há
tát kissé megcsiklandoztatjuk. E munkát pedig 
annál inkább iparkodandunk fáradhatlan buz
galommal teljesítni, mennél tökéletesben meg 
vagyunk győződve a felől, hogy foljajdulások- 
ra csak azok szoktak fakadni, kik magokat ér
demileg sújtva érezik. A dologra. E hó’ 2-kán 
k o l d u s  bál  név alat t ,— a tengő emberiség’ 
fölsegélésére — rendezett, igen fényes c s i l -  
d o m o t  2) árasztó estély a szenvedő halan
dók’ sorsát könyező ég’ daczára tele büvölé a 
termet. Ez est az emberszeretet’ szelíd szovét- 
neke mellett köszönte b e ; mert felfogá Szigeth 
a szent ügyet, mellynek kivívhatásához anyagi 
és szellemi erő kelle ; mivel a jótékony inté
zetek' főalapja a mindenható emberszeretet, 
közrészvéttel ápolt lelkesedés. Sokszor hallónk 
panaszokat a női részvétlenség iránt; az ellen
kezőt jelenleg Örömmel írhatom. — Gyöngé
nek mondjuk a némbert, és ő erős a konyör- 
ben. Mutass neki keblet más kínaiért érezőt, 
nyújts pazarkezet a nyomornak és . . .  diadalod 
kivíva ? Mert mi is diszítne szebben nőszivet, 
mint a jótékonyság' szent sugara? Mint férfi
nak erő , úgy illik nőhöz a jó tett. Védpaizs 
és kristályhenger a jótékonyság, az alá nem 
egy sebhedt kebel menekszik, ez a mennynek 
simítja utait. 3) Folyó hó 8-kán városunk’ szél
részén, 18-kán pedig közepén tűz üté ki ma
gát , melly igen sanyarú következményű leen- 
dett, hahogy a dühöngő szél' ellenére hó nem 
leplezi házaink’ fodezetét. — A soireék éjjeli 
renden vannak. A búzának köble 24 vft. — A 
hideg fölötte csípős; komor az ég s a siirü köd

1) Perse hogy tréfának vettük s mint ollyat adtuk
tovább az érintett witz-et. Mi Debreczent s an

nak derék népét mindig tiszteltük s fogjuk e 
túl is. Szerk.

2) Hohó '. merész sz ó ! Szerk.
3 ) A többi bálhireket, mint túlélteket, elhagyja a

Szerk.

— KOLOZSVÁR, télutó’ 15. Farsangunk 
elégvig; a tánczvigalmak, estélyek napiren
den vannak; mi élvezzük a siető napok' örö
meit, ámde ne vélje valaki ezért, hogy mi csu
pán az élvezetet vadászszuk; nem, a kellemest 
Összekötjük a haszonnal; mulatozásunk’ árát 
nemes czélokra szenteljük. Több jótékony in
tézet számára adatott már szépen látogatott 
vigalom a redoutban és Diana fördő' tánczter- 
meiben, — ez utósó csak e télen nyílt ugyan 
meg, de mindig telve volt. így a hidel vei nép
iskola , zeneegylet s kolozsvári iparmíikiállítás’ 
javára igen szépen jövedelmező vigalmak vol
tak a napokban; jövő keddre pedig a sétatér’ 
számára van hirdetve tánczvigalom a Dianafor- 
dő’ teremében. — A szóra : iparmükiállítás ! 
tudniok kell kegyeteknek, szép olvasónőim, 
hogy a külföldi és pesti mükiállítások’ példájá
ra városunkban is rég tervezve van egy illyen, 
melly, mint halljuk, nem sokára létre jön. Ál- 
dásthozó sikert kívánunk neki! — A színészet
ről most nem irok , de a színészekről igen. Kö
zölök tizenhat dalszinész szerződésre lépett, 
egymással szorosan egyesülve aVeszter és Do
bozi’ példájaként, külföldre menni s ott a nem
zeti zenét, a magyar népdalokat megismertet
ni. Eszméjök kissé merész. Husvétkor, midőn 
a társaság szétbomlik, indulandnak , és pedig 
először is az olasz földre, s ha ott kedvező 
részvétet fognak találni, úgy czéljok Europa 
több országaiba viendi őket. Z.

—+§*&+■§*—

T H A L I A .

Télutó’ 6. K i s f a l u d y  Ká r o l y '  e m
l é k ü n n e p e ,  melly alkalommal az ünnepelt 
két jelesb vígjátéka lön adatva, u. m. A g y i l 
k o s  v. Mikor pattant nem hittem volna; meg 
a K é r ő k ,  mindkettő 1 flvsos. A közt dalok 
tölték ki, mind a költőéi, Them által zenére 
tétetvék. Hunvady László s Tihany Ostroma’ 
nyitányaik valának a megnyitók. A színmüvek 
előadása élénk, tűz- s lélekteljes volt, a költő' 
szelleme iránti kegyelet látszék derék színé
szeinket is átlengeni. Az özvegy’ szerepét, meg- 
valljuk , szerettük volna Szathmáryné assz.túl 
látni, ki annak ama fensőbbszerüt meg bírta 
volna adni, mit M. J.-nál nélkülözünk.

— 7. V e s z e d e l m e s  n a g y n é n e ,
vj. 4 fvlb. Rég távul volt Szentpéterynk a bá
ró Emmerling’ szerepében lépett ismét föl, s 
úgy fogadtatott, mint legkiválasztottabb kegyen- 
cze közönségünknek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fr& Q
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— 8. Má t y á s  d i á k ,  népszínmű 3 
szakb. Még mindig igen jó vasárnapi darab.

— 9. Don P a s q u a l e ,  Paksyné assz. 
javára bérszünetben, ügy hiszsziik nem tanú
sítja inkább misem a jutalmazott’ kitűnő jeles- 
ségü előadását, mint azon osztatlan tetszés, 
mellyben művészi jelességü előde derék Scho- 
delnénk után is részesülnie sikerült. Könnyű, 
biztos énekét kerek, ügyes játék kalauzolá.

— 10. G a r r i c k  B r i s t o l b a n ,  vj. 
3 fi vb. Tudjuk hogy Egressy G. és Szentpé- 
t e r y urak e vígjátékot mindig igen mulatta- 
tóvá varázsolják. Ma is jól mulatott a kicsiny
ke nézőség.

— 11. Don C a e s a r  de  B a z a n ,  dr. 
5 flvb.

— 12. B e a t r i c e  di  T e n d a  opera
2 flvb. Bellimtől. Az előadás átalában jeles , 
csupán a nőkar ellen van panaszunk, melly 
nem áll arányban á többi működőkkel. Kérjük 
erre egy kis figyelemmel lenni, s e kart is 
praecisiora szorítani.

— 13. A s e l y e m á r u s ,  vj. 5 flvb. 
Scribetől. A jobb franczia vígjátékok’ egyike, 
melly kivált Egressy G. ur’ tanulmányt lehelő 
játéka által mindvégig érdekel.

— 14. P a u l  J o n e s  a kalóz. Színmű
3 flvb.

— 15. F a l u r a  ke l l  m e n n i e ,  vj. 3
flvb. — ÜY.

EdtHUSE
— L i s z t  télutó’ 28-kán váratott Bécs- 

b e , s első hangversenyét tavaszelő’ 1-jén va- 
la adandó.

— D o n i z e t t i ,  a hires hangszerző,foly
vást veszélyes állapotban van. Mint tudva van, 
a szerencsétlen maestro hat hó előtt Párisba 
menvén, hogy a nagy dalszínház’ számára egy 
új operát írjon, nem sokára agyvelőgyúladást 
kapott, minek utóbajául elmezavar s agylágyu
lás maradt főn. Az első betegség el van ugyan 
hárítva, de minden remény elenyészett mégis, 
hogy Donizetti valaha componálhasson. Agylá
gyulása gyógyíthatlan, s az orvosok csak any- 
nyit eszközölhettek, hogy a beteg Olaszország
ba hazája’ szép ege alá utazhatik.

— A bécsi házak’ összes becsértéke több 
mint 240 millió ezüst forintra becsültetik.

— 01 e-B u 11 Párisban van.
R e c a m i e r  asszonyság’ salonjában

Párisban nem rég egy Olaszhonbul érkezett 
primadonna hallata magát, a tetszés’ legnagyobb 
kifejezései közt, ki igen szép és terjedelmes

baritonhanggal bir. Neve : B e r t r a n d kisasz- 
szony. C h a t e a u b r i a n d ,  hg. P a s q u i e r ,  
gróf S a l v a n d y ,  Mól é ,  s de V i g n y  Al
fred, továbbá R a c h e l  kisasszony, s több 
más politicai s művészi notabilitások valának 
ez alkalommal jelen.

— A „courier de St. Etienne-ben olvas
suk: Néhány hét elölt egy ifjú ember, bő kö
penybe burkolya s sziyarozva sétált a Lyont 
áthasító Rhone’ partján. Éjfél volt. Erősen sü
völtött a szél s a megáradt folyam' partja 
pusztán állt s homály borongott tükörén. Egy
szerre néhány lépésnyi távolban átható sikol
tást s erre zuhanást hall a folyamba. Az ifjú 
nagy szerencsétlenséget gyanítva, segélyt nyúj
tandó, elszántan a habok közé szökik. Sokáig 
kelle küzdenie a bősz elemmel, mig visszanye
rő tőle zsákmányát, s midőn mintegy 300 Öl- 
nvire partra ért , karjain egy dús fürtü nő fe- 
küdött. A nő elegánsán öltözve, ifjú, és rend
kívül szép vala. De hogyan hozza újra életre 
a szerencsétlent ? hova s kihez forduljon illy 
késő éjjel? a legkisebb késeiem halált hozhat. 
Az ifjú épen nem messze lakott, kecses terhét 
tehát, minden további fontolgatás nélkül, sa
ját lakába emeli, hol a kandallóban még ele
venen ropogott a tűz. A nő lassankint magá
hoz tér, ajkaira vissza száll a bájló pír, s vég
re annyira fölüdül, hogy megmentőjének hálát 
rebegve elbeszélhető, mikép ő épen imént ér
kezett gyorskocsin Lyonba , s a folyam’ part
ján egy barátnéja’ lakát indult keresni, de a 
nagy sötétben a parton megcsuszamodván , a 
folyamba esett. A történetke sokoldalú megvi
tatás’ tárgya lön a lyoni salonokban. Néhány 
nap óta azonban, mint bizonyos állíttatik, mi
szerint az ifjú, egy hirlapszerkesztő, megmen
tett nejével, egy frankfurti fiatal özvegynővel, 
jegyben jár. A fölötte szép menyasszony, mint 
állítják , igen csinos vagyonkával is bir , — hír 
szerint egy millióval.

—  A hamburgi városi színház múlt évben 
adott ú j  müvet: 18 nagyobb eredeti drámát, 
16 fordítmányt, 7 operát, 4 balletet, 20 újon
nan betanult drámát, 7 újonnan betanult ope
rát , 132 kitünőbb vendégszereplést. A Thalia 
színház adott ú j a t :  37 eredeti müvet, 41 for
dítmányt, 20 újonnan betanult darabot s 166 
vendégelőadást. — Nemzeti színház! fiat appli- 
catio.

Budán, a Idr. egyetem’ nyomdájában.
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10. SZÁM. KEDD. TAVASZELŐ1 11. 1846.

A SZÍV’ VILÁGÁBÓL.

I.

M l  A S Z E R E L E M *
(Folytatás.).

A mondottak’ következtében a szere
lemnek hat kifejlödési szakát különböztet
hetjük m eg, mellyek mint megannyi jel
lemző szakpontok tekinthetők.

A s z ü k s é g é r z e t  egy rokonlény’ 
birhatása után, kinek magunkat egészen 
átadni óhajtjuk, a m e g t a l á l á s  s k ö l 
c s ö n ö s  m e g i s m e r é s ;  az e g y e s ü l -  
h e t é s  u t án i  ü g y e k e z e t ; a  v i s z o n -  
s z e r e l e m  á l t a l i  e g y e s ü l é s ;  a s z e 
r e l m i  é l v ,  az ezt követő ragaszkodás
sal s gonddal ;é s  a v é g e t l e n  e p e d é  s.

Azonban a szerelem nem éri el min
denütt ez eszményi tökélyt s tisztaságot, 
mellyben az itten elöállíttatott. A legma
gasabbat, mire csak képes a természet, 
kellene fölmutatnunk, hogy a csekélyeb
bet hozzá mérve méltányolhassuk, s a je
leset ebben is érdem szerint becsülhessük.

Valamint az egyesülés utáni (igyeke
zetnek, úgy magának az egyesülésnek is 
különböző fokai vannak. Nem minden sze
relmespárnál van a kedélyeknek öszhang- 
zása olly magas fokon — hogy ők minden 
tekintetben egygyé lehetnének. Természe
tüknek van ugyan némi egygyéolvadása s 
kiegészítése, de sok ollyas is , mi eltávo
lítja őket egymástól. Innét van az, hogy 
sok szerelmesnek van mit eltitkolnia egy
mástól, s házasuló páraknak rendszerint

azon tanácsot szokták adni: hogy egymást 
kíméljék s gyöngéikkel kissé hátramarad
janak. A legmagasabb szerelemben még 
ennek sem lehet megállnia, itt a kedves’ 
hibái a szerelmet ép olly kevéssé hidegí- 
tik el, mint saját hibáink önszeretetünket, 
sőt azok még inkább kölcsönös javítási ér
deket ébresztenek s mint saját hibáink te
kintetnek.

Végre maga a folyvásti képzés az, mi
nek nem szabad a valódi szerelemben hi- 
ányzani, hogy t. i. mindinkább óhajtsa ma
gát átadni szerelme’ tárgyának — egymás
ba olvadást s elhárítását minden akadá
lyoknak, mellyek a tökéletes egyesülhetés’ 
utában vannak.

De ne feledjük, hogy mindig megki- 
vántatik a kölcsönös adás’ s elfogadás’ él
ve ott, hol szerelemről van szó. Hogy egy
más körül szívesen teszünk valamit, hogy 
egymást oltalmazzuk : még olly kevéssé 
képezi a szerelmet, mint az egymást bol- 
dogítás’ ügyekezete. Amaz puszta kedve
zés is lehet, mi kitűnő tulajdonokon alap
szik, de a mellynél mindegy, ha birjuk-e 
kedvesünk’ szivét, csakhogy közelünkben 
legyen ő. — A szerelemnek arra semmi 
gondja, mit bir a másik s mi ő — neki sze
m éllyel van dolga, kitől nem csupán el
fogadni akar, hanem viszonozni is azt. Ne- 
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ki azon meggyőződést kell szereznie, hogy 
az adomány, mit elfogad, szívből adatott, 
s az, mit ö ad, szívesen fogadtatik. A bol- 
dogítás’ ügyekezete gyakran olly forrás
ból ered, mellynek a szerelemmel semmi 
köze. Gyakran semmi egyéb az, mint meg
fizetett vagy fizetésre váró önhaszon.

Azon kötelességérzetüs e mb e r  s z e 
r e t e t  név alatt ismeretes m á s o k  i r á n 
ti m u n k á s  j ó a k a r a t  nagyon hibásan 
zavartatik össze a szerelemmel, mellyhez 
csak a jótevésben s legfölebb mások’ bol- 
dogíthatása fölötti örömben hasonlít. Az 
emberszeretet annál tisztább, minél kevesb 
érzéki érdek s tetszelgés köttetett hozzá; 
s minél inkább puszta meggyőződés s kö
telesség iránti tisztelet a rugója. De ez 
nem ismeri a szerelem’ magas bensöségét, 
élő melegségét s szent kötelékeit.

Vannak emberek, kik iránt több ro- 
konszenvet érzünk, mint mások iránt, a 
gondolkozásmód’ egyenlősége, meggyőző
dés , vagy közös irány s bizonyos erkölcsi 
vagy physicai közeliét o l l y  v i s z o n y t  
k é p e z n e k ,  m e l l y b e n  k ö l c s ö n ö s  
j ó a k a r a t ,  e g y m á s ’ s o r s  á b á n i  é -  
l é n k  r é s z v é t ,  f á j d a l m a i n a k  m e g 
s z ü n t e t é s e  s ö r ö m e i n e k  s o k a s í -  
t á s a  u t á n i  v á g y  é s  ü g y e k e z e t  •— 
az u r a l k o d ó  e l e m.  De e viszony sem 
szerelem. Csak erősebb rokonérzet az, tör
ténetes körülmények által élénkítve. Az 
ember érdekelve van egymás által, de tu
lajdonképen nem a szív szív által. Külső 
vonzalom s nem a szivélyé. Sőt e viszony
ban az utóbbi rendesen minél lehetőbb tá
volba szoríttatik, nehogy valamelly sze
rencsétlen fölfedezés vagy kevésbbé ösz- 
hangzó találkozás e viszonyt megháborít
sa. Mindazáltal szerelem válhat belőle, ha 
mindinkább több szellemi rokonságot fejt ki.

Épen igy van ez a k ö z l é k e n y s é g ’ 
s z ü k s é g é r z e t é v e l .  Mi ösztönöztetünk 
egy barátságos lény’ fülkeresésére, ki bel
sőnk’ mozgásait, mellyeket kifejezni akar
nánk, ép olly örömmel fogadja. Ez érzet 
a szerelem’ gyöke. Gyakran többet talá
lunk, mint keresőnk, olly lényt t. i., kinek

nem csupán gondolatinkat, érzelminket, ha
nem kinek magunkat is átadhatjuk. Gyako
ribb kölcsönös érintkezés után e viszony 
szerelemmé képeződik. Ez alakzat gyak
ran olly embereké, kiknek a tulajdonképe- 
ni szerelemre nincs tehetségük. S ekkor 
belőle tűrhető összeköttetések származhat
nak, mellyek a szerelmet némileg kipótol
ják; de azért minden szoros közelítés el
len óvakodni tanácsos. E láncz még nem 
elég erős olly sok egyenetlenségek, szi
gorúságok s ellenmondások’ elviselésére. 
Csak a szerelem képes m i n d e n t  elvisel
ni. Gyakran az emberek, kikkel magunkat 
közölhetjük, csak arra valók : hogy gon
dolatainkat, érzelmeinket s tapasztalati né
zelődéseinket felfoghassák s viszonozhas
sák, de nem hogy szivünket is megértsék 
s személyességüketvelünk fölcserélhessék. 
A szivélyek’kiömlése mély bensőséget ér
het el, s a szerelem’ boldogságát nyerheti 
meg, a nélkül hogy szerelemmé válna, vagy 
a szerelem teljességét s tartósságát fölmu
tathatná. Sokaknak szivünkből közölhetjük 
magunkat, s mellette ugyanazon élveket 
nyerhetjük meg. D e a s z e r e l e m n e k  
ö r ö k k é  c s a k  e g y e t l e n  t á r g y a  
v a n .

Nincs máskép a c s a l á d i  é l e t ,  a 
h á z i  c s ö n d  u t á n i  v á g y g y a l  i s ,  a- 
zon élvezettel t. i. mellyet emberekkeli kö
zel egyesülés s azon teremtői munkásság 
— inelly egy a világtól elvonult körben 
föltalálható — nyújt. De ez nem szerelmi 
vágy. Kik jóakaratot, barátságos kedélyt, 
derültséget s fogékonyságot minden házi
asság, csend iránt hoznak illy körbe, eb
ben nekünk mindenünk lehetnek. De ezzel 
a szerelem még távúiról sem éri be, s csak 
puszta eset, vaktörténet — mellynek ugyan 
nagy szerepe van emberi életünkben — ha 
szerelemmé válik. Sok házasságban, mely- 
lyek a szerencsésbek közé számíttatnak, 
több nem kívántatik. Az ember eszik, iszik 
egymással, gyermekeiben gyönyörködik, 
beszél, ha van miről, gond- s egyéb ter
het közösen visel, közösen örül, félreér
téseket elszenved, egymással megöreg
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szik — s ekkép lefutja földi pályáját. —

Legtöbb embernek nincs is egyébre 
szüksége, s még szerencsének tartathat
nék, ha a házasságok’ huszadrésze illy ér
telemben köttetnék s illy szellemű lenne.

A t e t s z é s ,  mit egymás’ személye 
iránt érezünk, sem neveztethetik szere
lemnek. Ez rendesen nem egyéb érzéki in
gernél, futólagos tetszés, következménye 
az első benyomásnak, legfölebb a nöiség’ 
egyes szép vonásain s fényes szellemi tu
lajdonok fölött érzett gyönyör. Egy ele
ven vagy szende lény, ingerlő alak, epedö 
vagy tüzes szemek, kellem, elmésség vagy 
egyszerűség főleg azon tulajdonok, mely- 
lyek ízlésünknek hízelegnek s tetszésün
ket kielégítik. De mi egyebet nem is aka
runk, mint azon tulajdonok’ élvezését s a~ 
zok általi mulattatásunkat, ha nem épen ál
lati ösztön, a képzelet által némileg átszel- 
lemítve, űzi velünk játékát. Míg a szivek’ 
öszhangzása kipuhatoltatnék, addig e vi
szony nem szokott terjedni; már sokkal 
előbb minden olly megszokott, ha még é- 
pen utálattá nem vált. A -titokteljes isteni 
alak igen hirtelen kifejlett a nimbuszból, s 
közönséges halandóvá lön. Vagy valamely 
új tárgy, melly ízlésünknek inkább híze
leg, szorítá ki amazt. ízlésünk csak egy
nek hódol, de természetesen csak addig, 
míg egy más bájosabb alakot találunk, ki 
a régi viszony’ unalmassága helyett több 
változatossággal kecsegtet.

A s z e r e l e m  nem k í v ü l r ő l  jő 
az  e mbe r i  k e b e l b e ,  mi  nem b e 
l ü l r ő l  — ö n m a g á b ó l  — f e j 1 i k ,' a z 
nem s z e r e l e m .  A szívnek föl kelle o- 
hajtásait ébreszteni s táplálni, a szívnek 
kelle óhajtása’ tárgyát megismerni s annak 
szent ihletéssel magát átadnia.

A világban ez rendesen ellenkezőleg 
szokott történni.

Az ember megházasodik szerelem nél
kül, s reméli, hogy az majd később meg- 
jövend. Ha a kedélyek nem igen különbö
zők, vagy hibáik egymás’ szemében nem 
nagyon felötlők, az igaz, hogy e viszonyt

követi ollyas valami, mi szerelemhez ha
sonlít. Nevezetesen: egymást eltürhetőnek 
találják, egymástól szolgálatokat fogadnak 
el s viszonoznak, — az ember gyakran e- 
gyütt van, együtt éli napjait, s illy módon 
annyira megszokja egymást, hogy alig nél
külözheti. Gondjaik egymásra kiterjednek, 
egymást vigasztalják s az életet ekkép 
megkönnyítik. Az ember magányosan , el
hagyottan érzi magát, ha egymás’ társa
ságát hosszabb időre nélkülözni kell; ö- 
rül a bizalmas együttmulatásnak, s az el
távozott után fájdalmasan bánkódik. S mind
ez csupán azért, mert egymással sokat tár
salgóit és közösen sokat tűrt és szenve
dett. A m e g s z o k á s  az élet’ legszélsőbb 
végeit összefűzi, s ezek pedig a szíveket 
magok után vonják. Hogyha ittott gondol
kozásmód, vágyak, érzelmek’ öszhangzása 
is áll elő, akkor e kötél még szorosabbra 
füzetik. E viszony gyöngéd hangulattá ké
pes fejlődni, de szerelemmé soha sem vál
hat. Hisz ez tökéletes lelki öszhangzásban 
létezhetik, hisz ennek szívből kell kifej
lődnie. S mit szokás eszközöl, az nem a 
szív’ sajátja — az még csak bevitetik a 
szívbe.

Innen van, hogy a szokás kötötte vi
szonyok mulandók; az idő a megsiratott 
hites társ’ emlékét kitörli, s mi egy újon
nan találtnak adjuk kezünket, mellyet az
tán a szív ismét követni fog, mint azelőtt.

A szerelem örök mint a szív, halhat- 
lan mint az öntudat. Ki már egyszer való
ddal szeretett, az másodszor nem szeret- 
hét. Ezer embert is megszokhatunk, deva- 
lódilag csak egyet szerethetünk,.s ez egyet 
is nem máskép, mint örökké.

A szerelem nem múlandó —• az nem 
múlhat el. Szivek, mik érzik, hogy egy
másért teremtettek, nem szűnhetnek meg 
egymásért dobogni. Kik megismerék: hogy 
bennük csak egy élet van, hogy számukra 
csak egy boldogság adatott, egy gondolat, 
hatás és ügyekczet, hogy lételük csupán 
egyesülésükben egészíttetett ki, soha sem 
válhatnak meg egymástól. Elválaszthatjá-
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tok ugyan egymástól, de ök örökké érzeni 
fogják, hogy egymáséi, s ezt annál eleve
nebben fogják érzeni s gondolataikban in
kább egyesülni, minél több gondot fordít- 
tok arra, hogy egymást feledjék. A nélkü
lözés szorosabban összefűzi őket, mint ma- 
^a az élvezet. Mit Istenkéz kötött, azt em
ber ne oldja fel. De azt nem is teheti, — 
erre emberi erő nem képes.

A szerelem hű egész a sírig. A meg
csalt szerelem is? 0  hogy megcsalt szere
lemnek is kelle kényeket hullatnia e föl
dön !! Kinek az üdvességröl némi sejtelme 
van, s a szerelem’ ragaszkodását, vágyait 
némileg ismeri — megcsalhat-e az egy 
szerető szivet? ki előtt még van valami 
tiszteletreméltó szentség, megszentségte- 
leníthetné a legszentebbet? Nem — csak 
érzéki vágy hagyhatja el a hűséget. S ez
ért jaj annak a szívnek, melly érzéki vá
gyat szerelemnek vélt, s mellynek szere
lemmel adta át magát.

Azonban a megcsalt szerelem sem 
semmisül meg egészen, nyomai maradnak 
főn annak, mi a szívet egykor mozgásba 
hozta. Vagy magányban gyászolja át éle
tét, s nem szűnik meg a hűtlenre vissza
emlékezni, öt szivében hordani; remény s 
kétség között dobog a csalódott szív, min-

EMLÉKLAPOK EGY FÖBANGU 
HÖLGYHEZ.

x x m
Feléd, feléd tárulnak karjaim,
Tiéd lelkemben minden gondolat,
Hozzátok öt, borongó álmaim,
Hozzátok el már boldogságomat.
Lelkem megörül ennyi vágy után,
Hogy hagyhatod illy árván, illy magán !

XXVIU.

Jöj el szerelmem’ szép tündérleánya! 
Hervadni éltem hadd el kebleden.
S ha elhervadt, vonj szemfödélt reája : 
K e b l e d  l á n g j á t  . . .  s föléled életem.

XXIX.

Patakra nézek, jég ül tükörén,
Az égnek arczát rajt’ nem láthatom.
Keblembe nézek, nézem képedet,
És nincs sehol, csak égő bánatom.
Egét meghozza a s z é t t ö r t  patak —
Nem k é p e d e t ,  ha keblem e l s z a k a d t  !

XXX.

Meg van zavarva elmém,
Elhágy erőm,
Talán halál, ki ott néz 
Rám olly merőn ?
Lenyugszom már, barátim,
Távozzatok;
De n é k i  — m é r t  halok meg :
N e  s z ó l j a t o k  !

den híradásra felőle, minden lehetőség’ gon
dolatára, hogy ö még ártatlannak találtat— 
hátik — ez egyetlen reménye van még az 
életben; kitárt karokkal zárná öt kebelé
re, ha visszatérne hozzá, ha egyebet nem 
hozna is vissza magával, mint megbánásá
nak forró könyeit.

Vagy engesztelhetlen gyűlöletté válik. 
S mit is tehetne mást egy ingerlékeny ke
dély, mint gyűlölni mélyen, kiengesztel- 
hetlenül azt, ki legerősebb bizalmát meg- 
csalá, szerencséjét, üdvének egész menny
országát összerombolá ?

(Folytattatik.)

XXXI.

(Önösség ez.) Ha nem lehetsz enyém,
0 halj meg együtt, drága hölgy, velem!
V e l e d  meghalni ? — őrjöngő gyönyör! —
Általcsókolnám lelkem’ lelkeden.
0 e halál! csak egyért fájna tán —

. Hogy i s m é t e l n i  nem lehet, leány '.

— —

DIAMANTE.
l Folytatás.)

Sainicza’ vonásai még mindig égtek, 
feszült figyelemmel voltak a magas fönsé- 
ges nőnek sátánian csábító vonásai bátyja 
felé fordítva, azután szólt : „Legyen úgy, 
miként mondád; de ime itt ismétlem eskü
met, hogy mielőtt sírba szállnék, a gardi- 
chi hölgyek’ vérében akarok fördeni, s ván
kosaimat hajaikkal tömetem ki.
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Evvel Sainicza, nem olly heves fölin

dulással , de szintolly büszkén távozott, 
mint jött, s Ali újra helyet vön szőnyegén.

Minden körűié állók meghittjei valá
nak; tudta hogy a szó, melly e hézagon 
túl röppen, az áruló’ fejére halált hoz; az
ért nem tarthatott attól, hogy szavait a gar- 
dichiak megtudják, kik távul sem valának 
olly nyugodtak, mint azt Sainicza hitte.

II.
Mielőtt tetté érjen, mi Ali’ szavaiban 

mint szunyadó villám rejlett: pár szót kell 
e szörnynek jellemzésére mondanunk.

Mindazon történeti jellemek közt, mely- 
lyek az emberiség’ utálatát s borzadását 
valaha fölidézték, alig áll második helyen 
Ali pasa. E kegyetlen, aljas, szószegö zsar
nok, kinek a természet átható észt és e- 
rélyt átkul adott, — ármány s cselszövé- 
nyek által lopta be magát Albania’ kormá
nyába, hol hideg kegyetlensége, szennyes 
fösvénysége s haszonlesése öt szintolly u- 
tálttá mint rettegetté tevék.

A sulioták voltak az egyedüliek, kik 
mindeddig daczoltak hatalmával. — Magas 
sziklahegyekkel kerített tartományuk’ bás
tyákkal erősített hegyszorosait mindig é- 
ber figyelemmel tudták védeni, s Ali’ in- 
cselkedéseinek s 'csábításainak hitelt nem 
adtak.

De e hegyi lakóknak, kik mind bátor
ságukkal, mind külső tekintetükkel a régi 
görögökre emlékeztettek, számos rokonaik 
s ismerőseik valának a szomázéd tartomá
nyokban és városokban, kikhez néha láto
gatóul elmentek : a mint nem egy suliota 
házasodott más tartományokbul; hölgyeik 
pedig, mint a legszebbek s legdolgosabbak, 
e mellett szigorúan erényesek, mindenkitől 
becsültettek s kerestettek.

Charis Zavella, a történeti nevű híres 
Fotó Zavellának nővére, a suliota-amazon 
Moskonak leánya s Diamante’ arája, .épen 
a leirt jelenetek’ alkalmával, Gardichiban 
voltak látogatóul a Dráko családnál, hol a 
családatyát, kihez vérség s barátság csat
iák őket, a térítőn találták.

A pasa’ jötte váratlan volt, annál vá
ratlanabb a nép’ fellázadása, mellynek kö
vetkeztében Gardichi meghódolt, s igy 
M o s k o leányával nem távozhatott előbb, 
mint miután a béke megköttetett.

Ali, a híres Mosko, e merész vállalko
zó s nagy befolyású némbernek nevét igen 
jól ismerte, s mindent elkövetett, hogy öt 
és fiát Fotót részére szédítse s általuk Su
lit meghódítsa; de sem ajándék, sem Ígé
retek nem használtak : mindez megtört e 
nagyszerű jellem s a sulioták’ öserélyén.

Diamante’ anyja, Mosko s leánya, sző
nyeggel borított szobában ültek, déli gyü- 
mölcsökbül s fűszeres pilávból álló est
ebéd mellett, mellyet már nagyobbrészt el
költőitek : midőn a kíséretből egy fiatal 
görög, ijedt arczczal lépett a szobába, je
lentvén , hogy a ház fegyveresekkel körül 
van véve.

— Fegyveresekkel! — kiáltott fel Mos
ko, — úgy nincs veszteni idő; mindnyájan 
ide mellém! — szólt, két pisztolyát, melly 
nélkül soha sem utazott, s mellyek töltve 
mellette feküdtek az asztalon, övébe szúr
ván. — Ha Ali pasa tudja, hogy itt va
gyok — folytatá a görög amazon — úgy 
ezen ármány ellenein van intézve.

Nem sokára egy bimbasi lépett a szo
bába, a pasa’ látogatását jelentvén ; s mi
előtt még a benlevök felelhetének, Ali át
lépte a küszöböt.

— Ismersz-e? — kérdé most Ali pa
sa, a lak’ asszonyához intézvén a legnyá
jasabb hangon szavait. — íme itt vagyok, 
hogy barátomnak Chitro Drákónak végren
delete szerint vagyonát átvegyem.

— Hogyan ! uram pasa — szólt a nő
_neked hagyta volna azt? Hát én — hát
fiam ?

Ali most egy iratot vett át az öt köve
tő bimbasi’ kezéből, s azt oda mutatván, a 
meghalt’ özvegyének, kaján alázattal szólt: 
_ Te jámbor nő vagy s fiad jámbor gyer
mek : ti nem fogjátok atyátokat Alit arra 
kényszeríteni, hogy erőszakhoz nyúljon.

Mosko’ arcza felgyuladt nemes harag
ban, míg az özvegy halálsápadttá lett.
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A pasa szemeit Moskora szegezte s 

kérdé : — kik ezek itt?
—. Leányom — felelt Mosko, Charisra 

mutatva.
— S ki vagy te ? — kérdé tovább Ali, 

átható tekintetet vetvén Moskora, ki nagy 
szemeit rajta tartotta a nélkül, hogy azok 
egy árnyalatát a rettegésnek árulnák el.— 
Ki vagy? — ismétlé a pasa; vagy hamut 
akartok hinteni szakállamra; s nem felel
tek, mikor uratok kérdez?

A lak’ asszonya vontatva felelt : Ezek 
vendégeim, látogatni jöttek hozzám, s nem 
vagyok semmi más összeköttetésben velők!

_E nö s e leány itt sulioták! — ki
áltott fel Ali pasa : öltözetük árulja el ti
két ; te egyet értesz velők s ármányt ko
holsz. Tudom hogy csak néhány nap előtt 
Foto Zavella nálad mulatott. Utoljára kér
dem : kik e némberek?

Nem feleltek! — mond Ali, míg ha
rag szállt fel homlokán,— tehát Allah nek
tek a nyelvet csak azért adta, hogy uratok 
ellen használjátok lázításra, — nem arra, 
hogy kérdés feleletet nyerjen? — Bimba- 
si! vágd ki e pogány némber’ nyelvét!

— Megállj! — kiáltott fel Mosko, a 
lak’ asszonya s a feléje közeledő bimbasi 
közé lépve : — Miért felelne ez helyet
tem, ha én itt vagyok! nevem: Mosko;Za- 
vellának neje s Foto’ anyja vagyok.

— Itt vagy tehát átkozott! kezeim 
közt, — te s leányod! — szólt a pasa.

Most többen kezdének a szobába tó
dulni.

— Allah nagy — szólt Ali — s keze 
lábaimhoz veti ellenségeimet. Fogjátok meg 
e hölgyeket!

Ali’ intésére a kiséret előrohant, Mos
ko Ali pasához lépett.

— Igazad van pasa ! — szólt — itt va
gyunk mindnyájan hatalmadban; de egy o- 
kos szót engedendsz nekem! Nem akarlak 
fenyegetni; fiam Foto — kit ismersz — él, 
mindnyájunknak rokonaink, barátaink van
nak, kik — ne kétkedj — véres boszút ál
laminak rajtad s gyermekeiden érettünk. 
De én neked egy más módot nyújtok ki

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

békülésre. Bocsáss szabadon minket, vedd 
el mindazt, a mi itt van velünk, s szabj 
annyi váltságdíjt, a mennyit gondolsz. Ne 
feledd, hogy szavunk a snlioták közt ha
talmas ; s ha föltételeid a békére elfogad
hatók : általunk többre mehetsz, mint bár
ki más’ közbenjárása által.

— Foto? — mond Ali pasa, szokott 
ördögi mosolyával — ki felel neked, ha 
nincsen-e fiad e pillanatban börtöneim’ e- 
gyikében ?

— Nem még! —. szólt e pillanatban 
Diamante Dráko, ki mint fekete holló lé
pett a szobába. — Övébe négy pisztoly 
volt szúrva, s oldalán sugár görbe kardja 
lógott. — Foto Zavella szabad!

Pillanatra, e magában természetes meg
jelenésére Diamanténak, — ki Mosko’ el
utazására tette a készületeket eddig, — a 
pasa elhalványodott, de hirtelen magához 
tért.

— Anyám! — szólt most Diamante — 
s mindnyájan, kik itt vagytok, távozzatok; 
a kapu előtt lovakat találtok, menjetek Su
liba, hol Foto vár reátok.

— És te? —- mond Mosko.
— Én — felelt az ifjú — maradok!
— Nem úgy, — mond Ali —: fogjátok 

meg őket!
E szörnyű pillanatban Diamante pisz

tolyai’ egyikét kiragadta övéből, s Ali pa
sára szegezvén felkiáltott : Egy motszaná- 
sod, vagy embereidé — Ali pasa! s halva 
heversz lábaimnál! — Nézz szemeimbe, 
ha szavaimnak nem hiszesz! — Ila te hal
va vagy, mindnyájunkat megölhetnek po
roszlóid, — ám legyen! — de honomat egy 
vérengző tigristől mentettem meg!

Ali pasában, mint minden kegyetlen s 
szívtelen emberben, csak akkor volt bátor
ság, midőn teljes biztosságban hitte ma
gát. Diamante’ vakmerősége által a dolog 
más fordulatot vett. Az ifjú’ szemei düh
ben szikráztak; arcza’ kifejezése mutttá, 
hogy a legszentebbért, mit érez — gyer
meki kegyeletében honáért, anyjáért s sze
relmében arájáért kész mindent föláldozni; 
a kifejezés e jelentésteljes vonásokban leg
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kisebb kétkedést sem engedett. — Most a 
szobába tódult őrök’ egyike megmozdult, 
s azon pillanatban Diamante a halálsápadt- 
tá vált zsarnokhoz lépett s pisztolyát fel
húzta.

— Megálljatok — mond Ali pasa — 
egy se motszanjon!

— Minden készület meg van téve el
távozástokra, — szólt most Diamante — 
ne késsetek. Te anyám kövesd arámat.

— Fiam! kiáltott fel Diamante’ anyja.
— Diamante! — rebegte a hölgy az 

ifjú’ keblén, ki öt egyik karjával szivéhez 
szorítá, míg másik keze a pisztolyt tartá.

— Ne féljetek! — mond az ifjú — é- 
letem szorosan e zsarnokéhoz van kötve; 
emlékezzetek azon többszöri jóslatokra, 
mellvek mondák, h o g y h a l á l o m  3 nap
pal  ^ l ö z e n d i  meg Al i  p a s á n a k  
h a l á l á t  — ha c s a k  én nem ölöm 
meg ,  s akkor  én f o g o m öt 3 nap 
ut  án k övetni .

A minő hihetetlen, olly erélyes ember
ben mint Ali pasa, a féléiéül : olly törté
netileg igaz mégis. Mindazok, kik öt köze
lebbről ismerték, állítják, mikép e babonás 
félelem olly nagy volt benne, hogy jósla
toknak s jeleknek a legelhatározóbb befo
lyásuk volt tetteire. — így például egy 
Janinában lakó Dervis, ki gyakorta jelent 
meg Ali pasa’ udvarában, ollykor számo- 
sak’jelenlétében büntetlenül a legkeserübb 
igazságokat mondhatá neki. Ali a rongyok
kal födött Dervis’ szavaira, való vagy tet
tetett , de mindig meghunyászkodó alázat
tal felelt. Diamante’ szavai tehát el nem 
hibázták hatásukat. Ali pasa hallott már 
egykor valamit e jóslatról, de hogy Dia
mante Dráko azon ifjú, kinek életéhez olly 
szorosan van az övé csatolva, nem tudta.

Mosko’ figyelmét ki nem kerülte azon 
hatás , mellyet az iiju’ nyilatkozata Alira 
gyakorla : intett a többieknek, s nem so
kára mindnyájan eltávoztak.

Diamante pisztolyával még mindig 
szemközt állt Ali pasával, ki most szokása 
szerint, szelíd, hízelgő szavakkal ügyeke- 
zett öt megnyerni.

' £ 0 6 ,---------------------------------------------

— Fiatal tüzedet — szólt a pasa — 
becsülöm, csak azt sajnálom, hogy te s a 
sulioták, kiknek barátjok vagy, félreis
mertétek jó szándékomat.

— Mielőtt felelnék, — mond Diaman
te — kinyilatkoztatom újra, hogy életed 
kezeim közt van. Parancsold embereidet el. 
Én itt leszek, míg gondolom, hogy anyáin 
kíséretével messze haladott : akkor sza
badon bocsátlak : addig, ha legkisebb moz
dulatot észreveszek, melly előttem gyanús
nak látszik, — I s t e n ’ n e v é r e  mon
dom,  é l ve  nem h a g y o d  el e s z o 
bát.  Négy lövésem van, handsárom is még 
két élettel legalább parancsol: hat hal meg, 
mielőtt én veszhetnék, s ezek közt első te 
vagy! — 3 nap múlva követlek, hogy ott 
Allah’ színe előtt vádoljalak.

Ali pasa — épen mivel igen álnok volt 
s cselszövényes, leselkedő természetű, — 
nem könnyen hitt minden szónak: de most 
Diamante’ lélekteljes, daczos s elhatározó 
vonásaiból világosan látta, mikép olly em
berrel van ügye, ki ura kimondott szavá
nak. — Az ifjú’ vakmerő bátorsága, kinek 
tekintete mint két égő sugár nyugodott a 
pasa’ emberein, ezekben is lassankint jég
gé fagylalta a vért, úgy hogy a pasa’ in
tésének mindnyájan engedtek, s néhány 
perez múlva a szobát elhagyva — Ali pa
sát egyedül látjuk Diamante Drákóval.

A ki meggondolja e helyzetet, termé
szetesnek találandja ezen ismeretes, ret- 
tenhetlen s vakmerő polikár’ elszántságát, 
ki tudta, hogy anyja s arája’ élete — talán 
becsülete forog kérdésben; ki Charist sze
rette, s látta hogy mindent mernie kell, ha 
nem akar mindent veszteni. — De szint- 
olly természetes volt Ali pasának magának 
és kíséretének azon meggyőződése, mikép 
ember, ki ennyire ment már, mindent kocz- 
kára teend, s ha megfogják, életének úgy
is veszni kelletvén, inkább boszulva hal 
meg, mint boszulatlan. — Az ifjú’ piszto
lya alig volt két arasznyira Ali pasa’ keb
létől — engednie kellett.

Mihelyt Diamante egyedül látta magát 
vele, rá rohant, szakállát ragadta meg, a
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földre tiporta öt, lábát tette nyakára, a dü- I 
hős, de vele nem biró szörnynek fejéröl a 
feszt letépte s szakállát a porba keverte,

— Életednek kedvezek szörny! — 
mond — ki itt hatalmamban vagy s a por
ban előttem. De tekints reám, né z d  e fe
ke t e  s z í n t ,  me l l y  t a g j a i m a t  fö
di : óvakodj! me r t  h a r ma d i k  t a l á l 
k o z á s u n k  h a l á l o d ’ n a p j á n  t ö r t é 
nik !

Ezzel az ifjú esküre emelte ujjait és 
kiáltott: esküszöm az élő Istenre s minden 
szentéire, hogy szavamat teljesítem ! — A 
megvetés’ lesújtó tekintete égett még pil
lanatig a görnyedő hiénán, azután az ifjú 
felrúgta öt, az ajtót rázárta s hirtelen — 
elöretartott pisztolylyal — Ali’ poroszlói 
közepett — kik az udvaron vártak a pa
sa’ parancsira — távozott.

III.
Ali fölemelkedett a porbul : szemei 

szikráztak, s mihelyt az ajtót fölfeszíthet
ték, gyors parancsot adott Diamante s az 
eltávozott némberek’ üldözésére, — szi
gorúan meghagyván embereinek, hogy a 
vakmerő polikártélve hozzák kezei közé.

Ali, anyjának halálos ágyánál tett es
küjét szigorúan megtartotta. A Chendriába 
idézett gardichiak több ezren tágas falak 
közé szorított térbe csalatván, a pasa’ po
roszlói által fölmészároltattak, a Janinába 
költözöttek mindenükből kifosztatva, bör
tönökbe zárattak, s Sainicza irtózatos es
küjét beváltá : a g a r d i c h i  h ö l g y e k ’ 
h a j z a t á v a l  t ö me t t e  ki v á n k o s a i t  

I s v é r ü k b e n  fördöt t .  (Foiytattatik.)
JÓSIKA MIKLÓS.

AwJil__

K É J H A L Á L .
REGEDAL.

A ló fölött hegyorraon 
Szemközt egy ősi vár,
S a várnak ■ csarnokára 
Halvány leányka jár.

És összenéznek egyre.
Nem sejtik a szülök,
Egymás tekintetével 
Miként mulatnak ők.

Naponkint ott a lányka :
Szivén egy- gondolat,
S a röpkedő lebelke 
Könyüivel mulat.

Naponkint ott az ifjú 
Szent gerjedelmivel.
S megfördik köayúiben 
A repkedő lebel.

,,0 mért van végtelenség 
Ember s ember között: 
Rózsához a kemény sors » 
Tövist miért tűzött ?

Ki a rideg kebelben 
Gerjelmeket fakaszt,
Mért nem szabad szeretni.
Híven szeretni azt ?**

A pásztor igy zokog, míg 
Az alkony éjre dili,
S a búban lankadott szív 
Alomba szendéről.

És álma bájoló lön,
Miként a mennyvilág :
Szivének birtokában 
A legszebbik virág.

Előtte látja öt fény- 
Ruhában lengeni,
És látja hókezével 
Szerelmet in te n i:

A gyermek néz . . s felé száll 
A hegynek o rm iru l:
De elmeríti a tó —
S habokra hab torul.

És hallgat a szelíd éj,
A hullámzaj kihal,
Csak hold sugára játszik 
A tó’ csilláiéival . . .

A tó fölött hegyormon 
Egy pásztorgyermek ül : 
Naphosszat elmereng ott 
S szerelmet énekel.

SZELESTEY LÁSZLÓ.
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ERDÉLYI RÓZA JEGYZETEINEK
ÁTNÉZÉSE.

I
Örömmel pillantám meg a Honderű’ lap

jaiban , Erdélyi Róza’ nőnevelési nézeteimre 
tett jegyzeteit, mert lelkem’ szent ohajtata, 
hogy ezen szent ügy, minden nő’ keblét átrez
gesse; forró kivánatom, hogy ezen komoly 
tárgy ne elhangozzék, hanem viszhangozzék 
— nem csak nőtársaim’ — hanem férfiaink’ 
keblében is. És ha több nem történik is je
leimen, legalább részvét csírázzék iltott, ezen 
(nem csak egyik, hanem mindkét nemre üdves) 
ügyet meleg kebellel ápolandó, melly részvét
ből remélhető egyedül, a nőnek olly alapos ne
veltetés’ fölvirulása, melly a nőnemet, nem 
csak férfitársa’ mulattatására is képessé tegye.

Azonban miért ne valljam meg, meleg ö- 
romemet fagyként dermeszté jegyzeteinek át
tekintése. És pedig: nem azért, mivel azok né- 
zetimmel nem öszhangzók; nem azért, hogy 
nem tapsolá meg eszméimet, elveimet; nem 
azért, mert tiszta törekvésemet (nememet a 
társnem’ valódi boldogítására nevelés által föl
emelni buzgót) nem pártoló; hanem azért: hogy 
akadhat nemem közöl olly egyén, ki a magyar 
nők’ számára, nőnevelőintézet helyett, r o m
l o t t  n ő k e t  j a v í t ó  i n t é z e t e t  szorgal
maz.

Tárgyaljuk E. R. jegyzetei’ némelly pont
ját külön, hogy az általam mélyen tisztelt ol
vasóközönség előtt úgy álljak, mint valóban 
érzek, ne úgy, mint E. R. szándékosan félre 
magyarázd, vagy jegyzeteire méltatott nőneve- 
lésrőli értekezéskémet nem olvasván meg kel
lő figyelemmel, abból fonákított kivonatot ké
szített.

Először: E. R. mondja; Azt í r j a  Ka
r á c s  T e r é z ,  h o g y  a z  i d e g e n  n y e l 
v e k  s z o n g o r a ’ t a n í t á s á v a l  r a b o l 
j u k  el  n ő i n k t ő l  az i d ő t ,  m e l l y a z o k ’ 
v a l ó d i  n e v e l é s é r e  k e l l e n e  h o g y  for- 
d í  t t a s s é k .

Hogy ezt K. T. nem állítható, tanúsítsák 
E. R. által megbírált értekezésemből ezen elő
emelt sorok: E s z e r i n t  én s e m z e n é t ,  
s e m n y e l v t a n u l á s t ,  s e m m á s  i l l y  
s z é p  k é s z s é g e k b e n i  g y a k o r l á s t ,  
n e m t i l t o k  n ő i n k t ő l ,  s ő t  a j á n l o m  
m i n d a z o k n a k ,  k i k n e k  p é n z ü k  v a n ,  
e z e k e t  m e g s z e r e z n i .  De az  é g r e ,  
ne  v á s á r o l j á k  n e v e l é s i  ez í m- a l a t t ,  
me 11 y h e z e g y e d ü 1 m a g y a r  n y e l v e n ,  
s z e n e  n é l k ü l  i s j u t h a t ,  c s u p á n  ne- 
v e l t s é g ü k e t  ö r e g b í t ő  e s z k ö z ö k ü l .  
Nem v a g y o k  k o n o k ,  h a n e m h ű  ma 
g y a r ,  és  a n n y i r a  p á r t o l o m  a s o k 

n y e l v ű s é g e t ,  h o g y  ha  e m b e r i  t a l á l 
m á n y ’ k ö r é b e n  l e h e t ő  v o l n a ,  ol l y  
g é p e t  t a l á l n i  f ö l ,  me l l y  á l t a l  az e- 
g é s z  f ö l d  n é p é v e l  k ö z l e k e d n i ,  e s z 
mé t  c s e r é l n i  l e h e t n e ,  én l e n n é k  
e l s ő ,  ki  p á r t o l n á m  e z e n  b o l d o g í t ó ,  
a s z é t s z a g ga t o 11 e m b e r i s é g e t  e- 
g y e s í t ő  t a l á l m á n y ’ k ö z z é t é t e l é t  
s i b.

Ez , úgy hiszem, elég világosan mutatja, 
hogy K. T. nem zenét, nem nyelvet tilt nemé
nek neveltjeitől, gazdagjaitól, hanem valódi 
neveltetésükre eszközöket, s minél egyszerűb
beket óhajt rendeztetni, hogy a nevelés’ egy
szerűsítése által, mennél számosb nemtársai
ra áradjon a nevelés’ üdvezítő világa.

Másodszor mondja E. R. De á t a l á b a n  
én s e m a z e n é t ,  s e m n y e l v e k e t  s z ü k 
s é g t e l e n e k n e k  nem t a r t o m ,  me r t  
a z t  h i s z e m ,  a nő,  k i n e k  mé g i s  vég- 
c z é l j a  t e t s z e n i  a f é r f i n a k ,  k i h e z  
e g y k o r  é l e t e  f ű z ő d i k ,  k ö t e l e s  me g 
s z e r e z n i  m i n d a z o n  t u l a j d o n o k a t ,  
m i k k e l  e c z é l j á t  e l é r n i  r e mé l i ,  f ö l 
t é v e ,  h o g y  a z o k  e r é n y e s e k .

E. R. nagy igazságot, a természet’ leg
mélyebb titkából merített elvítathatlan igazsá
got mond, midőn azt állítja, hogy a nő’ vég- 
czélja a férfinak tetszeni, s köteles a nő, mind
azon tulajdonokat megszerezni, mikkel czélját 
érni reméli. Úgy van, ez nekem is lelkem’ mé
lyén élő meggyőződésem, de azon kis hozzáté
tellel: hogy nem csak a nőnek, a férfinak is 
végczélja nőfelének tetszeni, mellyre a termé
szet’ szava buzdítja , s hogy e buzdításnak en
ged, élettapasztalatunk igazolja. Úgy van, mind
két nem viszonyosán ügyekszik azon tulajdo
nokat megszerezni, mik által reméli czélját a 
társnemnél elérni, azaz: szerelmet kiérdemelni, 
s erre mennél nemesb eszközökkel bírunk, an
nál nemesb szerelemre számolhatunk, s ezen 
nemes eszközök’ birtokosa, egyedül nevelés 
által tisztázott emberlény lehet.

És épen ezen pont az, mellyböl a neve
lésnek kiindulni kell , épen ezen a természettől 
mindkét nem' keblébe oltott, egymáshoz von
zó erőnek (E. R. szerint tetszvágynak) kell, tisz
tázott nevelés által olly irányt adni, mellyböl 
az emberi nem’ valódi boldogsága fölvirulandó. 
De ezen nemes irányt sem zene, sem soknvel- 
vüség nem képes kifejteni, ha a nő , vagy fér
fi növendék’ természeti eszének kifejtése elha- 
nyagoltatik. — Hogy pedig az eszet csupán 
nyelvtan és zene soha nem fejtette k i , hitem 
szerint ép úgy bebizonyítható, mint a z , mikép 
számtalan derék férfit és hölgyet mutathatunk 
föl a föld területén , kik hazájok’ nyelvén kí
vül többet nem beszélnek, s egy hangszeren
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sem tudnak játszani, mégis hű házasok, s okos 
szülök. Igén : a melly házaspárnak keble ösz- 
hangzó , ott egészen nélkülözhető a zongora
hang, de azért nem mondom, hogy nélkülözé
se szükséges, csupán azt: hogy létezése nem 
szükséges.

Véleményem szerint tehát, minthogy a nő 
és férfifél’ viszonos— természetből merített — 
életföladata az egymásnak tetszés, ügyekez- 
zünk ezen alkotónktul keblünkbe vetett szent 
szikrát olly lánggá gyújtani, a lélek’ kifejté
se által, hogy az vész helyett üdvet áraszszon, 
mind a családi kis körben , mind az emberiség’ 
öszvegében. És ez, — hitem szerint — sokkal 
inkább sükeríthető n ő n e v e l é s ,  mint r ó s z  
n ő k e t  j a v í t ó  i n t é z e t  által.

' Ha a nő’ keblébe természettől oltott vonz
erő nem csak tetszvágyig fejtetik ki, hanem 
nevelés által ezen ösztön minden hiúságtól 
megtisztíttatik, s olly tulajdonokkal ékíttetik, 
mellyek nem csak ingerelni erősek az ifjút, nem 
csak meghóditni a férfit, nem csak, mulattatni 
a férjet, hanem vezetni nemes pályán az inge
rült ifjú’ szenvedélyét, nőerénybecsülővé ma- 
gasítni a külkecsnek meghódolt férfit, és lelki 
barátul elég csatlakozni férjéhez: akkor a nő’ 
nevelése azon fokra ért , honnan női hivatalá
ba méltósággal léphet.

Harmadszor — állítja E. R .— azért szük
séges zene , s más illy szépmüvészetekben ho- 
nosítni a nőket, hogy az elég legyen, az  é sz  
m u n k á s s á g á b a n  k i f á r a d t ,  c s a l á d 
j a ’ k ö r é b e n  v i d á m s á g o t ,  s z ó r a k o 
z á s t  k e r e s ő  f é r j e t ,  m i n d e n ,  s z é p  jó 
m ó d o k  á l t a l  f o l d  é r i t  ni. És tovább 
mondja: nem b o l d o g  h á z a s p á r ,  ho l  a 
f é r j  m u n k á j a  u t á n  h a z a  n e m v á g y i k  
stb. És folytatja: V é l e m é n y e m  s z e r i n t ,  
i g e n  ü d v e s ,  ha a nő  k é p e s  z o n g o 
r á n  v a g y  m á s  h a n g s z e r e n  j á t é k á 
v a l  b e n n  a h á z ’ k ü s z ö b é n  b e l ü l m u -  
l a t s á g o t .  é l v e t  s z e r e z n i  f é r j é n e k ,  
s a g y e r m e k e k n e k ,  s e k k é p  m e g ó v 
j a  k i v á l t  a z  u t ó b b i a k a t ,  a kün  mu
l a t o z á s  m e l l e t t i  v e s z é l y e k ’ s z á m o s  
a l k a l m á t ó l  stb. A f é r j n e k  p é l d á u l  
s z o k á s á v á  v á l h a t i k ,  h á z á t  é p e n  
m u l a t s á g o k ,  z e n e é l v e k '  k e d v é é r t  
k e r ü l n i ,  mi k e t  m á s u t t  f ö l k e r e s ,  a 
f e l e s é g  f é r j e ’ t á v o l l é t e  a l a t t  u n a t 
k o z v á n ,  i s m é t  m á s u t t  k e r e s  s z ó r a 
k o z á s t ,  s i me ,  e l  v a n  v e t v e  m a g v a  
az e g y m á s  i r á n t i  k ö l c s ö n ö s  k i h ű 
l é s n e k ,  a s z e re 1 e m’ k i a 1 v á s á n a k stb.

Erdélyi Róza’ ezen házasság körüli esz- 
mélkedése olly egyoldalú, hogy magában 
hordja önczáfolatát, és sem regényes, sem é- 
letszerü. De azért bátor vagyok én is ellené
ben a hazas nők’ kötelességeiről!- eszméimet

csak rövideq vázolni. Hogy mellyik közelíti 
meg jobban a valót, az életszerűséget, a fö
lött ítéljenek azon férfi olvasók, kiknek ha
sonlón fejenkint külön eszméjök van , a családi 
kör’ belszerkezetéről, és azon nők, kik már a 
házasság’ pályáján — szerencsével, vagy anél
kül — haladnak.

Midőn én fiatal, 14—16 évű voltam, te
le tűz, tele élettel, mindig a körül és egyedül 
a körül forgott eszem, mikép boldogítandom 
azon férfit, ki engemet élettársul választané. 
Képzelhetik azok, kik már ezen titkon lelkűk 
beljében tépelődtek, mennyi terv lön ifjú keb
lemben építve és ledöntve. És miért ledöntve ? 
épen nem azért, mintha talán túlboldogítónak 
találtatott volna valamellyik terv, koránt sem, 
hanem azért, — mivel mind törpének, mind 
gyávának látszott. — Legszentebb törekvésem , 
leglángzóbb határzatom is hidegnek egy férfi, 
egy férj’ boldogítására. Igen, én nevetséges
nek láttam, egy férfit, egy férjet játékszerek
kel mulattatni, vagy bohóczkodással gyermek
ké torpítni. A férfi eszme és érzeményvilágom' 
teremtője lévén, azt nem magamhoz levonni, 
hanem menyire lehet hozzá fölemelkedni ügye- 
keztem, igen, ügyekeztem létem’ boldogsága’ 
teremtőjét nem csak mulattatni, nem csak bol- 
dogítni, hanem ahhoz méltóvá magasulva, an
nak büszkeségévé alakulni. Hogy lettem-e ily-
lyenné , azt nem bizonyíthatom b e , -------mert
hajadon maradtam.

Igen, már régen tisztában vagyok magam
mal a fölött, hogy egy nőnek mivé kell lennie, 
hogy férje ne csak mulatságát, hanem meg
elégedését, s ebből sarjadó — á földön boldog
ságnak nevezhető — folytonos kéjt élvezhessen 
körében.

A nőnek, nem csak férje’ észmunkássá
gától üres óráit kell hitem szerint vidámítni , 
hanem annak egész léteiét úgy betölteni, ne
mes munkásságot házánál kifejtő jellemével, 
hogy a férj’ egy percze, egy gondolata se röp
penjen el a nélkül, hogy édesen ne érezze a- 
zon üdvet, mellyet olly feleség mellett érezni 
kell, ki házköre’ értelmes kormányzásával fér
je’ egész bizalmát kiérdemié. Hitem szerint, a 
hivatala’ bajaiból haza tért férjét, sokkal szebb 
érzelmekre hangolhatja neje’ eszes, józan tár
salgása, mint a legmüvészibb zenehang. Nem 
mondhatom hogy kivétel nincs, de én kivéte
leket pem tarthatok férfinemnek, emberiségnek. 
És midőn nőnevelésről szóltam, a nőnevelés’ 
átalánosításárul szóltam, s nem egyes zeneked
velő férjeknek mulattató társról vágytam gon
doskodni, hanem azt tárgyalni, hogy olcsó 
móddal is lehet a nőket ollyakká képezni ha
zánkban, hogy belőlük gondos házasszony, e- 
szes anya és férje’ szivét megértő és érdemlő 
nő válhatik.



—  191 —
Nem b o l d o g  a h á z a s p á r ,  hol  a 

f é r j  m u n k á j a  u t á n  h a z a  ne m v á 
g y i k , — mondja E. R.

Nagyon helyes megjegyzés, de hogy csu
pán zeneélv lenne képes a férjet házához von
ni, az ismét csak kivételes állítás lévén, csak 
kivételesen szükséges nőnevelésbe szőni a ze
netanulmányt. És még azt is merészkedem itt 
megjegyezni, hogy véleményem szerint, a nő’ 
hivatali órái nem csak azon órák lévén, mely- 
lyeket az ész’ munkásságában kifáradt férj ne
ki szent3l, e szerint nagyon hiányosan lenne 
azon nevelés bevégezve , melly a növendék’ fi
gyelmét csupán leendő férje’ mulattatására irány- 
zaná. — Hitem szerint, vannak a házaséletben 
nem csak órák, napok is , midőn a férjnek sok
kal mulattatóbb : ha nejét háza’ gondja , vagy 
gyermekeirei figyelem foglalja el, mint ha ezen 
múlhatatlan kötelességeit mellőzve, férje kö
rüli édelgésbe merülne.

Különben, véleményem szerint, azon férfi, 
ki csupán mulatni vágyik családja körébe , s 
azon nő , ki csupán mulattatni képes családját, 
jobb ha soha nem vállalják el ezen minden föl
di hivataloknál szentebb hivatalt. Mert bizony , 
a házasélet’ föladata nem csupán mulattatás, 
mulatság, élvezés.

A házaspárok , — hitem szerint — midőn 
egymás’ boldogítására egész létüket viszonyo
sán lekötik, épen annyi szenvedésekre, mint 
örömélvekre számíthatnak. Mert, a két egy
másért föllobbant ifjú kebel, bár legangyalibb 
szerelmet érez is egymásért, kialszik, nem csak 
azért, (mint E. R. mondja), hogy a nő nem ké
pes férjét zongorájával háza’ küszöbén belül 
tartani, hanem azért is kialszik: mert a szere
lem csak az ifjú kebleit mennyből nyert kincse 
lévén, az ifjúsággal elbúcsúzik a házasoktul.

Mivel tehát a házasság nem csak ifjúsá
gunk’ határáig, hanem az élet’ végéig köttetik, 
tartozunk mi nők, ezen hivatalba nem csak az 
ifjúság’ bájait,—nem csak mulattatói készséget, 
hanem egy rakás józan meggondolást is vinni, 
hogy a férfit, kit életbarátunkul ölelünk, ne 
csak ifjúságunk’ virági boldogítsák, hanem é- 
vülésünkkel növekedő értelmességünk által, 
agg kora’ nélkülozhetlen élettársává váljunk. 
És erre csupán józan észt kifejtő nevelés te
heti képessé a nőt.

E. R. szerint azért is szükséges a nőt ze
nében ügyesítni, hogy ezáltal férje szerelmét 
biztosítsa, gyermekeit a kün mulatozás ve
szélyeitől óvja.

Hitem szerint, mind férfi-, mind nőhiiség’ 
legbiztosb őre : önbecsünkben gyönyörködésre 
kifejlettségünk. A szerelem, mellyet csalétek
kel táplálgatunk , inkább hüljön ki. Az olly fér
fi , ki csak azért hü nejéhez, mert nincs mást 
látni alkalma , s az olly nő , ki azért lesz hűt

len férjéhez , mert az is hűtlen hozzá, megle
het a zenét tudományosan értik, de az erény 
valódi becséről bizonyosan nem bírnak tiszta 
fogalommal. ' KARACS TERÉZ.

(Vége jövőre.)

TÖREDÉK EGY KALANDOR’ NAPLÓ
JÁBÓL.

F rescokép .
B E R N Á T  G Á S P ÁR T ÓL .

VI. B a rá tsá g  és szerelem .

(Folytatás.)

e busulj öcsém olly fa
nyar-gyáván , mintha ma
gyar könyvet árulnál! — 
szóla pajzán kedélylyel 
hozzám Csokor Dani — 
mint már minap bemuta
tók— a vidék authentikált 

arszlánja , mi közben egy táblabirói ezer étkes 
lakománál, ő vidám , én pedig komoly italálla
potra penderedtünk volna Szuhánka Márton 
vinkómuzeumából; ki abbeli örömében, hogy 
félboglyás kaszálóját huzavona szomszédjától 
(erga kilenczezer forint költség, és tizenhat 
évi törvényes csigamászat) visszaperelheté : há
rom hétig folytonosan tractálta a környéki vi
tézlő atyafiságot, és a helybeli kurta spectabi- 
liseket ! . . .  ne mentegesd magad’ jó fiú—foly
tató a faluk vidor sorényese — árva helyzeted’ 
alapoka előttem nem ismeretlen, hiszen bizal
maddal megtisztelél, — s részvétemet ollyben- 
sőleg elkötelező őszinteséged jogosít némileg 
kebled’ titkaiba avatkoznom, azon ép kebel’ 
titkaiba. mellynek édesbús sóhajait baráti fi
gyelemmel kisérgetem!

— Koszöntlek irántami lelkes részvétedért 
édes jó bátya — mondám a szívélyes agg le
génynek—megáldva légy Istenedtől ; mert mig 
nemzet és néposztályok’ tömege rang, vagyon 
és születésnek hódol; szerencsésbbé emeli a 
boldogot; meglopja a hízelgés’ szirénszavát; s 
ölelő karokat tár a zsarnokok elé: te bennem 
boldogtalan embertársat tekintél, nem kérdve 
hová s miért halának illy korán életörömeim!? 
— egyegy drága bizalomgyöngyül váltogatád 
be szerény panaszimat, soha nem érintve , ha 
baloddal cselekvél, jobb kezed’ haszonérdekét! 
s igy emeled haldokló ügyemet azon hitvallás’ 
karjaira , melly a szenvedő emberiségért mint 
örökkön mosolygó kebelisten születők.

— Mit érted tevék, szeretett Jenőm, av-
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val nyugalmamnak és így saját • érdekemnek is 
tartozám ! mert mit nekem az élet, bár kincs
gazdag örök kéjtengerül folydogálna i s , ha ro- 
konszenv és szeretet, hála és tisztelet adójá
ban keblem' Istenét nem imádhatom külön
ben mi is az mit javadra eszközölheték ? hogy 
szivem szivedet megérté, hogy erkölcsileg test
vérem lől; hogy életnézelid' siikeréhez hajszál
nyi eszközül járulhaték ?... ezek , édes öcsém, 
nálam a kötelesség’ szótárába tartoznak, és 
szükséges adatok valódi örömim' nemeslevelé
hez ! Erről tehát ne többet; . . .  hanem tekintsd 
házamat ezentúl is sajátodul, s ha balsorsod’ 
üldözésiért rokonérzelmimben némi kárpótlást 
találandasz, akkor az élet' és barátság becsét 
telkemből és méltólag élvezendem!

— Tens uram . . .  tens uram ne sajnáljon 
átszaladni az udvarba, . . .  de firissen ám, mert 
nagy baj van — hadará lélekszakadva Csokor 
bátyának egy sült keszeg termetű ostoros, ki
nek ijedtében annyira kitágultanak orrczimpái, 
hogy szuszorkánjával a legszentebb zsinagógái 
ünnepélyen is kerepelhetett volna.

A Bocskori udvarban — honnan az emlí
tet parasztkövet küldeték — iszonyú confusio 
uralkodott. Lótott futott Összevissza mindenki, 
vége hossza a panasznak nem volt; inas a sza
kácsot püfólte, szobalány a kocsissal czivako- 
dék, az ispán béresekkel pofozkodott, háziasz- 
szony az instructort kergeté, Tinka kiabált, 
Kari csörgetett, Rózái sirt és nevetett, az In
spector lovat nyergele, Bocskori pedig mindig 
beszélt, de senki sem hallgatá.

— Mi baj az Isten’ szerelméért, drága 
uram bátyám? — kérdezé Csokor Dani Bocsko- 
rit — hisz itt oily dühösen működik a cseléd- 
háború , hogy a nézőnek félnie kell nevettében. 
Tán a vidék gombáját gyomrozák el váloga
tás nélkül.... hisz az öreg béres már az istálló’ 
falán mászkál,., vagy őrültek menekvének lán- 
czaikról, hogy illy birkatánczban központosul 
az úri és democratiai lelkesedés ?!

— Csak gondolja meg öcsém uram... kép
zelné-e édes Csokor?...lássa bácsi....hinné-e a 
tens ur?... álmodta volna-e valaki: hogy Dü- 
dünke kisasszony a gouvernante megszökött a 
jurium directorral... sirá s henczegé egyszerre 
az udvar’ népessége.

— Hisz valódi szerencse önökre nézve, 
hogy illy meddő utón szabadulhatának azon kó
bor ambo-ternótul— jegyzé meg mosolygva a 
segélyre hivott szomszéd. —

— Nem adhat nagysád elég hálát Istennek— 
mondá Csokor a pókamérges háziasszonynak 
— hogy illy olcsó utilevelet használnak ipar
tanácsnokai, legalább másoknak engedék át 
az évek óta bitorlott ingyen conventiót!

Szép két madár lehet a kérdéses szö

kevénypár egy fészekben , — fejezé be vitán
kat a lihegve érkező káplán — a gouvernantot 
Liptóban láttam in natura kendert áztatni; a 
jurium director pedig tizenegy évig manducálta 
a császár’ komisz kenyerét; mint féllábas a- 
zonban a nagy kunságban hokös kocsiskodék.

— Hordaná őket a manó szökve és szö- 
ketlen — panaszlá a házi ur — csak ősi czime- 
res tajtpipámat el ne rabolta volna az az átko
zott törvény tolvaj! — Istenem ! már az 1740- 
diki diaetán mi kevélyen lógott ki a nagyapám 
nyusztos attilájából!

— Ej mit nekem rókaczimeres füslkre- 
denczed , minden ősiségeddel ?!... — rivalgáa 
lángoló mama, szemfehérében is átvörösödve— 
nagy kendőm... az én gyönyörű gácsi nagvken- 
dőmL.nem adtam volna...

— Az én vadgalamb szín cziczviganóm! 
— vága közbe siránkozva a kis Tinka, még 
c s a k  tavaly hozá Morzsay keresztatyus a 
kunhegyesi baromvásárról!

— Hát az én fülönfüggőm.... az én á la 
czokin fülbe függőm — selypíte dismolbul Ró
zái kisasszony — csak egyszer, egyetlen egy
szer viselem a kábái templomszentelésen, s 
azóta mindig emlegeti a kasznárné, hogy olly 
csodaszépséget soh' se látott, mert ugv csil
logott , mint a szent János bogár.

•— Hányszor ismétlém , de hányszor, hogy 
ne fogadjon házába a tekintetes ur amollyan 
sehonnai országfutókat?— jegyzé meg pávake- 
vélyen a quadrátfejü ispán , nagyot hunyorítva 
az Instructor’ kancsal szeméhez — még a lesz 
belőle, hogy a magamszerü becsületes gazda
tiszt is compromittáltatik !

— Az úrtól kell ezen leczkét hallanom ? 
kendtől? ki mai napig saját nevéről is bizony
talan,... ki írni, olvasni sem tud, mégis tisztül 
mer kapaszkodni; ki szemben hizeleg, hát mö
gött gyáva áruló, hordja el kend magát, töb
bé meg ne lássam udvaromban !

Többnyire piffpaffokkal törvénvesílni szo
kott ezen utósó kenet dictiójában a tens házi 
mama müködék, szabad prózában utilevelezve 
Czinczay urat, a praetensiv' ingyenélők hal- 
hatlan fejedelmét.

— Csak hogy erszényileg is meg nem 
koppasztá uram bátyámat azon szilaj szerelmes 
pár ,  — mondám a kis Örökös’ pajkos arczvo- 
nalmain mélázó atyusnak — pedig a kül és bel- 
stafirung mindkettőjöknél igen csöndes lábon 
áll, aztán meg>a magyar vendégszeretetnem 
is árultatik ám ingyen minden nem alföldi bo
korban !

— Héj öcsém. ne aggódj, hogy meg 
nem élne bár hol is e páros haramia, szerző
nek ők magoknak három év alatt meglehetős 
úti capitálist, hiszen saját gyermekét sem mer
te volna asszony néném úgy szabad szájára
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bocsátani, mint azon tótországi comtesseparo- 
diát, ki nevelői hitérül gyönyörű fogalmat ha
gyott hátra a tekintetes udvarnál — . . .  nyilvá
nító Csokor gúny és mosolyvegvületben.

— Neheztelsz rám ugy-e édes Dani ö- 
csém, hogy szivem és apáim’ szokása e tekin
tetben is tulragadott a józan óvatosság’ hatá
rain! békülj ki barátom, im becsületszavamat 
adom neked, hogy a munkátlanság’ azon sze
rencsétlen áldozatit, kikről a magyar állomány 
adja az ég hogy későn ne gondoskodjék, s 
kikben annyi erő és erény haldoklik— helyesb 
és napi czéljokhoz illetékesb utón pártolandom.

— Jót állok érte kedves szomszéd ur — 
vága Bocskori Tádé' tűzről pattant hitestár
sa , férjének státustani fiókértekezésébe — 
hogy huszonnégy óra alatt ez a tömérdek or
szágháborító — ki itt csak eszik , de semmit 
sem csinál — irgalom nélkül kipusztuland ud- 
varombul.

Szavának is állott tekintetes Bocskorfalvi 
Bocskori Tádéné , született Torokvölgyi Toroki 
Katalin ő nagysága, mert az akkori julius hó
nak az ő egyik vidám napja körül alig tempóz
hatott a jámbor föld apó egy csárdás figurács- 
kát: azonnal a nagy világnak tánczolt a Bocs
kori udvar' hivatalnoki menageriája.

(Folvtattatik.)

HST! 2S23ÄL3.
mlékezik-e még a kegyes 
olvasónő azon időkre, mi
dőn a Honderű’ legelső 
száma megjelent? Minő 
zaj , minő meglépés , mi 
suttogás, mi különbnél kü
lönbféle vélemények s mi 

legfőbb, mennyi előfi- 
ő !

Oh dasz sie ewig grünend bliebe,
Die schöne Zeit der ersten Liebe

A zaj és a meglépés, a suttogás és tenger elő
fizető a mythos’ korába vonult, és el velők 
ama különbféle vélemények’ legkülönösbike, 
hogy lehetlen lesz csak egy hónapig is föntar- 
tani a heti szemlét, mert mondának ők , hon
nan venni az eseményeket, midőn annyira ki
puskáztuk magunkat első számainkban. Szána
kozva neveltünk akkor az emberfaj szendesé- 
gén, melly hitte, hogy az események’ lánczso- 
ra rögtön megállhat, meddőn hagyni a napisaj
tó’ hírhasábjait. Negyedik éve hogy szemlén
ket kezeljük, és pedig olly bőségében az ese
ményeknek , hogy csak idő és hely' szűke kor

látolják szétáradásunkat. ,,A költő születik, a 
zenesz, a szónok, a szobrász és a t. mindnyá
jan születnek hivatásukkal, kegyed született 
szemleiró monda egyszer philosophusaink’ e- 
gyike e sorok írójához. Aláz szolgája! most 
tehat tudom mi vagyok, mire hivattam, mit 
érek? Született szemlész! minő magas, minő 
komoly, minő hatályos hivatás !... Az ám : s pe
dig komolyabb, magasb és hatályosb, mint ke
gyed gondolná szép olvasónőm ! Mert az élet 
körül kellőleg szemlélődni s affelől gondolkoz
va és lelkismeretesen számot adni annyi: mint 
kimutatni sebhelyeit a társaság’ kórtestének, 
s egyszersmind kijelelni az írt is, melly a gyó
gyításra szükséges. És nem vagyunk tán sze
rénytelenek, ha állítjuk , hogy a Honderű volt 
első, ki megmutató , miként lehet hírfüzérek
ből balzsamot sajtolni az emberiség’ szenvedé
seire, miként emelheti magát egy csupa hirtár- 
cza élesen fent nyesőszerré kóranyag és gyar
lóságok ellen , mik az életfának ép lombjain — 
pusztító hernyóként — rágódni nem szűnnek. 
Mióta szemlénk megindula , minden lap nagy 
szorgalmat fordít hasonczimü rovatára, és hi
vatkozunk az egész hirlapolvasó közönségre! 
nem az újdonságok’ rovata-e az legkülönosben, 
melly után kiki mindenek előtt áhítozik?

Mondók fönebb, mikép életszemlélődé
sünk „kimutatja a társaság’ kórtestének sebeit, 
s írt jelöl ki azok’ gyógyítására.“ Van-e na
gyobb kór egy társaság’ életében, — vagyis 
inkább nem alapoka-e minden társéleti nyo
mornak: a l é l e k ’ az é s z ’ p a r l a g s á g a .  
Legyen üdvez tanár Ba l ogh  Pál  ur, és a 
„ m a g y a r  A t h e n a e u m “ mellynek alapítá
s á r a  felhí, mert czélja az ész’ a szellem’ mű
velése. De hagyjuk őt magát beszélni.

,,A képzelet’ csillogó termékeiveli foglal
kozás’ ideje“ — igy szól tisztelt barátunk lelkes 
fölszólítása’ folytában—„letűnt s korunk fölött 
komolyabb istennő foglalt helyet, melly honunk' 
egére is kiterjeszti igényeit. A komolyabb tu
dományok, mellyek eddig inkább a szellem' 
országában lakozának, kizáró tulajdonában né- 
melly magasb lelkű férfiaknak, most a közélet' 
megyéjében foglalónak helyet; a tudományos 
ismeretek’ köztulajdonivá lőnek az emberiség
nek, s gazdag eredvénynyel kínálkoznak min
den fogékony léleknek. Ki nem akar tespedni 
az őseitől öröklött s megavult,részint hiányos, 

'részint félszeg ismeretek’ körében . ki haladni 
s boldogulni, ki magának s embertársainak hasz
nálni , szóval ki emberi magas rendeltetésének 
megfelelni kíván , annak nem lehet, nem sza
bad az ismeretekben elmaradni, annak minden 
alkalmat örömmel kell megragadni, melly ed
digi hiányos ismereteinek tömegét javítani, pó
tolni s gazdagítani, mellv lelkét művelni és
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szivét nemesíteni képes. Azonban nekünk , kik 
a nevelési s oktatási pályán, majd minden eu
rópai nemzetek közt, leghátrább maradtunk, s 
kik előtt a jövendő' kétes homályában, alig vil
lan föl a dolgok'jelen forradalmi szakában egy 
termékeny sugára a jótevő reménynek, egye
temes hatású eredvényekre számítni minden 
buzgó ügvekezeteink mellett sem lehet, s né
mi kárpótlást csak egyesületi buzgó munkálko- 
dásoktul várhatunk.“

,,Az első polgártól fogva az utósóig, — 
mond alább a felszólító — csak akkor töltheti 
be kiki hivatása’ komoly feladatait, a kor ki- 
vánatinak megfelelőleg, ha az értelmi haladás 
e dicső korában, az óriási lépésekkel haladó 
ismeretek’ mezején hátra nem maradott ; ha 
lelke’ művelése és szive nemesítésében fárad- 
hatlanul működött. Ki vesztegel, az a társaság
ra nézve nem é l , az csak azon szomorú sze
repek’ egyikét tölti be , mellvek nehéz ellen
súlyként függenek a társasági haladás’kerekein. 
Az idő hasonbecsü a pénzzel, mond a komoly 
angol, s az élet’ órái hirtelen lefolynak. És ha 
hosszú évsorok’ végén az Öntudat’ érzete föl 
kel, s e kérdés villan meg lelkedben: Mit te
véi emberi s polgári állásod’ czéljának betöl
tésére? hazád s az emberiség iránti kötelessé
ged’ lerovására ? Mit felel az, ki csak állati él 
vezetek’ mámorában vagy anyagi érdekek’ ker- 
getésiben s nemtelen heverésben tölté le nap
jait? A cselekvés és értelmi mozgalom’ e ne
vezetes korszakában mindennek , ki magában 
erőt érez, mozogni kell, s kicsinynek és nagy
nak hozzájárulni azon magas czél’ előmozdítá
sához : honunknak díszes helyet víni ki a civi- 
lisatio’ pályáján. Mennyire tudják méltatni a 
tudományos ismeretek’becsét más müveit nem
zetek, tudjuk a hirlapokbul. Schelling’ philoso- 
phiai leczkéit, Berlinben, királyi herczegek, 
miniszterek s a főváros’ első értelmi notabili- 
tá sa i ,— kik közt csak Némethon’ díszét, Hum- 
bold Sándort említem — látogatják meg. Midőn 
a hires Arago—hogy több másról ne szóljak — 
megkezdi felolvasásait Párisban , hallgatóinak 
roppant tömegét a társaság’ első rangú tagjai 
diszesítik.

,,Óhajtandó volna , hogy a tudományos is
meretek iránti szeretet honfiainkban is valahá- 
ra tartósan fölébredjen, s közrészvét által foly
tonos tápláltatást nyerjen. Fővárosunk e rész
ben különös tekintetet érdemel. Ha évről évre 
átfutjuk fővárosunkban a társasági élet’ króni
káját, mit látunk egyebet, mint az érzéket 
csiklándoztató élvezetek’ végeden sorát ? S ha 
tekintjük az olvasmányokat, mik ezek tárgyai? 

Sp politika és ismét politika, meg mulattató ol
vasmányok ; tudományos tárgyú munkák vé
gett gyakran hiába tekintesz körül, még mű
veltebb s tehetősebb házainkban is. S ha nőink
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asztalára tekintünk , — mit látunk ott egyebet, 
mint románt és színmüvet, elbeszéléseket és 
verseket, s mik beszedők rendszerinti tárgyai, 
mint öltöny és mulatság? Pedig a nők’ rendel
tetése milly magas! A gyermekek’ jövendője 
az anyák’ munkája , mond Napoleon. S vájjon 
a magas föladat: kikémleni és fejteni a gyer
mek’ értelmi tehetségeit, fölébreszteni abban 
az erkölcsi érzelmeket, s nemes és magas tet
tek’ szerelmét gerjeszteni a lélekben; kitalál
ni az irányt, mellynek követése a gyermekre 
szerencsét, a honra hasznot hozand, ollv könv- 
nvü-e, mire román- és színmíiolvasásnál egyéb 
nem kell ? S mi nagy befolyást gyakorolhat 
egy lelkes nő sokszor egész nemzedékre ! A 
história több nevezetes nő’ emlékét jegyzé föl 
évkönyveibe, kik lelki erejüknél fogva hatha
tós befolyással voltak egy egész nemzet’ civi- 
lisatiójára. S ne higyük, hogy lelkesb nőink’ 
koszorújában is számosán ne találtatnának oly- 
lyak , kik keblükben magasbnemü ismeretek 
iránt vágyat érzenek , de a mellv alkalomhiány 
miatt rendszerint kielégítetlenül alszik ki.“

,,S ennek tudása és az affelőli meggyőző
dés, hogy fővárosunkban sokan vannak, kik 
ismeretvágyuk’ kielégítésére örömmel fogadnak 
minden alkalmat, kik az önnemesítés és szel
lemi haladás’ magas czéljának elérését életük’ 
legfőbb, legnemesebb föladatának tartják , óhaj
tandó volna, e g y  m a g y a r  A t h e n a e u m ,  
vagyis tudománykedvelő társaság’ megalapítása, 
egy olly intézeté , melly lelki élvezeteknek vol
na szentelve , mellynek tagjai szellemi társal
gások s tudományos czélok végett koronkint 
Összegyűlnének, s mellyben végre a müveit 
osztály számára felolvasások tartatnának a tu
dományok’ különféle megyéiből. A külföld’ majd 
minden nevezetesb városában történnek felol
vasások , mellyeket a legmagasb állású férfiak 
sőt koronás fők is meglátogatnak. Tudjuk , mi 
nagy érdekű felolvasások tartatnak évenkint 
Drezdában, Berlinben, Hamburgban, Frank
furtban s más némelhoni városokba , hogy ne 
szóljak a két világvárosrul, London és Páris- 
ról *) , hol ezek régóta napirenden vannak. S 
illy intézetek’haszna a müveit osztályokra néz
ve szerfölött nagy. Mert számtalanon vannak, 
kiknek a kor’ legnevezetesb találványiról , a 
legnagyobb hasznú tudományokrul alapos isme
retük nincsen; számtalanon, kik,  ha némi is
meretet szereztek is magoknak e vagy ama

1) A párisi Athenaeum ezen kívül ügyvédek és 
szónokok’ növeldéje. Különböző tárgyak tűzet
nek ki hetenkint, mellyek föiött — azok kik ma
gokat felíratják — más alkalommal pro et contra 
szónoklanak. Hangversenyek is adatnak az Atb.- 
ban, többnyire idegen művészek — vagy serdülő 
honi tehetségek’ megismertetésére.

Szerk.
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tudományról, idő- alkalom- és útmutatás-hiány 
miatt nem képesek követni a tudomány’ rop
pant haladásait; számtalanon végre, kik vágy
va vágynak tudni a tudományos vizsgálatok’ 
eredvénveit, de a fáradságos útnak indulni nem 
mernek, nem érkeznek. Mindezekre nézve nagy 
jótétemény, egy vagy más tudomány’ eredvé- 
nyeit, könnyen érthető nyelven, rövidebb vagy 
hosszabb leczkefolyamban hallani. Mi nagy ér
dekű tudományok a psychologia, anthropologia, 
phrenologia , geológia , astronomia . physica s 
a természeti tudományok’ egyéb tanai? S mi 
szép , mi tanulságos mezőt nyújt a történettan? 
Mi nagy érdekű eredményekkel kínálkoznak a 
jelenkor’ nagyszerű út- fold- és népleirásai? S 
ki az a műveltséget igénylő osztályból, ki ezen 
lélekemelő s az életre olly szerfölött fontos 
hatású tanokkal ne kívánna közelebbről megis
merkedni , vagy legalább a fáradhatlan vizsgá
lók által eddig kivitt eredvényeket alapos elő
adásban hallani? Ki az, ki nem óhajt lelkének 
ottanoltan magasbszerü élvezeteket nyújtani? 
S mi szép mező nyílnék itt lelkesb nőinknek is, 
kiknek nevelésében olly igen hátra vagyunk , 
elhanyagolt lelki tehetségeik’ kiművelésére s 
az azokban rejlő nemesb hajlamok kifejtésére !

„Azonban egy illy intézetnek szilárd alap
ra fölállíthatása nálunk, több mindnyájunk ál
tal ismert oknál, de különösen a közszellem' 
hiányánál fogva, többnemü nehézségeknek néz 
ellenébe; segédeszközeiről is kell tehát annak 
gondoskodnunk, s ezek közt, csekély vélemé
nyem szerint, fő helyet foglal el egy, a müveit 
osztály’ szükségeinek megfelelő olvasóterem’ 
fölállítása; melly a főváros' müveit közönségé
re nézve szerfölött nagy hatású s hasznú lehet
ne. Egy olvasóterem ,"hol komolyabb élvezetek 
nyujtatnának , minden más időölő és kergető 
mulatság’ kizáratásával, hol a tudományos iro
dalom új termékei s a müveit Europa neve- 
zetesb folyóiratai föltaláltatnának , fővárosunk 
első szükségei közé tartozik. Mert valljuk meg, 
hogy noha fővárosunkban a két casino es a 
háromfelé szakadt Kör bír olvasószobával , de 
ezek részint'sokakra nézve drágábbak, a több 
itt nyújtott időtöltő élvezet’ rovására ; részint 
inkább politikával foglalkodók, részint draga 
idejöket másként használni nem tudók számá
ra vannak számítva. Egy olly olvasóterem föl
állításában, millvenről itt szó van, szép példá
val mentek elő többek közt a bécsi ügyvédek, 
kiknek nagy dicséretet érdemlő intézetében, a 
müveit Europa jelesb folyóiratai fölteláltatnak. 
Azonban óhajtandó volna, hogy a mi intéze
tünk tágasabb körben mozogna. Mi roppant 
hatása lehetne az értelmiségre egy illy intézet
nek , hol kiki a müveit világ’ értelmi haladását 
nyomrul nyomra követhetné , könnyen látható.

Mert a jelenkor’ szellemi életművei a folyó
iratok.“

,,Az értelmi haladás’ naponkinti lépcső- 
zeteil követni mulhatlan szükség annak, ki 
vesztegelni s elmaradni nem akar, de különö
sen annak, ki az ismeret’ e vagy amaz ágában 
munkálkodni s munkálkodása' eredvényeit a 
közjóra fordítani kívánja. Németországban alig 
van valamirevaló város, hol egy illy olvasó in
tézet nem volna, s ránk nézve, hol fájdalom! 
olly fölötte nyomoruak a tudományos intézetek, 
arra kettős szükség van , mit bizonyosan fő
városunkban is minden müveit kebel érezend. 
S e közszükségen csak úgy lehetne segíteni, 
ha a főváros’ minden rendű egyedei, különb
ség nélkül, e tárgyat magokévá tevén , közaka
rattal egyesülnének egy illy intézet’ létreho
zására.“

„De ezen Athenaeumnak — mellynek főbb 
czélja volna a fensőbb osztályokat tudományos 
ismeretekben részeltetni s a szellemi életet a 
fővárosban lehetőleg előmozdítani, — nemcsak 

j a fővárosra kellene szorítkozni, hanem az egész 
honra kiterjeszteni jótevő működéseit. S ennek 
fő eszköze könyvek’ kiadása volna. Ha a tar
tott felolvasások sajtó által kozzététetnének, ha 
hasznos és érdekes felolvasások a fővároson 
kívül is eszközöltetnének , ha közhasznú de a 
tudomány’ álláspontjának megfelelő munkák’ ki
adása , de mindenek fölött, ha egy a müveit 
osztály szükségeinek megfelelő folyóirat’ kiadá
sa eszközöltetnék. Mert nem szomorú, nem 
valóban leverő dolog-e, hogy egy nemzet, egy 
Öt millióbul álló nép nem bir egy komolyabb 
irányú folyóirattal sem ? hogy nálunk tudomá
nyos foglalatú könyv nem kell, s a tudományért 
semmi sem történik? nem tagadhatlan bizony- 
sága-e ez annak, hogy nálunk a tudományos 
ismeretek iránti szeretet, az örökös napi poli
tikai vitatkozások s vélemények hullámi közt, 
sülyedt inkább mint növekedett. Tekintsünk 
csak más nemzetekre, s látni fogjuk, mi szer
fölött hátra vagyunk, minmagunk’ tetemes ká
rával. Mert minden anyagi jóllét , minden ha
ladás tudományos ismereteken alapul, s ki ma 
csak az iskolai s különösen a magyar iskolai 
korbül hozott ismereteknél akar maradni, az 
elzárja maga előtt minden haladás, minden e- 
lömenelel útját, s önkényt lemond egyszers
mind az emberiség azon fenséges jelleméről, 
mellynél fogva naponkint közelgethetne a tö
kély magas ideáljához. Valóban nemzetünkre 
nézve nagyon lealacsonyító s kétségbeejtő do
log volna, ha az egy komoly irányú s tartal
mú folyóirat’ föntartására elég erővel s jó szán
dokkal nem bírna. Azért egy tartalmas és ok
tató , a tudományok közhasznú eredményeivel
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foglalkozó s érthető nyelven irt folyóirat’ meg
alapítása ezen intézet' fő feladata lenne.“

Reméljük, mikép a nemzetünk’műveltségi 
emelése körül olly bokros érdemű felszólító’ 
lelkes szavai nem lesznek kiáltó szó a pusztá
ban , hanem termékeny földbe hullott a jó mag, 
hogy meghozza áldásos gyümölcsét.

— Menjünk át szemlénk’ egyéb teendői
re. Hogy városunk' hatósága is tagokat neve- 
zend ki a Nádorünnep tervkészítésére me
gyénk’ részéről kinevezett választmány mellé 
— több oldalról bizonyossággal állítni hallot
tuk, azon dicsérendő hozzáadással, mikép e 
küldöttek a szükséges költségekbeni illő rész
vétre is teljesen fel lőnek hatalmazva. Ha az 
ég’ ura kedves napokat is szánna az ünnepély
re , úgy azon százados nemzeti ünnepek közöl 
lesz az egy, mellyhez hasonlót újabb magyar 
krónikáink nem igen mutatnak.

— Az újépület előtti sétányon napokban 
lön az első fa ünnepélyesen beültetve. Gróf 
Széchenyi Istvánná ő excja veté az első kapa 
földet a beültetett csemetére. Tehát naponta 
közelebb halad valósullához a czél, melly fővá
rosunk' homoktengerének közepette , egy árny
adé , enyhe léggel kínálkozó oázist lesz elővc- 
rázslandó. Az ültetés s egyéb teendők körül 
folyvást élénken folv a munka. Ha fog többi 
tereinkre kerülni a sor?

— Tehetséggel megáldottnak lenni mon
dott Züllich szobrász honunkba’ márvány ma
donnájának megszerzésére buzgó erélylyel foly
tatja gyűjtögetését, a leghübb keblű honfiak’ 
legmelegebb művészetbarátok' egyike Döbren- 
tei. Szükség-e Ferenczy szomorú példáját fel
hoznunk, hogy több pártolásra serkentsük keb
leiteket o honfiak ! o honleányok !?1

— Szomorúan esék értésünkre magunk
nak is Ferenczy szobrász’ azon kétségbeeső el
határozása , oda hagyni elszegényedés miatt 
házi isteneinek tűzhelyét, nagy szorgalom-és 
erőfeszítéssel épített műcsarnokát, a megszo
kott műhelyt, a teremtő vésüt, ama szebb jö
vőt , szóval annyi meghiúsult álmákat! Mond
ják , hogy Krassó megyében annyi költséggel 
nyitott márvány bányái legfőbb oka pusztulá
sának. Bármi legyen az ok, melly csaknem e- 
gyetlen szobrászunkat koldussá tévé, sajnos 
az és viszhangra lel saját keblünkben is: azon
ban nem lehet mások hasznára nem fordíta
nunk e szomorú eseményt, kijelelni ez alka
lommal , miszerint (hahogy amaz állítás valón 
alapszik) Ferenczy ur azon velünk magyarok
kal annyira közös gyarlóságban sínylődött, 
mellyet, hogy keményebb kitéttel ne éljünk — 
f e r d e  s z á m í t á s n a k  akarok nevezni. Ho
gyan lehete F. urnák — ki egymaga mint szob
rász végre is munkahiány miatt mecsevészett 
el hazánkban— olly messze földön eső már

vány bányákba verni minden vagyonát, olly a- 
nvag előteremtésére, mellyre szüksége senki
nek... de átalában senkinek sincs? Avvagy van
nak-e szobrászmühelveink ?... Rá szorultunk-e 
a vörös márványnak illy közel bőségében , sőt 
van-e pénzünk Russbergről hozatott fehér már
ványból építtetni Budapest’ palotáit9... Avvagy 
külső országokra — carrarai s bajor márvá
nyokkal annyira ellátottakra — lehetett-e okos 
elmével számolhatni. És Mátyás’ emléke , mely- 
lyet bölcsőjéből — mint arkangyal az első em
bert egykor paradicsombul — Jíiszorítni — ki
űzni készül a szégyenletes nyomor rimája... 
a nagy Corvinus’ emléke, s az arra tett eddi
gi feles költségek hová lesznek ?... hová leltek?.. 
Mindez — s ama’ teleszáju hírlapi nyegleségek, 
nemzeti szóvirányok és éretlenül szakasztott 
áldozati egy félreértett hazafiságnak — miket 
egyébiránt csupán a Honderű egymaga nem he
lyeselt soha (a megjósolt és csak igen is hamar 
beütött szomorú következések miatt) hová let
tek azok?... Felelet: oda, hová — hogy többe
ket ne említsünk — a nemzeti dicsőségnek ama 
felmagasztalt palládiuma is a Klieglgép. Meny
nyire okosabb , czélszerüebb lesz vala intéze
tet alapítani ama tőkékből (s azt a museummal 
egyesíteni), mellyeknek kamatját saját hibájokon 
kívül elszegényedett magyar művészek' párt
fogására lehet vala fordítanunk! Mint amott, 
úgy Corvin’ emlékénél is a Nemesis’ keze mű
ködik. A kor leginkább érzi kellékeit... követ
kezés mutatja, hogy sem Kliegl’ gépére, sem 
Ferenczy’ Corvinjára szüksége nincs; álszel
lem fölüllette a meleg keblek’ néhányat, s mi
dőn rákerült, cserben hagyta mindnyáját. Még 
egyszer mondjuk — és pedig magunk iránti 
legnagyobb következetességgel — még egyszer 
ismételjük: sajnáljuk —őszinte szivünkből— Fe- 
renczyt az embert és Ferenczyt a művészt: 
de nem márványbányáit, sem dugába dőlt 
Corvinját.

— Emlékezni fognak más hírlapok’ olva
sói (mert saját lapunk nem szólott még ez ese
ményről) hogy derék karmesterünk’ Hunyady 
Lászlóját e lapok’ szerkesztője Párisba vitte 
volt azon czélból, mikép annak a nagy opera- 
házbani előadását megkísértené. Mi túlságos
nak— mi merésznél merészebbnek tartotta e 
czélzást minden, ki csak egy kissé van a pá
risi operaház’ nagyszerűen ármányos viszonyai
ba avatva, képzelhető. Igaz, hogy sikerült a 
legbiztosb forráshoz jutni a vállalkozónak, ben
sőbb ismeretségébe az operaház’ igazgatójának, 
sőt az igazgató teljeshatalmu zsarnoknéjának 
is, az operaház épen olly szellem- mint sze
szélydús primadonnájának, a hires Stolz Rosi- 
nának i s , kinek legfensőbb pártolása nélkül 
jó sikerről még csak álmodni sem lehet vala. 
Erkelünk jó csillaga ugv akarta, hogy szép
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dalmüvét azóta R o n c o n i  (a párisi olasz ope
ra’ szemfénye) a frank főváros’ első virtuózai
nak egyike T h a l b e r g  és neje (ki a királyi 
Lablache’ leánya) Da v i d  F e l i c i a n  a rög
tön oltárra emelt afrikai zenebálvány, és kö
zelebbről az élő classicus müszerzők’ legna
gyobb, leggeniaiisabbika B e r l i o z ,  mindenik 
Pesten megfordultéban, nagy tetszéssel hall- 
haták : mind megannyi zenészi tekintély, kiknek 
kedvező véleményükre sok szép reményt építe
nünk szabadna , kivált ha azon hatalmas korül- 
ménytőli rettegés vissza nem ijesztene , misze
rint a szeretetreméltó, de szeszélyes prima
donna anyaszerepekben föllépni egyátalában 
vonakodik. De ezen tán segíthetünk , ha őket 
felhatalmazzuk a história' nevében, mostohává 
változtatni a derék Szilágyi Erzsébetet, kinek 
gyermekeihezi forró szeretete majd dicsére vá- 
landik magyar mostoháinknak. Komolyan szól
va — kezd lenni már nekünk is némi remé
nyünk a dolog sikeréhez , melly reményünknek 
újabb okadatául a lelkes Thalbergnének Páris- 
ból közelebbről írott következő sorai szolgál
janak: „Férjem' honn nem létében sietek ön
nek azon örvendetes hirt első tudtára adni, 
mikép megérkezésünk után nem sokára Páris’ 
legmüértőbb hallgatósága előtt — melly csupa 
művészek, hangszerzők, bírálók, és magasb 
műveltségű mükedvelőkbül, — atyám természe
tesen el nem maradt volna — benső barátink
ból, áll vala— játszá el férjem a kegyed által 
pártfogolt derék dalmű’ csaknem minden szebb 
dallamát (miket Thalberg ur — mint kegyed is 
tudja — egyszeri hallás után sajátított el). A 
melódiák’ újdonsága és szépsége mindenkit 
meglepett s a magyar nemzeti hangok’ epedő 
lágysága könvezésig érdekelte hallgatóit. Ezen 
ide mellékelt hasábjából a mai Constitutionell- 
nek látni fogja kedves barátunk, minő siker
rel lön megtéve az első lépésünk, s ha váj
jon sietünk-e beváltani önnek tett őszinte ígé
retünket ? Rajtunk tehát múlni nem fog, ha- 
hogv kegyedet — ki Hunyady’ adatása’ eseté
ben bennünket személyes látogatásával meg
örvendeztetni ígérkezett — a szép világváros 
minél hamarább vissza nem vonzandja. Mellynek 
élénkülni kezdő reményében fogadja Ön“ stb.

— Erkelünk’ szép müvéről lévén szó, ör
vendünk tudósíthatni a nemzeti zenét kedvelő kö
zönséget, miszerint Hunyady László partitúrá
ját sikerült olly feltét alatt birtokunkká sajátí
tani , hogy azt három vagy négy, a gyönyörű 
műnek minden kitünőbb dallamait magában fog
laló Egyvelegben (Potpourriban) közrebocsát
hassuk. E mindenkitől rég óhajtott zongoradara
bok, magától a derék szerzőtül zongorára téve, 
és a jeles műkedvelő és pártfogó Fáy István 
grófnak ajánlva,hihetőleg M a g y a r L a n t  czím 
alatt fognak a legcsinosb alakban megjelenni-

Kiadó tulajdonos valamint semmi áldozattól nem 
rettegett e várvavárt zenélvet mennélelőbb át
nyújthatni a tisztelt közönségnek — legkivált 
pedig a kedves nőnemnek, másfelől a mű’ illő 
kiállítása körül semmi költséget kiméin: nem fog. 
Az első füzet nem sokára kapható lesz.

— A hangversenyek’ korszaka élénkül; 
jeles művészek, minő Dreyschock, Joachim, s 
nem sokára a jeles Liszt, hallatják és hallatand- 
ják büvészetüket a hangok’ világában. Drey
schock ur' hangversenyei zsúfolt színházakban 
adatnak, daczára annak, hogy három ízben ma
gát a redoutban is hallatta. Sobri’ dala mond
hatni villámszikra gyanánt villanyozta meg a 
hallgatóságot, melly e kedves nemzeti hangok 
hallására csaknem magán kívül ragadtaték, Dr. 
ur versenyeihez Péter Wendelin ur’zongoratá- 
rábóli S t r e i ehe r féle zongorát használ.

— A kis honunkfia J o a c h i m ’ — ki Eu
ropa több külhoni városai közt Londonban is 
roppant tetszéssel lépett föl — nyirettyűje e- 
gyike a legbájolóbb, legérdekesbeknek, mellyeket 
illy fiatal művész valaha kezelt. Múlt vasárnapi 
első hangversenyében előadott darabok’ válasz
tása is mutatta már szilárd irányú zenemüvelt- 
ségét. Beethoven D-dur concertjének szebb té
téit — meliyhez egvpár jól sikerült toldalékot 
maga a kis művész szerze — a híres Bach Se
bestyén’ ismeretes C i a c c o n e czímü jeles mü
vét, meg egy Schuberlféle kedves dalra költött 
gyönyörű változatokat adta elő a jeles virtuóz,olly 
művészi szabatosság- és előadási csínnal, mi
nőt olly fiatal művészben lelni alig hinnénk. Nagy 
érdekkel kisérjük e reményteljes hegedühős’ 
következő versenyeit, mellyekbe minden — ze
nei műveltségre avvagy müértői czímre igényt 
formáló nőt és urat ezennel saját művészi él
vük’ érdekében meghívunk.

— És Liszt! ez az óriási nagymestere a fö- 
lülmulhatlan művészetnek! ki leirhatlan elra
gadtatással fogadtatik újra Bécsben, magán kí
vül ragadva mindent, ki őt hallani szerencsés. 
Don Juan’ phantasiája s új magyar dallamai 
nagyszerű benyomást tőnek első hangversenyé 
ben. Adni fogjuk a legaeslheticusb német bírá
lók’ fejedelmének Saphir György urnák felőle 
irt legújabb czikkét, mihelyt közeledik az idő, 
melly Liszt Ferenczünket közénk hozandja. Liszt 
Ferenczünket, ki európai büszkeségünk s di
csőségünk , s kiféle egykét honunkfia ha nem 
volna, a magyar nevet minden képzelt nemzeti 
büszkeségünk’ daczára legközelebbi szomszé
dinkon kívül széles e világon tán nem is ismer
nék. Jövő hó folytában reméljük őt bámulhat- 
ni, melly időre mindent — ki öt addig még nem 
hallhatá — a legtávuliabb vidékről is Pestre 
bűvölni szeretnénk. A magasztaltságot, mit hang
versenyei Bécsben elöteremtének, toll leírni 
képtelen. A leghidegebb emberek költőkké let-
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tenek. Csak befogni hát azt a derék hőköst, 
szép vidéki és erdélyi hölgyeim, siessetek meg
hallgatni a nagy varázslót, kinek még egy ma
gához illő vetélytársa lesz falaink között

— A világhíres B o s c o , ki a maga ne
mében olly magasan áll a bűvészet’ mezején, 
mint Liszt F. a művészetén, mint ő elérhetlen, 
mint ő u tá n o z h a ti a n. Bosco ur nem közön
séges szemfényvesztő, nem úgynevezett Ta
schenspieler. B. ur egy valóságos z s e n i .  Ar
ra, mit ő tesz, nem elég ügyesnek lenni és rá- 
készültnek; hogy valaki Bosco legyen, születni 
kell azzá. ö  bámulatra ragadó ügyességét Mer
kur isteniül kölcsönözte, minden, mit ő tesz, 
meglepő, fölfoghatlan és koltőileg rejtélyes. Mi
nap nálunk töltött egy órácskát, s valóban se
gédszerkesztőnket kelle beszólítnunk, úgy meg
rémültünk magunk lenni e máguszszal. Azt hit
tük álmodunk, tanúra volt szükségünk, ki ve
lünk együtt kezeskedjék éberségünkről; tanú
ra, ki szükség esetében, hahogy t. i. a nagy 
bűvésznek szemleirót furfangos majmával együtt 
egy üres köllni vízpalaczkba zárni, s aztán va
lódi énekesi szenvedéllyel károgó nagy vorös 
papagályának szájába adva, őt ebestül kutyás
tul a szemben levő Gellérthegyre— pedig min
den országbiztosi utalvány nélkül — előfoga- 
tozni kedve szottyant volna, e nem mindennapi, 
de azért egy Boscótul kétségen kiviil — komo 
lyan szólunk s nem tréfálunk — kitelhetendelt 
tényről kellő bizonyságot tenni képes legyen, 
hacsak neki nem kerekedik, s őt is mi piczinyke 
gyufaszekrénykébe, vagy legjobb esetben a sa
ját segédi zsebeiben rejlő szivartartóba nagy
kényelmesen bele eskamotirozni jónak nem lát
ja. Azon urak és hölgyek, kikkel e másik Phi
ladelphia egy minapi gőzösön leutazott, nem győ
zik beszélni szem-száj-láttató varázslásainak 
lánczsorát. Egy vén zsidónénak ölebét kutya
bőrbe kötött talmuddá, egy igen ismeretes u- 
zsorás’ burnótszelenczéjét pedig juchtencsizmá- 
vá változtatta át, s azt bizonyos finnyás orrú 
bárónénak nyakán függő medaillonába prakti
zálta. Egy a mesével határos ellenzéki status
férfi orrára X. ur' conservativ pápaszemét, en
nek kezébe pedig amannak távcsövét cserebe
rélte , képzelhetik kegyetek, minő gonosz szí
nekben mutatkozott emennek a pompás vise
grádi rom, annak pedig az épen szőnyegre ho
zott aviticitas’ kérdése. A jelenvoltak szinte 
megpukkadtak kaczagás miatt. Bosco ur a sze
repeiket ekkép fólcserélt két politikai Hans
wurst nevetséges badarságain kívül, mindig u- 
ti tarisznyájában hordozott ismeretes Oberon’ 
kürtjébe is észrevétlen belefujván. A hajókapi
tány és kormányos szivükből Örvendének bol
dog megérkezésükön, mert a kártyával mulató 
hajóslegények és más cselédek zsebeiből és 
markaikból a fényes húszasok és sustákokat a

legnagyobb titokban és hihetetlen távolságra 
egyre másra kibüvölvén,ütlegekre kezde már ke
rülni a szent alliance, mellynek hogv egy csa
pással véget vessen a nagy varázsló, húsz to
jást hozat elő, s azokat minden ember’ szeme- 
láttára a szakácsné által rántottévá töretni ren
delve, minden tojásból egyegy a zsebek- és 
markokbul eltűnt pénzecske gurrant elő s tb .— 
Bosco ur egyébiránt az e czélra igenigen he
lyesen választott redoutti credenczben !) e 
héten vala megkezdendő mutatványait, mely- 
lyeknek egykét előleges próbácskájával — mi
ként a kitűnő jelességü fiatal hegedüvirtuóz is
— holnaputáni kis reggélyünk’látogatóit leszen 
szives meglepni.

— Többi közt vájjon hogy állanak az 
actiák a budai színháznál ? Némellvek szerint a 
budai hatóság Michel ur’ lakatja alól csakugyan 
kivenni készül az intézetet, és azt mégis csak 
Forst ur’ kezébe adni , kit meg innen a Dunán 
nem szabadítnak föl ugyan két színház’ kibér
lésére , de abbeli k é ts  é g te  1 en t (?) jogába , 
hogy egy pár évig Dunán túl vendégszerepel
hessen, bele avatkozni nem fognának. Mié 
hírnek hitelt nem adhatunk, mert az annyit 
tenne, mint a nemzeti színház’ ajánlatát fur
fangosan kijátszani. Szerintünk a melly percz- 
ben ama bizonyos kritikus elvállalás, miszerint 
a vállalkozónak — akárki legyen az— Huber 
ur’ adósságainak biztosítását magára kell vál
lalnia— Michel ur’ tiszteletreméltó hitelezői e- 
gvéniségében megszünend, a budai színház 
másnak, mint a nemzeti színház’ igazgatójának 
többé át nem adható. Beh jó volt volna pedig
— más magasb irányokat mellőzve is — egész 
nyaranta amúgy kényelmesen szivolázni a ma- 
gyarmutatványu kellemes nyári színkörben! 
ugy-e bizony drága uracsaim, s azokkal co- 
queltirozgatni szerető szép kisasszonvkáim ? 
No hiszen majd meglátjuk mit főznek, mert 
hiszen: tudja Mihály, hol a háj!

— A közeledő tavasz, s ennek fényme
leg napjai csoportonkint csalják ki a szép vi
lágot járdáink és partjainkra. E zöld köpenyű 
éginőnek szép nevében kérdjük az illetőket, 
mi történt avvagy fog történni azon bizonyos 
élőfákkal , mellyeknek — mig ott voltak — a 
nemzeti színház’ udvarán kell vala zöldelniok , 
de mellvek onnan egészen eltűntének ? Talán 
szebbek, terebélyesbek jőnek helyükbe? Ve- 
diamo !

— Színházunk’ zenekarában újra egy ze
neszerző lépett elő. Blumenlhal u r , egyike az 
alkarmestereknek, egy mulatságos librettóra 
irt dalmüvet nyújtott be az igazgatóságnak, 
illy czim alatt: A b ü k ö p e n y. A szerzemény

*) Kár volna, ha Bosco ur csodás geniálitásu mutat
ványait nem a nemzeti színpadra hozná. Sz.
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— mint értesítve vagyunk — csinos és kedves 
dallamu. Vájjon annyi sok előadandó és olly 
kevés előadott zenemüvek között sorra kap- 
hat-e a büköpenyke ?

— Mondják hogy végvalahára Guglielmi 
ur’ egyik szép operája is magára vonta figyel
mét az igazgatóságnak. Mi a derék maestro’ 
müveit nem ismerjük, de azon hozzáértő s ma- 
gasb zenészi képességű egyének' kimondása u- 
tán Ítélve, kik azokat más színpadon több Íz
ben, és nem kis sikerrel előadatni látták , ha- 
hogy a színházi ügyek’ igazgatásába befoly
nánk, valóban legalább megismerni tanulni 
vágynánk.

— A megnevezett maestro — és annak 
igen muzsikális neje —- nagy sikerrel és átalá- 
nos tetszéssel adogatja időrül időre kihirdetett 
privat hangversenyeit saját szállásán, mellyben 
G. ur’ tanítványai szoktak lenni jobbadán a 
működők. Mondtuk már és ismételjük itt is, 
mikép G. ur és neje nagy nyereség városunk
nak, mellvnek ahhoz értő énekmestere alig va- 
la egy vagy kettő, kiken is hogy az olasz mo
dorú iskolában a Guglielmipár kiteszen, ter
mészetesnél természetesb- Utóbbi hangverse
nyét— melly tegnapelőtt tartaték — sok előke
lő hölgyek és uracsok díszítek.

— Ellenben a casinoi hangversenyeket 
megszünteté, és igen helyesen a derék veteran 
igazgató Rosty Albert ur, azon egyszerű okbul, 
mivel a mindig sürüdni kezdő s inkábbat épen 
vasárnapi déli órákban adatni szokott pénzes 
hangversenyekkel sem nem versenyezhetnek, 
sem nem kell hogy versenyezzenek. Úgyis e- 
lég gyéren látogatják Pesten az utazó virtuó
zok’ mutatványait, vájjon lovagias volna-e hát 
a nemes casinotul, ezen gyérecske hallgatósá
got is, ingyen hangversenyeivel még gyérebbé , 
még összeolvadottabbá heringíteni?

— A nevezetesb zenemutatványok’ egyik
nem legérdektelenebbike azonban mégis a teg- 
napelötti hangászegyleti nagy hangverseny volt, 
melly szebb számú hallgatóságot gyüjthete föl a 
nagy redoutterembe. E hangversenyek évente 
öregbednek érdekben , s a budapesti közön
ség annyival inkább tartoznék is méltányla- 
ni működésünket, l) mert a központra vetett 
vállak’ fáradozásainak köszönhetni, teszem, azt 
is, mikép egyegy Berliozszerü nagy hangszer
zemény' előadását csak annyira is ki lehet vin
ni , mint történik az Budapesten. Avvagy nem 
az egylethez kebelezett s ennek védszárnyai 
alatt tenyésző kis énekiskolánk-e az-, melly 
csak most közelebbről három olly reménytel
jes egyént adott a nemzeti színháznak is , mi
nők a Hesz és Lovasi kisasszonyok, meg a fia

lj Az igazgató választmánynak egyik együgyü tag
ja volnánk magunk is. Sz.

tál Ressler ur ? Jövő nagybőjti hangversenyünk 
tavaszelő 22-kén fog tartatni, mellynek érde
kes programmja következő. 1. Nyitány Ferdi
nand Cortezhez, Spontinitől. 2. Négyes és kar
ének Báthory Máriából. 3. Titl ur dicséretes 
nyitánya. 5. Beethoven kartól kisért zongora- 
ábránya. 6. Rossinitől, Móses dalmű’ imája s 
végre 7. a Berlioz hangszerelte hires Rákóczi.

— Nemzeti színházunkban egypár ugvan- 
csak nem sikerült előadásnak valánk tanúi a 
múlt héten. Báléj opera a próbák’ és tenoris
ták’ hiánya miatt minden bírálaton alul ment. 
Zolkyban senki nem tudta szerepét, Flachen
tropf rikoltozott, Biederstein akadozott s a 
szegény lengyel diák — mire szüksége épen 
nem volt —— irtóztatólag blamirozta magát fül
sértő kintornálásával. A Bájitalban föllépett két 
új szerződő tag ellenben, Lovasi Betty k. a. 
és Ressler u r—-ahhoz képest hogy életükben 
először állottak ki a lázthozó lámpák elé,—igen 
igen dicséretesen és tüzes megtapsolások kö
zött szerepeztek.

—- De nem kell a sok művészet között a 
divatról sem elfeledkeznünk, ugy-e bizony szép 
olvasónő? Ha hallgat az irás erről, hogyan öltöz
ködnek szépeink a dunaparti séták—déli hang
versenyek— Bosco ur’fénvtül özönlő bütereme 
— a színházak — meg az estvélyek’ számára? 
Mindezt megsúgja nektek a divatárusnők leg- 
kedvesbike , legizlésteljesbike , legválasztéko- 
sabbika C o f f i n n é ,  kinek szépnél szebb pi
peretárában mindén van , mit csak e különbö
ző nemekben megkívánhat a jó hang. Van pe
dig Coffinné assz.' divatraktára a casino mel
letti Bajzátház’ 2-dik emeletében a Dunasoron. 
Menjetek, nézzetek és vegyetek — miként a 
nagy Caesar ment, nézett és vett. *)

—

BÉCSI LEVÉL.
Télutó’ 28.

T. szerkesztő u r ! Azt állítják, miszerint 
az emberiség egy évben néhány hétig bolond 
lehet. Hazám a privilégiumok’ hona, de tel
kemre , Bécs kitesz rajtunk is a farsangkor, s 
mert az év’ egyéb szakában csak sermérési 
n é p j o g o t  gyakorolhat, az év' e néhány 
hódító hetében teljesen gyakorolja a fonemlí- 
tett jogot. Hisz akármerre tekintünk, roppant 
betűk hirdetik felénk, mikép felviradt az esz- 
telenségek’ fénykora, melly diadalát éjenkint 
az Elysiumban ünnepli. De erről, mellyet a 
múlt évben a Divatlapban jól ecsetelt le egy 
invalid barátunk, most hallgatva, azon örvende
tes jelenetről szándokom ön’ t. olvasóit tudósí-

1 ) Azaz bevette a várakat és városokat. Sz,
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tani, mikép,pompás körmagyarunk itt is meg- 
honosult. Nem volt fényes bál, mellyben ne 
járatott volna el , és járták nem néhányan, ha
nem százankint. A Prágav által rendezett csi
nos magyar bálban kétszer járatott el, mit fel
váltott a csárdás, és nem túlzók, ha azt állí
tom , mikép az egész terem aprózta e néptán- 
czot.

Körmagyarunk' meghonosítását leginkább 
Gorszkv tánczmester urnák köszönhetjük, ki 
—hazánkfiai közöl kivételkép — az itt gyűjtött 
pénzt hazánkban költi el. — Gorszky ur’ bálja 
idén is egyike volt a legszebbeknek. Az ember 
elbámult a szép nők’ nagy számán , kik közt 
mint mindig, ezúttal is Graecia meghonosult 
leányai voltak a legszebbek. Isten bocsássa 
meg bűnünket , de tekintve e gyönyörű nők 
mellett czibukos és féltékeny férjeiket, mind
annyiszor eszünkbe jutott Proserpina és Kor
mos férje.

A hires Odeon az idén is megtelt; egy al
kalommal 15 ezer ember izzadott e roppant te
remben.

A hangversenyek egymást érik; alig tá
vozott el Dreyschock, ime a bécsiek újabb meg
lepetésnek Örülnek. Liszt F. holnap adandja el
ső hangversenyét. Ha e jeles hazánkfia Pestre 
is lemegy, mit adandnak majd önök neki. Leg
jobb lesz egy paizst.

A wiedeni színház a közönség' kedveltje, 
mert mig a Józsefvárosban a silány ,,Go/dteu- 
fel“t, s a Lipótvárosban felváltva egyre Nes- 
troy' darabjait nyúzzák, addig amott Staudigl, 
Marra, Zerr Anna és a jeles Pischek ragad
ják el szép hangjaikkal az élvittas közönséget.

Nem sokára aradi hazánkfia Grünwald 
ur nyitandja meg kőnyomó intézetét, ki magát 
Párisban és Olaszország’ főbb városaiban tökéle
tesítvén , tőle e nemben nagyszerűt várhatunk.

Isten velünk. HANS.

—-»MIM*— 
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Télutó’ 16. F é l r e i s m e r t  l á n g é s z ,  
vj. 3 fi vb. Irta Degré Alajos. Szigeti ur’ javá
ra , bérszünetben, először. A darabról külön 
terjelmesb bírálat szóland. Az előadás igen di
cséretes volt, s ezt nem kevés illeti az eszkö
zölt siker’ érdeméből. Lendvay, Egressy urak 
különösen valóban mindent elkövettek, hogy a 
darab érdekét emeljék.

17. H u n v a d y  L á s z l ó ,  nagy o- 
pera A flvb.

— 18. T u d t á n  k í v ü l  k é m,  vj. 2
flvb. írták Mellesville és Duveyrier. Megelőzte 
Kisfaludy' A g y i l k o s  ez. 1 flvsos vjátéka.

sodszor.
— 20. Be r l i o z  h a n g v e r s e n y e .  

B. ur ma másodszor és utoljára lépett föl. A 
diadal, mellvet a magasb zenészét’ számára ez 
estve kivívott, fényes vala , s mind neki, mind 
közönségünknek dicséretére válik. Kár hogy a 
működő zenészek közöl az első sorokban hat 
hegedűs elmaradt, — tán csupa művészi rokon- 
szenvből?! Ez alkalommal nem hallgathatjuk el 
az igazgatóság’ azon nem helyeselhető fillérke
dését, miszerint krajczárkiméletből f a g g y ú -  
g y e r t y á k a t  égettetett. Ez nemzeti intézet
nél legalább is nagyon, hollózugias.

— 21. K a l m á r  és  t e n g e r é s z ,  dr.
4 flvb. Czakótul.

— 22. Ra b .  színmű 3 szakb. Szigli
getitől.

— 23. Don P a s q u a 1 e , víg opera 3 
flvb. Donizettitől.

— 24. S z ö k ö t t  k a t o n a ,  színmű 3 
flvb. Mind ismert darab s előadás.

— 25. Szünnap. — ÜY.

» í  moL
— KOLOZSVÁR, télutó’ 17. Tegnap bá

ró Bánffy Miklós fényes tánczvigalmat adott, 
melly a napokban gr. Bethlen Domokos által 
adott s már ön előtt tudva levő pompás táncz- 
vigalommal minden tekintetben versenyezhetett. 
Szintolly számos bájos hölgyek’ tündöklő füzé
r e — szellemdús háziasszony — pompától ra
gyogó salon—inyet csiklándoztató csemegékkel 
dúsan ellátott théaasztal — zene és vigság! 
hogy is n e ! hol az említettek mind olly bőség
ben föllelhetők, mint itten, nem önkényt kö
vetkezik-e a vigság, a tánczvigalmak’ e nélkü- 
lÖzhetlen kelléke, minek elmaradásáért ez al
kalomkor ugyancsak nem is panaszolkodha- 
tánk, mert az órák pillanatként tetszenek el
röppenni a közvigság közepeit majdnem regge
li 2 óráig tartó tánczvigalomban, mellyet az 
idéni bálok’ koszorúja’ legcsillogóbb gyöngyé
nek méltán nevezhetünk. Az ünnepély király
néi a bájos háziasszony b. Bánffy Miklósné és 
gr. Karacsav Sándorné voltak, — a hölgyek 
közöl kitűntek a mull levelemben említetteken 
kívül gr. Grundeman Emma gr. Nemes Karoli
na és Rozália kisasszonyok. — Húshagyó hét
főre nagy álarezos tánczvigalom volt tervezet
ben , de mint hallók, csak is a tervvel mara
dunk—valóban nagy kár, miután jótékony czél- 
ra leende.

HIRVÁRY AUREL.
---------------------------------------------— £ ^ 0 ^ 1
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A SZÍNVILÁGÁBÓL.

II. A S Z E R E L E M 4 J E L L E M E .
szerelem bármilly 

sokféle alakzatokban 
mutatkozik, minda
mellett valami szi
lárd s elváltozhatlan 
alappal kell bírnia, 
melly mindenütt föl

található. A szerelemnek s a j á t j e l l e m é 
n e k  kell lennie, melly minden öltönyön át, 
mellybe takar ódzik, átsugárzik. Minden, mi 
a természet’ rendében van, határozott jel
lemmel bír. Mindennek, mi az emberi szív’ 
eredeti ösztönének következtében előáll, 
szükséges iránya s hatásköre van. A sze
relem az ember’ természeti rendeltetésé
hez tartozik. Elkeriilhetlen kifolyása az 
minden romlatlan s le nem hangolt szívnek.

A szerelem’ jellemét előbb ismerni 
kell tanulnunk, hogy magas s titokteljes 
lényét tökéletesen fölfoghassuk.

A szerelemnek sajátsága v i d o r s á g , 
de csak ollyan, melly a komolyabb eszmé- 
lödéssel nem csak összefér, de sőt általa 
füszereztetik. Zajos vidorságot a szerelem 
csak egyes csapongásaiban mutat fö l, s 
csak akkor, midőn véletlen körülmények 
adnak rá okot, — de lényegétől ez idegen. 
A k ö n n y e l m ű s é g  egészen ellentéte. 
A szerelem’ érzelmei s munkái semmi fu
tólagost s ingadozót nem tűrnek. Itt min
den eszmélödésre int, minden mélyen a- 
karja magát mintegy éreztetni; mert hi
szen mindez szívből fejlődött. A szerelmi

boldogság’ öröme csöndes s magába vo
nult. Azért olly bájos, mert lelkünket egé
szen betölti, s legtitkosabb s gyöngédebb 
mozdulatait fölizgatja. Mi hirtelen átmenő, 
nem hangzik össze a szerelemmel.

Könnyelmű emberek ezért nem igen 
fogékonyak a valódi szerelem iránt; ki min
dig vidor hangulatban kíván lenni, az bol
dogságát ne keresse szerelemben. Ki ked
vesével, mint a tánczban, úgy az életen is 
áttánczolni óhajt, az bátran elhiheti : mi
kép a valódi szerelem’ tiszta lángja isme
retlen előtte. Mit ö érez, lehet barátság, 
lehet közlékenységi szükségérzet— de bi
zonyára nem szerelem.

De a szerelem’ rendeltetése : föltar
tóztatni az életet gyors futásában, s a bi
zonytalanul tévedezö tekintetet belsőnkbe 
visszatéríteni. A szerelem mintegy átala
kítja az embert, mi bennünk ingadozó, fö- 
lületes — azt elválasztja. A legkönnyel
műbb komolylyá változik s magába tér, ha 
a szerelem hatalmat vön rajta.

A szerelem nem veti meg az édes e- 
nyelgéseket, — de nem is teszi azokat fő
tárgyává ; kicsiségekhez mindig tud valami 
nagyot csatolni. Játékai derültek s köny- 
nyűk, de szellemteliek. Gondjai fontosak 
s jelentékenyek, s bizonyos romlását esz
közölné, ha ezekről valaha egészen elfe
ledkeznék. Terveiben szép, fontolgatásai
ban gyöngéd. Mindenek fölött elragadó. A- 
zok, kik szerelmi együttlétük’ óráit egé- 
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szén elenyeleghetik, magokat csalják meg 
azok fölött, mik belsejükben történnek.

A szerelemnek tréfái is vannak. De e- 
zek nem az elménczség’ gyakorlatai, nem 
a szeszély’ kitörései. — Jószívűség’ bé
lyegeit viselik azok, s a lélek’ uralkodó 
szelíd érzelmei vannak bennök kifejezve új 
formákban. A szerelem, tréfái mellett, sem 
könnyelmű, sem csapongó kedvű. Tréfák 
között pedig legkevésbbé származik a sze
relem, s az úgynevezett szerelmes dévaj- 
ságok csupán szerelmeskedésre vezetnek. 
A szerelem' tréfái akkor kezdődnek, midőn 
csöndes gyöngédségbe ment át, és sokol
dalú érzelemjátékainak tágasb tér nyittatott.

A szerelem, enyelgési dévajságaiban 
az élvezet' kéjét külön alakokban {igyek
szik előállítani, — azért ezek mindig igen 
gyöngédek s valódi bensöséget lehelök. 
Legszebb alkalmivá válnak ezek a szív' ki
ömléseinek. Örökös áttérései a játéknak 
komolyságra. A szerelem mintegy keresi 
az ellentéteket, hogy megpróbálja s meg
győződjék a felöl, mikép ö nem lehet más 
bármilly alakzatok közt is, mint tiszta, ben
ső szerelem.

Az említettekkel szoros összefüggés
ben van a s z e r e l m i  g y ö n g é d s é g .  
Ez semmi erőszakot, heveskedöt nem is
mer. Előtte minden beszédmód ismeretes. 
A kedves által adott legkisebbjeiben min
den gondolatát, akaratát képes kitalálni. 
Mintegy lelkünk’ mélyében látszatik olvas
ni. Legtitkosabb érzelmeink, vágyaink tá
rulnak föl előtte. Bármilly utón {igyekszik 
megelőzni. A szerelmesek’ gondolatai min
denhol találkoznak. Félreértések csak igen 
ritkán eshetnek közöttük. Legfinomabb ta
pintattal, millyet a művészet föl nem mu
tathat, s miilyenre csak tiszta természet 
képes, érdekeltetik a szerelmesek’ szívvi
szonya, s mindaz eliávolíttatik, mi zavaros 
vagy komor csöpeket vegyíthetne szerelmi 
boldogságuk’ tiszta kelyhébe. Itt minden, 
kölcsönös egyetértés’ emelésére s az él
vezetek’ sokasítására irányoztatik. Szerel
mi gyöngédség mit sem tűrhet el körében, 
mi a legkisebb kellemetlen érzésre okot

szolgáltathatna. A kellemetlenségek sehol J sem kerültetnek annyira, s minden ellen
kezés sehol sem egyenlíttetik ki olly pon
tos óvatossággal, mint ép itten. E gyön
gédség’ lehelete hat át minden szerelmi 
gondolatot. Ez észlelő, szellemdus , szép 
árnyéklatokkal teljes s mindenhol az illem’ 
szabályaihoz mért s a kedves’bo’dogításá- 
ra irányzott. Minden egyes gondolatnak 
megvan saját örömteli világa, s mégis nem 
egyéb az, mint a nagy öszhangzatnak e- 
gyes csekély töredéke.

A szerelem gyöngéd a k í m é l e t b e n .  
Megóvja a kedvest minden fájdalmas érin
téstől , eltávolítja az aggodalmakat, mely- 
lyek kedvesének derült homlokát befölle— 
gezhetnék, mellőz minden terhelő vissza
emlékezést, — szóval minden kellemetlen
ségtől m e g k í m é l i  szeretettjét. Inkább 
mindent maga szenved s tűr.' .

A szerelem gyöngéd k ö v e t e l é s e i 
ben — ha ugyan követelései lehetnének, 
—• hisz mindig azon hitben él, hogy több 
élvezet s adományban részesül, mint meny
nyit óhajthat. Követelései csak az önzés
nek lehetnek.

Ép illy gyöngéd a d á s á b a n  is. Ado
mányainak még csak az adás' színezetével 
sem szabad bírni. Gondosan óvakodik at
tól, hogy általuk a kedvesnek terhére le
gyen, vagy hogy azok jótéteményeknek te
kintessenek általa. Az adás' színezetét még 
csak önmaga előtt is el akarja palástolni. 
Legkevesbbé sem tolakodó, köszönetre 
nem számol, tetteit a világgal nem tudatja.

Gyöngédnek mutatkozik é r z e l m e i 
ben is. Mindent olly tisztán, olly élénken 
fog fel, mint az csak egy gyöngéd szívtől 
felfogható. Nem egy könnyen marad titok
ban előtte a kedvesnek valamelly előnye 
vagy iránta kimutatott figyelme. Mi bol- 
dogitására czéloztatik, azt mélyen s ben- 
söleg érzi s viszonozza.

Gyöngéd végre a szerelem m u n k á i 
ban s t ö r e k v é s e i b e n .  Gyöngédség
gel lánczolja le kedvesét, s keres föl előt
te folyvást új érdekességet. Gyöngédség
gel ékesítgeti föl magát kedvéért, és sze-
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meli ki mindazt, mi örömére válhatik s él
tüket szépíthetni képes.

(Folytattatik.)

— —

EMLÉKLAPOK EGY FŐRANGÚ 
HÖLGYHEZ.

XXXII.

Ki tudja a boldogságnak nevét?
Nevezni ezt embernek nem lehet.
Egy név 1 és benn mi villanyzó erő ! 
Titokszerü, feltámaszt, eltemet.
E név miatt felforgatnám agyam :
E név miatt megölném enmagam’l

Ember (szegény'.) boldogságot keres,
Egy tengeren, más bányák éjjelén;
És mit talál ? nagy űrt, kis sárga port,
S érette a föld’ gyomráig lemén.
Egy név az én boldogságom, javam:
Mégis megölném érte én magam’!

E név! tőlem nem hallá senki még; 
Kimondani hogy' bírnám e nevet!
Benn hordozom, mint villámát az ég,
De hogy villámlik, látni künn lehet.
Csak öt betű —  mégis felgyújt, agyam!
Üdv volna é r t e  ölni meg magam!

Mint kincsbuvár, ki drága erezet ás,
De a kincsekből venni nem szabad;
Vagy mint midőn a kincset fölleli,
S kincsével együtt a bolt rászakad : 
ügy áll e név lelkemben titkosan —
Ha meg keli ölnqm érte majd magam

E név a földön legdrágább nekem,
E név’ hatalma élet és halál;
Mondd, hogy lehozzam égről a napot,
Egy pillanat, s előtted két nap áll.
E névnek, ég! mi büvhatalma van —
Add, hogy n e  ö l j e m  érte meg magam!

— —

DIAMANTE.
TÖRTÉNETI ArÁZLAT A LEGÚJABB MÚLTBÓL.

IRTA JÓSIKA MIKLÓS.
(Folytatás.)

Hat hold telt el; sötét őszi éj volt, a 
fellegek ezer torzalakokban, mint kisérteti 
sereg feküdték az eget körül. Láttad szár
nyaikat messze elterülni, s ollykor úgy tet
szett, mintha óriásfökben vérvörös szemek

gyulnának s merednének alá; azután a tel
lies föllegtábor szétszakadt, mint roppant 
függöny gördült fel, s redöi alól csillámló 
gyöngyzápor — csillagok’ ezrei ömlöttek 
ki. De csak egy tekintetet ejtettek Janina’ 
erős falaira, újra összevonult fényes ar- 
czaik fölött a barna kárpit, s minden sötét 
lön s világtalan; csak távúiról lehete olly
kor, mint kanyargó ostort, a nyájörek’ tü— 
zeit felgomolyogni látni, vagy futócsillag 
húzódott az ég’ keskeny nyilasán át.

Ali pasa’ palotája mint fekete váz e- 
melkedett a magasba; nem törhete egyet
len sugára a világnak ezen izmos falakon 
keresztül, hol e zsarnok Stambullal s az 
egész világgal daczolt.

Egy keskeny utczába, majdnem szem
közt a palota’ egyik főkapujával, két férfit 
látunk behaladni, — a néha kibukkanó hold 
pillanatokra világítja termetüket, s csak 
mint álomkép marad a képzelet’ tükrében 
alakjok. Mindkettő magas, karcsú ifjú : a 
gazdagon hímzett ujjatlan mellény; a fesz, 
melly lenge bojtjával födi barna hullámzó 
fiirteiket; a hófehér fustanella, könnyű re- 
dökben kerítközve derekaik körül, muta
tók, hogy görögök; s öveikbe szúrt pisz
tolyok, tör és handsár gyaníttaták, mikép 
védelemre vagy támadásra vannak felké
szülve.

— Foto — szólt az egyik — közel va
gyunk, adj még egyszer kezet, — barátok 
életben halálban el nem hagyják egymást!

— Diamante ! —- felelt a másik, — ki
nek arczában a hold’ kék világa pillanatra 
a fájdalom s elszántság’ kifejezését tünteté 
elő, — feltétlen ígértem, hogy mindenben 
akaratodat teljesítem. Igen, — együtt ment
jük meg öt, vagy együtt halunk meg.

— Együtt! — mond Diamante, kinek 
fekete öltönye az éj’ sötétében alig külön
bözött Foto’ szokott vérvörös öltönyétől.

A két ifjú csöndesen haladott, minde
nütt szorosan a keskeny, görbe utcza’ ol
dalfalához simulva. A szögletnél hallották 
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W  az utczaebek’ morgását, s a sötétség’ da- 
Jfc czára látták vicsorítni fehér fogaikat.

_Mindjárt kiérünk a vár előtti térre,
_ mond Diamante — maradj kissé hát
rább ; nagy és veszélyes merénvkor tarta
léksereg üdvös mindenha. Újra kérlek: ne 
engedd magadat semmikép hevedtől elra
gadtatni , s pisztolyaidhoz ne nyúlj; itt in
kább mint valaha, ármányra s cselre van 
szükségünk ezen utálatos szószegö zsar
nok ellen.

— Légy nyugodt. Megálljunk itt; ne
kem úgy tetszik, mintha a pasa’ lakának 
komor falait látnám — mond Foto Zavella.

— Igazad van — suttogta Diamante.— 
Hagyj engemet előre menni; ha szükségem 
leend rád, sípomba fúvók egy rövid má- 
sodperczig, ez figyelmet nem gerjeszt . . .

— Ne késsél — szólt Foto — s ha 
veszélyt sejtesz — a legcsekélyebbet is, 
adj jelt.

— Osztozunk mindenben — mond Di
amante, barátja’ kezét megszorítva; azu
tán handsárját vonta ki övéből, pisztolyait 
megvizsgálta, s lassan, mint a boa simult 
el hallhatlanul a fal mellett; minden legki
sebb neszre megállt; továbbtovább suhant 
el, míg a keskeny utczából kiért s a kétes 
sötétben Ali pasa’ lakának körvonalait lát
ta maga előtt.

Mindenek fölött arra kelle ügyelnie, 
hogy észre ne vegyék az örök. Mikor az 
utcza’ szögletéhez ért, leguggolt, füleit a 
földre illesztette s fülelni látszatott, ügy 
tetszett neki, mintha igen közel kimért las
sú lépteket hallana, miilyenek az öröké. 
Pillanatig fontolgatott magában, azután a 
handsárt övébe szúrta újra, s rövid tört 
vont ki abból. — Ezzel könnyebben bánok
— mormogott magában. —- Csak pillanat
nyi világ derülne, hogy tudjam, merre men
jek. — Várok! minden sötét újra!

Diamante fölegyenesedett,-egy kissé 
kiebb álló épület által képezett szögletbe 
vonult. — Itt — szólt magában — el va
gyok födve ; egy óra éjfél után, csend van,
— nem látok semmit!

Mintha minden a merész ilju ellen es-

jküdnék, a föllegek annyira elborították az 
eget, mikép már Ali pasa’ lakának falait is 
alig lehete megkülönböztetni. Most egy
szerre a nyitott tér’ jobboldalán világ lát
szott. — Hah! — suttogta Diamante — ha 
amaz éji vándor erre jöne! —- mindegy — 
mit árthat — eléggé el vagyok födve.

Míg Foto Zavella folytonos ingerült
séggel és nyugtalansággal várta a jelt, hogy 
barátja’ segítségére rohanhasson : addig 
ama világ mindig közeledett. Diamante lát
ta, mikép két egészen beburkolt alak, e- 
gyenesen azon utczácskának tart, hol most 
ö sovárogva kereste az Ali’ laka előtti ö- 
röket. Miként a világ közelebb jött, egyet 
az örök közöl észre lehetett venni. Ez a 
főkapu előtt állt, míg társa alkalmasint kis
sé tovább haladott, s a sötétben csak árny
ként tünedezett néha elő.

Foto e közben handsárját vonta ki, s 
mindenkép ügyekezett kitalálni, honnan jö
het ama világosság; de nem mert rejteké- 
böl kiebb jöni, nehogy Diamante’ merényét 
bármi kis részben is akadályozza.

Mindeddig az ifjút kecsegtette a re
mény, hogy a két vándor egyenesen leha
lad az épületsoron; de nem legkellemesb 
meglepetésére látta, hogy azok a kis ut- 
czába betérnek. Illy szorosan álló épüle
tek közt lehetetlen volt, hogy a lámpa’ vi
lága öt el ne árulja. Tőrét szorította job
ban kezébe s várt.

Néhány pillanat múlva a két éji ván
dor egy lépésnyire állott Diamantetól. — 
Most már jól ki lehete venni, hogy egyike 
Dervis, s mellette kétszeres fátyolba fö
dött némber halad.

Diamante’ szíve hangosan vert, s va
lóban legkevésbbé sem félelem volt az, mi 
öt elfogulttá tette. Azt hitte, mikép lehet- 
len, hogy figyelmüket kikerülje; de ez még
is megtörtént. Alig távoztak el, midőn az 
ifjú kilépett rejtekéböl, egyenesen Ali pa
sa’ várának szemközti kapuja felé tartott, 
olly vigyázva s zaj nélkül haladott, mikép 
az örök öt észre nem vették.

Midőn már jó közel volt, az örerkely’ 
oldalához lopódzott, s ott mindig kezében
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tartván tőrét, a leheletet fojtotta magába. 
Hallotta az őrnek közeledő lépteit, — min
dig hangosabbak lőnek azok: most már a- 
lakjának körvonalait kezdé a sötétben ma
ga felé közelítni látni. Nem volt veszteni 
idő : nesz nélkül, de biztos szémmérték- 
kel lépett egyszerre az őr mellé, ki a jö
vő pillanatban a tőr’ hideg vasát érzé szí
vén keresztül, s ugyanazon pillanatban egy 
kezet, melly oroszlánerövel szorította tor
kát össze. Fojtott sziszenés volt mindaz, 
a mit hallani lehetett. Diamante a hanyatló 
őrt felfogta karjai közé, s csöndesen letet
te a fal mellé. Mindez zaj nélkül menende 
véghez, ha az őr ki nem ejti fegyverét ke
zéből, mellynek elesése nagy csörömpö
lést okozott.

Erre Diamante közeledő gyors lépte
ket hallott : a második őréit, ki alkalma
sint meg nem foghatta a csörömpölés’ o- 
kát, mellyet semmi kiáltás sem követett.

Az ifjú inkább félte, mint óhajtotta Fo
to’ megjelenését, nagyon tartván attul, 
hogy a második őr — ha közeledő lépte
ket hall, zajt üt s az egész örosztály ösz- 
szeszalad. Némi könnyebbülést érzett, mi
dőn azon oldalrul, hol Foto állt, minden 
csöndesnek tetszett.

Mindez igen kevés időbe telt, mit köny- 
nyü megfogni, mert a két őr nem volt tá
vul egymástól. Diamante tőrét készen tar
totta, s midőn az őr alig három lépésnyi
re tőle elhaladott, kilépett az őrerkély mö
gül , hová hirtelen vonult volt — torkon 
ragadta öt s egyetlen döféssel keresztül- 
szurta. — De most már több vigyázattal, 
mert szúrás közben olly közel ölelte az 
őrt magához, hogy annak fegyvere le nem 
eshetett.

A mint láttuk, a két őr életét veszté 
— s mindez, ama fegyvercsörömpölést ki
véve, nesz nélkül történt.

Diamante a második halottat az első 
mellé fektette a földre; azután sietve ha
ladott azon keskeny utcza felé, hol Foto 
reá, vagy adandó jelére várakozott.

Midőn oda ért, Fótot a Dervissel s a 
beleplezett hölgyalakkal találta. Pillanatra

megállt, de Foto suttogó hangon szólítá:
— Jer! nem födöztek-e föl ? Valamit elej
tettél; s épen segítségedre készültem, mi
dőn látván hogy újra minden csöndes, jel
adásodat akartam bevárni.

— Kik ezek itt? — kérdé Diamante, 
gyanús tekintetet vetvén a két alakra.

— Nem ismered-e az öreg Negrátit, 
a patriarchát, kit bátorsága s elszántsága 
Janinába hozott, hogy a zsarnok’ közelé
ben lehessen?

— Ah! — mond Diamante — tehát 
barátok közt vagyunk. — S e  hölgy?

— E g y ,  ki  b o s z u  ut á n  v á g y i k !
— szólt egy Diamante előtt igen ismeretes 
hang. -

— Boszu! igen, — ismerem hangodat 
Mosko, — mond Diamante. — S most si
essünk Foto, mert két őr megszűnt lehel
ni, s az idő becses!

— Mit akarsz? — kérdé a hölgy, Fo
tóhoz intézvén szavait — amaz oroszlán
barlangba hatni — bizonyos halálra?

— A bátor nem rettegi a halált, a- 
nyám! — mond Foto Zavella — s nem az
ért növekedtem Mosko’ emlőin, hogy kér
dezzem, van-e veszély, mikor kötelesség 
parancsol. — Feledted-e, hogy leányod a- 
ma véres szégyenfalak közt van?

— Nem, nem feledtem — mond a hí
res amazon Mosko, ki most leplét hátrave
tette s gyönyörű aggszerü vonásait, mely- 
lyekböl lélek és erély sugárzottak, láttatá 
Diamantéval; menjetek! Isten legyen ve
letek !

A két ifjú búcsút vön a hős némber- 
töl s az elszánt suliota patriarchától, ki egy 
Dervis’ öltözetében rejtőzve, — hogy a ho
na elleni ármányok fölött őrködhessék, 
bejáratos lön Alinál, s mikép fönebb érint
ve volt, keserű igazságokat hallatott olló
kor vele.

Sietve mentek most azon helyre, hol 
Diamante a két őrt megfosztotta életétől.

_ 3Ii fog most történni? — kérdé
Foto, ki égett valamit tenni, miután Dia
mante már annyit tett.

_A kapu zárva van, — felelt az u-



többi — vegyük fel ama két őrnek öltöze
tét; várjunk, míg a felváltás’ ideje eljö ; 
akkor beférhetünk a várba, ha legkisebb 
gyanúst veszünk észre, ketten vagyunk! 
s itt már kettő hever.

— Jó, — mond Foto — siessünk, ne
hogy elkéssünk, mert meglehet, hogy a 
felváltás’ ideje közelebb van, mint hiszszük.

A két ifjú a lehető legnagyobb csönd
del, de sietve vette magára a két őr’ felső 
ruháját s fegyverzetét. Fehér fustanelláikat 
levetették s hajaikat lehetőségig a nehéz 
vastag fesz alá rejtették; s miután a két 
halottat fölvevén vállaikra, messzebb egy 
mélyedésbe helyzették, visszatértek az őr
helyre , hol nem sokára fel s alá látjuk ö- 
ket járni, mintha a legszorgosabban véde
nék Ali pasa’ palotáját.

Vagy hosszabb időre voltak az őrök 
kiállítva, vagy kevéssel azelőtt, hogy Dia
mante őket megölte, váltattak fel; de már 
egy végtelen félóra haladott el, s még min
den csöndes volt. Úgy tetszett ugyan a két 
tüzes ifjúnak, kik semmit sem ismertek ke- 
vesbbé, mint béketiirést, — mintha kevés
sel azután, hogy őrhelyüket álöltözetük
ben elfoglalták, közel hozzájok a mindig 
sötét utczában valami neszt hallanának; 
de ez alig rémlett néhány másodperczig 
igy, azonnal minden néma lön, s csak az 
ebek’ ordítása s a távolabb felállított őrök’ 
léptei hallatszanak néha.

Egyszerre Ali pasának falakkal kerí
tett laka’ udvarában léptek kongottak, s nem 
sokára a kulcsok’ csikorgása hangzott. Di
amante és Foto meglehetős távolságra egy
mástól megállották, mindkettőnek szíve do
bogott. Érezték, hogy a kitűzött czélhoz 
közelednek; de maga e böszült, majdnem 
csodás merény’ természetéből világos, mi
kép itt minden csak véletlenre volt szá
mítva, s csak a körülmények határozhaták 
el, mi az, mi a jövő perczben előttük áll.

E közben a lak-, vagy inkább az ezt 
kerítő vastag ialnak kapuja megnyílt, s ab
ból többen léptek ki. Az első, kit a két if
jú megpillantott, szerecsen rabszolga volt, 
lámpával kezében.

Ezen alacsony, zömök alak, minden 
látható aggály nélkül jött ki a kapuból; öt 
nyomban több fegyveres követte, alkalma
sint a különböző őrök’ felváltására.

Minden különös szertartás nélkül, s 
nem úgy, mikép az jól rendezett őrség ál
tal történni szokott; ketten a Foto és Di
amante’ helyére állottak, míg ezek a töb
biek mögött foglaltak helyet.

Alig haladtak kissé tovább, Fóto ma- 
radozni kezdett s intett Diamanténak.

— Anyám, — szólt halkkal — néhá- 
nyad magával nincs távol; — azon pilla
natban, mellyben a lámpa’ fénye a falak fö
lött mutatkozott, közelemben láttam öt. —- 
„A z újon k i á l l í t o t t  ő r ö k e t  b í zd  
re ám s e m b e r e i m r e “ szólt anyám.

— Annál jobb — suttogta Diamante — 
haladjunk kissé tovább a közelebbi őrök
ig; meglátjuk, mit hoz a sors.

— De aztán? — kérdé Fóto.
— Aztán Isten segít, s mi kihozzuk 

öt, vagy ott veszünk!
Mindezt a két ifjú suttogva, de néha 

érthetőbb, a dologhoz nem tartozó , török 
szavakat vegyítvén beszédükbe, mondották 
egymásnak, nehogy a közel előttük menő 
hat egyén’ figyelmét fölgerjeszszék.

Valóban -ezen kis örcsapat a két gö
rög ifjúval együtt 8 személyből állt; ezek 
közöl egyik a szerecsen lámpahordó, egyik 
pedig a csapat’ vezére volt.

Fóto s Diamante mindig hátul mentek, 
a felváltás szó nélkül történt, s igy nem 
csoda, hogy róluk a többiek úgy szólván 
semmi tudomást sem vettek.

Néhány perez múlva más két őrhöz 
érkeztek, kiket ketten az újon jöttek közöl 
váltottak fel; — ezek most Fóto és Dia
mante mögött foglaltak helyet, úgy hogy a 
két ifjú előtt a vezető bimbasi, a szerecsen 
szolga s két őr haladtak, s mögöttük a két 
újon felváltott.

Ha Ali pasa’ lakának egész körzetét 
veszszük, a csapat most annak épen fele 
útját érte el. Mivel három kapu volt, csak 
egy őrhely mellett kelle még elhaladniok. 
E pillanatban, mintegy száz lépésnyire le-
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hettek azon helytől, hol Diamante a két 
őrt megölte.

— Yárjunk-e még ? — suttogta Foto.
— Nincs miért! — felelt Diamante — 

mikor kezem oldaladat éri, az e l ő t t e d  s 
mö g ö t t e d  állót rád bízom, a más kettő
vel végzek én !

A vér a két ifjú’ arczán elgyuladt; az
után érzé Foto, hogy Diamante könyöké
vel érinti ö t: — Né h á n y  más odpe r c z  
műit  e l ,  s n é g y e n  az ö r ö k  k ö z ö l  
a f ö l d ö n  he ve r t e k .  Ugyanezen percz- 
ben, hátok mögött zaj hallatszott s fojtott 
sikoltás.

Csak azon megfoghaílan gyorsaság
ból, mellyel a két ifjú tőrével bánni tudott, 
s azon vakmerőségből, melly a hajdani Bu- 
kániakra emlékeztetett, megfogható, mi
kép szúrta a két ifjú, egy pillanat alatt meg
fordulván, a két mögöttük haladó törököt 
le, s midőn az ordításra s zuhanásra a két 
közvetlen előttük menő visszafordult, azo
kat is. — Hogy mögöttük Mos ko  nem 
h e v e r t ,  ama zaj és sikoltás bizonyítók.

Most Diamante az örcsapat' vezérét 
ragadta torkon. — Egy hangot, — szólt
— s halva vagy; itt, nézd a véres tört! — 
haladj előre, mintha semmi sem történt vol
na, s te is az első hangra, mellyet kiej
tesz, megszűntél lenni, — folytató a sze- 
recsenhez szólva, ki reszketve állt előtte.

A csapat’vezére haladott, de alig men
tek kissé tovább, midőn a közelebbi őr
hely felöl siető lépteket haliának.

Diamante, bár azonnal gyanította, kik 
jöhetnek, mégis meg volt lepetve, midőn a 
lámpa’ fényénél Moskot, Zavella’ anyját 
ismerte meg, négy suliota’ kíséretében, 
mert e gyorsaság minden képzetet fölülmúlt.

Mosko, midőn két lépésre jött a csa
pathoz kísérőivel, emelt tőrrel vetette ma
gát a csapat’ vezérére. Diamante előre ug
rott s feltartóztatta öt.

— Elég az öldöklés! — mond az ifjú
— gyanítom, hogy mind halva hevernek az 
örök, — e kettő itt mit sem árthat.

— De elárulhat! — mond a nő.
— Gondolod, — felelt Diamante —

hogy titokban akarom nevemet tartani? __
Épen az leend boszúm, hogy ama zsarnok 
nevemet tudja meg!

— De mit teszünk tehát e két ember
rel? — kérdé a néinber kedvetlenül.

— Vezetendnek,— felelt Diamante — 
elegen vagyunk, hogy legkisebb gyanús 
inotszanásukra kebleikbe mártsuk tőreinket

— Mennyi idő múlva változnak az ö- 
rök? — kérdé Diamante az őrök’ vezéré
hez intézvén szavait törökül.

—- Két óra múlva — felelt ez resz
ketve.

— Két óra ? — mond Diamante — hall
játok, a mit mondok : minden kapu hatal
munkban van; de azokat el kell örökkel 
látnunk. Az éj sötét. Embereink a halot
tak’ ruháit magukra vehetik, mikép azt mi 
tevők.

Diamante’ parancsára a Moskoval jött 
emberek közöl, egyik ahhoz a kapuhoz 
ment, hol Diamante az első két őrt ölte 
meg, s hol Mosko már az újon állítottakat 
is leszuratta; a másik, az ehhez legköze
lebb esőhöz, hol a sulioták hasonlóul le
szúrták az új őröket.

A minő lehetlennek látszik, hogy Ali 
pasának laka előtt, néhány merész sulio- 
tának sikerült 12 őrt megölni, a nélkül, 
hogy ezt a pasa’ lakában tanyázó nagy cse
lédsereg, szolga és örcsapat észrevenné, 
olly betű szerint megtörtént mindez.

— Az első, mit tennünk kell, — szólt 
Diamante — az, hogy a gyilkostanyába be
lépjünk. Ezen ember itt az örcsapat’vezé
re, a pasa’ harimébe fog vezetni; ha 
egyszer ott vagyunk, akkor az ügy nyer
ve van.

_ Igaz, — mond .dosko Zaveila —-
de ha az örök valamit sejtenek. Alsza
nak-e illyenkor ? — kérdé most a bimbá— 
sihoz fordulva.

_Néhány belső őrt kivéve, mindenki
alszik — felelt ez alig hallhatólag.

Diamante’ tanácsát elfogadták; s míg 
az örcsapat’ vezére reszketve ugyan, de 
belső dühhel volt kénytelen a történtek’ 
tanúja lenni : addig az egész lakot megke-
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rülték s a főkapuhoz értek, hol Mosko s 
kísérői a lehető sietséggel, jól roszul a 
megölt őrök’ ruháiba öltöztek.

— Mindenek előtt a halottakat taka
rítsuk el, — mond Diamante— nehogy va
lamikép igen jókor fölfedezzék őket. — 
Mutass egy jó helyet pogány! — folytatá, 
tőrét az örvezetö biinbasi’ mellére sze
gezve.

— Nem tudok jobbat, — mond ez, míg 
ajkai tajtékoztak, — mint ha a közelebbi 
kútba vetjük őket.

— Helyes, — felelt az iíju — s ne kés
sünk. — Ezzel a bimbasi és szerecsen’ se
gítségükkel a halottakat egyről egyig egy 
közeli kútba vetették. Mit öltözetükből ki
cseréltek, azt az egyik örerkélybe rejtet
ték, azután még egyszer rövid tanácsko
zást tartottak, mellyből sem a bimbasi, 
se í! a szerecsen legkisebbet sem értettek, 
mivel az a sulioták’ sajátságos tájnyelvén 
történt.

Mosko kikapta a szerecsen’ kezéből a 
lámpát, s hirtelen fölemelvén azt, mintegy 
fölvilágította a sulioták’ arczát, kik egé
szen úgy néztek ki, mintha Ali pasa’ őr- 
seregéhez tartoznának. Pillanatra a kevély 
némbernek jellemteljes vonásait öröm su
gározta át, azután arcza visszanyerte ke
ményhideg kifejezését. — Mehetíink-e? — 
kérdé, a lámpát visszaadván a szerecsen- 
fiunak.

— Előre ! — súgta Diamante — men
jünk ! s Isten velünk.

A bimbasi csöndesen nyitotta fel a fő
kaput, s néhány perez múlva embereink a 
véres tanyában voltak.

IV.
Tudva van Ali pasa’ életleirásából, 

hogy ő, mintegy 8 óra alatt minden or- 
száglási dolgait elvégezte, azután hárimé- 
be vonult vissza, hol a kevés álmu öreg 
néha az éj’ nagyobb részét ébren töltötte.

Itt látjuk öt fény és elpuhultság kö- 
zepett, miket e szórakozottság- és pihe
nésnek föntartott óráira árasztott — mon
danák pazarolt.

Ha higgadt Ízlés, nemesb követelések

sok kifogásra találnának is okot; mégis 
mindaz, mi itt egyszerre, mint varázskép 
tűnik a szem elé, elég érdekkel bir arra : 
hogy, kinek az előny vagy szerencse ju
tott, a keletien felcsigázott élvek s az ér
zékiség’ e büvhelyébe férhetni, meglepet
ve tekintsen maga körül.

A hosszú, százaival a lámpáknak vi
lágított teremvonal’ minden falai selyem
mel s bársonynyal, a padolatok a legfino
mabb persiai szőnyegekkel vannak borítva. 
Tágas dagadó kerevetek, széles vánkos
ülések , puha fekhelyek, részint fátyolsát
raktól s aranynyal csipkézett kárpitoktul 
fellegezve kínálkoznak üléssel s fekvéssel.

A távolabb termekből hárfa- s man
dolinhangok szűrödnek át — mintegy dal
lal s fűszerrel hatván meg e titkos héza
gokat.

A kelet’ s dél’ minden csemegéivel 
megrakott asztalok s állványok csábítgat
ják az élvtől elkényeztetett Ínyeket, s min
den termen át ambraillat leng, átlátszó pá- 
rázatokban úszva, mellyek-a benlevök’ tün- 
déries csoportozatit bűvös légövben tün
tetik fel. (vége következik.)

AZ ELSŐ IBOLYÁHOZ.
Ki megnyitád kelyhed’ mosolygva, kéken,
Légy üdvözölve kedves ibolya!
A szép kikelet’ első mosolya,
0 légy a hű emlékezet nevében !

Illyen volt Ő, szelíd szemével épen,
Melly hirdeté, mit lelke gondola ;
Ártatlan élte csöndesen folya,
Mint a patak rejtő bokor tövében.

Nem érte ő az ibolyás tavaszt . . .
Melly zöld lombot és éneket fakaszt 
Vidékein az új éltü ligetnek . .

És keblem, zordon téli pusztaság t 
Hol bánat és szív, alvd gyöngyvirág,
Fájó beszédben téged emlegetnek!

TOMPA MIHÁLY.

ELMÁHOZ.
Ajkadról szellő orozá számomra a csókot ;

Ámde lopott, nem kell : jöj ide, visszaadom.

ÚJ KÁROLY.
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ER D ÉLY I RÓZA JEGYZETEINEK
j o b b  r e n d b e n  l e n n e ,  ha  a z o k  is t a 
n u l n á k  a t ö r v é n y e k e t ,  s ő t  f o l y t a t 
nák.

ÁTNÉZÉSE.

(Vége.)

Hitem szerint, erényesek nem tetszelgés- 
ből, nem haszonvágyból, vagy érdekből va
gyunk , hanem meggyőződésből lehetünk. — 
Szilárd meggyőződésen pedig körülményeink 
változása nem rendíthet. Egy erényes szerető 
nő’ keblét férje’ hülése széttépheti, de le nem 
aljasíthatja. Elvem szerint, csak a szerelmet 
nem lehet kárpótolni, s azon lények, kik hűt
lenséget hűtlenséggel viszonoznak, soha nem 
szerették egymást, s vagy hiúk, vagy szívte
lenek ; igy egyaránt nem képesek boldogságra 
vagy boldogításra, csupán örömek' élvezésére. 
E szerint, mindenik föltalálván egymáson kí
vül , műveltségűk szerinti életképeiket, csak 
akkor hibáztak, midőn házassági szövetségre 
léptek, csak akkor , midőn olly törvényhez es
küdtek, mellyhez hűnek maradni áldozatukba 
kerül.

Nekem, ha feleség volnék, sokkal keve
sebb fájdalmat okozna férjem’ hűtlensége, mint 
áldozaton vásárlóit’hűsége. — Lehetne-e egy 
szerető félnek kínosabb tudat, mint az , hogy 
a szeretett tárgy épen miatta szerencsétlen, 
épen miatta áldoz. De ezzel épen nem azt aka
rom állítni, hogy örüljön a nő , kinek alkalma 
lehet, férjének azon örömet szerezni, mikép 
hűtlenségéért nem pirongatja. Sőt inkább azt 
akarám kifejteni: hogy a házassági legbúsabb 
jelenetekben is úgy tűnhet föl a józan nő, hogy 
ha férje’ szerelmét elveszté is, becsülését meg
tartja, és arra akartam világot vetni, misze
rint sokkal nagyobb szükség van a házaspályán 
mindkét félnek józan észre, mint mulattató 
készségre: mig ez álörömekre szenderít ben
nünket, amaz a való’ szent csarnokába vezet, 
hol a szerető szív megtaníttatik örömei’ nemes 
élvezésére, és a vesztett kebel erőt meríthet 
bánata hordozására.

E. R. szerint: jó ha az anya zongorája’ 
hangjával képes gyermekeit a kün mulatozás’ 
melletti veszélyek’ alkalmától megóvni.

Egy józan anya’ nevelésének— vélemé
nyem szerint — nem oda kell irányulni, hogy 
gyermekeit megóvja az életbeni veszélyektől, 
hanem hogy azokra őket józan nevelés által 
megedzze. És hogy az anya gyermekeit erre 
elég legyen edzeni, tanácsosb a nőket józan 
észt fejtő nevelésben részesítni.

Negyedszer azt mondja E. R. hogy K a 
r á c s  T e r é z  u g v  v é l e k e d i k ,  m i s z e 
r i n t  n ő k  h i v a t a l k é p e s e k ,  s h a z á n k ’

H°gy K. T. hogyan vélekedik, azt E. R. 
az altala bírált nőnevelésről irt értekezéském
ből sejtheti; de hogy abból mikép készíthetett 
olly kivonatot, mintha én nőinket statushiva- 
talnokokka kívánnám képeztetni, az rejtély e- 
lÖttem , s batorkodnm , enigazlásomra , az érin
tett nőnevelésről irt értekezéskémből, itt kö
vetkező czikkecskét közleni, hogy e tárgy fö
lötti vélekedésem világos legyen:

,,Sokan vitatják a nők’ polgárosítását, az 
az: hogy nők hivatalnokokká, iparűzőkké ké- 
peztessenek. Ezen követelést én nem látom 
igazság’ korén kívülinek, mert okoskodásom 
minden részrehajtáslól ment lévén, nem lát
hatja a férfitestet más alkatrészekből szerke
zetinek , mint a nőket; úgy nevezett szelle
münk pedig hasonló eszközökkel, épen úgy ki
fejthető egyik, mint másik nemnél. Azonban, 
csupán azérti sürgetését, hogy a nőknek, a 
férfiakéival egyenlő jogaik tettleg bebizonvít- 
tassanak, szükségtelennek látom. Sokkal szebb 
munkakör jutott, a már rendezett polgári »tár
saságban a nó*knek, semhogy azt egy józan fő 
is kétségbe vonhatná, hogy ők teljesen hason
ló tényezői a társaságbani rendnek, jólétnek, 
mint az abban kézmüveskedő , iparüző , hiva- 
talkodó férfifél. A nőnek jutott: embert képez
ni ; a férfinak : a társaság’ gépezetében jó szer
ré alakulni ; a nőnek jutott: a földön üdvöt 
osztani; a férfinak : kenyeret. Most kérdem . 
mellvik fél panaszkodhatik lealacsonyításról ? 
Egyik sem, mihelyt czélunk tevés, nem csil
logás. Véleményem szerint tehát, nem nőpol- 
gároskásért, hanem nőnevelésért küzdjünk. 
Mert a nők nem azért állnak hátrább, mint a 
férfiak, hogy nem pályatársak, hanem azért, 
mivel a számukra jutott hivatal betöltésére nem 
bírnak értelmességgel. A melly nő gyermekeit 
nevelni, házát kormányozni érti, akarja, az 
épen úgy nem ér rá polgári hivatalt vinni, mint 
a hivatali kötelességeit hűn betöltő férfi gyer
mekei’ dajkája , nevelője lenni: hogy pedig hi
vatalt cseréljenek , azt ha a női hiúság helye
selné i s , a női kebel nem engedné stb.

Ezeket szorul szóra a nőnevelésről irt ér
tekezésemből írtam k i , ez úgy hiszem elég vi
lágosan mutatja , mikép én a nőt nem férfi hi
vatalra , hanem a nő’ hivatalára vágyok kiké- 
peztetni.

Nem, Karacs Teréz soha nem irigylé vagy 
kiváná egy férfihivatalnok’ helyzetét sem, bár
mi fénves s nagyhatású volt is az. De olly nő- i 
vei nem egyszer kívántam helyzetet cserélni, ^  
vagy azt , valamellv bűvölettel, hivatalát értő- /V 
vé varázslani, ki gyermekeit a társaság’ kárá-

9 H
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ra engedi értelmetlenségében folnevekedni, ki 
férjének nem hogy barátja , de háza’ rendének 
igazgatója sem tud lenni. Nem férfihivatalokra 
vágyom képeztetni a nőket, hiszen akkor a ne
velésügy , mellyet a nő’ kezében a jólképezett 
nő’kezében legbiztosb helyen hiszek letéve len
ni , emelkedés helyett régi pangásba sülyedne. 
Mert én nem akkor tartom jól elrendezettnek 
a nők' nevelését, midőn a nőkből tudós társa
ság’ tagjai, hivatalnokok, stb válnak: hanem 
akkor, midőn a nők közt mennél több képes 
azt elhinni, megérteni, mikép kizárólag az a- 
nyák, a nők’ kezébe tette a természet a gyer
mekek’ nevelését, s ezzel az emberiség’ sorsát, 
ennek sülyedését, vagy emelkedését. De ezen 
hit, ezen értelmesség szintúgy nem nőhet ma
gától a nők’ agyában , mint a férfiakéban nem 
hivatalokrai képesség. Azért tehát, a nőknek 
épen úgy, mint a férfiaknak, szükséges észt 
zsurló tudományokkal finomítni gondolkozásu
k a t , melly egyedül lehet mindkét nem’ józan 
és szilárd vezetője különböző , (de egy czélra . 
a polgári társaság’ csendére munkáló) pályá- 
jokon.

Igen, a nőnevelés’ nemesítése által, a 
nők által már elfoglalt hivatalokba akarok jobb 
hivatalnokokat varázsoltatni.

Én a földön nem ismerek szebb hivatalt, 
mint a nőé , azaz ha azt jól betöltve látom. — 
A nő a barátság' legmagasb eszméjét bírja, mi
dőn azt szerelemmel vegyítve élvezhetni képes 
férje’ keblén. Az anya, a társaságban a legma
gasb munkakört foglalja e l , midőn gyermekei
nek életirányt képes kitűzni. A nő , a legcsil
logóbb hivatalokban nem érezhető kéjt élvezi, 
midőn fiai, leányai a társaság’ hasznos tagjaiul 
nőttek föl, s érte agg férje ifjú lelkesedéssel 
becsüli öt.

Nagyon kérem tehát E. Rózát, higye el 
most újabb erősítésemre , hogy én a nőket nem 
t ö r v é n y s z é k i  e l n ö k s é g r e  tervezém 
neveltetni, mint ő é r té , hanem minden polgári 
hivatal fölött álló szent női hivatalra mennél 
tokéletesbbé képeztetni szorgalmazóm.

Ötödször : mondja E. R. De m e n n y i  
b e f o l y á s s a l  van  mé g  a n ő k r e  f é r 
j e i k n e k  v e l ő k  b á n á s a !  n i n c s  e a k á r '  
m e n n y i  f é r j ,  ki  n e j é t  r a b s z o l g a 
k é n t  t e k i n t i  stb.

Hogy számos illy férj van, láttam az élet
ben, de miért van? azért, mert az illy férfi
nak sem anyja, sem neje nem bír azon valódi 
nemesült neveléssel, melly zsarnoki nézeteit 
szelidítni képes volna. Az illyen, nejében nem 
nemesült lelke’ barátját öleli, csupán háza’ 
gondjának terehhordó vállalkozóját tekinti, s 
azzal úgy bánik, mint bánhatik az olly férfi, 
ki a nőbecsülés’ isteni érzetére nem bir elég 
magas kifejlettséggel. De ezen bajon, hitem

szerint, gyökeresen segítve leend, ha honunk
ban méltó gond fordittatik a nőnevelés’ neme
sítésére , mellyből hatalmasan folyik ki a fér
finem’ átnemesülése. — Minél több becsülésre 
méltó nő képeztetik, annál kevesebb férj leend, 
ki nejét rabszolgálójául tekinti. Tapasztalatunk 
igazolja : a melly társaságban közbirtokká vált 
a műveltség, ott mind a zsarnokság, mind a 
rabszolgaság megszűnik. így áll ez a házasság’ 
kis társaságában is, ezt is, csak egyenlősített 
műveltség változtathatja boldogító szövetséggé. 
Mert hiszen, mi az ifjú férfi’ első égi álma? a 
szerelem, s ki ennek teremtője ? a nő , s hol 
lelhet ezen isteni érzemény táplálékot? egye
dül a nőnél, s ki magasíthatja ezt földi üdve- 
zítővé ? egyedül a n ő , — azaz: az olly nő, ki
nek nemesített nevelés eszét, szívét indulata 
és tettei’ kormányozására kiképezé, de nem 
az olly nő, kik’ számára E. Róza j a v í t ó  
i n t é z e t e t  tervezett. Elég szomorú, hogy 
illyenre is szükség van a társaságban, de vé
leményem szerint, az illy intézet nem nőnevelő 
intézet helyett, hanem börtönök helyett ajánl
ható.

Hatodszor: mondja E. R. h o g y  a g y e r 
me k  6—7 é v e s  k o r á i g  a n y j a ’ k ö r é 
b e n  v a n  stb.

Ez véleményem szerint átalánosan nem 
áll , nem szabad állni, de élettapasztalatunk 
is igazolja, hogy a gyermekre nem 6— 7 éves 
koráig hat az anya. Legyen az anya és gyer
mek közt egy lépésnyi koz, vagy mértföldek, 
az anyai szilárd szeretet tágulhatlan gyermeke 
mellől; azaz gyermeke’ közelében személyes 
közlekedésével hat gyermeke’ jellemére, távúi
ról, folytonos gondjával gyakorol arra jóté
kony vagy káros befolyást, mint a nő’ mű
veltségének fokozata engedi. És nem egyszer 
tapasztalhatjuk szomorún, hogy a félmüvelt- 
ségében tetteit megítélni nem tudó anya, csu
pa anyai szeretetből titkos szövetkezésre lép 
gyermekeivel, házát zsarnokilag igazgatni vá
gyó férje ellenében, £ ezen tettével nem csak 
férje’ becsülését, s vele ön léte’ boldogságát 
áldozza föl, hanem nem ritkán , gyermekeit is 
olly örvény’ szélére vezeti, jóttenni vágyó bu
taságában , honnan többé legjobb akarata sem 
képes a ferdén vezetett ifjút vagy lányt visz- 
szatérítni.

Igen, igen, az anya’ körében van léte’ 
fogytáig gyermeke, azért az anyát úgy kell ké
pezni, hogy ezekrei befolyása hasznot tenyész
tő lehessen. És ha a nő illyen leend, nem lesz 
szükség a férjeket inteni, hogy nőiket ne te
kintsék rabszolgálókul, mert a müveit nő sok
kal édesb, sokkal változatosb élvekkel képes 
a férj éleiét fűszerezni, mint az egy perczig 
is elfeledhetné , milly kincset bír nejében.

Hetedszer: mondja E. R. M u n k á s s á g ,
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e szóban fekszik egész nemzedék'  
bol dogságának al apfol téte;  ez esz
mében rej l ik a kul cs ,  mel ly az e- 
r é nye k ’ d i cs t empl omának aj t ai t  
megnyi t j a ,  er re  s zokt as s uk  a nem
zedéket ,  s er re  szor í t suk a rósz u- 
ton tévelygőket .  Munkásság a ta
l i zmán,  melly nőszívet  megőriz,  s 
e r é n y ’ ös vényén veze t  stb.

Én is azt hiszem, hogy munkásságra va
lamint a férfinövendéket, úgy a nőt szoktatni 
kell, mintegy nevelésébe szőni. De néni csak 
munkásságban hanem észszerű munkásságban 
kell őket honosítani. És épen azért szorgalma
zóm a nőnevelés’ nemesítését, mert egyedül 
ez által fejtetik ki észszerű munkásság nőink
nél.

Ki tagadni akarná, hogy a magyar nők 
nem munkások, az ollyat állítna, mi ezernyi 
példákkal megczáfolható. De ezen nők' azon 
része, kik észszerű nevelésben még nem ré
szesülvén, józan kormányzói nem tudnak tet
teiknek lenni, bizonyosan hasznosb tagjaivá 
válnának mind a társaságnak, mind családjok- 
nak, ha nem csak munkába ölnék testük’ ere
jét, hanem azt úgyis tudnák rendezni, hogy 
abból a ház’ jóléte viruljon föl. És a most el
hanyagolt nőnevelés 100-tól 1 helyett, 100-tól 
100-at kamatozandna. Azaz: a családéletben 
100 czivódás helyett, 1 keletkezne, s 1 öröm 
óra helyett 100 teremne. És a társaságban: 
1 derék ember helyett 100 derék nevelkedne, 
és 100 vásott helyett 1 tórpülne el, a női ész
szerűden munkásság miatt.

Ez okokbul, ismét sokkal czélszerübbnek 
hiszem, ha a nőnevelés’ nemesítését sürgetend- 
jük , mintha E. R. ajánlotta j a v í t ó  i n t é z e 
t e t  szorgalmazunk. Nem mondom én, hogy 
illy intézet is nem szükséges a társaságban. 
Igen, a társaság’ kötelessége minden betegsé
get gyógyítói, minden kinövésen nyesegetni, 
de egyszersmind , nagyon jó, ha a társaság elő - 
gondoskodólag arról is intézkedik, hogy men
nél kevesebb betegség s kinövés rongálja szer
kezetét. Következőleg, E. R. tervezte javítóin
tézet épen nem pótolhatván a nőnevelő inté
zetet, nem fölösleges, ha a nőnevelést, annak 
szükségét fölfogni tudó melegkeblü, s tenni 
hatalmas férfiak és nők pártolásukkal karol
ják föl.

Én tehát, az E. R. ajánlotta m u n k á s 
s á g o t  nem tartom elégnek házi rendtartásra, 
és erényrendítlenítésre, s hitem szerint, szük
séges é s z s z e r ü m u n k á s s á g ,  mind eré
nyünk’ szilárdítására, mind hogy női hivata
lunkban hatalmas eredményeket kifejteni ké
pesek lehessünk.

És hogy mindez ne csak ábránd legyen, 
hanem az életbe, gyakorlatba mehessen, még

egyszer állítom , mikép a nőt épen olly világo
sodott eszüvé kell fejteni hivatala’ betöltésére , 
mint a férfit, mert ha ez nem történik, csak 
ott maradunk, a hol vagyunk. Azaz : örök in
gadozás , örök tántorgás leend sorsunk, mint 
lehet az olly hivatalnoké, ki hivatalának nem 
terhei hordozására bir készültséggel, csak ké
jei’ élvezésére kedvvel.

Akar akarjuk tehát elhinni, akár nem, áll 
az: mikép egy betűvel sem kell kevesebb jó
zan gondolkodás, egy család és ház’ észszerű 
kormányzására, mint bármelly elnöki hivatal’ 
folytatására. Mindegyik szennyezve áll, ha be
csületesség , következetesség nem ékesíti az azt 
elfoglalt egyént.

Az bizonyos, mikép egy következetessé
get és becsületességet nélkülező elnök kárte- 
vőbb , mintegy családanya , de nem kártevőbb, 
mint ezreket haladó, hivatalát nem értő csa
ládanya. És számításom szerint, sokkal több 
nő lévén a társaságban, mint elnök, azért nem 
tartom mellőzhetlennek, korszerűtlennek, a 
nőnevelés’ nemesítését. És lelkesülve merem 
állítni: minél több anya leend, szent hivatalát 
betölteni képessé nevelve, annál kevesebb, 
becsületességet és következetességet nélkülező 
elnök lesz található.

A dolog’ illy étén megvitatásából, úgy hi-’ 
szem , eléggé kitűnik, hogy a nőnek munkakö- 
rébeni ügyesítésére, nem elég az Erdélyi Róza 
ajánlotta j a v í t ó i n t é z e t ’ 1 é t e s ü 1 é s e, ha
nem egyedül alapos nőnevelésben részesülés 
avathatja szent hivatásuknak megértésére, csu
pán jól rendezett nőnevelés ügyesítheti ész
szerű munkásságban , s csupán ezáltal, józan 
gondolkodásra fejlettsége emelheti oda, hogy 
nem csak munkás gépszer, hanem mint észsze
rűn munkás egyén müködendik körében. És 
minthogy kifejlett elméje lesz tettei igazgatója, 
sorsadta minden helyzetébe úgy tud alkalmaz
kodni, simulni, hogy sem önmagának, sem 
társaságnak szégyenére nem válik.

Mennyire nem elég a nőt csupán mun
kássá képezni, ezernyi szomorú példákban lát
hatja minden, ki a családéletbe nem rest pil
lantani, s ebbe E. R.-nak úgy, mint nőnek épen 
úgy van módja, mint nekem , s épen úgy ta
pasztalhatja , mikép nőinknél nem m u n k á s 
s á g  hiányzik; hanem é s z s z e r ű  m u n k á s 
s á g , — azaz, ott hol hiányzik; mert hála ég
nek lelhetünk elég olly családot, mellvben kor
mányzó nőt például állíthatjuk. De ellenben 
mennyit lehet lelni, ki szakadatlan munkássá
gával sem képes a nő'azon első fokú erényes
ségét is kifejteni, melly házánál rendet , csön
det erős létesítni. És az illy házi zavarnak 
csupán az szülője, hogy a nő, csupán munkás
ságra szoktattatott, nem észszerű munkásság
ban neveltetett.



f Az illy nő tagadhatlan hogy munkás, és 
mégsem képes, egy őt kormányzó nélkül há
za rendét föntartani. És kérdem, ki legyen az 
illy nő’ kormányzója? talán férje? Ég őrizzen, 
férfiak! az illy szomorú kormányzóságtul. Sok

kal szebb koszorú ékesíti hitem szerint azon 
férfit, kinek még soha nem volt alkalma nejé
nek parancsolni, mint azt, ki naponkint gya
korolja magát ezen bús felsőbbségben.

Ha a házasságban férfi vagy nő uralko
dik, nem szerelem, nem okosság kormányoz, 
akkor mint párbajvivók, nem mint életbará
tok tekinthetők az egymáshoz kötöttek.

Hitem szerint, a házasság’ magas eszmé
je akkor váland a földön lelhető legédesb szer
ződéssé , midőn a nő mennél hasonlóbbá ne
veltetvén férjéhez, azt nem csak a házi gond' 
apróságaitól képes fölmenteni, ügyessége által, 
hanem azt szerelemmel vegyült barátságával 

! egész életéhez erős lánczolni.

A nőt tehát észszerű munkássá kell nevel
ni, hogy a reá váró hivatalnak méltó elfogla
lója lehessen, hogy férjének nem csak f e l e 
s e g í t s é g e  (mint E. R. mondja) hanem egész 
barátja lehessen, hogy gyermekeit, ne zongo
rája’ hangjával tudja csak az élet’ vészei ellen 
óvni, hanem tiszta, rendíthetlen jellemével 
élő példát nyújtván, énje’ hasonlójává alaku
lásra buzdítni. És hogy végtére , ha törvény- 
széki elnökké nem választatik is , (mit hiszem , 

í egy női hivatalát értő nő sem kíván elnyerni) 
i de fiát ollyanná tudja nevelni, hogy a z , hazá
jában számára nyílt, bármilly kis hivatalban ,

I elnökhöz méltólag töltse be kötelességét.
És ez: egyedül észt, szívet tisztázó nő

n e v e l é s s e l  sükeríthelő.
Ennyi világítással tartoztam, mind a talán 

engemet félreértő E. R.-nak, mind az általam 
mélyen tisztelt Honderű’ olvasóközönségének.

KARACS TERÉZ.
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KORUNK M ETAM ORPHOSISAI.
23

— P i ó c z á s i :  Nagy a vérbőség,— még mind vérbocsátás szükséges. Délután két 
fontig érvágás. s 24 nadálv a halántékokra lenne véleményem szerint alkalmazandó.

A k é t  c o n s u l t a n s :  Collega u r , mint házi orvos, figyelmesen vizsgálá az egész 
morbi decursust, s igy legalaposban meg lesz győződve e véreresztés' szükségességéről. 
Mi is úgy látjuk , hogy az helyén lesz. Addig pedig folytassa a beteg a szigorú diaetát « 
csupán egykét kanál tiszta levest egyék minden 24 órában.
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— Az Ö. . .  .gbe is, ugyan nem lát az u r ! Úgy neki megy az embernek mint vak 
varjú a falnak.

—  No, hát az ur micsoda? Jobb bizony , ha hurogatás helyett bocsánatot kér, hogy 
tyúkszememet olly kegyetlenül letaposta.

SZÍNBIRÁLA T.
FÉLREISMERT LÁNGÉSZ, vj. 3 flvb. Irta B é g r e  A l a 

j o s .  — EGY SZEKRÉNY’ REJTELME, népszínmű 3 fel
vonásban. Irta S z i g l i g e t i .

PETRICHEVICH HORVÁTH LÁ7ÁR-tól.

Midőn a méltányos kritika eredeti magyar 
színmüvek’ bírálásában jár el, azt mindig azon 
szempontbuli kiindulással kell tennie , melly sa
ját dramairodalmi és színpadi viszonyainkra il
leszthető. Hol e mezőnek — dramairodalmit 
értem — meddősége annyira feltűnő , mikép 
irodalmunk’ elsőrendübb daliái közt alig van , 
kinek e pálváni kísérletit boldog siker koszo- 
ruzta volna: ott már maga azon körülmény , 
hogy a drámaírói tehetség csaknem kizárólag 
a középszerűséggel párosul, elég okadatául

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

szolgál előbbi állításunknak. Bizony nincs is 
nehezebb, mint jó színmüvet írni. És hogy 
valaki azt tenni képes legyen, a legsokolda
lúbb műveltséggel kell bírnia. Ismernie ember
szív’ és szenvedélyek’ rejtélyeit, ismerni a ma
gas, közép és alsó körök’ benső életét, mely- 
lyekbül kölcsönzi jellemeit; tapasztaltnak len
nie életviszonyok’ érdekesb fordulataiban, a 
trónok’, salonok' és comptoirok’ lényegét, a 
koldus’ philosophiáját, a méregkeverő' logikáját, 
szóval ismernie kell az emberélet’ roppant tu
dományát, minden magasb erényei — minden 
legbünösb aberralioi, vagyis minden fény- és 
árnyoldalaival egyetemben. Vannak, kik mind
ezt ismernék, de színirói hivatásuk nincs , mig 
azok , kik több vagy kevesb drámaírói tehet
séggel megáldvák , e szükséges műveltség’ sok
oldalúságát nélkülözik. Mondtuk, hoev a mél-

3



tányos kritikának saját dramairodalmi viszo
nyainkon kül a színpadiakra is kell tekintenie. 
Mi annyit tesz, hogy olly intézetnél, hol a szín
iró’ halvány szüleményét fényesbbé az előadás 
nem igen teszi, hol erre nem annyira egyes 
színi tehetségek hiányzanak, mint valódi akarat, 
színpadi rend és művészeti lélekismeret, mely- 
ivek nélkül szereptudás, kerekded összevágás 
s" művészeti egység képzelhetlenek , intézetnél, 
hol a küleszkozök (mint csoportozatok , táncz , 
díszítmény és gépezet) átalában elégtelenek 
külső díszbe takarni a lelemények' meddőségét 
(mert a mi nálunk táncz, díszítmény és gépe
zet akarna lenni, csakugyan, reméljük, azokat 
ollyanoknak senki komolyan nem veendi) olly 
színpadocskáknál mondom, nem lehet aztán 
színmüvekre sem a kérlelhetlen szigornak azon 
mértékét illeszteni, mellyet ellenben illesztni 
lehet és kell minden kifejlettebb műveltségű 
színirodalmi viszonyok között. E viszonyok a- 
zonban nálunk is lehetnének fényesbek , ha 
színházi közönségünk nagyobb fokán állna mű
veltségnek , értelmiségnek; ha megismerné 
végre és használni is akarná saját drága pén
ze utáni kétségtelen jogait; ha megszűnnék 
egyszer a színházat csupa hazafisági ügynek 
tekinteni (szegény Roma melly a Circeríses-ben 
kerested volna romaiságodat!!!) miként nem 
tekinti annak sem angol, sem franczia , sem 
német, sem senki, hanem nézdelné azt főleg 
és különösen olly helynek , hol pénze után kü
lönböző művészeti élveket és mulatságot vá
sárolni kíván; ha nem elégednék meg minden 
silánysággal, mit eléje tálalnak; ha a roszat ir
galom nélkül és in m á s s á  kifütyülné, a kö
zepesnek , sőt trivialnak nem tapsolna olly fá~ 
radhatlanul, a jót ellenben elismerni s elegen
dőig  méltánylani tudná; ha programmot kí
vánna az igazgatástól (mint más közönségek) 
a színházi év’ elején , mellvből eleve látná kiki, 
drága pénzén bérlett páholya —• vagy széke 
után hány és minő (perse hogy új ruházat és 
díszítményekkel kiállított) új dalmüvet, hány és 
mennyire fölemelt bérszünetet s átalában ha- 
vonkint mennyi színpadi újdonságot remélhet; 
kik lesznek énekesei, énekesnői, színészei, 
színésznői, kiket hivott meg az igazgatás kül- 
lionrul vendégszerepekre ? (az utazó zenevir
tuózok itt nem értetnek, mert azok rendszerint 
bécsi mulatósuk alatt verbuváltathatnak) stb. 
Szóval ha ez a néhány s még egykét más h a 
nálunk is életbe jőne, mint másutt, akkor mik- 
rül fönebb emlékeztünk, ama színházi viszo
nyok (mellyekből kell aztán kiindulni a bírála
toknak)— nálunk is fényesebbek — követelőb- 
bekké válhatnának.

Addig azonban, mig ezen kívánatos álla
pot bekövetkeznék , vagyis mig ama színügy 
körüli üdves reform keresztülviendett lehetne,

addig mondom engedékenyebb mérleggel ugyan, 
de részrehajlás , előítélet és minden legkisebb 
egyéni rokon- vagy ellenszenvek nélkül kell a 
dologhoz járulnunk.

Nem tön igy — több Ízben már—de külö
nösen a legközelebbi újdonságok’ egyikén a 
pesti színházi közönség’ egy része, s melly 
illyes demonstratióktul magát vezéreltetni en
gedi a napi sajtó’ többsége, kik megtapsoltak 
és dicsértek bírálaton aluli férczelményeket, mig 
a sokkal, de sokkal jobb színmüvet majdnem 
minden méltány nélkül fogadni jónak látták. Az 
illy igaztalanul magasztalt s korholt színmüvek 
közöl kiragadok ez alkalommal kettőt, bírálói 
késem alá teendem azokat, szokott lelkismere- 
tes részrehajlatlanságom’ boncztáblájára, s 
megmutatni ügyekezem, minő alaptalan mind 
azon kedvezés, mellyben a F é l r e i s m e r t  
l á n g é s z  részesült, s mind pedig azon af- 
feclált szigor, melly a S z e k r é n y  r ej t e l 
in e’ ellenében közönségünk mint napisajtónk’ 
nagy részében mutatkozott.

Mielőtt az elsőnek tartalmát papírra ten- 
nők, be kell vallanunk nagy őszintén azon e- 
redetien furcsa helyzetünket, hogy soká gon
dolkodtunk , mi lett legyen tartalma e színmű
nek, s midőn elvégre is magunknak erre felel
ni nem tudónk, kettőt valóban elég éles felfo
gású és nyíltabb értelmességü szokott színházi 
referenseink közöl felkértünk, szíveskednének 
nekünk Degré ur' darabjának tartalmát rövid 
vázlatban papírra tenni. A jó urak szokott kész
séggel ragadták tollúkat, negyedórára megígér
vén a kérdéses tartalmazást, s mit mondanak 
hozzá kegyetek, ha megtudják, mikép e jó urak 
tovább félóránál rágódva tollúkon , midőn tőlük 
az ohajtottat kivánnók, nagy szendén beval
lották , hogy ők bizony nem tudják mi legyen 
e színmű’ tartalma? Azt hittük csak magunk 
vagyunk e helyzetben, nem kevéssé kelle tehát 
örvendenünk, midőn a mondott urakban u- 
gyane habozásnak társmartalékira lelénk ; min 
azonban—igazán megvallva—épen nem csodál- 
kozánk, mert ha maga a derék iró visszaem
lékezni szives lesz, be kell vallania, hogy azon 
kérdésemre, mi legyen hát voltakép e színmű’ 
tartalma? némi meghőkölő habozás között he
begte el egypár szóval az egészet; már pedig 
világosb adat a r ra , hogy egy színmű zavaros 
és tartalmatlan, nem létezhetik , mint épen a- 
zon körülmény, hogy ezt senki elmondani nem 
tudja, vagy ha igen, az egykét szóval meg
esett. Bíráló kéziratban is átolvasta s ismételve 
megnézte D. ur' színmüvét, bírálót ez ügyben 
semmi mellékes, semmi ferde, vagy pártos- 
kodó nézetnem vezeti, sőt bíráló több szín- 
padirói hivatást kész elismerni D. urban, mint 
sok más magát tán nálánál jóval többnek hivő 
íróban — mi több: bíráló D. ur iránti rokon-
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szenvből a kéziratot adatása előtt jóval magá
hoz kívánta, azt — soknál több foglalatossá
gainak daczára — csaknem részrehajló előfo- 
galommal és szükség’ esetébeni tanácsadási 
czéllal olvasta el; és mint most, úgy akkor is 
őszintén bevallani kényteték: hogy azt csak
nem bírálaton alulinak találja, miért, mert sem 
tartalmát felfogni nem tudván, sem pedig a 
mii hibáit vagy előnyeit kimutatni: ezúttal is 
valósulva lelte Schlegelnek azon csak igen is 
eszélyes állítását, miszerint az már j ó színmű, 
mellyuek gyarlóságait tisztán kimutatni, azaz 
mellyet kritikai bonczkés alá vetni lehet. Ak
kor tán fájhatott ez őszinteség írónak , mert 
neveltük vele hihetőleg a szerzői kínok’ azon 
sajgó nemét, mellv valamelly maholnap szín
padra kerülendő elmeszüleményünk’ sikerének 
bizonytalanságából ered: de most, miután vá
ratlan siker koronázta darabját, midőn majd 
minden hírlap a tapsoló hallgatósággal koketi- 
roz, miután D. ur darabját elég tele házakban 
ismételhetni láttuk: most megfordult ám a kocz- 
ka , s szerző csak úgy fitymálva, s valódi fél
reismert lángészszerüleg fülre vágott kalappal 
tekintget le csekélységünkre , a színmű' álsike
réről ítélve bírálatunk’valótlanságára. Dehagy- 
ján ! ám azért mi mégis eljárunk bírálói keserű 
de hasznos tisztünkben, és ha mindjárt a Fél
reismert Lángésznek olly bőven kijutott tapso
kat a nagy közönség’ emanatiójának—nem pe
dig néhány duczat ügyesen kórülkorleskedett 
víg czimbora’ rokonszenvének venni hajiunk is, 
ha mindjárt a páholyok- és zártszékekbeni 
miénkhez igenigen hasonló számtalan vélemé
nyektől ezúttal praescindálva, mindent, mit 
látánk, hallónk és tapasztalánk, csupa kész pénz
nek vennénk is: mf azért mégis csak ki fogjuk 
mondani véleményünket azon szokott részre- 
hajlatlan őszinteséggel, mellv mindig bélyegez
te birálatink’ — mellyre bármi csekély irodalmi 
pályánk’ egész mentében visszatekinteni büsz
keségünk.

No de próbáljuk meg csakugyan, tud
nánk-e számolni tartalmáról a kérdéses színda
rabnak ?

Hol das y Dezső, rendkívül szórakozott 
ifjú, levelet kezd Arthur barátjának, mellyben 
őt arról tudósítja , hogy Bártosi Gyula , egy 
magát lángésznek tartó ifjú, szerelmes Czery 
grófnőbe , s Virányi Bertát többé nem találja 
szeretetreméltónak; hogy czélja e bajból Gyu
lát kigyógyítni, az által, hogy Berta’ imádója 
gyanánt lép fel. Megírja továbbá , hogy Gyulát 
bátyja Bártosi Vilmával akarja erővel összead
ni, kibe pedig Holdasi „szerelmes“ . Midőn e 
szót ír ja , megzavarja őt a belépő inas, a leve
let félbenhagyja , s mire ismét folytatásához ül, 
feledve kinek kezdé azt írni, Bártosy Vilmához

folytatja(confusion n. 1.) a levelet, kijelentve hogy 
őt imádja. E levelet elküldi Virányi Bertának, 
(confusion n. 2.) ki e szerint az egész dologba 
beavattatik. Kár hogy az inas nem Czery gróf- 
nénak vitte. A bátya megérkezik s Gyulának 
tudtul adja, hogy Vilmát neki adja , mihez mind
kettő savanyu képet csinál, minthogy Gyula Vil
mát nem , ez pedig Dezsőt szereti. A második 
felvonás Virányi Bertáéknál kezdődik. Berta a 
Dezső’ levelét használva, Holdasinak kezére 
ad. Ez sokalva a tréfát, térden állva akarja meg
mondani a valót, midőn Gyula s Vilma belép
nek , s elbámulnak. Gyula mármár kibékül Ber
tával, ki a művészet iránt nagy lelkesülést mu
ta t , midőn egy levél tudtára adja hogy drámá
ja a bir. választmánynál megbukott, s ez le
rántja őt 7-dik egéből. Erre Gyula elutazni ké
szül— örökre. Igen de a Félreismert lángész 
czimü darab a bir. vál. által elfogadlatik, s szer
zője Ivesi Géza, egy szegény ördög, eladja da
rabját Gyulának. Gyula, miután Berta birha 
tásaul azon föltétet kóté ki, ha színmüve adat
ni fog, (?) ráállott a vásárra. Estve Virányinál 
estély van , hol a két szerelmes pár lassankint 
felvilágosítja egymást a dolgok’ állásáról, mit 
átalános kibékülés követ, mit az öreg Ivesinek 
préda fia iránti kemény expectoratiói s azon 
körülmény sem zavart meg többé , miszerint 
Gyula kivallja, hogy a Félreismert lángész-t 
nem ő irta.

Már most azt kérdjük, nem meddő-e az 
illy színműi tárgy? bonyolodás-e az , mi itt tör
ténik? tud-e valamelly keresztülvitt tendencziát 
mutatni iró, mellyet színműnek kitűznie kell va- 
la? Van-e egyetlen eredeti jelenet az egész
ben ? Vannak-e elejétől végig keresztülvitt jel
lemrajzok? Ha vannak, mellyek azok? Talán 
Holdasi Dezső, ki szórakozásból néhány rég 
elkoptatott furcsaságot tesz, kalapját (melly 
fején van) keresi, az inast kétszer megöleli ba
rátja helyett stb. miket a néhai Márton József’ 
nyelvtanában 30 év elölt lelhetett Koczebuefé- 
le vígjátékban sokkal drasticaibb modorban 
tőnek a F e l e d é k e n y e k  (Die Zerstreuten). 
Ugyan kérem, jellemrajz-e egy szórakozott’ bal- 
ságait koptatni, melly balságokbul aztán (kive- 
vén az egyetlen egyet, az elején irt kettős irá
nyú levelet, mellyen alapszik aztán az egész 
úgynevezett bonyolodás) semmi drámai tény, 
semmi logikai zavar ne következzék? Ez a De
zső bejön , kimegy, előlép, hátravonul, minden 
ok nélkül; sőt egyszer bejön, nagy hirtelen (a 
darab' vége felé már), midőn a bonyolodásnak 
tartatni akaró gyermekes függőben tartás’unal
mának súlyát kiki már nyakáról levétetni hiszi, 
berohan, mondom mint mi nagy dolgoknak hír
nöke, s midőn boldogtalan barátja s a szegény 
hallgatóság nagy kíváncsian ajkain csüngenek,

*
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azt mondja: hogy ő biz elfeledte a mit monda
ni akart! Ugyan hol tanulta iró az illy megle- 
pöleg naiv drámai fogásokat— coup-okat ? Az
tán vájjon ez a Dezső miért csinál magának 
annyi kényelmetlenséget, másnak tevén a szé
pet, mig magáét szinte elveszti? Felelet: ba
rátságból Gyula iránt, hogy őt kigyógyítsa Cze- 
ry grófnéhozi szenvedélyéből. Miért ? Hiszen 
Gyula Virányi Bertát bizonyosan nem szeret
hette , mert kit az ember igazán szeret, azt 
egy tudákos nőért bizony cserben nem hagyja; 
s minő rég elkoptatott, százszor váriált thema 
legyen az illy féltés általi cura, ki nem tudja ?

Avvagy ha Dezső nem jellemrajz, talán 
Gyuláé valami nevezetes csinos character? Bar- 
tosi Gyula egy fiatal ember, ki egyszer a leg
komolyabb, legszenvedélyesb múzsafi, nemes, 
fellengős, s valódi hivatás’ színeivel, másszor 
pedig s mindjárt a jövő perczben egy nevetsé
gesen bajáczóskodó magyar firkász. Főrangú 
személyt emleget, melly soha elő nem jön, s 
mellynek mégis említtetni kell, hogy a fő bo- 
nyolodás' eszméje kissé mégis motiválva legyen. 
Ha sokat utána gondolunk, azt lehetne tán szer
zőre fognunk, hogy e személyében csakugyan 
oda irányzott, megmutatni, mennyi fiatal ember 
kontárkodik irodalomban, ki azt hiszi magában, 
hogy félreismert lángész, azonban sem hivatá
sa, sem tehetsége nincs; vagy tán azt irány
zottá bebizonyítni, hogy nem jó a fölöttünk csil
logó tárgyak után kapkodni s jobb ha kiki ma
gáéval marad. Avvagy okát adhatná-e iró, miért 
akarta Gyulát p a r  f o r c e  költővé tenni, mi
dőn kedvesének avvagy egész pereputyja közöl 
senkinek sem jutott eszébe , azt követelni a jö
vendőbelitől , hogy az drámairó legyen , s azon 
tettetett rokonszenv költők iránt, mit Berta ké
sőbb tréfából színei, csak azután üti ki magát, 
midőn ez észrevéve a sáfrányillatot, pártoskodó 
kedvesét vele kissé megbolygatni vágyik, s azt 
köti ki viszont szerelmi feltétül: ha Gyula’ 
darabja adatni fog (!) Minő gyöngéd, minő szi
lárdul motivált, minő nőies sine qua non!

Van egy szinészné is a darabban , kit iró 
minden legkisebb szükség, ok és irány nélkül, 
csak azért szőtt bele, hogy általa a Seribe’ 
L á n c z á bóli elrejtett női jelenet csaknem szó 
rul szóra s ugyanazon személyek, körülmények 
és helyzetben ismételtessék. Van benne még 
egy pár személy, Ivesi és barátja, kiket szer
ző — bár az első ugv szólván főszemélye a mű
nek , vagy legalább ollyanná lehetendett volna 
— megint csak egy pár jelenetre használ, melly
nek egyike — bátor az tökéletes másolata 
P a u l  de C o c k  különféle formákban előfor
duló szegény tanulóinak — tartja fon voltaké- 
pen az egesz darabot. Ha D. ur e jelenetet 
történetesen kihagyó—ki lehet vala pedig hagy
ni a nélkül, hogy lényeges különbséget tegyen

az egészben — túl meg azon ditto reg elkopott 
újdonságot föl nem használja, miszerint az ö- 
reg Bártosit személyesítő derék Szentpétery- 
vel a fiatal Bertát meg nem kéreti, Sz.’ darabja 
tökéletesen megbukik. E két jelenet tartja főn 
az egészet. Ezen müfentartói oszlopok’ legha- 
talmasbika azonban, mellyre alapítvák leginkább 
a földszinti jó czimborák' tapsai, különösen 
László ur, ki szerzőt alakjában , módjában, sőt 
kalapja’ állásában is árnyi hűséggel utánozván , 
azon nevetséges hiúság’ bélyegét üti r á . mint
ha Sz. magamagát Lángésznek lenni hinné , s 
magát a közönség előtt qua tabs mutatta volna 
be. Efféle bohóság megjárja falun, vagy más 
műkedvelő színpadocskán — kivált alkalmi elő
adásoknál,— de egy fővárosi közönséget illy 
szende tréfákkal mulatni gyermekes. Öreg Bár- 
losi’ charactere rég elkoptalott, a nőszemélyek 
silányka halvány vázlatok, és legdrastikaibb 
— bár az sem új sem nem kimerített — Ivesié. 
Egy meleg eszmél, egy magasb gondolatot, egy 
nemesb irányt ki nem sugároz e zavaros sa
lakgömb , semmi csípős ezélzás, sem gúny, 
sem orvosság a társaság’ nyavalyája ellen, 
s e m m i ,  a mi kiábrándít, a mi térít, a mi er
kölcsit— és a mi kicsi volna is, hatástalan 
oszlik el. D. urnák jobb darabjait ismerjük. A 
közönség irántuk fölötte engedékeny. D. tehát 
ne menjen visszafelé a pályán, hanem ügye- 
kezzék haladni. Minden beszélykéből jó szín
müvet készítni nem lehet, kivált — ha mint Sz. 
tett ezúttal — arra egy pár napnál többet nem 
fordítunk. Tanulnunk és izzadnunk kell, dolgoz
nunk,  és újra meg újra tanulnunk , ha irói di
csőségre vágyunk. Ritkának van megadva tu
dás nélkül taníthatni, mert ritka, bizony ritká
nál ritkább a valódi L ó n g é s z.

(Vége jövőre.)

HETI SZ2ML3.
rimás ő főméltósága, her- 
czeg K o p á c s y  J ó z s e f  
ur’ valódi emberszerető lel
kűidének újabb bizonysá
gát közli a , Bel. és Név. ‘ ez. 
egyházi lap. A jótékonyság
ban fáradhatlan föpásztor 
ugyanis a balassa-gyarmati 

kath. lánynevelőintézetet — mellynek kétségte
lenül ő volt első alapítója, mint ki annak első 
bútorozására mindjárt 4000 pengő forintot, to- «4p 
vabba évenkint, két növendék díja’ fejében 
240 pftot, s nem régiben évenkint 100 pftot 'W  
vala kegyes adni lakbérfizetésül, — legújabban,
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az intézet’ örökítésének czéljából, egy lakház’ 
megvételére, ismét 1000 pfttal méltóztatott fel
segíteni. A tény olly magasztos , melly Önma
gét emeli égbe ; s az azt követő hálaimák csak 
szellemszárnyakon utána vágyó kiséretek—igy 
végzi e tudósítást a nevezett lap.

— A lánynevelés körül bokros érdemű 
pesti angol kisasszonyok' növendékeinek múlt 
csütörtökön tartott nyilvános vizsgálata mind 
az intézetben uralkodó magyar szellem , mind 
a tanítás' czél- és életszerűsége által, melly 
próbatét' alkalmával kitűnt, a jelenvolt nagy
számú hallgatóság s örvendő szülék’ teljes meg
elégedését vívá ki. Megnyitá a próbatétet a 
kis Sarlay Ida egy a megjelent hallgatóságot 
üdvezlő magyar beszéddel.

— Helybeli nagy kereskedő Rosenfeld 
M. L. — írja a P. H. — kit már más Ízben is volt 
alkalmunk a szegények’ számára tett jótékony 
adakozásai miatt megemlítenünk , új bizonysá
gát adá ismét a közügy iránti részvétének. A 
pestvárosi hatóságnak ugyanis azon ajánlatot 
tévé, miszerint az építendő leopoldvárosi tem
plom’ számára 50,000 darab téglával járuland, 
s azt az építési bizottmány’ rendeletére saját 
költségén a hely’ színére szállítandja. A tanács 
méltó köszönettel fogadá az ajánlatot, s kiadá 
aziránt utasítását az illető bizottmánynak. Mi
dőn a felvilágosult, viszonos vallási méltány- 
latnak illy derék példáit olvassuk, alig marad
hat egyéb óhajtásunk annál, vajha az egész 
fold’ kerekségén mielőbb kivételeden átalános- 
ságuvá lenne az, hogy igy eszményi fönségben 
valósulna itt benn az ,,egy akol és egy pász
tor“ magasztos eszméje.

— Ö fensége, főherczeg nádorunk’ be
következendő félszázados ünnepének emlékét 
állandósítni nem egy terv indul valósulása felé. 
Ide számítandó nevezetesen a W a g n e r  J ó 
z s e f  műárusnál megjelent, s B u d a p e s t e t  
ábrázoló jeles rézmetszvény, melly városunk’ 
eddig megjelent ábráit pontosság és hűségben 
kétségkívül mind fölülmúlja. A kép csaknem 
az egész pompás dunasor’ palotáit tünteti szem 
elé , tehát városunk’ legérdekesb , legszebb ré
szét, s a felséges magyar folyamot, a két híd
dal, számos gőzösei s más hajóival. A szép mű 
ő cs. kir. fenségének, főherczeg J ó z s e f  ná
dornak van ajánlva. A kivitel dicséretére vá
lik városunk’ művészetének. A rajz S t r o h -  
m a y e r  űré, a rézmetszést pedig F u c h s -  
th a l l e r  ur különös gonddal készíté. Egy pél
dány’ ára 2 ft 30 kr. Chinai papíron 3 ft. pp.

—  A művészet, névszerint rajzmüvészet’ 
mezején tarlózván épen, nem lehet e helyt hall
gatva mellőznünk azon arczképet, melly mélt. 
DÖbrentei Gábor kir. tan. ur szívességéből ju
tott múlt napokban kezünkhez, s mellyet a 
köllér’ öcscse a művészi tehetségű DÖbrentei

István készített. A kép szepesszombathelyi 
R a j n e r  J á n o s  G y ö r g y é ,  ki a tátrakiesdi 
hideg vízgyógyintézet’ létrehozója, tehát az 
emberiség’ egyik jóltevője. Rajner ur ezen kí
vül a természettudományoknak is barátja lévén, 
kitömve áll nála a szepességen honoló , vagy 
ott megkaphatott 16-féle négylábú, s 103-féIe 
madár, ép gyűjteményben, mellyet hogy idő
vel a nemzeti museumnak fog hagyni, Rajner 
urnák csak újabb érdemül rovandó. Ezen vál
lalata’ becsülőinek nyújtja ez arczképet DÖb
rentei Gábor, ki azt mindazon vidékekre szét- 
küldeni szándékozik, honnan e vízgyógyintézet
nek látogatói vannak. A kőrajz Szerelmeié s 
csinos. •

— A zabolcsiak igen fényes küldöttséget 
indítónak útnak Erdélybe, főkormányzó gróf 
Telekv József ő excjához, melly tőle, mint e 
megye’ vezetését kezeiből letett főispánjától 
búcsút véve, élő szavakban kifejezze a megye’ 
őszinte hálaérzelmeit. Vezérelje a kegyelet’ 
nemtője őket hosszú utjokban !

— Színháznál sok újdonságok vannak in 
petto, s pedig nem csak eredetiek, hanem 
classicus fordítmányok is, ezek közt D o n  
Ca r l o s .  Egy időben Göthe’ Faust- járó l is- 
volt szó, — nem marad-e ezúttal is csak a szó
nál? A 60 arany jutalomra 14 pályamű érke
zett, most rostálja őket a bíráló választmány. 
Opera’ dolgában is ígérnek egyetmást. A né
metek Don Sebastiant pompás díszítmények s 
fényes kiállítással adják nem sokára. Hát mi- 
nálunk mikor s miilyen díszítés- s kiállítással 
kerül elő ? Mert most, midőn az új bérletre a 
bérletárak majd átalában fölemelvék, remél
hetjük, mikép nemcsak a — különben igenigen 
dicséretes és méltánylandó — üléskenyelemre 
terjed ki az igazgatóság’ gondossága, hanem a 
szellemi élvezetek is legalább geometrical a- 
rányban növekedendnek az eddig nyujtotlhoz 
képest. Egyébiránt, mint épen említők, vég- 
valahára szélesb , kényelmesb zártszékek vált
ják fel az eddigi szükeket, s a casinopáholy 
alá, mint már rég ajánlók, pompás karszé
kek jőnek. Csak még egy kissé szagtalanabb s 
féűyesb világítás, s a külső ellen panasz alig 
lehetend.

— Az elhunyt almanachlársaság, melly 
néhány évek előtt egy nemzeti almanachot a- 
dott ki, végre, mint legutóbbi hírlapokban jelen
t i , tisztában van Önmagával — s a pénztárral. 
A társaság felszólítja mindazokat, kiknek a 
társaságon követelményeik vannak, hogy Nagy 
Ignácz urnái jelentkezzenek. Igazán nemzeti 
magyar szellemű s haladásu társulat! Kár hogy 
csak egy évig é l t!

— A vasút körüli élénkség gyanítiatja , 
mikép csakugyan megtörténik Józsefnapkor an
nak Váczig megnyitása. Tandem aliquando,



f kiálthatunk föl ekkor. Egyébiránt, mint a hiva
talos jelentés tudósít, már több mint lOmföld- 
nyi földmunka kész. Legüdvesb hatása még 
eddig e vállalatnak nem a vasútnál, hanem a 
gőzhajózás körül mutatkozik, melly erősen kezd 
készülni a versenyzésre. Ide magyarázhatók 
a Bécs-Pest közötti járásrendre nézve hozott 
újabb czélszerü intézkedések. Ezentúl t. i. e 
két főváros közt megállás nélkül járandnak gőz
hajók, a közbeni városokkal pedig külön gő
zösek tartják fon a közlekedést. így minden
nap megfordul egy gőzös Pest és Esztergom 
közt, Vácználi kikötéssel. Megemlítjük egyút
tal itt, mikép a társaság kapitányait ezentúl 
egyenruhában járatja , s nyugdíjképesíté. Amaz 
Czélszerü , emez üdves intézkedés.

— Az európai hirességü zongorász nő , a 
fiatalon szép Bohrer Sophie k. a. is megérke
zett s jövő szombaton fogja adni érdekes hang
versenyét a redoutteremben. Atyja — hires he
gedűs— kiséri őt, s talán hallatandja is magát. 
Másszor bővebben ez érdekes müvészpárról.

— A ,m a g y a r  A t h e n a e u m 1, melly 
iránti lelkes felszólítását tr. Ba l o g h  Pá l  ur
nák múlt számunkban közlottük , csütörtökön , 
f. hó' 19-kén délután négy órakor tartandja 
második gyűlését a nemzeti casinoi kis terem
ben. Mindazok, kik az értelmi műveltség ma
gas jelentését s honunknak e tekintetbeni szük
ségeit illetőleg méltatni tudják, szívesen meg- 
hivatvák. Reméljük, hogy e második gyűlés 
többet számítand húsz tudósnál és tudomány- 
kedvelőnél.

— Napokban tartatott fővárosunkban a 
magyarhoni izraeliták' nagygyűlése, K u n e -  
\y a 1 d e r ur' elnöklete alatt. Minden megye 
kétkét küldött által vala képviselve. Az össze
jövetel okát s tanácskozás’ tárgyát a türelmi 
adó tévé.

— Örömmel vevők azon szép sikerrőli 
tudósítást, mellynek hazánkfia az ifj. Bartay 
Endre Bukarestben örvend. E jeles zongora
játszó nagy szerencsével adja hangversenyeit 

j az oláh fővárosban , s a nemzeti színház 2-dik 
i hangversenyét 100 aranynyal biztosítá. A fej- 
i delem, valamint az ausztriai és,porosz consu- 

lok’ termeibe is meg lön híva B. ur, s minde
nütt tetszést aratott játékával. Leginkább egy 
csupán balkézre irt „Etelka“ ez., s .Egy máju- 

| sí nap Magyarhonban1 ez. szerzeményei vívák 
ki a bukarestiek' tetszését. Szerencsét az ifjú 
művésznek!

A szarvas a kenneltől Rákoson át új Pestig 
pompásan futott, s kivéve a szokottnál több 
lóvali bukfenczeket, ép olly pompásan üldöz- 
tetett. A szegény pára végre a Duna’hullámai
ban keresve menedéket, néhány becsületes 
molnárember’ martaléka lön, kiknek tátott szá
jokba ekkép sült galamb helyett egy dereka
san megkísértett szarvaska repült be. A dicső 
s p o r t  után Batthyány Kázmér gróf pompás 
ebéddel vendégelte meg a forró nap’ hőseit, kik 
a jeles Amphytrion’ külföldi boraival egy kissé 
talán igen nagy mértékben oltogatták el csa
tafáradt mellök titáni szomját.

—  Múlt szombaton újra Hunyady László 
dalmű került színpadra , melly művészi élve
zetért az> igazgatóságnak a vidéki vendégek és 
vendégnők' nevében köszönetét szavazunk.

— A hangversenyek szaka mind inkább 
élénkül. Alig végezte be Dreyschock ur övéit, 
már a hires Joachim bűvölt nyirettyűje bájola 
el bennünket néhányszor. E fiatal honunkba 
(14 éves) most is mór egyike a világ’ legna
gyobb hegedűseinek; hangversenyei annyira ke
resettek, mikép igenigen sajnáljuk, hogy a nem
zeti színház’ igazgatósága annyira elhanyagol
ja e honi művésznek színpadunkra megnyeré
sét. Múlt szombati hangversenyében composi- 
tori tehetségéről is teljesen meggyőződtünk, de 
legkivált dusságáról azon bensőségnek, melly 
e fiatal művész’ minden előadását annyira bé
lyegzi. Ernst’ Pirata-változatait elragadásig ját
szó. Hosszú életet és sok szerencsét e dicső 
művésznek l

— Az elérhetlen maguszkirálvt csakugyan 
színpadunkon fogjuk láthatni f. hó’ 19. 22. és 
24. napján. Bosco ur’ mutatványai déli órák
ban leendvén , meg vagyunk győződve, mikép 
Bosco jeles büvészete s boszorkányi tudomá
nya sokkal hiresb semmint e szokatlan időben 
is meg ne töltené a nézőhelyet, bárha sokak
nak , kivált munkás embereknek, az esti órák 
kedvesbek lesznek vala. A Honderű’ szerkesz
tőjének sikerült múlt csütörtöki regélyében mind 
a három nagy művészt öszpontosítni, kik ve
télkedni látszottak egymással, saját nemébeni 
művészetükkel elbűvölni vendégeit. A Honde
rű’ szerkesztője átalában kötelesnek érzi ma
gát hálás köszönetét szavazni miként a külföl
di úgy a honi művészek és művésznőknek is, 
kik szokott regélvei’ művészi becsének emelé
sére m i n d n y á j a n  olly szives készséggel 
egyesülnek.

— Múlt héten végződtek be az idén mód 
nélkül hosszasan tartó és fényes sikerrel vég- 
hezment szarvasvadászatok. Mintegy 22 vörös 
öltönyös gentleman (a híres Bot Pál’ szótára- 
kint Gencsiman) gyűlt vala össze a lőrinczi 
k e n n e 1 nél (eblak vagy ebde, ebede, ebetem).

— Mondják, hogy Schodelné s e lapok 
szerkesztője, mindketten kolozsvári születésűek, 
az ottani kisdedóvóintézet javára , az említett 
szerkesztő’ salonjában e czélra fölállítandó kis 
színpadocskán, egy igenigen érdekes operaelő- 

I adást szándékozik rendezni, mellybe a bemen
ti jegyek’ ára — minthogy a mutatványban 50
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nézőnél több részt nem vehet— 10 pengő fo
rintra lenne határozva. Az aláírások — mint 
halljuk — elkezdődtek és szép sükerrel kecseg
tetők. Ha a dolog valósulna — tüzetesebben 
fog róla szólani szemlénk.

— Bosco ur múlt szombaton nádor ö cs. 
k. fensége’ palotájában volt szerencsés magát 
bámultatni; s valóban nem csak ő fenségüket 
a kis főherczegek- és főherczegnőket, hanem 
az értkoru és elméjű nézőséget is meglepni és 
gyönyörködtetni értette. Gyorsaság nem bo
szorkányság, igaz: de Bosco ur’ gyorsasága 
olly ügyes és gyorsnál gyorsabb — hogy attól 
a boszorkányságig alig van több egy lépésnél. 
A színház’ páholyai már majd mind megren- 
delvék.

— Végül egy nagyszerű, iszonyú vészt 
forraló conspiratiót kell még kitrombitálnunk , 
mellyet e napokban sikerült fölfedeznünk, s 
mellyet — nehogy valamikép forradalmi társré
szesekül tekintessünk — ezennel kipublicáini 
sietünk. A lázadás és respective conspiratio a 
journalisták’ árva fejei ellen van intézve, s 
czélja az egész szépirodalmi journalisticát még 
a tönknél is tonkrébb silányítani. A lázadók, 
megsokalva végre azon nemtelen , lovagiatlan , 
tudatlan, s még több másféle atlan és etlen 
önkénynyel párult eljárást, mellyet a journa- 
listica tanúsított, midőn a conspirans urak’ 
l á n g e s z é t  f é l r e i s m e r n i ,  s elmeszüle
ményeiket minden kivétel nélkül nem magasz
talni, sőt ollykor az igazat is megmondani, s 
azokat roszaknak nyilvánítani horribiliter vak- 
merősködott: összeesküvőnek, és elhatárzák 
vala , mikép ezentúl egy hírlapba sem írnak — 
hanem elmeszüleményeiket egy áltatok keze
lendő s kiadandó lapban kinyomtaltatják. Mint
hogy pedig az ő kozremunkálásuk nélkül a 
magyar journalirodalom főn nem állhat — ter
mészetesnél természetesb , hogy mindnyájunk
nak meg kell buknunk. Világos ! Tehát jaj , jaj 
és ismét jaj nektek Honderű, Életképek és Di
vatlap ! és mindazoknak, kik e lángeszeket 
föltétlenül magasztalni elmulasztjátok.

IRODALMI MOZGALMAK.
I r i n y i  J ó z s e f ’ német- franczia s an

golországi u t i j e g y z e t e i ,  mik két kötetben 
megjelentek, a legérdekesb irodalmi tünemé
nyek közé számítandók. Elmésen s a külön 
országok’ viszonyai’ s intézményei’ összeha
sonlításában átlátó észt s nézetfüggetlenséget 
tanusítólag kezeli e munkájában szerző-a leg
újabb s érdekesb napi kérdéseket olly stíl és 
modorban, melly legtöbb helyütt nők előtt is 
elveszi a különben szárazabb fejtegetések’ u- 
nalmát. Ámbár meglátszik szerző' iratain nem 
egy helyütt, mikép életnézetei, midőn utazott,

nem szűrődtek még egészen tisztulttá az illu- 
siók és politicai ábrándok ködétől.

C s á s z á r  F e r e n c  z’ költeményeinek 
második és bővített kiadása elhagyta a sajtót. 
Hogy azonban mindeddig közönség’ kezei kö
zé nem juttathatik, oka a kőnyomó’ lassúságá
ban rejlik, ki a munkához megrendelt, igen 
csinosnak lenni ígérkező , czímborítékkal még 
nem készült el. E gazdag gyűjteményt igen 
sok újabb, s még sehol meg nem jelent költe
ménye érdekesbíti szerzőnek, mellyek közöl 
egyet legközelebbi számaink’ egyikeben köz
lendőnk — mutatványképen. — Dicséretünkre 
költőnek és költeményeinek nincs szükségük, 
ő és azok ritka népszerűséggel bírnak a ma
gyar olvasóvilágban. Azonban bővebb méltány
ló ismertetését szerző’ lyrájának nem sokára 
adni fogjuk.

Irodalmunk’ mezején továbbá e követ
kező újdonságokat vettük :

A Ro k o n  és E l l e n s z e n v r ő l  s ezek
nek a betegségekre s orvoslásra lehető’ befo- 
lyásokrul. Orvos doctorrá iktatása’ ünnepélyé
re irta S i m o n y i l m r e .  Ez érdekes tartal
mú könyvecske mltgos gr. Teleky Lászlónak 
van ajánlva, s mind tárgya’ érdekességénél, 
mind a kivitelben ügyesen alkalmazott psycho- 
logiai vizsgálódásoknál fogva ajánlhatjuk azt 
mindazoknak, kik az illynemü tanulságos ol
vasmányokban gyönyörködnek. — Kapható Bei
mel Józsefnél.

A t e r m é s z e t e t  m a g y a r á z ó  a t ya .  
Ajándékul szorgalmas gyermekeknek. Irta 
Schultz testvérpár. Emich és Heckenaslnál. Ára 
40 kr. pp. Igen Örvendetes tünemény a gyer
meknevelési irodalomban. Az előadás, a be
szélgetések’ szerkesztése igen ügyesen van a 
gyermekek’ értelmiségéhez alkalmazva; csak 
ittott sz3rettük volna mégis, hogy az értelme
zések— definitiók — valamint az okadatok is a 
gyermeki felfogáshoz mértségük mellett, tudo- 
mányibb alapúak is lettek legyen mindenütt, — 
mert i t t o t t  akadtunk nem illyenre.

Pes t .  Egy tiszaháti magyar’őszinte meg
jegyzései a hazafiság, utánzási kór és nevelés 
fölött. Pesten Geibel Károlynál. Sokat ígérő 
czim — 24 lap — üres tartalom.

N é p d a l o k .  Irta Herczegh Victor. Pest, 
Länderer és Heckenaslnál. Ára 40 kr, pp.

Ve r s  és Pr óza ( ! )  Irta Herczegh Victor. 
Pest. Geibel Károly’ bizománva. — Szerfcő’ iro
dalmi s u g a r l a t a i r ó l  egy füst alatt egy pár 
szót. Szerző, Népdalainak kiadásával, mind a 
mellett, hogy olly üres travestaliókat is, mint: 
,,Bús a magyar, bús vagyok én magam is‘: — 
ad normám: ,,Búsaz idő bús vagyok én magam 
is“— és ,,Hullik a falevél'Téle grammatikátlan 
üres rimeléseket halmozott Össze; még nem 
vétkezett annyira, mint a Ve r s  és  P r ó z a ’



Xj  kiadásával. A versrovatban szerző valamennyi 
^  versnemeket megkisérte, adonicustól kezdve 

hexameterig , s mindezen lelkismeretes fárado
zásai mellett is találni borzasztóan h i b á s  lá- 

• b a k a t .  A hibás lábakon kívül még „ v i r á n y t  
is láthatunk ü l n i  a l á n y ’ t e k i n t e t é b e n ,  
s e g é s z  v i l á g o t ,  melly szerző szerint nem 
egyéb mint , , egy n a g y  i s t á l ó ,  me l l y -  

| be b e k ö t v e  á l l u n k  mi n t  a ló .“ Sa- 
! pienti sat.

A prósában elül van I r ma ,  E r e d e t i  
b esz  élv.  Ez aláírás legalább értesíti az ol
vasót arról, hogy mit olvasott. Ezután van Sue 
rejtelmeiből egy kis fordítási töredék — mi u- 

í gyan nincs megnevezve, de mégis s i k e r ü l t  
ráismernünk. —

Szerzőt úgy látszik konyvcsinálási láz 
bántja. Nagybaj az igaz ! de nem egészen oly- 
lvan, millven Irmesi Homonnai Imre uramat 

i é r te , midőn a halálróli beszélgetéseit irta ' —
! Ez ellen még van orvosság, van menekülés.— 
j Egyébiránt végül szabad legyen szerzőnek meg- 
í mondanunk: hogy előbb saját publicumot 
| kell teremtenie, ha azt akarja hogy müveit, sa

ját magán kívül más is olvassa. B.

E U LH IM .

i
I

— A franczia költők’ iránya, legújabb 
színtárgyaikat a dolgozó néposztály’ köréből 
merítni, mind nagyobb kifejlődést nyer. Nem 
rég adatott a Gaité-színbázban egy illy népszín
mű ,,Les compagnons“ czimü, R e n n e r y  s 
C o r mo n  uraktól először, s rendkívüli tet
szésben részesült.

— Az angol királyné idén ismét egy táncz- 
vigalmat ad , mellyen mindenkinek angol kel
meben kell megjelenni.

—- Liverpoolt iszonyú tűzvész látogatá 
meg. Tömérdek raktár leégett. A kár 150,000 
ft sterlingre tétetik.

— Nápoly — mint tudva van — az ügy
védek és perek’ hazája. Néhány hét előtt egy 
gazdag magányos’ hagyományai közt 620 folya
matban levő per is találtatott.

— A bécsi idei lóversenyek tavaszutó’ 
12. 15. és 18-dikán fognak tartatni.

—- Dingelstedt német iró felszólítást in
tézett ftémethon’ íróihoz, s őket a folyó évi 
őszelőben Stuttgartban tervezett írók’ gyűlésé
ben megjelenésre fölhívja. A felhívásban nyíl
tan kimondja Dingelstedt, hogy a würtember- 
gi király maga szokott bőkezűséggel fogja lát
ni a tudós urakat.

Parisban létezik egy pénztár szegén\ 
színészek’ gvámolítására , mellvnek bevétele í 
múlt évben 217 ezer frankra ment. A társasás

öt év óta 60 szegény színészt nyugdíjaz. H o g y  
ál l  a n e m z e t i  s z í n h á z ’ n y u g p é n z i n -
t é z e t e ?

— Páris soha nem volt még olly zajos 
és eleven, mint az idei farsangon. Az utósó 
farsangéjen 500 nyilvános tánczalom s 1500 
privatmulatság tartatott. Az orleansi s roueni 
vasútvonalakon többnyire alakosak érkeztek, 
kik az éjét Párisban tölték.

— Mehemed Ali, egyiptomi alkirály, 
Franczhonba készül utazni. Egy 350 lóerejü 
gőzös viendi őt Marseilleig.

— Angol hírlapok tr. D u n c a n ,  Ruth- 
well-i lelkész' halálát jelentik. Ő volt a t a k a 
r é k p é n z t á r a k '  e l s ő  a l a p í t ó j a ,  s igv 
neve örökké áldásos emlékű maradand.

— A manna, melly f. évi télhó’ végével 
Kis-Asia’ több tartományiban hullott s a már- 
már inségeskedő népet eledellel bőven ellátta, 
vegytani vizsgálat szerint semmi egyéb, mint 
a caspi tenger melletti hegyek bérczein és bel 
Asiában, kopár sziklatetőkön roppant nagy 
mennyiségben apró bogyóalakokban nőni szo
kott mohfél e  növény (Parmelia esculenta), 
melly, valamint az islandi moh. megehető és a 
szelek által rendesen az év’ elején szállíttatik 
messze vidékekre. Illy mannaesők 1824, 1828, 
1841 és 4 846-ban, mindig télhóban voltak.

»ka mk.
— KOMÁROMBAN t. Viz e r  I s t v á n  

táblabiró ur az ottani magtár számára 100 pos. 
mérő magtári öszveget eredeti tőkéül ajándé
kozott , a ns megye’ kezelését kérvén ki, most 
a szegénység s. a vízkárvallottak közt különö
sen kiosztandót, új fejében , s első években 
néhány, iccze kamatadás mellett ez általa ala
pított megyei magtárra nézve növekedendőt, 
olly rendszerben alapította meg: hogy e növe
kedési progressióban, mellyet pontos kiszámí
tással az alapítványi Oklevelében a ns megyé
nek előterjesztett, 25 év múlva 1212 posoni 
mérőre emelkedvén , s akkori növekedése már 
az alapítvány’ terve szerint megállapodván, 
ebből 1000 pos. mérő minden évben a szüköl- 
ködők közt, m i n d e n  v a l l á s k ü l ö n b s é g  
nélkül, kamatnélküli ingyen kölcsönkép , új fe
jében kiosztandó leszen, — 212 pos. mérő 
pedig a komáromi kisdedóvó intézet’ számára 
tőkéül maradjon főn, egyedül a komáromi szegé
nyebb sorsuak közt évenkint új fejében szét
osztandó , s ugyan a kisdedóvó intézet’ hasz
nára száztóli 6-lal kisded nyereménykép kama
tozandó ! S e 2 alapítvány örök időre föntar- 
tandó.







A SZÍV’ VILÁGÁBÓL.

II.  A S Z E R E L E M *  J E L L E M E .
(Folytatás.)

E gyöngéd érzetből származik a s z e 
r e l e m ’ s z e m é r m e t e s s é g e ,  melly ál
tal az, az erkölcsiséggel olly viszonyba 
lép, mi legdicsöbb fénynyel ragyogja kö
rül. A szemérmesség a szerelem’ termé
szetébe olly mélyen van beoltva, bogy-áte^ 
tói egészen elválhatlan — azt a legmaga-j* 
sabb életkorig kiséri, s a legbensöbb bízó-.- 
dalmasságnál is munkásán mutatkozik. Olly 
kedélyekben, kikkel a szemérmetesség’ ér
zete nem velük született, a szerelemnek 
nincs helye. Hol pedig a szemérmetesség 
megszűnt, — a szerelem is megszűnt lenni.

A szerelem tiszta szivet kíván, és fo
gékony s éles elmét minden j ó ,  s z é p  és 
i l l e n d ő  iránt. — Mikép engedhetne meg 
körében bármi illetlent s kétértelműt ? Mi
kép ne viseltetnék leggyöngédebb kímélet
tel olly tárgyak körül, mellyeket*maga a 
természet s társas ildom befátyolozni kí
ván? Mikép tűrhetne el ollyasmit, mi aljas 
kívánságok’ s indulatok’ uraságát tanúsí
taná? Mikép hallgathatna tehát csak egy 
erkölcstelen szócskát is pirulás s megve
tés nélkül, vagy épen kétértelmű tréfákra 
mikép felejtkezhetnék el ? —

A szerelemnek mindene attól függ, 
hogy lényének nemességét föntarthassa s 
magát az érzékiség’ hatalmán fölülemelje.
S miként adhatná át tehát magát ez utóbbi’ 
szilaj csapongásainak? Csak míg a sz e - | 
inérinetesség sértetlen marad, állhat főn a

kölcsönös becsülés, s viszonyaik’ finomabb 
élvei iránt csak addig tanusíttathatik fogé
konyság. Szemérmetesség a szerelem’ fő- 
kelleme. Minden szemérmetlenséget elöbb- 
utóbb undor s kelletlenség ér, még a dur
vább kedélyeknél is.

A szemérmesség a figyelem’ leggyön- 
'gédebb nemei közé tartozik, mellyek a 
szerelmesek’ kölcsönös boldogításukra czé- 
loznak. Kiket természet és nevelés előle— 
gesen nem tanítottak meg reá, azoknál a 
valódi szerelem teendi azt.

A szerelem’ szemérmessége szívbül 
jő. Mintegy utasítása ez a szívnek az iránt: 
hogy kellő gyöngédséggel illethessen min
dent, mi kölcsönös viszonyuk’ föntartására 
vonatkozik. A kaczérság szülte szemérme
tesség, puszta csillogás, mesterkéltség, 
nagynehezen betanult mutatvány. De mi
hamar is lefoszlik az azt födező fátyol. 
Minden erőlködés’ s ravaszság” daczára, 
mellyel födezi magát — átsugárzanak ez 
álszemérmesség’ csábos fátyolán az érzé
kiség’ sugárai. — S ha megvetésre méltó 
az álerényekkeli hivalkodás, mennyivel in
kább az álszemérmetességgeli.

A szerelem’ lényegével párosulva van 
a tiszta i g a z s á g  is. — Egy hazug szó 
sem jöhet a valódi szerető’ ajkaira. Hisz 
a szerelem maga a t e r m é s z e t ’ l e g 
s z e b b  i g a z s á g a ,  tehát valótlanság mi
ként párosulhatna lényével? A szerelem 

í
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t ollyasmit nem nyilvánít, mit nem érez av- 
vagy gondol. Tettetést nem ismer. A sze
relmes szerelme’ tárgyát saját lényének e- 
gész átadásával akarja boldogítani. 0 nem 
kereshet tetszöséget más egyéb, mint sa
ját egyéniségének kifolyásai által. És hogy
ha bizonyos, általa nem birt erények’ kül— 
csillámával sikerült neki tetszést kivínia, 
az miként nyugtathatná meg szerető szi
vét? Hisz fájdalommal kellene érzenie, 
hogy e hajlam nem öt, hanem a hazudott 
képet illeti, mellyböl tehát a szerelem’ szo
ros ragaszkodását, gyöngédségét, üdvét 
soha sem várhatja kifejlődni. A boldogság, 
melly után vágyódik, a legvalódibb, mit az 
élet fölmutathat : miként építhetnök tehát 
a csalódás, a képmutatás’ mulékony alap
jára a boldogság’ templomát?

A megcsalást követő önvád sehol sem 
éreztethetik olly mélyen, mint a szerelem’ 
gyöngéd érzeteiben. De a szerelem’ gyön
gédségének egyik jellemvonása, minden 
ébredő álság’ visszautasításában s annak 
helyet nem adásban áll. A szerelmes min
den hibáival együtt adja át magát, de szent 
tökéletével is e hibák’ kiirtásának. Hisz mi
ként maradhatnának azok elrejtve? A sze
relem nem képes a csalódás’ keserű fáj
dalmai’ eszközlésére! Még csak legközö
nyösebb dolgokban sem tűrhet alakossá
got s tettetést. Ki szivét felnyitá, ki kelle 
egyszersmind keblének egész világát tárnia.

A szerelem nem h iz  e l gö .  Hízelgé
sek a csábítás’ fogásai, mellyek a szív’ 
megvesztegetéséré czéloztatnak. Saját ön
ző czéljai vannak, mellyeket a valódi sze
relem nem ismer. Olly kegymutatások’ va
dászata ez,mellyekbe a s z ív  nem adja meg
egyezését. A hiúság leittasíttatik általuk, 
hogy mint vak eszköz használtathassák. 
K it az e m b e r  v a l ó d i l a g  b e c s ü l ,  
a n n a k  l e h e t l e n  h í z e l e g n ü n k .

Ki hízelgések által akar győzni, ön
erőibe kevés bizodalmát vethetett, s mint
egy tanúsító vallomása annak, hogy sze
mélyes jelességeitöl mit sem várhatni.

Olly emberek, kik ál vagy túlzott di- 
csérgetésekkel tulfinom udvarias viselettel

szerencsét tesznek a más nemnél, ingatag 
s legkevésbbé biztos jellemüek, követke
zőleg valódi szerelemre aligha képesek. A 
hízelgéssel mindig bizonyos szemtelenség 
párosul, melly a valódi szerelem’finom Íz
lését sérti.

Mindezek mellett a s z e r e l e m n e k  
mégis megvannak s a j á t  t i t ka i .  Habár 
tettetésre soha sem szorul, mégis némelly 
dolgokat el kell titkolnia. Maga a kedves 
előtt is soknak kell még titokban marad
ni , míg a viszony tökéletes érettségre 
nem jutott. Némelly érzeményt, melly ked
velnének szivét megindítja, önmagának kell 
kitalálnia. Mielőtt az ajk megvallaná, már 
vonásaiból, viseletéből olvasnia kellett. Ha 
a szerető nő férjének mindent megmonda
na, gyakran női gyöngéd érzelmei sértet
nének meg, s némelly kellemes meglepe
tés lehetleníttetnék. Hanem sem elzárko- 
zottság, sem bizalmatlanság, mi a szere
lem’ titkait őrzi. Titkai a szerelemnek leg
inkább csak azért vannak, mert órájok még 
nem ütött, midőn kinyilatkoztatásuk által, 
élvezet eszközöltethetik általuk. Hisz a sze
relemnek még önmaga előtt is vannak tit
kai. Szivélyünkben sok ollyasmi történik, 
mit magunk sem értünk s érteni nem is a- 
karunk. Érzelmeink közt ugyanis vannak 
némelly rejtélyesek, de e rejtélyes külsőt 
édes örömmel elsziveljük, minthogy ép ez 
által fölötte emelve van érdekük.

[(Folytattatik.)

—
t

EMLÉKLAPOK EGY FŐRANGÚ 
HÖLGYHEZ.

XXX11I.

Tovább! tovább ! — lelkem borongni vágyott.
És elhagyám a szűk földet, világot; 
Körültekintők, — temetőbe’ voltam.
Önkényt leestem, és imádkozám :
Legyen boldog hölgyem, szabad hazám,
S kit földbe ástam, üdvezülve holtam ! —

És szétrepedt a mennynek boltozatja,
Szememhez kaptam — ott az Isten’ arcza!

i
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Szent trónja’ ékén elveszett szemem.
A drágakő ember s z í v ’ gyöngye volt ra jt;
Balul cherúb állt, a ki mérleget tart,
Mindig leszállt —  há jól emlékezem.

Egy asztal állt k;ét felhő lábain,
És fölmerült az élet titka im !
Az asztalon a sorsnak könyve volt.
És láttam olt minden titkát a földnek,
Mint győz a bőn, a vérszopók hogy’ ölnek !
S föllép egy á r n y  — ólly ismerős e holt.

Kezére hajtá bús fejét az Ur,
A kobzokon mind szétszakadt a húr, 
ítélet lesz, és mint van, kárhozat, 
ivet hozott a bátor árny’ kezében,
Köny csillogott az Ur’ mindkét szemében —
Elő ítélő lángpallost hozat.

I g a z s á g  volt. De szólott most fia :
Embernek így el kell kárhoznia,
O vedd, atyám, mellé i r g a l m a d a t !
De irgalomnak nincsen itt helye,
Bár szíve avval csordultig tele.

* És szól az árnyhoz : öt perez! védd magad'.

S ez szól : „Az életet nem ismerém,
Mint ifjat elhagyott minden remény :
A szenvedés volt földön mindenem.
Biró! jutalmat, mint volt szenvedésem,
Mert szenvedés volt minden szívverésem,
Fizess nekem meg, bíróm, Istenem !

És fölemelte itt fejét az Ur,
F é n y  l e t t  a pallos —  és zeng mind a húr, 
Elolvadt lelkem a nagy énekárban.
Az ég egyszerre tágasb, fényesebb lön,
Az árny elé egy üdvezlő menet jön,
S a szent menet elvitte őt karában.

MegszellemUIve álltam. És az élet 
Fölhozta üdvem’, mellyet összetépett,
És láttam a szív mély, örök sebét.
És e n m a g a m r a  ismerők az árnyban 
Itt mind az üdv, mit olly remegve vártam ! 
Láttam jövömet, sorsom’ végzetét.

Nem úgy! — egy szellem fölkap ím karára, 
Szól : ó n leszek sok szenvedésid ára,
És néztem —  és öröm villanyza át.
Meg van fizetve minden szenvedésem,
És elfelejtém annyi veszteségem’ —
Ö t nyertem el — s z e r e l m e m  a n g y a l á t !

(Vége következik.)

— ♦*«+—

DIAMANTE.
TÖRTÉNETI VÁZLAT A LEGÚJABB MÚLTBÓL.

IRTA JÓSIKA MIKLÓS.
(VÉG E.')

E tágas teremek’ egyikében hever Ali 
pasa. — A bársonykerevet, mellynek ol
dalvánkosán nehézkedik könyöke s nyúl
nak el tagjai, alacsony és széles. — Mint 
olympi kép az aggkor’ álmaiból, körzi ezt 
egy serge a legbájosabb alakoknak , lenge 
átlátszó öltönyekben, dal- és fűszertől it
tas, ábrándos vonásokkal, figyelve az ur’ 
vonásira, ki itt levetkőzve tigristermésze
tét, keletien elpuhult s odaengedö kifeje
zést ada vonásinak.

A bájtelt hölgycsoportozatok mögött 
fekete rabszolgálók álltak, mintegy kie
melve arezuk’ sötét színével amazok’ hó
fehérségét.

Ali hosszú meggyszárbul dohányzott, 
drága csibukjából eregetve néha a kék füs
töt, míg szemei sajátságos alakra voltak 
függesztve. — Ez közel hozzá, bársony
vánkoson foglalt helyet. — Sötét, majd
nem kékes fekete hajzata, nehéz fodrok
ban függött le vállairól, s könnyű, ízletes 
öltözete, széles patyolat redöivel, sokban 
különbözött a többi hölgyekéitől.

Már azon figyelem, mellyel a zsarnok 
öt hallgatta, mutatá hogy valamit beszél, 
még pedig alkalmasint olly érdekest, mi e 
buta s többnyire kevés nevelésű hárimi 
hölgyek’ figyelmét is fölgerjesztette. Ali’ 
jelentő arczának — e fönséges hölgygyei 
szemközt — kifejezése nyájas volt.

— Charis! — szólt a pasa, miután a 
hölgy elhallgatott, — elbeszélésed igen jó 
volt, s örömest megjutalmaználak valami
vel, ha volna mi vágyadat fölingerli; de 
te csak egyet óhajtasz mindig : szabadsá
got, — ezt pedig nem adhatom meg ne
ked. A sulioták — jól tudod, mikép évek 
óta mindent elkövettek boszantásomra. A- 
lig mozdulok el valamerre, azonnal beüt
nek tartományaimba, falukat égetnek, mar.
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liákat hajtanak el, s őket féken csak anyád 
tarthatja. Kinek most, mióta szép leánya 
nálam van, én parancsolok.

— Ne számíts igen vakmerőén anyám’ 
szeretetére, — szólt Charis — ö honát in
kább szereti, mint engemet, s ha annak be
csülete s boldogsága kívánja, feláldozand 
érette.

— Szólj, — mond Ali — tett-e anyád 
eddig valamit? — épen mivel sem ö , sem 
bátyád nem tettek semmit, kell itt marad
nod. Csak mióta embereimnek sikerült, té
gedet kézhez keríteni, azóta van nyuga
lom. Anyád megszabadult ugyan, de ben
ned öt is bírom.

— Annyira hiszesz-e e nyugodalom
ban? — mond Charis.

— Ha titkon ármányt főznek, — fe
lelt a pasa — szálljon fejemre! — Magu
kat hintik be hamuval, — sárt fogok velők 
etetni.

A hölgy elhallgatott. Gyönyörű voná
sai visszatükrözték belső szenvedését; s 
ezen életteljes vonások, e ruganyos ter
met, elvesztették elevenségüket. Charis 
halvány volt mint a liliom, — csak szemei
ben világolt azon erély, mellyet anyjától 
öröklött.

— Nekem egy szép ifjú fiam van, — 
folytató Ali — szemem’ fénye, — kinek ár
nyát őrzöm, hogy rövidebbé ne váljon, té
gedet szántalak nejévé; de előbb a korán
ra kell áttérned, s olly gazdaggá lenned, 
hogy egyik kezedben Sulit tartsd, a másik
ban minden napra egy teljesülhető óhaj
tást. — Mit adhat neked honod s ama dur
va nép, ezen örökös védelmi rendszerben, 
melly nem enged pillanatnyi nyugodt órát?
— Nézd, illy fényes hálámban fogsz lakni.
— Fiam az újabb kor’ embere : több sza
badsággal birandasz, mint többi nejei, kik
nek sorát te kezded meg s kiken te ural- 
kodandasz.

Charis’ márványhomlokán komoly bá
nat ült; nemes nyugalommal felelt ö,melly 
minden hetykélkedéstöl távol, a valódi e-
rö’ homlokigéjét liordá szavaiban. — Mon
dottam, hogy én csak két ajándékot fogad

hatok el nemzetem s anyám’ legelszántabb 
ellenségétől : a s z a b a d s á g o t  vagy ha- 
Iái t ;  s ne hidd Ali pasa, hogy ezen utób
bi elijesztene. Inkább a halál, mint gyalázat.

Air pasa egy — mondanék — szem
telen tekintetet vetett Charisra, kinek ifjú 
mennyei vonásai nagyszerű ellentétet ké
peztek az aggnak redötelt s elévült arczá- 
val. — Nem mondottam-e, — szólt Ali — 
hogy fiamnak szántalak, s nem maradtál-e 
érintetlen, mint harmatcsep ?

E pillanatban szokatlan nesz hangzott 
a hárim’ lépcsözetén. — Igen természetes, 
mikép azon pillanat óta, hogy a rettegett 
zsarnok magát hárimébe visszahúzta, a fe
kete hárimőrökön kívül, senki e törökösen 
őrzött titkos szentély felé nem közeledhe
tett. De Ali annyira el volt Charissal fog
lalva, mikép alig lön e neszre figyelmes; 
kezét tette most a kedves hölgy’ vállára, 
ki csak mély undorral fogadá az aggnak 
növekedő nyájasságát, — midőn az ajtó 
felnyílt s az örök’ egyike félénken dugta 
be fejét.

Ali feléje tekintett; égő pipáját kivet
te szájából, nem kevéssé meglepetve az 
őr’ szokatlan megjelenésétől, ki a maga 
részéről nem igen látszott tudni, mit mond
jon, annyira szokatlannak látszott előtte 
az, a mit jelenteni akart.

— Csodálatos! — mond Ali végre — 
mit akarsz e szokatlan órában ?

— Uram! — hebegte inkább mint mon
dotta a majomképü szerecsen — idegen 
hangokat hallottam a folyosón s egy si
koltást.

— Sikoltást?., idegen hangokat? — 
mond a zsarnok.

— Úgy van uram — felelt a szerecsen.
— Híjátok a bimbasit e lő ! — paran

csold a vén oroszlán. Ezzel nejeinek in
tett, kik a mellékosztályokba vonultak, 
mellyeknek selyemleplei közel a pasa’ ke- 
revetéhez függőitek a magasból alá.

Ali legkevesebbé sem rettent m eg; nem 
is volt — legalább meggyőződése szerint 
— legkisebb ok ijedelemre. Tudta, hogy 
mind a palotaörök, mind azok, kik a külső

1
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kapuk előtt vannak felállítva, minden két 
órában változnak, s a kapuk mindig zárva 
tartatnak.

Míg hárimhölgyei a mellékszobába si
ettek, Charis egy vastag patyolattal bevont 
oszlop mögé vonult, mellyröl e tágas szo- 
bakárpitok’ egyike folyt le, s hol tökélete
sen el volt födve.

A hölgynek legkisebb sejtelme sem le
hetett Diamante’ vakmerő — mondhatni e- 
szeveszett — merényéröl. Akkor, mikor öt 
s Moskót Ali’ emberei, jó távol Gardichi- 
tól, honnan Suli felé siettek, — megtá
madták, s Mosko látta, hogy leánya már a 
zsarnok’ embereinek kezei közt van, fel
kiáltott : „ b í z z á l  I s t e n b e n  s l é g y  
e r ő s ,  me r t  meg f og l ak  s zabad í t -  
n i.“ — Charis, félájulása’ daczára hallotta 
anyja’ bíztató szavait, de kevés reménye 
volt, hogy az más, mint roppant váltság s 
hosszas alkudozások s Ígéretek’ utján tel
jesülhessen.

E lanyha korban, hol polgáriasodott 
hölgyeink’ nagy részének legtávolabb esz
méje sincs azon hősiességről, mellyre höl
gyek képesek : nem csoda ha lesznek, kik 
meg nem foghatják Charis’ elszántságát, ki 
Suli’ megaláztatása’ árán nem akarta sza
badságát megvásárolni. S valóban sajnál
nék a fáradságot: „az illy kétkedőket a nem 
olly igen régi párgai hölgyekre, Saragos
sa’ostromára s jelenben a beduinok s cser
keszek’ tetteire emlékeztetni; s csak azok
nak, kik még magas erényben s hölgy- 
erélyben hinni tudnak, erősítjük, mikép 
igen — a nemes görög hölgy, mint máso
dik Judith, csak kedvező alkalomra várt, 
saját erején segítni sorsán. Hogy Ali öt 
valóban fiának szánta, sőt még azon is tul- 
teendé magát, ha Charis vallását megtart
ja : az mindenki elölt hihető leend, ki e 
könnyű módot a suliotákat megnyerni, ösz- 
szehasonlítja azon történetileg tudott ve
szélyekkel s áldozatokkal, mellyektöl Ali 
előbb s utóbb nem vonakodott.

De térjünk, e szükséges felvilágosítás 
után, történetünkhez vissza. — Alig tűn
tek el a hárim’ hölgyei, midőn egyszerre,

mielőtt még Ali jólag tudná mi vár reá, az 
ajtó s azután az előtte függő kárpit felnyílt, 
s a most valóban megrettent zsarnok előtt 
Diamante Dráko állt. Mosko, Foto s még 
négyen léptek a hárim’ titkos termeibe, ki
ket a pasa egyelőre őreinek gondolt, mivel 
azoknak öltözetét viselték.

— Ali Telepéni! — szólt most Dia
mante, ki levetve kaftánját, baljóslatú fe
kete öltönyében állt a pasa előtt. —Őreid’ 
osztályát bezártam; négy közöl, kik még 
itt voltak, egy életével áldozott, a másik 
sebesülve hever a folyosón, kettő élve be 
van zárva. Tökéletesen hatalmamban vagy. 
— Hol van Charis Zavella?

— Itt vagyok! — szólt most a hölgy, 
anyja’ karjai közé rohanva, kit álruhája’ 
ellenére azonnal megismert.

Mosko hideg, szigorú tekintetet vetett 
leányára; azután szólt:—Lelkedet isvisz- 
szanyertem-e Charis, vagy csak annak hü
velyét s jobb-magad’ romjait — mint er
kölcsi halottat, ki atyáid’ sírjai mellé a- 
karsz temetkezni?

Charis büszkén, feddön emelte szeme
it anyjára; arczában a láng szállt fel; in
dulatos szavak küzdöttek föl ajkain; de a 
sértő vádat felelet nélkül hagyván, Dia- 
mantéhez lépett, ki mellett most Foto Za
vella’ magas alakja állt, a jól ismert félel
mes vonásokat láttatván a dühös pasával.

Diamante szelíd, szerelem- s bizoda- 
lomteljes tekintetet vetett arájára, azután 
szólt. — Ali pasa! — undok szörny! kit 
a pokol vetett ki — sokkal nagyobb szám
adása van az emberiségnek veled, mint 
hogy én feljogosítva érezném magamat, 
téged mint köznapi gonosztevőt rövid ha
lállal jutalmazni! — Isten igazságosabb — 
neked borzasztót kell átszenvedned, mert 
hallatlan, mit te tevéi másokkal! — de e 
kar nemesb is, mint hogy véreddel fertöz- 
tesse magát. — Életeddel megajándékoz
lak, de egy föltét alatt : ne bántsd Sulit 
többé ! — A sulíoták nem sóvárognak kin
csekre, nem terjedelemre. — Hegyeik közt 
születtek, s mint a csiga nem vágynak más 
tájra, mint arra, melly saját erejökbül von-

■D
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ta kérgét körülök! Szabadok akarnak len
ni s nem bántanak tégedet : de te se bántsd 
őket! — Az élő Istenre — Ali! ha egy lé
pést teendsz, az erő’ vagy ármány’ lépé
sét, Suli’ nyugalmát háborítni : e tör — 
ekkor Diamante magasra emelte föl tőrét 
— megtalálja szivedet!

Mosko, Foto s Charis, s a suliota, ki 
Mosko’ kíséretében jöttek, hallgattak.

Al i ,  mikép láttuk, másodszor került 
kelepczébe. A harag s düh voltak vonásai
ban kifejezve. De épen azért, mivel harag 
volt, mi öt elnémította, állt még mindig 
szótlanul szemközt ezen emberekkel, kik
nek mindegyike keveset gondolt életével, 
midőn magasb érdekek forgottak kérdés
ben. —

— K é t s z e r  t a l á l k o z t u n k ;  — 
mond Diamante Dráko, tőrét villogtatva a 
pasa’ szemei előtt, — jaj n e k e d ,  ha  
h a r m a d s z o r  t a l á l k o z u n k  !

— Jaj neked is — mond Ali pasa, ki 
félelmét végre legyőzte — ha még egy
szer találkozunk! — Azután segítségért 
kiáltott, de alig ejtett egy hangot, s Dia
mante’ tőre keblére volt szegezve.

Ali’ szemei kikeltek képéből, azután 
mondta : — Mit akarsz ? szólj!

— Semmit ■— felelt Diamante. — Mi 
könnyen tehetném, hogy éltedet oltsam ki 
s a földet illy szörnytül megmentsem : — 
egész Albania örömtüzeket gyújtana; sa
ját fiaid s leányid örülnének : mert halálod 
ünnepély lenne! de nem akarok Isten’ tisz
tébe vágni. — J e g y e z d  f ö l  e n a p o t  
m a g a d n a k  alávaló féreg, kit megvetek, 
kit lábaimnál tapostam s kit úgy sem tar
tok érdemesnek szabad suliota’ tőrére. — 
Ezzel Diamante torkon ragadta öt s a föld
re vetette, lábával érintette szakállát, s

j kimondhatlan megvetéssel szólt : — Kelj 
' föl s imádkozz bűneidért!

Azután a terem előtti kárpitos előszo
bába lépett, s onnan a lámpát fölvette, mely- 
lyet a borzasztó éji jelenetek alatt a sze- 
recsen rabszolga' kezében láttunk. —- Itt 
a lámpa! folytató, pisztolyát másik ke

zével Ali pasa’ mellére szegezvén : — hi
tetlen eb! előre! világíts —• vendégeidnek, 
— s ne feledd, hogy itt öten vagyunk, kik 
az életet egy parára teszszük, ha becsület 
s boszu parancsolják. Első kiáltásodra or
rodat, füledet levágom, — a másodikra ha
lál’ fia vagy! — előre! nyomorul világíts!

Vannak helyzetek, mellyek annyira 
hihetetleneknek látszanak, mikép egyedül 
a költő’ hevült szeszélye’ eredményeinek 
vehetők, s mellyek mégis megvannak az 
életben. Ollykor, néhány vakmerő ember’ 
elszántsága minden számításon túlesik, s 
csak midőn a rögtönzött varázs megszűnik, 
jut eszünkbe, mit kellett volna, tennünk, — 
mit tehetendénk.

De a ki e rövid történeti vázlat’ rész
leteit némi figyelemmel kisérte : nem ta- 
gadhatandja, mikép Ali pasa csak két dol
got tehetett : vagy ellenszegülni, s akkor 
még nagyobb meggyaláztatásnak teendé ki 
magát, s talán életével is adózanda; vagy 
pedig engedni a pillanat’ hatalmának, mi a 
véres boszu’ utógondolatát s erős szándé
kát ki nem rekesztette.

Ali Telepéni, a híres rettegett janinai 
pasa, kinek barátságát koronás fők keres
ték, kitől Albania s a szomszéd tartomá
nyok reszkettek : most lámpával világított 
a fiatal Diamante s kísérői előtt. — Mikor 
a kapuhoz értek, az ifjú kiverte a lámpát a 
dühös pasa’ kezéből.

— Most nincs veszteni idő — mond 
Mosko — siessünk, pár óra múlva hajna
lodig

— Palotája’ minden kapujának kulcsa
it hozom, — mond Diamante — míg ezek 
kinyílnak, messze lehetünk; s egy órányi
ra ide hű csapat vár reánk. Siessünk!

Nem szükség mondanunk, mikép azon 
elővigyázat, a palota’ kapuit külröl bezár
ni, nem lön feledve, sőt a minden történ- 
hetöt kiszámító Diamante, ólomrudacskák
kal kalapács’ segedelmével, a kulcslyuka
kat annyira betömte, mikép a kinyitás a 
lehetőségig meg volt nehezítve.
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Diamante merényét ezúttal oily elövi- 
gyázattal s elökészültséggel hajtotta vég
re, mikép a pasának gyors felüdülése’ s 
még gyorsabb intézkedései’ daczára sem 
sikerült a menekvöket kézhez keríteni. — 
Bántatlan érkeztek Suliba, hol aggódva várt 
rájok a nép, s örömittasan fogadá őket.

v.

Suli magas hegyek és sziklák közé 
szorított felséges hegyi róna; tágas völgy, 
elhintve falvakkal, mellyek a tenyészet’ 
dús bársonyán hevernek, mint a rejtező 
szárnyas’ fészke a zöld lombozat közt. Ma
gas, izmos bástyák védik szorosait s hegy- 
hasadékait; csak öszvérekkel vagy gyalog, 
de mindig nyakkoczkáztatva lehet e rej- 
tekbe férni. Valaha, régibb időkben, ván
dor nyájörök födözték fel; maradékaik né
pesítették, s a védelem, mellyet itt a ter
mészet önkényt nyujt, bélyegzé s emelé 

) Sulit a legszabadabb s legelszántabb görög 
\ faj’ tanyájává.

Nem sokka4 azon nap után, mellyen 
Diamante aráját kiszabadította, az ifjú el
tűnt a vidékből. Voltak kik állíták, hogy 
hosszú idöhézagokban látták magas ter
metét Fóto’ házánál, de mindig rövid idő
re. Nejének arcza nyugodt volt, de nem 
vidám; soha öt mosolyogni nem látta sen
ki, s midőn magányos óráiban gyermekét 
forrón szorította kebléhez, a gyönyörű sze- 
m ekbe egyes könyek’ gyöngyei szivárog
ta k : látszott, hogy szivén a jóslat’ igéi s 
rejtett aggály s bánat nyomnak. De néha 
főnkéit nemes bátorság’ sugára lövelt át 
tekintetén, s illyenkor Suli’ legszebb nőjé
nek arcza majdnem isteni szépségben di- 
csöült.

E közben a Teodor s később az Ypsi- 
lanthi név merült föl. Az egykori Hellas s 
hős ivadéka a jármát kezdé lerázni nyaká
ról. Ittott, távol Sulitól, egy fekete alak je
lent meg néha, mindenhol buzdítva s bá
torítva a szabadság’ embereit, kiknek in
gatag első föllépése halkkal — a jó ügy s 
az Isten segítette harcz’ előnyeiben kezdé 
szárnyait terjeszteni.

Ali pasa, kinek fondorkodásai végre ^  
pazar ajándokai s titkos ügyvivői’ da

czára — a Padisa’ figyelmét fölgerjesztet
ték, azt hitte, hogy most, a fölzendült sza
badsági háború’ alkalmával, öt kimélendik,
— csalatkozott. — Ki lön Stambulban az 
anathema ellene mondva.

Fóto Zavella s anyja a fölkelt görö
gök’ zászlói alatt viták, míg Diamante mint 
fényes meteor tűnt elő néha, s öltönye’ 
fekete sziliétől a Kara nevet nyerte; lép
teit győzelem követte, s neve nem egy
szer hangzott Ali pasa’ fülébe.

.
Pacho bey-, Ali’ esküdt ellenségének 

végre sikerült a vérengző zsarnok’ tettei
ről a színlés’ álarczát lerántani. A török 
szultán öt főparancsnoknak nevezte ki a 
janinai kényur ellen.

A halálos ellenség’ boszuhevével lé
pett Pacho bey föl, de nem tanúsítván any- 
nyi képességet, mennyit tőle a diihösségig 
felingerült szultán s a Díván vártak, he
lyéből elmozdíttatott, s azt a sokkal gya
korlottabb Chursid pasa pótolta ki. Ennek 
sikerült, Ali pasát minden birtokaiból ki
verni s janinai erősségébe szorítani.

Egy napon Ali pasa egész örseregét 
összegyűjtötte s kirohanást parancsolt az 
öt ostromlók ellen: de a nagyszámú ellen
ségtől minden oldalról körülfogva, kéthar- 1 
madát embereinek elveszté. Azokat, kik 
megmaradtak, A li, ki már senkiben sem 
bízott, nem merte a várba beereszteni; s 
igy végre csekély számú örserege is el
oszlott.

Hat hü embere maradott csak, s ezek 
közt 3 görög volt. Ali pasa kincseit épüle
tének első emeletébe hordatá; a második
ban ömaga lakott; a földszinti osztályba 
pedig annyi lőpor volt halmazva, mikép az 
egy szikra’ segélyével képes volt az egész 
lakot mindenestül a légbe vetni.

Chursid pasa, ki az ostromot vezér
létté, többször felszólította öt, hogy adja
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meg magát; Ali csak egyes lövésekkel fe
lelt, de a mellyek mindig úgy voltak irá
nyozva, hogy nagy rombolást okoztak.

Ali pasa kinyilatkoztatá, mikép épü
lete alatt több mázsa lőpor van, s ha látja, 
hogy vesznie kell, a légbe hányatja ma
gát minden kineseiveh

Chursid fel volt ingerelve, s még egy
szer felszólította öt, hogy magát adja meg, 
vagy maga fog tüzet vettetni a felhalma
zott lőporba. Ez használt végre, s Ali kény
telen vala várát feladni. Talán ha 80 év he
lyett csak tízzel leende ifjabb, még hetek
ig, holdakig védendé magát.

A törökök vele szelíden bántak. Kö
zel Janinához egy szigetbe lön szállítva, 
hol végre kedélye meg látszott nyugodni. 
Mindig remélte, hogy a török szultán most, 
midőn birodalma olly fenyegető állapotban 
van, nem fogja meggyilkoltatásával boszu- 
ját hűteni, s hogy azon roppant kincs, melly 
több milliókra ment s Janinában találtatott, 
a legjobb engesztelő áldozat leend.

Egy estve új lakásának — melly csak 
annyiban volt börtön, hogy abból kimennie 
nem engedtetett— egyik tágas szobájában 
ült. Vonásaiban nem volt többé azon erély 
kifejezve, melly annyi hatással birt egykor 
mindazokra, kik vele szemközt valának. Az 
agg, redötelt arcz beteges, ingerlett kife
jezést nyert, hófehér szakálla övig ért, 
csak szemei, mikor néha kiemelkedve e- 
ziíst ernveik alól fölgyuladtak, gyaníttaták 
a vészt, melly e dúlt kebelben viharzott. 
— Most nem csalatkozunk, ha merjük ál
lítani, mikép valami gyáva ragaszkodás 
illy aggott, meggyalázott s minden aljas 
és szebb örömétől megfosztott élethez, vo
násainak majdnem undort ébresztő kifeje
zést adott.

A hatalmas elvesztette hatalmát; az 
ármánykodó’ szavai siket hangokká vál
tak; a fukar’ kincsei más kezekre jutottak; 
a kényur börtönben ült, s az atya saját gyer
mekei' sírján esengett a napfillérek után, 
mellyek élte’ tőkéjéből megmaradtak. Mert 
saját fiai elhagyák őt, de árulásuk’ érdem- 
lett bérét nyerték, — gazdagság s fényes

hivatalok helyett — a v ö r ö s  z s i n ó r t .  
— Nem volt semmije s nem volt senkije. 
Igen, hogy keletiesen szóljunk, saját sza- 
kállát hintette be hamuval, s mégis rette
gett azon egyetlen baráttól, ki minden szé
gyentől, kíntól s gyötrelemtől megmenthe
tő : a h a l á l t ó l .

Mint az ördögnek is vannak imádói: 
úgy — s ez legyen nemünk’ gyalázatára 
megvallva — nincs olly nyomom zsarnok, 
olly gyáva semmije a természetnek, kinek 
élete a rokonszenv’ létének szellöérinté- 
sét ne érezte volna. — A vén, vértől füs
tölgő tigrisnek, ezen undok szörnynek is 
voltak barátai, magasztalói, védői. Mert hi
szen mit ne tudna az emberi nyelv védeni 
szavai’ gépezetével, melly a feketéből fe
liért tud csinálni, s pár álokkal, pár maga
san hangzó szóval az iirgehaloinbul he
gyet emelni! Voltak, s ezek szándékosan 
játszottak fegyvert kezei közé, hogy éle
tének véget vessen ; de csodálatosan e fegy
verek mindig eltűntek, mintha valami go
nosz szellem egy férfias ünerejü kilépést 
az életből igen tiszteletesnek tartanda illy 
hiéna’ számára. Alinak alig maradt pár 
percznyi ideje e fegyverek’ kínálkozó élét 
és öblét tekinteni. Eltűntek nyom nélkül. 
Ali busán eresztette fejét keblére, csak 
egy rabszolgáló , Imiimének utósó cseléd
je maradott nála : ez ült most párnakere- 
vetének szőnyegén, s részvét- s szánako- 
dásteljes tekintetet vetett az öregre, kinek 
ajkai rebegtek, mintha magával beszélne, 
s pipája harmadszor aludt ki.

— Allah nagy! — szólt a szolgáló — 
légy vidámabb, pasa; nézd, a nap’ esti su- 
gára minő szépen ragyog be ablakaidon. 
Nem sokára a padisa’ parancsa itt lesz, s 
aztán szabadok leendünk. — 0 volt-e, ki 
a fegyvereket elsikkasztotta, vagy más va
laki ellenséges indulattal cselekedte-e ezt, 
csak gyanítnunk lehet.

Ali azon különös tekintetek’ egyikét 
veté most az alig 16 éves leányra, mely- 
lyek szivetlen embereknél, mintegy átküzd- 
vén kedélyük’ hideg lemezén, inkább vala
mi eszményi igazság’ érzetét a természet-
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nek látszatnak bebizonyítani, mint érzést, 
melly a szívből kelne, — azon igazság’ ér
zetét, melly olly harsányul hangzik, a leg- 
elfásultabb kedélyek’ daczára, s akaratla
nul kivíja a méltánylást önkénytelen kife
jezésében a vonásoknak, mellyek néha töb
bet tolmácsolnak, mint lelkünk érez vagy 
akar érezni.

Te szabad vagy, — mond Ali pasa — 
nem vagy mint a kő, melly utszélen hever, 
s a hányat fölveszesz, egyik annyit ér mint 
a másik : hanem ollyan vagy mint a kő, 
melly a hegyek’ keblében szunyád, s mi
kor tűzön viszik át, könyei aranycsöpekké 
válnak. Ah Zaide — Zaide! még szabad 
akarnék lenni, hogy lehessek atyád, ne
ked, ki, miután mindenki elhagyott —• —

E pillanatban Zaide elsikoltotta ma
gát, vonásai elmerevültek, nyitott ajkakkal, 
mellyek hófehér fogait láttatták, de a fel- 
küzdő szavakat kiejteni nem tudták, for
dította a szép bájos gyermeki főt az ablak 
felé, karját emelte föl s oda mutatott; míg 
Ali a gyermek’ sikoltásától figyelmeztetve, 
bágyadtan fordította nehezült fejét arra, 
merre a mutató kéz vala nyújtva.

A magas ablak’ fényes üvegzetét egész 
árja a búcsúzó vérsugaraknak öntötte el ; 
s mikép nyílt tekintetet engedett az egy 
dombra, melly alig néhány lépésnyire e- 
melkedett az ablaktól, Ali pasának vére 
jéggé kezdett válni.

A sima, puszta dombnak bársonygye
pén egy f e ke t e  a l a k  ál l t .  A fesz, 
melly fejét borította, a rövid öltöny s an
nak öve, s az egész fegyverzet hollófekete 
volt. Csak az arcz, mint a szelíd hold, 
majdnem fénylő fehéren világolt. Ali pasa 
kábultan, álomszerűén egyenesedett föl ü- 
léséböl. Most ama fekete jelenet karját e- 
melte, s Ali’holtig éles látása kezében vö- 

I rös zsinórt pillantott meg.
— Ö az! — kiáltott fel — nézd gyer- 

j mekem Zaide! ama fekete kísérteiét, har- 
madszor látom őt — vége mindennek!

Ä  Egy pillanattal azután a második se- 
raskir s moreai kormányzó Mehemed pasa

lépett be a fetvával kezében. S miután az ££ 
ítéletet felolvasta, a remélt bocsánat he- 
lyett a vörös zsinórt adta a pasa’ kezébe.
Ali, mint hideg kígyót, kiejtette azt kezé
ből ; s Mehemed tőrét a zsarnok’ szivébe 
döfte. Zaide egy sikoltással rogyott össze: 
szíve M eghasadt!

Egyszerre minden oldalról Ali pasá
nak még Janínában rejtező emberei bero
hantak; dühös harcz kezdetett, de csak rö
vid ideig tartott. — Miután az első megle
petés s ijedelem’ varázsa megszűnt : egy 
összes kiáltás hangzott : ,,Éljen Mahmud 
szultán s vezére Chursid pasa!“

A zavarban ama fekete alakot lehete 
pillanatra a szobában látni, hol Ali’ holt
teste feküdt : Di a ma n t e  vol t !  — A föl
dön heverő fetvát s a vörös zsinórt ragad
ta föl : mint diadali jelt tartotta magasra 
pillanatig; azután nyom nélkül eltűnt a 
csatázok közt.

A j ó s l a t  nem t e l j e s ü l t ,  mert 
Diamante még él nejével, kinek nyugalom 
s rózsás öröm leheltek újra vonásain, — 
s mindketten megérték hónuk’ szabadságát!

M AGYAR TENGERÉSZ DALA.
Budán, télutó 2 . 1 8 4 6 .

Anyám ! ki és le a könynyel szemedből,
Ne tégy honültet édes gyermekedből!

Bocsásd! hadd szálljon honja’ tengerén, 
Katlanba zárták a dicső magyar hont,
Ha férfiassan abból, ö, ki nem ront,

Senyvedt halottá lesz gazdag terén.
Ne lépjünk mind’ csak per, hit, gyógy’ utára, 
Ne csak tisztség s kard’ észkötő szavára,

A forgalom s művészet is nemes,
Magyar honosság szüljön minden árut,
Renyhén ne tömjön nála más határut,

Csak ö diszüljön, ö legyen jeles.
Világnak azzal, k i t  s z ív  ész tüzelget,
S költözve nem csak gólyaként repülget, 

Embernek ember mive, kalauz.
Menj szerteszéllel vérem 1 mü tanulni, 
Mindenhez értő névvel gazdagulni,

2
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Betyár marad ki mindig csak faluz.

A tengerjáró érzi csak magassát 
Az emberésznek, látva nagy diaimát,

Szolgái rajta Isten' csillagi.
Kicsiny delejtüt tűz roppant viharnak,
S átsurran átkos mérgin a zavarnak ;

A sikvizek, kincstermö parlagi.
Vizjárat élt már ősök tőszavában,
E hon Mohács előtti fényszakában,

H u l l á m z a  népe t e n g e r  tengtein,
Int a h a j ó ,  á r b o c z ,  v i t o r l y a ,  g á l y a ,  
L a d i k ,  d e r e g l y e ,  c s ó n a k ,  c s a j k a  fája 

V a s m a c s k a ,  k o m p ,  mit tett eveztein.
S midőn királyi napra hold jőve,
Dunán naszádban állt még fenn töve,

Mig a csajkászat Tétölnél szorult.
Most csak Komárom’ s Győrnek adja vére, 
Kormányosát Bécs tarka gőzösére,

A hon’ talapja füstében borult!

Tengerre ! ú jra! ott áldd a királynét,
Ki szentnek érzé fényes esküvését,

És visszacsatlá híven Adriát.
Ottan lobogja fel dísz, koronádat,
S bocsásd az űrnek hősidért imádat,

Kik addig nyujták a szabad hazát.
Osztott szabadság forró hálájában 
Szivet találsz a tálján szép szavában,

Ö , közli készen, bölcsült víztanát; 
Horvátainknak azt mondod : „fivérink!
Rég édes eggyek! hárítsuk veszélyink!

Jertek diszítni államunk’ sorát.
Hajóra, a ,Magyarra' hon’ legényi l“
Szirén daloknak éleszszék regényi

A bétanult észt s bátrodott kebelt. 
Szerencse repked ily ügyes fiára,
Fenn érzelemmel nézeget magára,

Ha térve szívand újra honlebelt.
Meg nem feledkezvén a jó anyáról, 
írok neked majd szépet Adriáról,

Áldásod óvni fog habok között.
Ha kérdezendik hírét hű fiadnak,
Mondd, s adjon ez vigaszt is tenmagadnak, 

,,Iparderítni s kincsért költözött.

DÖBRENTEI GÁBOR.

ÁLLATKÍNZÁS ELLEN.
Kínoztatni az állatokat dehogy’ engedi L óri: 

S hány epedö arszlán szíveit elsebezé ?

ÚJ KÁROLY.

J l  |  ____

TÖREDÉK EGY KALANDOR’ NAPLÓ
JÁBÓ L.

F resco R ep .
B E R N Á T  G Á S P Á R T Ó L .

FI. B a rá tsá g  és szerelem .

(Folytatás.)

észülj útra Jenő öcsém — 
monda egy estvén, igen 
igen vidáman, Csokor Dani 
— holnap korán Kéjfalu felé 
indulandunk , hová Rohan- 
fy Móricz által hivatám 
meg névnapi lakomára.

— Soha jobb időben 
nem érkezheték vala utazásunk, habár néhány 
órányira is — felelém a szives fólhivónak — 
mert hidd meg édes bátya, hogy bár teljes 
lelkemből becsüllek; lakodban és szivedben hű 
testvérileg otthonulék; társas köreiteknél ne
mes élvekben osztozom ; s barátságodra—keb
lem’ ez édes mindenére — büszke vagyok is; 
hiányzik lelkem’ életének tápszere, melly hiányt 
érzem, bájos epedések közt érzem; de ki nem 
fejthetem, — mindenem van, mégis egy sóhaj
ban mindent szükséglek ! •— Isten sugalló ez al
kalmi véletlent; — igen menjünk, induljunk a- 
kárhová!

— Részedre hiszem, s Örülök hogy ked
vező ezen utazási te rv ; de gazdászatom’ érde
kében nem bánnám, ha kicsinyt későbbre ma
radt volna, mert lásd öcsém, körmünkre égett 
a mezei dolog, nyakunkon a szántás vetés , 
bor és tengeri szüret stb, pedig ha olly erede
tin magyar vendégmarasztóhoz ölelkezünk, mint 
Rohanfy barátom’ háznépe, onnan ugyan egy 
könnyen meg nem szabadul ám az ember!

— Soh' se gondolj avval jó bátya, hogy 
áldás és átok merről kelnek! légy őseid’ méltó 
unokája; add meg magad' a sorsnak! — Isten 
és Mihály gazda majd elintézendik a többit.

— Igazad van barátom : megsérteném 
harczias elődim békés árnyait, ha a számtan’ 
meddő terére feszíteném csekély erőmet. A jö
v ő , bárhonnan, s minő szemüveggel nézdeljük 
is , mindig s mindenben kétes ; az élet: szinte 
lotteria; emez például véres verítékek közt iz
zadja át kínos éveit, és csak sírja’ földében 
nyerhető nyugalmát s szerzeményét; amaz pe
dig nagyot ásít, — unalmában elalszik; — s 
millióra ébred!

Megadá ugyan Csokor Dániel is, mint min
den igaz magyar,Ázsiának a magáét, azonban 
némelly törvényszerűn csattanó földesúri uká-
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zokban jónak látó Európát képviselni; melly 
néger szagu functio’ lejátszatása közben a né
gyes fogatú könnyed Faeton előszárnyalt.

— Aztán néhanéha bepillantson ám ud
varomba Rectoram; — hé Jankó vigyázz az 
agarakra;— meg ne vágassa kend Mihály a 
tavalyi szénakazalt; — Sára asszony ne feled
je, mit meghagyék, — szóla kocsiból lehajoltá
ban a principál. —-Igen spectabilis ; . . .  Uhum 
tens ur ; . . .  cselekszem uram; . . .  meglesz édes 
urfim ! — felelék a cselédviszhangok , s a fö- 
detlen járműbe csípett alföldi sárkányok prüsz- 
szögve vágtatának ki a kapumentes udvarból.

Borutlan őszi napok' azon legszebbike vi- 
rula szét a nagy természeten, midőn az élet’ 
költészete olly bájhasznosan párosul az anyag’ 
érdekével.

A szorgalom’ áldásai ezer alakban ömle- 
nek el a munkás emberiségen ; aranykalászok’ 
gazdag halmazán piheni férfias fáradalmát a 
természet’ leghübb fia, az egyszerű szánlóve- 
t ő ; életadó ifjúvá vénhednek a hajlongó fűszá
lak, érett gyümölcsök’ nemes terhének bókol- 
nak a fák’ sudarai; barna és szőke szemű ge
rezdek mosolyganak hervatag szőlőlevelkék’ 
védszárnyai alól; s a teremtés’ minden pontján, 
gyÖngéd-aléltan érzeleg a természet édesanyai 
szerelmében !

—- Hol kapatunk tens uram? — kérdezé 
felénk fordultában Tokolv András, barátom’ suc- 
cessióban nyert vén kocsisa— itt-e a városban 
vagy csak a Gugyari csárdában?

— Magára hagyom a választ édes öreg 
Bandim, ott fogjon ki, hol akar! — feleié kö- 
zönbösen Csokor, egy darab kék felleget szi
vattyúzva antik pipájából.

— Aligha czélszerübb nem leend itt a 
Rózsa korcsmánál állapodnunk meg — jegyzém 
meg a neutrális conventnek — igen tisztelem a 
csárdái democratiát, hanem éhes gyomornak 
furcsán hangzik: midőn három óra hosszáig, 
nyergeit lovon üldöztetnek az ebéd’ egyetlen 
osztályához agyon gyilkolandó jámbor kap- 
panok.

— Biz’ öcsém magam is jártam már oly- 
lyan formán süheder koromban,., ugyan hol 
is csak ? . . .  igen : az ugardi gyep-vityillóban , 
hogy a lencsés fazékban halálra főzött kávét, 
tulipános tányéron tálaltatá elém az istenfélő 
csaplárné — mosolygó applicativ a szerkezet 
nagylelkű Moecenása.

— Na hiszen ide ugyan jókor jövénk! — 
mormogó tarka bajusza alól Andor kocsis — 
,,ugy tele az állás paraszt lóval, hogy még a 
heptikás piócza is keservesen mozoghatna 
benne.“

— Prócsessiót járnak bátya, vagy tán 
épen templomszentelés van, — sugdozá a ba
kon ülő egyik cseléd a másiknak, vastag-hall

hatón kortyintva a lehető italreményből— vá
sár nem hinném hogy volna, mert se czigányt, 
se fazekas tótot nem sejtek !

— Már csak álljunk vagy ide, vagy oda; 
fuvasson kend legalább egy kicsinyt, mig be
tekintünk a rejtélyes sokadalom’ színhelyére.

— Éljen Csokor táblabiró ! — halljuk Va- 
sándit; . .  . tessék egy pohárral; halljuk ! . . .  
nem halljuk; . . .  vivát kuruczi! . . .  s több efféle 
kurta aphorizmákkal fogadtatánk a Rózsánál, 
még pedig annyira nyakon fogadtatánk, hogy 
szabad szuszoghatást még tán ama szélmalmo
kat reggeliző hires trombitás is alig eszközöl
hetett volna.

A tótszekerszerün keskeny-hosszu irószo- 
bát, (hová csekély magunk is betévedénk) sa- 
játszerü egyének és bútorok érdekesíték.

Megragadó elsőben is a láttehetséget egy 
sántává bénított fenyüasztal, melly L betű a- 
lakban végig szalaladá a szoba’ karcsú terme
tét. Tetején tömött tarisznyák , hízott szeredá- 
sok , duczos buzaczipók , tekintélyes cselédke
nyerek bájos pongyolán heverésznek. Itt pap
rikás szalonák haldoklanak hüvelyes kések a- 
latt, amott kövér birkatokány párolog kormos 
vasfazékból, köztük vedlett csikóbőr kulncsok, 
bütykösök, szalmásüvegek, Öblös butellák á- 
sítozzák szeszes tartalmukból a magyar ital és 
alkotmány’ színezetét. E törvényhozási hatal
mas orgán körül, zöldre mázolt derekú gyé
kény fonatok, és Örök részeggé billegetett lo- 
czák szeretik csúfolni az egyensúly corpus ju- 
risát. Egyik szögletben léczekkel körített ital- 
ketrecz áll, mellynek rostélyzatán Öblös kan
nák, bádog mérlegek, nyúlánk fakupák, kü
lönbféle torkos edények, buratlan hegedű, kaj
la szájú klarinétok s egy zálogbunda kukucsál- 
nak. Ittott bazsarózsás palaczkokban illatos 
szilvanektár aránylik, s izmos hengerekből gé
gegyilkos vatkák és torköl-nedvek zöldelle
nek , mellyek között élénken sürogforog egy 
bogárszemü fénylőn-piros menyecske, taréjos fej
kötővel, s magas sarkú karmazsin csizmácskában.

Más szögletben arczezal földre borult ká
dak s italbélléstelen hordók görnyedeznek, 
mellyeken öt darab vályogoltárt imádó szabad 
haramia veritéktengert izzadólag kínozza ha
landóvá a halhatlan zeneművészetet.

A téglaparkhettes szoba falain Sobrik, 
Doveczek, hétfejii sárkányok, tüzet lehellő 
griffek , borzos angyalok , esetlen emlékiratok, 
és külobféle fajú gyomros szellemek bámész
kodnak, szénnel pingálva holmi jottment vad 
Raphaelektől.

Ez ingó és ingatlan bútorzatot mintegy 
nyolczvan tagból álló személyzet egészíti ki a 
bajuszos osztályból, kik az evés ivás’ hálada- 
tos szerepére aligha nem alkotványos nézetből 
szerződtenek.
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Hitelesíté sejtelmünket egy derekasan il- 

luminált félvér spectabilis’ nyugtalan feszengé
se , ki addig s addig hogy őserdővé kuszáit 
hajzattal, és hegyvölgyes orrára kikönyöklő 
szemekkel szabaddá bontakozván a nyers tömeg’ 
ölelésiből, elsanyarít egy csapott szájú poharat

a brugós’ tantalusi' ajkaitól, s következőleg 
harsánvkodék !

Tekintetes atyámfiai!
(Halljuk Yasándi komát! halljuk a szép 

szót! ...jobban dugja el kend azt a czínkanált, 
nagyon kivirít a zsebéből ! . . .  stb.)

,,Akkor ragyognak legégetőbben az arany 
nap’ tüzsugárai, midőn vihar óriás készül szü- 
lemleni az egek’ szőnyegzetén. (Éljen ! . .  .fogja 
be bátyám uram a torkát;. . .  halljuk !) Borús 
föllegek nehézkednek a magyar szabadság’ 
tiszta látkörén (hegyes daliás... ki kell vezetni , 
mód nélkül elázott). lm egy varázsfény kelet 
felől , s a terhes felhők meg megszakadoznak, 
(vivát; húzd rá czigány!... csitt. .  halljuk) Meg
születők dicső megyénk’ legközelebbi s legha- 
tálvosb gyűlése, s megszületőnek ugyanazon 
gyűlésnek alkotványos gyermekei. (Éles mau- 
kolás , kutya- és macskaverekedés; válaszd el 
őket egymástól Matyi öcsém. Csend. Halljuk !) 
Tekintetes karok és rendek! (kitörő zajos tet
szés) Említnem is alig kell, hiszen mindnyájan 
bölcsen tudjuk, hogy az adó milly nemesen bu
kott el ; az ősiség újjá teremteték; a zsidókat 
egyremásra száműzök országunkból ; Helyet
tesünket lelkesen fogadók, s a constitutio ren
des kerékvágásában őseink’ vas jellemét meg- 
ünneplők. (A czimbalmos alatt leszakad az 
üres hordó ; . . .  kaczagás , ittott röhögés) Meg- 
sértenők dicső elődink áldott hamvait, s gúny

játékkal illetnők nyolcz százados alkotványunk’ 
szentséges testületét, ha megyénk’ szintollv ma
gasztos mint törvényszerű végzeteit legbensőbb 
tiszteletben nem tartanók. Mire nézve.. (Nagy 
zaj., egyik kortes a másikat fejbe üti. Hadi lár
ma. Hatot lepedőben forgatnak. Előbbi csend...)

Mire nézve azon nagy férfiút, ki megyénk’ 
és igy édes mindnyájunk’ nyilvános akaratát a 
jövő országgyűlésen képviselendi: tekintetes 
nemes ófalvai Kuruczi Tamás u ra t , követünket 
Isten sokáig éltesse ! — (Éljen ! vivat! . . .  az 
ivási mező kizöldül, . .  a hegedű élesen sivít; 
hármat pattog a brugó; felharsog a trombita; 
s a bukott czimbalmos kitápászkodik a pernyés 
hordóbul).

E szónoklati dühös mozaikot Vasándi Ké
vé uram férczelgeté Össze valamellyik politikai 
csizióbul, ki mint constitutionalis termetéről 
Ítélhetjük: annak idejében insurgens leheteti a 
győri kukoriczaföldön . . és más helyeken.

— Ugyan mit ünyölődik Péter bátyám 
avval a totyakos nimettel ?!... rivall egy bor-ke
délyre lelkesült süheder törvényhozó, magány 
bokázása közben vágyteljesen pislantván be a 
mosolygó szemű deli menyecskéhez.

— Uram uram Labancz Péter uram szál
lók az úrhoz! — kurjant ismét az asztaltető- 
rül egy súlyegyenért istenkedő dilettáns vas- 
gyuró....

Ez iszonyú torokszélvész’ zudultára há
tam mögé tekintek, s látom, hogy az ivóka'hát
terében tüzesen disserál a talpig kaczagányba 
szerszámozott kérdéses zugtáblabiró, egy halb 
seitlira oda vetődött suszter-adjuncttal.
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— Tüstént állok a szép szó elébe, Daru ö- 

csém— feleié a raktár fejű pányókás — csak 
ezt a konok németet kell kissé capacitálnom.

■— Ah hiában megbeszilni, nix fitegylet!... 
nyefegé a nyúzott csuka alakú stibli-kormány- 
nok, zápfogait tördelve az engedetlen honi nyel
ven— nem lehet accurát megvardagálni, . . . .  
mikor nincsen meg nekünk való marha por ma
gyar, . .  .pétik én mintig váltóra takaros lábo- 
dat mek csinálni!

— Hát már itt is tudnak a váltórul ? — 
kérdezé Labancz Péter de eadem.

— Persze ! . .  .én nix markverk.. . te ne
kem parancs , és én püntlik megcsinálik , . . . .  
semmi vásár...

— íz’ haj édes atyámfia, ön más malom
ban őröl, majd megmagyarázom én kigyelmed- 
nek , miféle állat az a váltó.

— A váltó — édes Stefán mester — olly 
iszonyú papír szörnyeteg, melly tulajdon apja 
előtt született. Telhetlen étvágygyal verte és 
áldá meg a mindenható. Édes anyjának testé
vel él; vérrokonát számüzé ; gyermekeit rakás
ra öldösi; s gyakran maga is üldözötten buj- 
dosik. Minthogy máshonnan az illy alattomos 
útonálló kiüzetik: tehát lakik egyedül Magyar- 
országban.

A szurokemésztő carinthiai származék annyi
ra megbámulá a spártai sztil' magyar aposto
lát, hogy barlangnyilattá hasított szájjal fel
kiáltana: ,,nem értem de fifát!“

— Biz édes öcsém nehéz a németet ha
zai ügyeink felől kellőleg akárhol is fogalmaz
ni ! — jegyzé meg az iménti párbeszédet figye
lemmel kisért utitárs.

— Hogy ne volna bajos— felelém sóhajt
va — mikor a magyart is alig lehet!

(Folytattatik.)

SZÍNBIRÁLA T.
FÉLREISMERT LÁNGÉSZ , vj. 3 flvb. Irta D e g r é  A l a 

j o s . — EGY SZEKRÉNY’ REJTELME, népszínmű 3 fel
vonásban. Irta S z i g l i g e t i .

PETRICHEYICH HORVÁTH LÁZÁR-tól.
(Folytatás.)

Mondtuk mindjárt bevezetésében e színbi- 
rálati czikkünknek, mikép másika azon színmü
veknek, mellyek’ irányában a közönség’ egy 
része igaztalan volt, Szigligeti ur’ legújabb mun
kája : E g y  s z e k r é n y ’ r e j t e l m e . ’ Hogy 
közönségünk’ egy része mindenben végségek’ 

Qo barátja , itt is bebizonyult, mert mi tulsággal 
/ y \  megtapsolta D. ur’ gyarlónál gyarlóbb darab- 

ját, olly tulsággal tette az ellenkezőt néhány

esttel később Szigl. úréval ugyanazon zajos 
fractio. Szigl. urnák — mint igen jól vette ész
re minapában egyik irótársunk — az a saját
ságos szerencsétlensége van, hogy darabjait 
untalan gyalázzák, azonban mindenki siet a 
színházba, midőn azokat adják. Szigl. egy idő 
óta egyedárusa kezde lenni a nemz. színpad
nak, s jól sikerült mulattató darabjaival—azon 
kívül hogy a színházi pénztárnak sok pénzt csi
nált— egyszersmind magának is egy falka el
lenséget, nem annyiban dramaturgizált mint 
népszínmüködött. Szigl. komoly drámái ha még 
ollyan jók volnának is , annyi sajgó ellenséget 
nem csináltak volna neki, mig Szökött katoná
ja s a Két pisztoly ellene zúdította sikerük’ á- 
talánossága miatt mindazon közepesnél alább 
vagy ollykor tán valamivel fölebb is álló iró- 
serget, és azoknak pereputyját, kiknek a drá
mai múzsa nem adózott olly- fényes kamatot. 
Innen lehet aztán magyarázni tulszigorát épen 
azon földszínnek , melly minapában olly túlsá
gosan engedékenynek mutatkozott. Mi Szigl. 
ur’ utósó darabját figyelemmel kisértük , az el
ső felvonást igenigen érdekesnek , a másodi
kat is jól sikerültnek, a harmadikat egykissé 
bágyadtnak lenni találtuk, mellynek egyik oka 
a z : hogy a fejléshez közelítő perczekben szük
ségtelen episodok tartják föl a mű’ menetét, 
másik pedig hihetőleg azon kiszámított színpadi 
gazdaság , miszerint szerző az t , mit más úri 
színpadokon nagyszerű díszítmények , csopor- 
tozat és gépezetek által lehetett és kell vala 
kivitetni, e kis kolduska intézetnél egy a- 
lig néhány garasba kerülhető czudar mázolá
sok’ segedelmével valami szennyes padlásról 
beszélteti elő nagy unalmasan. Hja perse ! hol 
szerzőknek arra kell főleg ügyelniük, nehogy 
a müveikre teendő költségek bizonyos fillérek 
számát fölülhaladják, mi több: hol minden 
színpadiró, de legkivált magok a színházi ta
gok mind megannyi gyámnokaivá teszik magokat 
a nemzet’ árvájának, hol minden ember azon 
ügyekszik, hogy mennél több pénz s p a r o -  
l ó d j é k  mega néző közönség’ rovására, azaz 
mennél kevesb élvet nyújtsanak amannak drá
ga pénze után, szóval hol elvül van kijelentve 
a f i l l é r k e d é s :  ott bizony nagyon bajos 
lesz mulatságos darabokat írni, mellyek egy
szersmind úgynevezett cassa-darabok is legye
nek, s vonzerejüket — mint teszem a bűvös fá
tyol— sokáig és tartósan gyakorolják. Lehet, 
igaz , nemesb tónu színmüveket írni, ép olly 
mulattatókat, mint a P o h á r v i z ,  Don Cae
s a r  de B a z a n ,  .vagy a F a l u r a  ke l l  
m e nn i e ,  de erre aztán Scribeféle tehetségek
kel kellene bírnunk , és még akkor sem csinál
nánk velők sok pénzt. És senki jobban nem o- 
hajtaná, mint bíráló, hogy csupa nemes hangu-
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latu színmüvek íratnának, senki nem aggódik 
inkább mint ő , elromlottságán az Ízlésnek s 
azon bús körülmény fölött, hogy bohózatos 
müvek inkább vonzanak mint mások; azonban 
avval vigasztaljuk magunkat, mikép a legmű
veltebb világvárosokban is van közönség, 
melly illyesnek hódol , s színpadok, menyek
nek illyest föltálalniok kell, csakhogy ott per
se elkülönozve állnak az illy színpadok, nálunk 
pedig ugyanazon egy intézet minden nemet 
összevegyítvén — mint mi o 11 a p o t r i d a  — 
önkényt következik, hogy íróink ahhoz kap
kodnak inkább, mi tetszelgŐsb , kapósb, jöve
delmezőbb. Illy állásában a dolgoknak tehát 
legfölebb csak arra lehet ügyelnie a kritiká
nak, hogy e nem aljassággá ne fajuljon, s a 
mellett hogy a műveletlen osztályt is színházi 
élvekre szoktatgassa, mennél több ép és egés- 
séges magvat hintsen az erkölcsök’ nemesbí
tésére, — szenvedélyek’ fékezése— és társas 
élet’ polgárosítására. És e tekintetben különös 
méltánylatot érdemel tőlünk Szigl. ur legújabb 
drámája , mert abban az erkölcsi tendencziák 
és tanulságok annyira prononcirozva—kimond
va vannak, mikép Szigl. urnák e müve — leg
alább e tekintetben — minden bizonynyal a leg
sikerültebb, legérdemteljesb lévén, e színmű
nek (ha másokkal nem bírna is) már csak ez 
egyetlen előnye miatt is elegendő méltányban 
kellene részesülnie.

De mondjuk el mentül rövidebben az ér
dekes szövet vázlatát. S z é k  es i  gazdag mé
száros , a féketlen haragtól magával nem bíró 
emberek’ egyik leghívebb példánya, a legme- 
szárosiabb subordinatiot gyakorolva házi köré
ben , egyetlen .gyermekének Margitnak — ki 
egy léha jellemű de csinos külsejű ifjú festőbe 
szerelmes — a legnagyobb fenyíték alatt meg
tiltja a Holdasi Edvárd festőveli egyetértést, 
megesküvén , hogy mihelyt a háznál meglátja , 
őt azonnal lelövi. (Ez mérges mészárostul bi
zony ki is telik.) Edvárd azonban a nem any- 
nvira kellemébe , mint nagy vagyonába Mar
gitnak szerelmes divaturacs , színlett szenve
déllyel és — ruhatakarító szolgája — Rózsás 
Márton invalidus által is hatalmasan előmozdí
tott cselszÖvénvkék' segedelmével az ártatlan 
leányt hálójába csábítván, tőle — minden atyai 
tiltakozás’ daczára— légyottot eszközöl saját 
Székesi házában, ki az nap promontori szőlő
jébe menendő lett volna. Alig együtt a szerel
mesek — mialatt Edvárd a leglázítóbb antipa- 
triarchalis eszméket költi föl kedvesében , elhi
tetvén vele, hogy atyjának semmi joga leánya’ 
választását kárhoztatni, avvagy vagyonát, melly 
anyjától öröklött tőkéken alapul, bármi czím 
alatt is visszatartózlatni, s tb— jön a mészá
ros, ki valamit honn felejtve váratlanul belép, 
s ott kapva a festőt, szobájába rohan fegyver

után. Edvárd összeszedi a sátorfát, s ill a be
rek nád a kert. A töltött pisztolokkal kirohanó 
mészáros nem lelvén áldozatot haragjának, il- 
lőleg szidja gyermekét s tudtul adja, hogy 
M. Vásárhelyről kapott jó baráti tudósítás’nyo
mán, minden órán érkezendik egy sok tekintet
ben ajánlatos derék órás legény B e r e g i  Má
t y á s ,  ki lyánya’ kezét igen is megérdemlendi, 
és zsarnokröviden jelentve lányának, hogy Be
regi Mátyás leend férje, és senki más, újabb 
szitkok és fenyegetések között visszavonul. Ek
kor egy ismeretlen ifjú érkezik a lakba, ki sen
kit sem lelvén a szobában, (mert nagy ijedten 
Margit is eltávozott vala) nemes szívélyesség
gel olvad föl fiatalkori emlékeibe, mellyeket a 
jól ismert háztáj, hol gyermekéveit töltötte, s 
mellybe azt sok évi távolléte után megtekinten
dő tért vala b e , ez alkalommal csak úgy út
közben ébreszt vala gyöngéd keblében. Ábrán- 
dozási közt belép a szép Margit, ki mintegy 
lebüvöli a fiatal embert, a szerelmi rokonszenv’ 
első pillanatának magyarázhatlan hatalma által. 
A fiatal ember távozni akar , de nem tud , mig 
végre némelly mulattató félreértések után — , 
mik között ez szerelmét habozva, de forró 
őszinteséggel bevallja — kijön, hogy ő Beregi 
Mátyás — ama bizonyos, atyjától felunszolt vő
legény. Ekkor érkezik Edvárd, a légyottaknái 
telegraphul használtatni szokott s az iménti 
nagy retirad óta még mind az ablakban felej
tett vörös szalag által oda csalva, ki — miután 
a szerelmesek között váltott néhány bizodal- 
mas szóbul a kővé vált Mátyás eleget látott 
és tanult volna — az érkező öreg mészáros’ 
dörgő hangja elöl Margit által saját szobájába 
rejtetett. Székesy uram megtudván Beregi 
Mátyás’ kiségét, őt szívesen fogadva , lányát 
előrikoltja, s őt Mátyáshoz menettetni nyilat
koztatja. A kis Margit erre minden erélvét — 
mit csak mélyen érzett szerelem adni képes—• 
összeszedi, bátorságot vesz, s a kedvesétől 
imént betanult raisonirozásokat bámulatos me
részséggel debitirozva, különben is már a hús- 
limitatio által is rettenetesen felboszantva volt 
indulatos atyját — ki még az imént az eltávo
zott Mátyásnak is úgyszólván kosarától plane 
feldühödve volt — annyira ingerli, hogy ez , 
meghallván valakinek lánya’ szobájában tartóz
kodását, s azon valakinek kiségét gyanítván is 
— puskát ragad s a kiszaladni akaró Edvárdot 
első dühében lelőni akarván , gyilkos golyója 
a szerelmesét saját életével védő hősi lányt 
találja, ki ott azonnal összerogyik. A bőszült 
gyermekgyilkos magához térve , kétségbeesése 
közt csak személyes bátorságára gondolva, ma
gán kívül visszaborzad és elrohan. A lövésre 
visszajö Mátyás, s a vállbán talált, de meg 
nem halt lánykát a cselédséggel együtt belső 
szobájába szállítván , a rémültében gyáván sza
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ladni indult Edvárdot kedveséhez visszaidézen
dő , a két vetélytárs egymásra ismer. Ők test 
vérek voltak két külön atyától, még pedig 
Edvárd anyjok’ második férjétől (azaz saját é- 
desatyjától) mindig nagyon elbeczéztetett, Má
tyás pedig mint mostoha, s Holdasi’ egykori 
vágytársának gyűlölt fia , a háztól elüldöztetett 
és elbujdosott. A fivérek összeölelkeznek, Má
tyás a jó fiú, mindjárt szülőiről tudakozódik, 
s magát édes anyjához s mostoha atyjához ve
zettetni kéri. Feledtük elmondani (mert Szigli
geti ur’ darabja Degré ur’ színmüve’ főbb gyar
lóságának épen ellenkezőjében szenved, t. i. 
a cselekvénydússágban) feledtük mondani, hogy 
ugyanezen fölvonás’ elején Holdasi mérnök, 
Edvárd’ atyja, nejével együtt egészen elszegé
nyedve Pestre jővén, fiát Edvárdot megláto
gatja , ez megszégyelvén illy rongyos szülőket, 
azokat csak immel ámmal fogadja. A megke
seredett atya ég’ büntetéséül veszi a saját fiá
nál lelt hálátlanságot, azon üldözésekért, mikkel 
egykor mostoháját a jószivü derék Mátyást te
tézte. A kétségbeesett szülők , kiket a fönebb 
említett Margittali légyottra siető Edvárd plan- 
tirozott— oda hagyva fiukat, kpldulni távoz
nak. A két fivér egymásra ismert, mondom a 
mészáros' lakában, és miután Mátyás Edvárdot 
Margit’ ápolására erőlteti, ő maga sebhedt szív
vel távozik. És itt még nincs vége az I-sőflvnak. 
A szín változik. Rikolti uzsorásnál vagyunk, 
ki (s ezt megint nem érkeztünk elmondani) Mar
git' kezét régi jó barátjától a mészárostól meg
kérvén , tőle (mert az Margitnak — mint lát
tuk— már más férjet szánt vala, ifjat és erő
teljeset) természetesen kosarat kapott, és — 
mert igen jól bírta magát a vén zsugori— mé- 
lven megsértett hiúsággal távozott. Látjuk mon
dom a fukar Rikoltit czudarkodni szállásán, 
midőn egyszerre kopognak és belép magán kí
vül és csaknem őrülten Székesy mészáros, kér
vén őt, hogy rejtené el a gyermekgyilkost és 
éltetné őt tanácsával. A lelketlen zsugori’ a- 
gyában egy pokoli terv villan át, rázárja az aj
tót s Székesi’ házába menvén, onnan haza tér 
s a mészárossal elhitetvén, hogy lányát halva 
látta, s a rendőrség a gyilkost mindenütt nyo
mozza , ráveszi barátját — hóhérrali fenyege
tőzések között perse— hogy tegyen ugv, mint
ha vízbe ölte volna magát, s rejtőzzék el — 
mig a dolgok tisztába jőnek— az ő házában. 
Mire kifilutiroz tőle egy kötelezvényt, misze
rint Székesi Rikoltinak többel tartozik mint 
mennyit vagyona tesz, s még egy írást, misze
rint ez tönkrejutási kétségbeesés miait magát 
megölte. Ellenbiztosítékul ezekért Rikolti ur 
egy reverset ad a mészárosnak, ki — azon hit
ben hogy mindez csak addig kívántatik, mig 
Rikolti Székesi’ házát s egyéb ingóit pénzzé té

ve őt avval elszöktetheti — magát egy a Rikol
ti szállásán találtató nagy szekrénybe záratja, 
hol biztosban rejtőzhetni reméli. Evvel van ha 
jól emlékszünk vége az 1-ső szakasznak, melly- 
uek czime: F é k e  ti en Ha r a g .

(Vége jövőre.)

— —

HETI SZSMLS.

ÁDORUNK ő fenségének 
névnapja magasztosan, s a 
nemzeti művelődés’ törté
netében örök nyomot ha- 
gyólag lön idén megünne
pelve. E napon , délelőtti 
10 órakor nyittatott meg 

ugyanis ünnepélyesen az ő fensége magas 
pártfogasa alatti k é p c s a r n o k  a nemzeti 
museumban, mellv szertartásra igen szép szá
mú közönség gyűlt össze. Igazgató R u b i n  yi 
Á g o s t o n  ő nga tartá a megnyitó lelkes be
szédet, utána Schedel Ferencz ur nagy szak
ismerettel vázlá hazai képző művészetünk’ tör
ténetét. A fényes hallgatóság’ éljenei közt vég
zett beszéd után megnyittatának a két terem’ 
ajtai a nagy közönség’ számára, melly több 
ideig édelgett a felállított képremekek’ szemlé
letén. És itt nem lehet azon már rég s több
ször kifejezett óhajtásunkat ismét elnyomnunk , 
vajha a műkincsekben úgyis gazdag Bécsből 
haza szereztethetnék a nagybecsű Eszterházy- 
képtár. Vajha ezen mondhatni nemzeti óhajtás 
teljesültének eszközlésében czélra vezető lépé
sek tétetnének azoktul, kik illy lépéseket ten
ni képesek ! Az ekkép megnyitott képtár ezentúl 
minden kedden s szombaton délelőtti 9— 1 óra 
közt látható lesz.

— De nem csak itt a művészetek’ csar
nokában, az egész két városban kegyelettel 
lön megülve névnapja szeretve tisztelt nádo
runk ő fenségének, az érzelem’ azon tiszta 
őszinteségével, mellynek épen abban áll olly 
magas becse , hogy nem a kényszerített tisz
telgés’ képmutató hízelgése, mellynek szavait 
elmondja az ajk , de nem ismeri a szív.—Est
ve a színházak belseji ünnepélyesen kivilágít
tattak.

— Sietünk itt jelenteni ő fenségének a- 
zon legújabb kegyességét, melly szerint — 
mint a Jel. tudósít — a tudományi érdemei, kü
lönösen az oklevél s régiségtanokban fáradsá
gos buvárlatai,. alapos ismeretei s jártassága 
által kitűnő tudóst L u c z e n b a c h e r  J á n o s  
urat, épen az említett érdemeinél fogva, nem
zeti museumunkhoz a régiségek’ osztálya’ őré-
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vé kinevezni méltóztatott, melly kinevezés bi
zonyára nem kévéssé bírja az összes sympa- 
thiát, mint birá azt Igazgatóvá nevezte!ése a 
lelkes és nagy tudományu Kubinyi Ágoston 
urnák.

— A tudományi érdemeknek fenségesfő- 
herczegünk általi méltányoltatását említő imén
ti czikkünk után kell rokontárgyánál fogva ik
tatnunk azon lelkes, s gyöngéd kebelben ma
gas honszerelmet lehelő sorait Nádasdy-For- 
ray grófnő ő mlgának, mellyeket T ó t h  L ő- 
r i n c z  úrhoz, mint az Uti-tárcza’ írójához in
tézett , kisérőiül azon arany rajzóntartónak, 
mellyel ő mlga az irót megajándékozó. A szép 
levél igy hangzik: „Nem idegent hanem régi 
ismerőst, kinek sok kellemes órát köszönhetek, 
hozott ön házamba becses munkájának átkül
désével , melly ép olly érdekes mint koszhasz- 
nu , és sóvár vágygyal nézek már a többi kö
tetnek eléje. Hogy csendes, egyszerű életem 
s munkálódásom’ daczára igénytelen személye
met fölleié és kitünteté, épen annyira megle
pett, mennyire rajta Örvendettem. Gyermekeim 
tettei mutassák ki egyszer azon lángoló haza
szeretetei, mellvet én már az anyatejjel ma
gamba szíttam, s melly a Nádasdy-családnál 
csak élesztethetik. Becses munkája’ vételénél, 
nevemet benne díszleni látván, legelső vágyam 
vala önt viszont megajándékozni, de csakha
mar átlátám ennek lehetlenségét. Azért kül
dök önnek egy rajzónt , mellyel jegyezze föl , 
hogy örökös adósnéja maradok. Nádasdyné.“

— Irodalmunk’ ősz bajnokának Kis Já 
n o s  superintendensnek halála nagy megillető- 
déssel vétetett fővárosunkban is. Az academia 
emlékbeszédek által ülé meg az elhunyt fölölti 
gyászünnepet, mellyekkel Schedel F. titoknok s 
Székács urak tevék le a megemlékezés’ adóját a- 
zon babérkoszorus dicsőült’ sírjára, kinek mü
veit szelleme vajha mindenha lengjen tudomá
nyos egünk fölött, szorgalom s tanulásra buz- 
dítólag a fiatalabb nemzedéket, a halhatlanság’ 
babérját ekkép kiküzdendőt, mint fényesen ki- 
küzdé azt az elköltözött veterán. Tudományos 
fáradozásinak gyümölcse 60 kötet munkában 
van lerakva. Béke lebegjen a boldogult’ porai 
fölött!

— De tegyük le az enyészet’ sírhangu 
tárogatóját, s fújjunk vidorabb hírek’ trombitá
jába. S mi vidámabb most, mint a nyíló tavasz, 
mi mosolygóbb mint annak első ibolyái, mely- 
lyek az enyhe melegü nap' sugárain sütköződ- 
ni kibújnak édesanyjok a föld' kebléből! Meg
jött a tavasz, melly mint egyik legszivélyesb 
teuton költő énekli

— zieht das Herz an Liebesketten 
Rasch über manche Kluft,
Und schleudert seine Singraketen —
Die Lerchen in die Luft.

Evvel ugyan semmi újat nem mondtunk, a rXJ  
minthogy mondani nem is akaránk, valamint / f  
avval sem , hogy a nyári lakok Budapest körül • 
már majd mind kibérelvék ezidénre, s még 
folyvást kerestetnek, ámbár nem egy csinos lak
kal gazdagult ismét mind a budai hegység, mind 
a városerdő. Ez utóbbi’ új nyárlakai közt igen 
szép nevezetesen Bartl ű ré , ki itt e nyáron 
vendéglőt nyitni is szándékozik, mi által nem 
kevéssé szaporítandja e vidék látogatói’ szá- I 
mát. B. ur’ lakát csinos kert szegélyzi, melly- 1 
nek gazdag üvegházában több száz szebbnél 
szebb camelia díszéig. Budai oldalon a sváb
hegy’ hálán szaporodnak évről évre a kelle
mes nyárlakok , mellyeknek azonban még min
dig megvan egy nagy hibájok, t. i. hogy majd
nem hozzáférhetlenek, mert az utak budai gyö
nyörű hegységünkbe, mint tudva van-, nyak
törők. Valóban — s ime ez akar lenni czikkecs- 
kénk’ költői elejének prózai vége — itt volna 
már ideje, hogy a két város egyesült erővel 
gondoskodnék egy kényelmes út’ előállításán 
legalább a Laszlovszkiféle majorig. Hiszen cse
kély utvám nem csak a fentartási költséget be
hozná , de a költségtőke' törlesztésére is jut
tatna évenkint valamit.

— A gőzhajótársaságnak 1845-dik évbeli 
üzletszámadásából következő érdekes kivonatot 
közöl a Sp. A társaság’ összes vagyona tesz 
5,099,045 ft 8 krt. 1845-ben 26 gőzös járt 
a fölső Dunán s a mellékvizeken. melíyek ösz- 
szesen 2530 lóerejüek, 1118 utat tőnek 9 
785,444 utast s 1,434,704 mázsa portékát 
szállítottak (legtöbbet a Budapest közt járó két 
gőzös Buda s Pannónia, ez 167,678, amaz 
231,659 személyt ) s behoztak mindössze 
1,945,881 ft 49 krt. Az alsó Dunán 3 gőzös 
járt, tön 45 utat, s 5407 személyt szállított s 
97,157 mázsa portékát, s behozott 87,339 
ftot. A tengeren járt 6 hajó. Valamennyi hajó 
mindössze behozott 2,070,979 ft 6 krt. A tár
saság' t i s z t a  n y e r e s é g e  tesz ez évben 
272,978 ftot, minthogy az alsó Dunán még 
mindig tetemes a veszteség.

—  L e h m a n n  mult kedden csakugyan 
szerencsésen megtevé 30-dik légutját, ezer 
meg ezer néző’ jelenlétében szállván föl lég
gömbjével a városerdei nyárszínház’ közeléből.
Esti fél hatkor emelkedett föl, több apró bajok 
s akadályok miatt eddig húzódván a golyó meg
töltése, s daczára a jó erős szélnek s tökélet
len töltésnek, mintegy harmadfél ezer lábnyira 
emelkedett a halandók fölé. Hat órakor már 
Foton bocsátkozott lefelé, a lakosság nem kis 
rémületére, kiknek egyike sem merészkedett 
eleinte a garaboncziás diákféle utas által lebo- 
csátott kötelet megragadni s a hajót földre rán-

j tani. Még azon eslve 9 órakor, paraszt kocsin,
\ visszaérkezett Lehmann a fővárosba. Újabb
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útját múlt vasárnap tette volna ugyanazon 
helyről, ha az idő engedi vala.

— A „Wiener Zeitung"1 nagy kitüntetés
sel szól Sáry Fannynkról, ki jelenleg Guerra 
ur’ vezetése mellett folytatja Párisban kezdett 
kiképezését. Legutóbbi fölléptekor zajos tet
szést aratott kis magyar tánczosnőnk, s az eré
lyes tanítás alatt mindinkább valósítni kezdi a 
szép tehetségében veteti reményeket. Négy hó 
alatt, mint a neveztük lap állítja, tetemesen 
sokat haladott. Dicséretére szolgál mind neki, 
mind mesterének.

— Bosco a nagy bűvész ma délben adja
3-dik mutatványát a keleti varázslat’ köréből 
nemzeti színházunkban. Varázslatai mulattatva 
bámultatnak az ezekben gyönyörködő nézőség- 
től. Nem hiszszük hogy e mai előadása utósó 
legyen, mert még • igen nagy a vágy min
den körökben a bűvészt bámulhatni. A ház, 
első két ízben zsúfolva volt, mind a mel
lett hogy a bementi díjak tetemesen fölemel- 
vék. úgy hogy a zenekar’ helyeit is busásan 
megfizették volna sokan jószívvel, ha B. ur 
azokat — az egész színházban legjobb helyeket 
— a színház’ előkelőbb tagjai’ számára ingyen 
átengedni nem szíveskedik vala. S ezért na
gyon felötlött nekünk, midőn ez intézet’ egyik 
derék tagját azért hallók B. ur ellen kikelni, 
mivel ez az ö s s z e s  s z í n h á z i  s z e m é l y 
z e t n e k  ingyen helyet adni vonakodott; fel
ötlött pedig annál inkább, mert az említettük 
helyen kívül még páholyokban is láttunk szín
házi személyeket, s mert végül e kikelés épen 
azon kormány’ tagjától jött, mellynek épen ki
mondott elve a fillérkedés, s ekkép mintegy 
más szemében a szálkát keresni látszik, mig 
magáéban gerenda van. Vájjon nem jobb lett 
volna-e inkább B. ur’ ajánlatát elfogadni, s 
harmad jövedelemért az estvéket neki áten
gedni, s ekkép anyagi haszon mellett több fe
lől támadott bérlői kedvetlenségeket is elkerül
ni ?>— aligha nem.

— Egy kettős érdekű vállalatra kívánjuk 
irányozni tisztelt olvasóink’ figyelmét, t. i. tör
téneti s egyszersmind művészeti érdekűre. 
K a t t e r a  J ó z s e f  utánzati alaköntő ugyanis, 
Bécsben, azon modorban , mint már előbb a 
cseh királyok’ szobrait elkészítő, Magyaror
szágnak 1016-tól 1526-ig élt 12 nevezetes ki
rályainak arczszobrait szándékozik tajlvegyü- 
lékből öntve előállítani. A szobrok 20— 24 hü- 
velvknyi magasak, a létező legjobb arczképek 
után Z i m m e r  L i p ó t  szobrász által.mintáz- 
tattak agyagból és gypszből, s K a t t e r a  Jó
z s e f  ur által öntettek a legcsinosb, legjelesb 
arczszobrokká a mondott tajtelegvítékből. Az 
ezúttal előállítandó 12 király következő : I. End
re, 1. Béla, I. Géza, I. László, II. Géza, III. 
István, IV. Béla, IV. László, Nagy Lajos, V.

László, I. Mátyás, II. Lajos. E 12 aíczszobor’ 
előfizetési ára 100 pft. Előre 10 pft fizettetik, 
az általadás pedig, a pénz’ letétele mellett két 
ízben történik, az első hat szoboré tavaszhóban, 
a második haté nyárelőben. Vám és szállítási 
költség az előfizetőt terheli. A czimek’ pontos 
s kimerítő beküldése s az utósó posta’ följegy
zése el nem mulasztandó. — Alkalmunk volt e 
szobrok’ példányait látnunk, s azokat mint 
művészi jelességüeket még akkor is igen mele
gen ajánlhatnók résztvevő figyelmébe a ma
gyar közönségnek , ha tudományi s pedig tör
téneti érdeküek nem volnának is , melly érdek 
által ajánlásunk fölösleges, miután bizonynyal 
minden magyar, kit nemzete’ múltja érdekel, 
Örömest szeretné bírni históriája’ egyik legér- 
dekesb szakának királyait illy csinos szobrok
ban , mellyek nagyaink’ termeiben legszebb dí
szítményül szolgálhatandók.

— A német színházban ugyan csak ké
szülnek Don Sebastienre. — Mi mikor látjuk 
meg a nemzetiben? a jó ég tudja. Don Pasqua- 
le először adatott • jan.’ 10-kén, azóta tíz hét 
telt el, bőven is elég idő, hogy egy második 
újdonság’ adatása valami nagy erömegfeszítés- 
nek derék operánk’ részéről egyátalában ne 
kereszteltethessék. Egyébiránt hogy több új o- 
perák adatni fognak, az bizonyos, ezek közt 
van Torquato Tasso is, — de hogy egy, vagy 
több év’ leforgása alatt-e, azt meghatározni ki 
tudhatná ?

—  Az arénák husvétután nyittatnak meg. 
A budai csinos nyárszínházban magyar szó 
mellett élvezni remélt pipaszóbul lesz is valami 
nem is. Nem: a mennyiben az ottani színügy 
csakugyan Michel lakatos ur’ kezeiben maradt. 
Igen: a mennyiben mégis bele lön Michel ur 
szerzödvényébe igtatva azon k e l l é k ,  misze
rint ő minden héten két magyar előadásra szín
házat átengedni tartozik. Fog-e e záradék 
hasznával élni a nemzeti színház’igazgatósága, 
nem tudjuk. Azonban kár csakugyan, hogy egy 
magyar nyárszínház, mi alkalmas helyen, nem 
emelkedik. Verseny , mint nemzeti színházunk
nak , majd ennek is csinálna közönséget, ha a 
versenyben, természetesen, társain fölülkere
kednék.

— A hangversenyek’ mezeje' ugyancsak 
eleven. Múlt szombaton délben B o h r e r  k.a .’ 
zongoraversenye a kis redoutteremben ; estve 
a nemzeti színházban J o a c h i m  hegedüvir- 
tuózé. Vasárnap d. u. a zeneegvleti hangver
seny , délben hangverseny a casinoban, ezeken 
kívül még 26-kán e hónapnak műkedvelői hang
verseny. Der Himmel ist voll Geigen. De ve
gyük rendre.

— B o h r e r  Sophie k. a.’ hangversenye 
mult szombaton délben koránt sem volt olly 
látogatott, mint e művésznő érdemli vala. Mint-
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egy négy éve volt alkalmunk B. kisasszonyt 
zongorázni hallani. Ezen idő alatt bámulatost 
haladott. Könnyű s biztos technica, a nehéz
ségek’ erőltetlen legyőzése, kellemes előadás 
olly mértékben sajátjai, minőben vele csak ke
vés társa osztozik. Ha a bensőség, kifejezés 
is azon magas fokot fogták elérni, mellyen e- 
gyébkint e derék kis művésznő’ játéka áll, rit
ka tüneménynyé emelkedendik. Előadott da
rabjai közöl mindjárt az első versenymű igen 
nagy figyelmet gerjeszte , melly a Liszt szerez
te Don Juan ábrány’ előadása által csak növe
kedett.

— Sokkal nagyobb számú hallgató gyűlt 
estvére nemzeti színházunkba , a kis csodamü- 
vész J o a c h i mot hallani, ki ezúttal is félre- 
ismerhetlenül tünteté ki gyönyörű játékában a 
géniét, melly a művészeti lángot a gyermek’ 
keblében föllobogtatja. Mert azon érzetmély
ség, érettség, művészi felfogás, és a zenészét’ 
legmélyebb mütitkaiba avatottság, párulva olly 
magas tökélylyel a kivitelben, olly gyermek
nél— csak lángész’ihletése által magyarázható. 
Jövő hangversenyei bizonynyal még sokkal lá- 
togatottabbak leendnek. Egyik collegánk m e s 
t e r s é g e s  c z i f r a s á g n á l  egyebet nem ta
lál J o a c h i m '  játékában. ,,Isten bocsássa meg 
bűnét í‘' kiáltunk fel mi is őmagával. Az elő
adott darabok voltak: Beethoven’ D versenye, 
remekül előadva ; a Pirata-capriccio, s a gyö
nyörűen előadott magyar dallamok, mellyeknek 
összeszerkesztésében újabb tanúságát adá kis 
művészünk compositori tehetségének. Hesz 
k. a. első ízben elfogultan éneklé áriáját, mint 
ezt kivált a mordent-oknál észrevevők,másodíz
ben azonban annál kielégítőbben. Benza s Pecz 
urak’ kettőse is csinosan ment.

— Nem igen népes volt ellenben ezúttal 
sem a hangászegyleti hangverseny, melly va
sárnap d. u.a redoutteremben adatott, s melly- 
nek programmját minap közlők. Talán Bosco 
ur’ délbeni büelőadása is részben oka lehetett 
a kisebb hallgatószámnak. A darabok’ előadása 
minden méltányos követelést kielégíthete. A 
hangversenyt egyleti karnagy Schindelmeisser 
ur ügyesen kormányzó.

— Folyó hó’ 26-dikán délben 12 órakor, 
mint máf említők, egy mükedvelőkbül alakult 
társaság hangversenyt adand a redoutterem
ben, melly épen azon érdeknél fogva, hogy 
ismeretlen tehetségek lépnek nyilvánosság elé, 
népesnek lenni remélhető.

— L i s z t  F e r e n c z  még e hó’ vége 
felé váratik városunkba. Bécsi hangversenyei, 
mellyeket rendszerint az éjnek színház utáni ó- 
ráiban ad, hallatlan lelkesedést szülnek a fő
varosban. Elragadok kivált magyar dalai. Ter
mészetes,- hogy a magyar vér lesz legalább is 
olly forratag, mint a jámbor szomszédoké.

—  Zeneművészet s müvészekrőli híreink 
közt kötelességünk még egyszer a távozott 
D r e y s c h o c k-ról megemlékeznünk, följe
gyezvén azon jótékonyságát; miszerint gr. Ká
rolyi GyÖrgvné ő mélt.-nak saját zsebéből 60 
pftot külde e l , a szegények közt kiosztandót. 
Dr. ur a vakok’ intézetének javára szándéko
zott még egy hangversenyt adni elutazta előtt, 
de terem’ hiánya miatt nem teheté azt.

— A művészet’ másik ága a festészet’kö
rében is van egykét közlendőnk. És pedig elő
ször is egy nagy reményeket ébresztő fiatal 
festészi tehetséget kívánunk bemutatni Z i c h y  
M i h á 1 y urban , ki jelenleg Bécsben Wa l d -  
mü l l e r  művész’saját — egészen új modorú— 
vezetése mellett halad a művészet’ szép pályá
ján, a legfényesb sikerrel. A Th. Z. egyik mü- 
értő referense igy ir felőle azon lap’ idei 43- 
dik számában: „Néhány tanulmánymunkát lát
tam Zi c h y  úrtó l,— Waldmüller ur’ műtere
mében— mellyeken a rajz’ legnagyobb nehéz
ségei erő , biztosság s correctséggel legyőzvék, 
s minden dicséretre méltók; aztán egy kis 
képecskét, melly egy, kelyhet magasra eme
lő, bortul lelkesült lovagot ábrázol, merészen, 
élethün s kifejezésteljesen festve; s végre egy, 
épen bevégzendő, nagyobb compositiót, egy 
halálra sebesült, haldokló lovagot, kinek egy 
barát szent vacsorát nyújt. Ez utósó csodála
tomat legfőbb fokra emelé, a compositióbani 
mély érzelem s költői szellem, annak drámai 
élete, a rajzbani erő s valóság , minden rend
kívüli, a legörvendetesben meglepő talentomot 
tanúsít. A kép , melly a közelebbi (bécsi) mü- 
kiállításra van szánva, kétségkívül legnagyobb 
sensatiót ébresztend. Én megvallom — mikép 
illy kezdőmunkát még nem láttam. S mint u- 
ralkodik ez ifjú a színtáblán! Minő carnatio , 
minő kezelése a világnak ! Erő és szépség cso
dásán látszik itt egyesülve. Ez ifjúban egy első 
rangú művész érik czélja felé , kiben Wald- 
müller’ új tanmódja fényes diadalt ünneplend.“ 
stb. Reméljük, hogy az ifjú magyar müvész- 
szel a legközelebbi pesti mükiállításon is ta- 
lálkozandunk, s akkor múlt év óta tett ezen 
fényes haladásáról minszemeinkkel is meggyő
ződhetni alkalmat szolgáltatand.

— A műkiállítás idén nyárhó és nyárutó 
hónapokban leend. Megnyittatik ugyanis nyár
hó’ elején s tart a következő hó’ végéig. A mű
vészek a beküldési feltételeket olvashatják a 
borítékom hivatalos tudósításból.

— ürömmel értettük azon kellemes hirt, 
hogy a Czélkuti’ Madonnájának megvételére 
kellett 60 darab arany már együtt van. A szép 
szobormű tehát benn marad hazánkban , s a 
nemzeti museum’ becses tartalmát fogja sza- 
porítni.

— Végül egy hires olasz énekesnőnek vá-
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rosunkba érkeztéről tudósítjuk szemlénk’ tisztelt 
olvasóit. Ro n z i  de B e g n i s  asszonyság, 
a bécsi olasz opera megnyitása előtti néhány 
hetet Pesten töltendő, közlünk mulat. Ronzi assz. 
Olaszhon’ legelső énekesnőinek egyike, kinek 
neve nem csak Italia’ minden nevezetesb , ha
nem Europa’ többi városaiban is mint nagy | 
liirü, ismertetik. A színház’ igazgatósága való- J 
ban lekötelezné a magasb operaélvek’ barátit, 
ha e hires művésznőt megismertetné főváro
sunkkal, ki, reméljük, nem fogna a föllépés
től vonakodni, ha arra felszólíttatnék. Ismétel
jük, mikép a Ronzi név a eartello’ elsőji közt 
áll.

mm mk.
ÁCZ. tavaszelő’ kezdetén. íme 
néhány szó a váczi tánczal- 
mak’ eredményéről. Váczon 
— hol az utcsináláson kívül 
az előre haladás nem csak 
szellemi-de anyagilag is moz
gásba jött— e múlt farsangon 

minden úgynevezett „ n o b e l  b á l 11 jótékony 
czélra volt intézve' Legelsőt télhó’ 13. a nép
szerű s szeretve tisztelt P. E. főszolgabíró ur 
rendezé , mellynek tiszta jövedelme a létesülő 
kisdedóvóintézet' javára volt szánva; erre u- 
gyan igen kevesen jelentek meg , melly példát
lan részvétlenség miatt a váczi közönség mél
tó megrovást érdemlene, ha ezen hibáját ké
sőbb jóvá nem teszi vala az ugyanez üdvös in
tézet részéről, télutó’ 24. tartottra nagy szám
mal történt megjelentével. E két rendbeli tán- 
czalmak’ tiszta jövedelméből a tőke’ gyarapítá
sára 152 pft maradt. Köszönet érte a lelkes 
főbírónak !

A ,Társas kör1 részéről télhó 26. adott 
bál — melly e lapokban már említve volt— 33 
pftot jövedelmezett. — Ezen öszvegből — ha e- 
gyéb jótékony czélra el nincs szánva — bizo
nyosan a ,Magyarkákkal‘ megkezdett = 0  féle 
könyvtár fog szaporíttatni; lehet, hogy az ed
dig nélkülözött Honderűt is abbul fogják meg
hozatni.... Ezen körnek néhány tagjai megunván 
a káptalanrészi serfőzőnek ide adni szokott 
rósz serét, a nagyrészi serfőzőtül vettek egy 
akót, s pinczébe letétették. — Ezt az illető ser- 
házbérlő jogsértésnek találván , a hordót lepe- 
csételtette, de feledé, hogy ildomos emberek
kel van dolga , kik a bepecsételt hordót is ki 
tudják üríteni. így is történt, a nélkül hogy 
a pecsét legkevesbbé megsértetett volna, a sör 
elfogyott, t. i. az alsó csapon bocsáttatott ki.

A tánczalmak’legnépesbjei voltak az éji kivilá

gítás ügyében fáradozó derék társulat által elő
fizetés mellett télutó’ 1. 15 és 22-kén rende
zettek, mellyek 272 pft tiszta jövedelmet hoz
tak; s ebből lehet következtetni, mikép a vá
czi közönség a világosságot szereti; ámbár a 
városi hatóság még sem bírja meglátni, hogy 
a kis váczi vámuton még akkor is agyig ér a 
sár, midőn a vámon túli országúiról a szántó
földekre kitérő tilos út porzik, s a vámház mel
lett talán gúnyul hagyott sárpocsolyába akár- 
mellyik becsületes hintónak első kerekei elbuk
hatnak.— Majd a jó idő ezután segít rajta, s 
az érdemes hatóság a sánczokbul a sarat az 
út’ közepére hordatja , hogy jövő őszre annál 
beebb sülyedhessen a kerék ! — o te várva 
várt vasút, jőjön el a te országod! Legköze
lebb értesiilénk , hogy Yerőczétől PozsonigTa- 
lakini vállalta föl a vasúti munkálatot, hogy 
három év alatt a földmunka s hidak tökélete
sen elkészülendnek, s igy négy év múlva meg- 
nvittatik a közlekedés ; — adná Isten !

DUNATÁJI.
— DEBRECZENI HIRCSENGŐ. Kedves 

Irmám! Irád, hogy gyakrabban tudósítsalak 
debreczeni társaséletünkről. Nem tudnám meg
tagadni kivánatod’. De mit írhassak érdekest 
társaséletünkről, mellyet még most is régi mo
dorában találnál, s nem tudom meddig fogsz 
úgy találhatni. — Nem akarom ezzel azt állíta
ni , hogy mégis legkevesbbé sem emelkedett 
volna ki magának való modorából, mert e r re ,
— ha nem is szép, de mégis reményünk van. .

Tánczvigalmaink nálunk is elmúltak, s 
helyünkben mást-néztünk tánczot járni, ki csak
ugyan különben járja mind a csárdást, mind 
más magyart, mint mi; értem Tó t h  S o má t ,  
a nemzeti színházi táncziskola' növendékét, ki 
színházunkban estenkint föllépett.

Tudom színészetünk is érdekel, erről so
kat mondhatnék , nem is. — A társaság , mióta 
Feleky megérkezett sincs rendében, mert egy 
része Káliéban, másik része helyben működik, 
s igy egyikből sincs semmi, jó darabokat nem 
adhatnak, hanem holmi Amo r o s u s ,  E l e v e n  
h o l t  h á z a s p á r ,  stb darabokkal untatnak 
bennünket. — Mi tehetséges F e 1 e k y n két saj
náljuk , ki e rendetlenség miatt nem tüntetheti 
úgy ki magát, mint tudhatná, valamint szép 
neje sem, ki pedig sokaknak már is kedvencze.
— A comicumban C s i s z á r t  kell megemlíte
nem, mint kitől ezen szakmában — még fiatal
sága mellett — sokat várhatni; túlságba ő nem 
megy által, mégis jóízűen megkaczagtat ben
nünket. P r i e l l  C o r n e l i a  mindez ideig ná
lunk van , de a telet leginkább betegesen tölté 
e l , mit tudom sajnálni fogsz, ki e szép tehet
ségű művésznő’ sorsa iránt olly nagy részvétet 
tanúsítasz. — Ha én Fe l e k y  volnék, vagy 
rendre utasítanám társaságom’ tagjait, vagy
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másokat, kik rendet szeretnek, vennék magam 
mellé. DEBR. PAPRIKA.

—«»8®©®8>e—

T H A L I A .

ben sajátjává tön. Ajánlja őt bátrabb mozgása 
is a deszkákon. Egyébiránt mindketten a leg
kedvezőbben fogadtatának , mi egyfelől nekik 
buzdító Ösztönül kell hogy szolgáljon , másfe
lől derék énekmesterük Guglielmi urnák fára
dalmáért a legszebb jutalom.

— 7. Ha ml e t ,  szomj. 5 flvb. Shaks-

Télutó’ 26. Né g y  Ha y mo n f i .
— 27. Ör ö k s é g .
— 28. Eg y  s z e k r é n y ’ r e j t e l m e ,

! népszínmű 3 szakb. S z i g li g e t  i t ő 1. Komló-
sy Ida javára bérszünetben először. Bővebb 
tartalmát olvasd fönebb.

Tavaszelő’ 1. S z e k r é n y ’ r e j t e l m e ,  
másodszor.

— 2. F é l r e i s m e r t  l á n g é s z ,  vj.
3 flvb. Degrétől.

— 3. Bál é j ,  nagy opera 5 flvb. Glo
tzer kartanító’ javára. E kellemes zenéjü dal
mű még mind nagy vonzerővel bír, habár 
Olaff herczeg régi kis hírében nem kevéssé fo
gyatkozott immár, az utósó fölvonás’ kiállítási 
fényepedig ugyancsak ellankadt. Kevés, az 
is kopott maszk, rósz tánczok, semmi elmés 
újdonság. S c h o d e l n é  assz. volt csak, most 
is, mint mindig, az elragadó Amália. L ász  Ió
né assz. kivált ha még egypárszor lesz alkal
ma az apródot énekelni, minden eddigi elő
deit hamar elfelejtetendi.

— 4. L á z á r  p á s z t o r ,  dr. 5 flvb.
— 5. Zo l k y ,  a v é n  d i á k ,  színmű 

2 flvb. Maltitztól, utána D r e y s c h o c k ’ hang
versenye. Lendvay ur Zolkyt igen jól adja va-
la , ha az érzelgéstől annyira elkapatni nem 
hagyja magát, de igy nélküleznünk kelle nála 
azon férfias resignatiót, lemondó nyugodtságot, 
melly e jellem’ sajátja. Zolky nem lehet olly 
siránkozó. Komlóssylda kisasszonyt nem érthet
tük, olly halkan beszélt, legtöbbnyire a szín
falak közé. Hogy a színész urak s úrnők egé
szen előre lépnének ki, a lámpák elé, ezt már 
alkalmasint nem érjük el soha,— hiszen hány
szor kértük már arra mindnyájokat! A hang- 

1 verseny szokott érdekességü volt. Hesz Róza 
k. a. azonban nem látszék készülve lenni ének
darabjára.

— 6. B áj i t a l ,  víg opera 2 flvb. Do
nizettitől. R e s z l e r  ur mint Nemorino s L o -

í  v a s s s y  k. a. mint Adina első színi próbájo- 
kat tevék. A tenort érthető ének, kellemes 
és terjedt hang, erőltetés nélküli könnyűség te
szik kedvessé : ezekhez szorgalom, tanulás kell, 

s czélját a kezdő ifjú nem tévesztő el. Lo- 
vassy k. a. gyengébb hangú még, semhogy ele- 

/V> gendő hatással használhatná azon szép ügyes- 
v j '«  ségel, mellyet már is az éneklés’ mesterségé- j

pearetől.
— 8. E gy  s z e k r é n y  r e j t e l m e ,  

harmadszor.
— 9. Ma t il d , dr. 5 flvb.
— 10. F ö l d s z i n t  é s  l e b ú j ,  vigj.

1 flvb. Diósytól. S z e n t p é t e r y  s L á s z l ó  
urak’ kitűnő humoru játéka által igen mulatta
tott. Utána D re y s c h o c k ’ hangversenye.

— 11. Ö z v e g y ’ f é r j e ,  vj. 1 flvb.
E kis vígjátékocska igen kereken adatik. A mű
ködők' mindnyája kitünően jeles. Dreyschock 
ur ma utólszor hallatá magát, megint elragad
va mindenkit.

— 12. E z r e d ’ l e á n y a ,  víg opera 2 
flvb. Donizettitől.

—  13. R o m e o  és  J u l i a ,  szj. 5 flvb. 
Shakspearetől.

— 14. H u n y a d y  L á s z l ó ,  nagy o- 
pera 4 flvb. E r k e l t ő l .  Az előadás ismere
tes. Sem jobb, sem roszabb nem volt , mint 
máskor, kivéve mégis Pecz urat, ki csakugyan 
jóval kellemesben , szabatosabban , hatályosab
ban énekel egy idő óta. Örvendünk, hogy e 
szép tehetséget a kitartó előrehaladás’ pályáján 
szemléljük, mellyen egyenlő arányban lialad 
vele a közönség’ kedvező méltánvlata is.

— 15. E g y  s z e k r é n y ’ r e j t e l m e ,  
negyedszer.

— 16. D o n P a s q u a 1 e , víg opera 3 j 
flvb. Donizettitől. Tele házban nagy tetszés 
közt, igen jól adatott. Valódi örömmel élvez
hetni illy előadásokat. Paksyné assz. bizton 
legjobb szerepének tarthatja Norinát. Benza
ur a neveltetésben kifáradhatlan comicai erejé
vel , Füredv ur igen kedves könnyűsége s fesz
telenségével , minden kivánatot kielégítnek. Pecz 
urnák Ernesto hasonlag legjobb szerepei közé 
tartozik. Minden szám a legnagyobb praecisió- 
val lön énekelve. Igen szemboszantólag rínak 
ki a karokban a fehér parókák közöl a fekete 
nyírott fejek. Nem lehet minden személynek 
— mint kellene — lisztporos parókát föltennie?

-Ü Y .







A SZÍV’VILÁGÁBÓL.

11. A S Z E R E L E M ’ J E L L E M E .
(Folytatás.)

A szerelemnek leginkább a világ előtt 
vannak titkai. Még akkor is, midőn e köl
csönös viszony’ kinyilatkozása miatt többé 
semmi rósz következményektől nem tart
hatni, elvonni ügyekszik azt az újságvá
gyók, irigyek s fecsegök’ szemei elöl. Sok
kal szentebb az, mint hogy a tömegnek, 
melly azt felfogni s illöleg megítélni leg-, 
kevésbbé tudja, s csupán hitvány idötölté- 
si anyagnak, szószátyárság’ eszközének 
használni képes, átengedhetné egész nyil
vánosságban. Ki ne ismerné embertársa
inknak azon barátságtalan kedvtöltését, 
mellynek következtében olly igen hajlók 
idegen dolgokba beavatkozni, s milly szí
vesen eszközlenek ott zavarokat s felbom
lásokat, hol az még legkevesb érdekük
ben sem áll, s mennyire irigyek olly tár
gyakban, inellyek’ birhatásával önmaguk 
nem dicsekedhetnek. De ha több oka nem 
volna is magát eltitkolni, mint hogy beszéd’ 
tárgya ne legyen — ez már magában elég 
arra.

A szerelem’ boldogsága annál tisztáb
ban élvezhető, minél titkoltabb az. Teljes 
igaza van a költőnek, ki igy énekel:

„Titkon nyílnak az életnek 
Legszebb rózsái * —  •

A legmagányosabb, elvonultabb' hely 
legkedvesebb a szerelem előtt, s maga ez

t édes titok egy új kötél, melly a sziveket 
még szorosabban együvé fűzi.

A szerelem’ hallgatékonyságát mi sem 
múlja fölül. A legbeszédesebb hölgy elzár- 
kozottá lesz, mintha nyelve köttetett volna 
le , hol szívviszonyuk’ körülményei érde
kelteinek. Nem ígéret, nem fenyegetés, mi 
sem kényszerítheti öt nyilatkozatra. S ez 
az egyetlen eset, hol a szerelem is képes 
színlelni. A leggondosabb vigyázó meg- 
csalatik, a legravaszabb gyanakodót rásze
di elfogulatlan viseletével, s a fondorság’ 
éles belátását fölülmúlja.

Elmés a szerelem mindannak föltalá
lásában, mi a kedvest boldogíthatja, de 
mennyivel inkább a világ’ leszedésében!

A szerelem teljes b i z a l o mma l .  Min
den gyanakodás távul van tőle. A szív csak 
annak adhatja magát egészen át, kitől üd
vét teljes bizodalommal várja. Megismeré 
a szerelmével ajánlkozó szív’ egész be
csét, s ezentúl rendíthetlen hitével csügg 
rajta. A valódilag szerető meg van arról 
győződve : hogy akkép szerettetik, a mint 
ö szeret; és saját szerelmének hitében kell 
kétkednie, hogy legkisebb gyanúnak is he
lyet adhasson. Az érzéki vágyak s indula
tok vezette szerelem — ha ugyan ez an
nak nevezhető — gyanakodó, mert önzés
sel jár együtt. A kevélység könnyen sze- 
relemféltövé válik, mert a szerelemben in
kább a kitüntetést, mint a szivet becsüli, s 
legkisebb kedvezésben, mellyet mások’ i- 
rányában lát, — mitől azonban a valódi 

1
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szerelem mit sem tart — már jogainak 
megszorítását s veszélyeztetését látja. — 
A szerelmesnek eszébe sem juthat, hogy 
kedvese, boldogságánál egyebet csak akar
hatna is, mert önmagáról tudja : milly drá
ga előtte annak boldogsága, kinek kebel
nyugalmáért mindent föláldozni kész.

Mindé" mellett a szerelem nincs némi 
n y u g t a l a n s á g  nélkül. A legmagasb 
boldogság’ öntudatában is fölmerülhet a 
gondolat : hogy ezen boldogság is meg
semmisülhet. És gondolata annak : hogy 
talán puszta barátság, tisztelet lehet az, 
mit mi szerelem gyanánt ölelünk — kivált 
a szerelmi viszony’ s egymáshozi közele
dés’ elsőbb pillanataiban nyugtalanítólag 
támad.

A szerelem’ tartózkodása s szemér- 
metessége, eleinte gyakori félreismeré
sekre adhat alkalmat. Némi szükséges el- 
zárkozottság s látszólagos hidegség, egy- 
kedvün nem hagyhatják a kebelt, melly e-  
lött ezeknek történetes indokai ismeretle
nek. És hogyha még akadályok is jönek 
közbe, mellyekkel a szerelemnek rendesen 
megvínia kell, vagy mellyek’ bekövetkezé
sétől elölegesen tarthat, nyugtalanságai, 
természetesen, szaporodnak. Hol az élet’ 
boldogsága tétetett játékra, ott bizony ba
jos dolog hidegen s egykedviin maradni.

De mindezen aggodalmak megszűnnek, 
minél inkább közelednek a szerelmesek 
egymáshoz, minthogy a bizonyosság:hogy 
egymást csakugyan valódilag szeretik, tisz
tító napként sugárzik át aggodalmaikon, 
míg végre teljes bizalomnak adva át ma
gukat, minden kétségeik eloszlanak. Azon
ban még ekkor is támadnak nyugtalansá
gai a szerelemnek. Ugyanis mennyi ked
vetlenség érheti szerelmesünket : ő beteg 
lehet; megsértethetik mások által; lehet, 
hogy tőle el kell válnia ; s ég tudja, az 
emberi élet’ mennyi bajainak, kedvetlensé
geinek lehet ezenföliil kitétetve! Hisz mindé 
bajok ellen még a legtisztább érzelemnek 
— a szerelemnek — sincsenek villámhárí
tói. És eljövend egykor az enyészet, s jég
hideg kezével széttépi egymástól a forrón

szerető sziveket. S milly hamar, milly vé
letlen történhető e z ! A midőn a jelenben 
még olly boldog szerelemnek csak gyötrő 
emlékei s fájó panaszai maradnak főn. —

A szerelem mindvégig megtartja nyug
talanságait, apró aggodalmait. Ezek nélkül 
boldogsága is kevesbbé volna elragadó. A 
gyöngédségnek több életet s meghatóbb 
kinyomást, örömeiknek több varázst köl
csönöznek azok.

A szerelemnek mint egyik szép sa
játsága említhető a m e r e n g é  s. A világ 
érdektelen előtte, benyomásaira csak any- 
nyiban figyel, a mennyiben azokból anya
got vehet kölcsönös lételük’ felékesítésé
re. Tekintete magába mélyed e l, s minden 
más iránti zárkózottságra mutat. Érzelmei 
mindig lekötve, gondolatai elfoglalva van
nak, a nélkül hogy megerőltetést szenved
nének. Helyezetük’ átgondolása, boldog
ságuk’ élvei, kedvese körüli gondjai fog
lalják el egész valóját, de a legboldogabb 
érzemények’ egész gazdagságát árasztva 
el kebelvilágában. Minden érzeménye gon
dolattá válik, a nélkül hogy életfriseségét 
elvesztené, s minden gondolata legszeb
ben párosul a valósággal. — Szerelmesé
nek képe mindig előtte lebeg. S olly gaz
dag tárgy ez, melly körül mindig van mit 
nézlelni, gondolni, vagy legalább — álma- 
dozni. S mi édesebb a szerelem’ álmainál?

A szerető leány társaságban is magá
nyosan van; hol mindenki figyelmes, ő szó
rakozott, s midőn mások mulatnak, ö egé
szen más nézlelödésekbe mélyed el. Ezért 
rendesen kerülni is szokta a zajos körö
ket. 0  magányban szeret lenni, s magát 
kedves képekkel foglalja el, vagy édesbus 
vágyaknak engedve át magát, titkos kö- 
nyeket sír. A szerelmes’ világa önszivé
ben van.

De szerelme’ tárgya iránt a szív fö
lötte közlékeny. A szerelem’ legboldogabb 
perczei, az egymássali meghitt társalgás
ban, a szív’ meghitt ömledezéseiben köz
pontosának. Ezer kicsiségek, mellyeket 
mások figyelemre sem méltatnak, előttük 
legfontosabbakká válnak s okot szolgál-
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tatnak a legérdekesebb nyilatkozatokra. Mit 
már rég tudánk, kedvesen halljuk azt is- 
mételtetni a kedves’ ajkairól, s mit egye
bütt történni láttunk az életben, a nélkül 
hogy megilletödtünk volna, az ha szerel
münk’ tárgyával történik, megragadja szi
vünket. A szerelmeseknek örökké mon- 
danivalójok van, — a szív’ beszéde s ke
belviláguk’ gazdagsága kifogyhatatlan.

Szerelemben a kedélyeknek egyesül- 
niök kell. Miként lehetne ez kölcsönös nyi
latkozat nélkül? Ezek által ismerhetik meg 
egymást a rokonlények, kik egymásért lát
szanak teremtve lenni. A tulajdonok, mely- 
lyek személyi becsüket emelik, tisztábban 
tűnnek igy elő, — a rokonszenv’ legtitko
sabb hangjai lelkűnkbe hatnak, s főleg a 
nemi különbség’ szellemi jellemvonásai — 
mellyek által köttetik a szerelem — ezek 
által ismertetnek meg csodás szépségük
ben. A hölgy’ szendesége, gyöngéd vidor- 
sága, a férfiú’ szilárd komolysága folynak 
itt össze, s az élet’ könnyű, de mégis gon
dolatteljes játékának színpada egész sok
oldalúságában kitárul előttük.

A szerelemben minden beszéddé válik. 
Egy tekintet, arczvonás, kézszorítás stb. 
gyakran beszédesb mint a szó, s legmé
lyebb hallgatás mellett többet fejez ki, mint 
gyakran a leghosszabb, virágos beszéd. 
Még élettelen tárgyak is, érzelmeik s gon
dolataik’ közlésének s megértetésének esz
közeiül szolgálnak. A legcsekélyebb aján
dék gyakran legfontosabbá tétetik az ál
tal, hogy a legérdekesebb közlések’ esz
közéül használtatott.

cséretszava kielégítő. Nem buzgólkodó, de 
szavaiban az erény önkint ajánlja magát. 
Nem készül reá, mit kelljen kikerülnie, mit 
tennie — természeti tapintata legbiztosb 
útmutatója.

Ollykor a s z e r e l e m ’ k ü l ö n ö s s é 
g e i r ő l  s s z e s z é l y e i r ő l  is szó téte
tik. De a valódi szerelemnek nincsenek 
szeszélyei. Az mindig egyforma, s elég e- 
rövel bir, bármilly gonosz daemon’ sugal
latainak is ellentállani. — Az é r z é k i 
s é g n e k  vannak csupán szeszélyei, mely- 
lyeket majd beteges testi állapot, ki nem e- 
légíthetett követelések, élvezetcsömör vagy 
a kedves’ tettetett vagy valódi hidegsége 
szülnek, vagy csupán álarczul szolgálnak, 
melly alatt a szív még inkább behálóztat- 
hassék. A h i ú s á g n a k  is megvannak sze
szélyei : hogy velők kaczérkodhassék. Most 
komoly, majd könnyelmű, megelőző svisz- 
szataszító, nyíltszívű s elzárkózott, tüzes, 
majd hideg— a mint jónak látja; — mind
erre képes, mert mindezt — jól betanulta.

A világ előtt a szerelem’ lényege gyak
ran merő rejtély, az igaz, mert a világ’ né
zeteitől, érzelmeitől s véleményétől vajmi 
nagy eltérést képez. De a szerelmeseket 
ez épen nem nyughatlanítja. —

A szerelem, minden történetes tüne
ményei mellett is, valódi jelleméhez min
dig hü marad.

EMLÉKLAPOK EGY FŐRANGÚ 
HÖLGYHEZ.

(V É G E .)

A szerelem’ beszéde, mint maga a sze
relem, gyöngéd, komoly, szerény, igaz, 
nyílt, de illő helyén zárkozott és aggályos. 
Mit kifejez, szívbül jő, valamint a modor 
is, mellyen kifejezései történnek. Legtisz
tább erkölcsiség s legbensöbb jóakarat’bé
lyegét nyomja mindenre. A szerelem’ be
széde nem művészi, de mégis szép; mert 
szépen érez s gondolkodik; a szellem, melly 
lelkesíti, csak szépet, csak bájosát teremt
het. Mit se túloz, de legmérsékeltebb di

xxxiv.
Olvastad ezt mind ? —  úgy boldog vagyok. 
Mert ennyi láng ! — rá egy szikrát -— kigyúi. 
Mert lelked így lelkemmel társalog,
S el nem mehet v o n z ó  fájdalmitul.
E két lélek! ha egykor változik :
S z a k í t s d  el, é g ! midőn t a l á l k o z i k !

XXXV.

Gyötrelmeit lelkemnek olvasád.
Láttad szerelmem’ olthatlan tlizét,
Ezrednyi rész menjen szivedbe át,
Lángodtul mind az öt világ elég,

*
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S a pusztaságon k e t t e n  maradunk ~
S magunkból ú j e l s ő  p á r t  alkotunk.

XXXVI.

Olly halk a tenger, nincs rajt semmi nesz, 
Kincsét kirablák, legszebb gyöngyeit;
Mit fölvet eztán, (nem gyöngy) é l t e m  e z ; 
O fogd ki őt, előtted úszik itt.
De hogyha, hölgy ! nem boldogíthatod — 
T a s z í t s d  l e e b b ,  áldottabb lesz karod.

HIADOR. ‘)
— —

EGY FESTŐ ÉLETÉBŐL.

dogul; de ö föntartotta, felküzdötte magát 
önfajának hatalmas erejével, mint a láng
ész , — ö virágzott. És már mozogni kez
dett kelyhében a gyönyörű madárka, — v i
har keletkezett; és már röpülést kísérté
nek gyönge szárnyai, — a vihar ordított; 
és röpült és fölröpült, — egy mennykö 
csapott a virágosára . .  Szegény Junghoja ! 
szegény Junghoafung!

És szegény Báld! hiszen a te számod
ra is illy keserű napok jutottak !

*

Eredeti beszély

J O D O K T U L .
i.

zegény Báld! a te szá
modra is keserű napok 
jutottak!

Yan Chinában Chingtu’ 
városa mellett egy virág- 

rfaj, Junghójának nevezte
tik. Mikor bimbaja fölpat

tan, csészéjéből madárka röpül ki, melly 
benne született; ezt pedig Junghoafungnak 
híják. És szép e madárka színeinek festői 
pompájában, szép, miként az Isten’ mada
ra. Hajh de olly rövid a kedves madárká
nak élete, mint a virágé, melly öt saját 
keblében melengető életre. Mikor a virág 
elhervad, a madárkának is meg kell halnia.

Yan-e találóbb jelképed o szerelem!
Nőtt nem régiben Chinában illy virág- - 

csa, de iránta a sors olly igen mostoha 
volt. Szikla’ tövéhez ültető, melly délelőtt 
elfogta előle a jótevő napsugarat, s izzad
sága’ nedűjével rothadásnak indította; dél
után pedig a helyett, hogy enyhe árnyé
kával mérsékelte volna fölötte a veröfény’ 
parázsát, rá kétszeres hőségben vissza
verte azt. Szegény virágosa milly sokat 
szenvedett! Szélsőségek közé kelle esnie, 
pedig szélsőségekben csak a lángész bol-

') E becses, egy egészet képező költemények, 
egy külön füzetkében megjelenendök, már saj
tó alatt vaunak s nem sokára kaphatók Iesz- 
nek- S z e r k.

Az 1844—diki őszelő’ derekán Rudná- 
ra rándultam. A betegek közöl egy vak fér
fi érdekelt leginkább. Fekete, tömött, félig 
göndör hajzata rendezetlen csomókban bujt 
széles karimáju kalapja alá, mellyet egy 
nyakán átkötött madzag fityegtete hátán. 
Kabát idomú szürke, bő fölöltönyét szíj szo- 
rítá derekához, lába sarútlan vala. Marká
ba hosszú zarándokbot simult, mellyre tá
maszkodva jól esett neki a pihenés, mert 
messziről jött. Közép nagyságú termete iz
mos , arcza halvány volt, mellynek sziláit 
vonásain a szenvedésnek félreismerhetlen 
kifejezése vonaglott át. Mellette igen fia
tal vándorlegény ült, ki csupán könyőrü
letből néhány napra vezetőjéül ajánlkozott.

— Ön messziről jő — mondá a rud- 
nai csoda.

— Poroszországból.
A könyvet, mellyet a vak ekkor keb

léből elövona, átlapozok. Ázsiában s Je- 
rusalemben létéről szóló bizonyítványokat 
találánk benne.

A rudnai csoda megtapogatá üterét, 
tenyerével gyöngén átérinté mellét, erő
sen nézett szemeibe, mellyeknek fényét 
vastag hályogok vonák be s szóla:

— Ön szemein kívül még tüdejében is 
szenved.

— A sok gyaloglástól.
Copiát s utravaló pénzt nyomott az 

emberszeretö pap a vak’ markába, s ez ka
lauzával eltávozott.

Ránk sötétült már, mikor lovaim n. 
Tapolcsán’ barátságos sarát gázolák ke
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resztül a gyógyszertár’ irányában. Vak is
meretlenünket pillantani ismét meg; egyik 
kezében a bot’ fejét fogá, mellyen vezet- 
teték, másikban orvosszereit vivé.

— Ön szives lesz engem követni — 
szólítám öt.

Nem válaszolt, de sarkaimban jött.
A csárdának is ronda vendéglőben 

szobát nyittaték az ö s vezetője’ számára. 
Én a szomszéd szobában szállásolék.

Együtt esteliztünk. Ö komolyan, mond
hatni hidegszárazan válaszolt koczkázta- 
tott kérdésimre.

Ez ember mindinkább kezde érdekel
ni. Mintha tudta volna , hogy arcza fájó 
kiket árul el, nyugodtságot erőltetett. — 
Mondhatom, nem kandiság, őszinte rész
vét tévé tudakoló kérdésimet ajkimra :

— Szemei nem rég szűnhettek lelke’ 
kiséröi lenni.

— Egy év óta.
Év alatt sokat szenvedhetünk, kivált 

mikor szem s tüdőn kívül az embernek tán 
szellemi része is fáj.

Önkénytelen szivéhez kapott. — lí
rám! ön estebédjeért igen tulcsigázza kö
veteléseit — szólt ingerülten.

Sértő szavai megleptek. Megbántam 
tettem’ s csak igazolni akartam magamat.

— Ön bárki ^másnál többet szenved
het, s lehet, hogy önben egy szenderiilö 
hurt fájdalmasan rezgettem fö l; de szava
im épen úgy nem számítvák ingerlésére, 
mint igaz bennem a részvét, mit ön iránt 
első látása óta növelék lelkemben. Ön en
gem félreismert. — Szobámba indultam.

— Férfiú ön? irántami részvétet em
legetett, távozásával fogja azt bebizonyítni ?

— Sorsát nem tudom, hogy benne osz- 
tozhatnám; részvétet tőlem hát nem köve
telhet. — Mentem.

— Ön jói beszél; uram, ön maradni fog.
— Ön szerencsétlen.
— Ki mondta önnek azt? és van-e 

boldog lény e hitvány földön, és boldog-e 
ön? — ha nyomoru az élet, nehéz azt el
viselni; ha boldog, fáj a vesztés’ tudata; 
nem egyre megy ki mindkettő?

— Ön egy pessimista’ elvét mondta 
ki, illyenné pedig csupán keserű tapaszta
latok teheték.

— Mond valamit uram, de a keserű 
gyógyfű egésségre; a keserű földi élet 
örökké boldogra; és a keserű tapasztala
tok ép életismeretre vezetnek.

— Egyoldaliira, igen.
— Annál is, ki az öröm és fájdalom

nak tengerét emészté föl önmagában?
— Illy nagyszerű tapasztalatra ön még 

kiskorú.
— Keblem’ mennyországát tárjam ki, 

az orkánt kergessem föl, melly azt leta- 
rolá? Uram! ön magas árt szab hitének.

— Az árt elengedem — hiszek.
— Szánalomból! Uram! e koldusfillér 

sebzi önérzetemet. Ön engem meg fog hall
gatni.

— Hogy sebe’ kérgét fölszaggassam, 
hogy beteg tüdejét kimerítsem! — nem.

— De hogy önt, ki előbb meleg rész
vétet emlegetett, szívtelen szájhősnek, há
záig gyávának ne kelljen bélyegeznem, igen.

— Elég! szivem nyitva áll;beszéljen.
II.

Poroszország’ egyik kisszerű falujá
ban születtem. Korán elhunyt szüleimtől 
nem öröklöttem egyebet nyomoru életnél. 
Ha a helybeli lelkész, ki olvasni, írni taní
tott, rajtam nem könyörül, koldulni mehe
tek. Ez apró szolgálatokat végeztetett ve
lem, de korán átlátá, hogy dolgozni nem 
születtem. Ha rajzolt, nem tágíték oldala 
mellől; ha sétálni ment, elővontam fösté— 
keit, ecsetét, képeit. Égtem rajzolni, ég
tem a festményekért. Hatalmas szenvedély 
kapott meg, utánfüsteni képeit. Egyszer 
rajtkapott s mondá : kár érted, benned 
használható festő veszelödik el. Szavai ve
lőmön ütöttek keresztül, s örök viszhanguk 
erőt lehelt telkembe. Lefestém falunkat, le 
tájunkat, le eszményképeimet. Mondjam-e, 
hogy a jó öreget hamar elértem, hamar fö
lülmúltam ?

— E képek Olaszországból jőnek — 
mondám, vizsgálva mintaképeim’ czimira- 
tát, — ott jól fösthetnek.
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_Az a föstészet’ központja, ott sok

ra vihetnéd.
Új világ támadott bennem, lelkemben 

nagyszerű lángot érzék fölcsapni — ég
tem Olaszhonért.

Könyörögtem, rimánykodtam lelkész
atyám előtt, hogy vinne Olaszországba; 
hiában; csekély jövedelme nem engedé. 
Egykor, már tizennégy éves valék, öre
gem fürdőre utazván, magamra maradtam.

Föstményeim, rajzszereim, papír s más 
szükségesekkel fölkészülten útnak ered
tem. Sokat hányódtam. Lelkem elé két rögz- 
eszme tűzte ki magát: Olaszhon és fösté
szet; körülök forgott az én világom. Mit 
nekem a koplalás, mikor egy homályosan 
nagyszerű sejtés éteté lelkemet! — és 
mentem és rajzoltam és koldultam inkább, 
hogysem csak egyet adnék is el bálvány
zott képeimből.

Egyik gyönyörű reggelen kis forrás’ 
martján ébredtem föl. Egy természet csi
nálta amphitheatrumot láttam előttem. Tör
pe hegyek, sziklák álltak félkörben, melly- 
nek egyik végét a másikkal az egyenes 
ágyú forrás’ ezüstszalagja köté össze. A 
forrás széles alapzatu sziklaszálból serke- 
dett elő, melly egy csupasz dombbal össze
nőve gulaalakban óriásodott a felhők felé. 
Csúcsán, meliyre csak napsugár és sas 
szállhatának, szemeket verő fényben ezüst
kereszt csillámlott, a kelő naptól megara
nyozva. Nagyszerű ij volt az egész, a ter
mészet’ kezében, ivét a hegyek’ félköre, 
idegét az összekötő forrás, s reá a nyilat 
a grotesk sziklaszál képezék; egy ij volt 
ez, melly biztosan czélzott, s a természet’ 
csodáira fogékony lélek’ lelkét hatotta át. 
Megbüvöltetém. Papirt, ecsetet ragadék — 
föstöttem. A tájkép’ vázlata megvolt; de 
hol a fösték, melly híven adja vissza a ter
mészet’ színeit? A sziklák, a hegyek, nap- 
támadatban aranygözbiil fejlettek ki, a for
ráson átlátszó rózsaszínű ködfátyol lebe
gett, föstékem goromba volt; mert hiszen 
mi a legfinomabb fösték is a természeté
hez mérve? — pislogó gyertyafény a tisz
ta napsugárhoz! Megcsináltam a gőzt, hajh,

de mikép adjam meg neki a napnak ara
nyát? — Megvan! kiálték lelkesülten, s 
ecsetemet a forráson úszó rózsaködben 
tartottam, hogy megnedvesüljön. Ez a ter
mészet’ színe lesz, igen, igen! — s rajt
tartottam sokáig, sok á ig-------

— Mit csinálsz fiú?
Fölpillanték. Pompás határban pom

pás urat s még pompásabb leánygyerme
ket pillanték meg.

— Természetim föstéket ..
Kiszálltak, megnézték képeimet.
— Adja e képet, adja nekem! — es-  

dekle a kis gyermek.
— Ne bántsd Bella, bepiszkolnád — 

inté apja.
Bella körülbelül hatéves volt.
— E kép csak két árért eladó : ha 

megengeded hugocskám, hogy ecsetemmel 
arczod’ gyöngéd bíborát letörüljem, hogy 
ezen megkezdett képemen itt a kelő nap
nak színét vele utánozhassam, tiéd a kép ; 
vagy ön uram vigyen el engem Olaszhonba.

Az öreg mosolygott.
— Mit akarsz ott?
— Föstészszé lenni.
— Akarsz-e velem jöni?
— Olaszhonba?
— Nem; de jó dolgod lesz.
Én Bellára, ez meg rám nézett, is

mét olly szépen kérve képemet; már is ne
hezen esett volna tőle megválnom. Nem 
tudtam felelni.

— Jöj el velünk, jöj hozzánk — kére 
Bella.

— Elvisztek Olaszországba?
— Nem lehet — szólt az öreg.
— Jobb lesz, ha nálunk maradsz — 

mondá a gyermek.
— Hah ! a gyönyörű kis teremtés ! Fe

ledkezve ecsetemet ragadám, s félig bevég- 
zett képemre a sziklaszál’ csúcsán fénylő 
ezüstkereszt mellé Bellát kezdém rajzolni, 
úgy, miként előttem állott — könyörögve.

— Mit művelsz ?
— Uram! el kell válnom önöktül, mert 

nem visznek Olaszországba— tőled is Bel
la húgom — lásd, leföstelek ide, akkor 
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majd könnyebben tudok búcsúzni tőled . . .  
maradj, csak kicsit maradj még— lám, ké
szen leszesz mindjárt — igy ni — látod, 
mi szép vagy rajta .. ugy-e majd te is meg
emlékezel rólam ? — nézd, mellyet előbb 
kértél, legszebb képemet ajándékozom ne
ked, ugy-e az majd rám emlékeztet téged’?

— Bohó te — szóla mosolygva Bella’ 
apja — bogy tudsz a magas szirtcsucsra 
kis gyermeket rajzolni? — előbb mondád, 
hogy természethü föstéket csinálsz; ha 
egyben hű vagy a természethez, másban 
sem kell azt elfeledned; lásd, hogyan me
hetne kis gyermek a magas sziklán föl az 
ezüstkeresztig imádkozni?

— Hja uram! ha a keresztet olly ma
gasra föl tudták vinni, föl is lehet menni rá.

— Ne hidd fiam! mikor az ezüstke
resztet e sziklára föltették — s ez már 
század előtt történhetett, — akkor e szik- 
lagula mellett még magas szirttömeg emel
kedett, ennek segélyével tűzték oda élet
veszély között a keresztet; a lépcsökül 
szolgált sziklák pedig már rég ledöledeztek.

— Jól van, hát szárnyakat rajzolok 
Bellának.

— Miért?
— Hátmajd azt gondolják, hogy menny

ből szállott oda.
Az atya mosolygva könyezett. — Fiú, 

te velünk jösz, és én elviszlek Olaszor
szágba — mondá; kis Bella pedig tapsolt 
örömében.

Oranegyed múlva a határban, egy ó- 
rával később pedig fényes palotában le
iéin magamat; jótevőm’ tulajdonában. Min
den pompát, kényelmet lehelt itt, illyesek- 
hez nem szoktam. Egy telet töltöttem itt. 
A gróf nyájas, leereszkedő volt irántam, 
ö szeretett. Bella’ oldala mellett a házi ne
velőtől sok szépet tanultam, játsztam, fös- 
töttem vele, kártyatornyokat csináltam ne
ki, és a karácsoni fát én czifráztam föl 
számára. A kedves gyermeket testvéremül 
szerettem. Egykor a szomszédszobában a 
gróf ezt susogta nejéhez : a kis Rafael — 
mert igy hítak engem — a mi házunkban 
és Bella mellett feledni kezdi Olaszorszá-

?ot. Nem, nem! kiáltottam, s e nap óta 
nyugtalanabb, követelőbb lettem ismét;ve
lem sokszor meggyűlhetett bajuk a jó tel
keknek; de ők csak mosolygónak.

Sokszor igy gondolkodtam magam
ban : ha azt mondaná a gróf : fiam, ha el
feleded Olaszországot, Bellát örök testvé
redül adom oldalad mellé, mit felelnék? 
Ekkor s z i v e m  elé állott Bella’ képe, a 
miilyen volt, a gyermekded jóság’, szép
ség’ angyalruhájában; l e l k e m  előtt pe
dig óriásföstmény merült föl, körülövezve 
a hír’ csillagbetüivel. Tágulni érzém ily— 
lyenkor 1 e 1 k e m e t , tágulni egy világ’ 
befogadására, s z i ve m pedig dobogott, és 
fájt mindenik dobbanása. Úgy láttam ekkor, 
mintha a hír’ csillagragyogványa alatt Bel
la’ képe elhalványulna., a sz í vnél  erő
sebb volt a l é l e k ’ természetösztöne.

A fák rügyezni kezdtek, s a tavasz
nak szép gondolati színvegyesen mosolyg- 
tak a rétek’ bársonyszönyegein. Egy estve 
igy szólt hozzám a gróf:

— Holnap utazunk.
— Olaszországba?
—• Yelenczébe.
— Bella is eljö ?
— Nem.
Másnap reggel, mikor karcsú pejek 

nyerítettek a palota alatt, s a gróf azt mon
dó Bellának s nekem : gyermekim, csókol
játok meg egymást — s az áldott kis te
remtésnek szemén könycsep remegett, azt 
gondoltam : lassú csepek idővel sziklát is 
repeszthetnek.

Fölültem.
III.

Yelenczében elhírült festöhez ajánlta- 
tám. Mi a forró égöv alatt lakóknak a pál
mafa, lelkemnek az volt Velencze; mi ma
gának a pálmafának a forró égalj, lelkem
nek az volt Velencze; mi a száműzött hon
finak, kinek hazahü lelke idegen elemek 
közt elfásul, a hazai lég’ szívása, szabad
ságának élvezése — lelkemnek az volt Ve
lencze. Nyolcz évig tartózkodtam itt, nyolcz 
év alatt az ember sokra viheti. Magasra 
értem mint a pálma, s az egész művésze-
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tem fensöbb légkörben nyílott és egyetlen 
vala, mint a pálma’ virága. Lelkemnek szűk 
lett Velencze, szűk Olaszország. Sassá a- 
kartam lenni a madarak között, a hír’ sas
szárnyain akartam emelkedni, s miként sas 
— a nappal akartam kaczérkodni. Beba
rangoltam Olaszhont, be Europa’, Ázsia’ 
nagy részét. Érintkeztem a buskomolyan 
tekintélyes, szigorúan vallásos törökkel, a 
könnyelmű, csapodár persával, a vakbuz
gó arabssal, a bárgyú tatárral. Az eredeti 
után vettem le efezusi Diana’ nagyszerű 
templomát, a helikarnassi remek sírcsar
nokot, Babylon’ falazatát, Rhodus’ oszlop
óriását. (Folytattatik.)

— *g»*<4*—

EGY RÓZSA’ÉIETÉI1ÓL.’)
Paramythia.

Egy rózsafának feslö bimbajára 
A kert’ lepéje hajnalon leszálla,
Enyelgni a szép, fris virág ölében,
S fürödni kelyhe’ rezgő gyöngykönyében. —
A rózsa szép volt, szép a lepke is,
S szépek között az illy játék hamis.

A lepke jött, a lepke távozott,
S a rózsabimbó majd sohajtozott,
Majd szűz örömben ajka felmosulyga :
A mint lepéje más virágra bolyga,
Vagy őt kereste hímes szárnyival,
És elborítá forró csókival.

A rózsabimbó megszoká lepéjét,
Szerette inkább, mint zephir zenéjét;
S mivel daczára a lepék' szivének,
Kit a virágok hűtlenné tevének,
E lepke hívebb volt a többinél :
A rózsa mindig első fényinél 
A regkoránynak öt epedve várta,
S kelyhét előtte tundérleg kitárta.
Így éltek ők egy bájos, szép tavaszt,
Az ég haragja nem zavarta azt,
Sőt bájmosolylyal ívedzvén fölöttük,
A szűz enyelgés vígan folyt közöttük,
S egymás’ szerelmén csüggtek boldogan . .
De földi üdvnek lenge szárnya van,
S midőn leginkább hiszszük azt kezünkben :
Riadt madárként tőlünk messze röppen !

Egy nyári éjen lön nagy förgeteg,
S a kert lepéjét távol rengeteg’
Kietlenébe sodrá zöld gályáról,
Hol éjjelenkint álmadt bimbajáról. —

) Mutatvány, költő’ sajtó alól kikerült versgyűj
teményéből. S z e r k.

A förgeteg szűnt, feltűnők a hajnal, 
Biborlepelben, ékes rózsahajjal,
És gyöngykönyüt sírt a vihar’ nyomában;
S hajnal’ könyében bűvös gyógyerő van. 
Mosolygva kéklett a szép, tiszta ég,
Dús illatárban élt fel a vidék,
S a rózsaszál is sokkal ékesebb lön,
Mert a koránytól fényes színeket vön,
És várva újabb díszben a lepét,
A kert’ virágin büszkén néze szét ;
De a korány mult, a nap szállt magasra, 
Majd végsugárit küldé a lugasra,
És egyre késett kedves szép lepéje,
Nem röpkédéit szét, s nem is szállt feléje, 
így múlt el egy nap és igy több utána,
S öt nem hozá meg a reg s est’ koránya; 
A kert lepéje messze tévedett,
Hű kedvesének végkép veszve lett!
A rózsa búsan meghajtá fejét,
Miként ha féreg ülné kebelét;
Ajkán a bíbor tűnni kezde már,
Bár még felére sem jutott a nyár,
Fonyadni indult szíve’ koronája,
És búkonyultan ingott gyönge fája.

így látta öt a kertész reggelenkint 
S enyhítni vágyván a bút, égető k ín t: 
Lepét fogott a rét virágain,
Azur- s aranypor rezge szárnyain.
És elhozá a rózsa’ hű ölére,
Hogy bája írül folyjon szívsebére.

A lepke szép volt, nyájas és enyelgő, 
Szárnyát örömmel nézte a kesergő 
Virág, s üdülni kezde nem sokára,
Mert új lepéje hűn enyelge nála ;
S midőn a lepke frigyre kérte meg,
Hogy mind halálig együtt éljenek :
A rózsa hajlott esdeklő’ szavára,
Mert írt remélt a frigyben szívbajára.

A lepke s rózsa szépen éltének,
Frigyök nyugalmát nem zavarta meg 
Gondok fulánkja s házi háború;
De ült a rózsa’ homlokán ború,
Midőn magánya’ meghitt rejtekében 
Merengve csüggött a szép égi képen,
Mit messze elvitt tőle a vihar,
S nem hozhatott még vissza semmi k a r ! 
Ah, és könyü szállt illyenkor szemére,
Mert szent frigyéből nem folyt szívsebére 
Feledtető í r ! • .  Enyhült általa,
Enyhült a seb, de meg nem gyógyula!
Első szerelmét nem feledheté,
S emléke szívét addig égeté,
Mig majd közelgni látván a tavaszt,
Mellv a virágon új bimbót fakaszt:
A seb kivérzett újult bánatában,
S a rózsa elhunyt vére bíborában!

CSÁSZÁR FERENCZ.
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— Ugyan hordja el kend magát, ne alkalmatlankodjék,— már párszor mondottam, hogy 

hiába fárad kend, mert nincs igazsága , s nem kap semmit.
— Már uram, szegény ember vagyok az igaz, de igazamat nem hagyom, ha utósó ingem 

utána megy is. Megmutatom én , hogy a szegény ember is talál igaz bírót!
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KORUNK M ETAM ORPHOSISAI.
25.

BE MUT AT ÁS .
Van szerencsém ngod kegyébe és hajlandóságiba ajánlani magamat és — leányomat. 
Áh ez a kedves leány, a szép Mari, kiről ön múltkor annyi dicséretest monda ? 
Van szerencsém igenleni, nagysád’ szolgálatára.
Igen szép. Na pártfogásomat megigérém, s bízza ön rám a többit.



TAVASZI DALOK.
i.

Köszöntelek, arany sugár,
Az új tavasznak reggelén,
Képed’ világán lelkemet 
Mikéntha gyűlni érzenéin.
Nyájas sugár , add sejtenem :
Mi szépet, jót hozál nekem.

t

Talán te vagy vigasztalóm 
Kétes reményen, bánaton?
Légy akkor legdicsöbb k o r á n y ,  
Naponkint rólad álmadoni;
Hol lejtenek gyöngycsermelyek ,
Érted zengő madár leszek.

Vagy tán hazámnak éjjelét 
Jövél világra gyújtani ?
O , akkor kezdj sötét egén 
Égő napként mosolyganj,
Hol szép hazámnak n a p j a  ég ,
Ott nékem egy s u g á r  elég.

II.

Pacsirta kis madár.
Miért zeng éneked,
Köszöntve olvadón 
A bájoló eget ?

Tán o t t , hol a nap ég
Kiolthatatlanul,♦
Egy boldogabb haza,
S egy szebb tavasz virul ?..

Vigy akkor engem i s ,
Pacsirta kis madár,
Oda , hol fölfakad 
Az égő napsugár.

III.

O milly szépség, o mennyi báj 
Mezőkén, völgyeken!

Talán az ég rajzolta le 
Szépségit ezeken.

Itt egy csergő patak szalad,
Ott harmatos bimbó fakad ,
Amott az ifjú napsugár 
Andalgni szép virágra jár.
Tovább mint reszkető zene 
Szól a madárkar’ éneke.
Emitt titokdús hangokon 
Beszél az esti fúvalom.
És ennyi sok szépség között 

Nincs a legszebb virág:
Az e g y  e s s é g ’ zöld lombja még 

Hazánkban téli ág.
TALABÉR.

s z  Im i i  h á l á t .
FÉLREISMERT LÁNGÉSZ, vj. 3 flvb. Irta D e g r é  A l a 

j o s .  — EGY SZEKRÉNY’ REJTELME, népszínmű 3 fel
vonásban. Irta S z i g l i g e t i .

PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR-tól.

(Vége.)

Ebből látja olvasó, mikép Szigl. ur’ szín
müvének egyetlenegy felvonásában hasonlíthat- 
lanul több cselekvény és bonvolodás Yan, mint 
Degré ur’ lángészféle 12 felvonásnyi müvében 
leendne. Azért szeretnék, hogy olvasó nekünk 
a más két szakasz’ tartalmazását elengedné, 
mellvek események- s cselekvényben alig sze
gényebbek mint amaz. Azonban, nehogy hall
gatásunk által iménti állításunk üres szóvá bé
lyegeztessék , elmondjuk mégis szárazröviden a 
két más szakasz' tartalmát is.

A 2-dik szakasz egy hóval történik az 
első után. Margit mint árva , kit e mellett az 
álnok uzsorás Rikolti’ cselszovénye által minden 
örökség’ elvesztése is fenyeget, egyedül szerel
mében , Edvárd’ bírásában összesíti egész földi 
világát, boldogságát. Edvárd azonban, ki Mar
gitnak csak pénzét szerette, a helyett hogy a 
szerencsétlennek védője lenne, a gazdag re
mény’ meghiúsultát tapasztalva , azon aggódik , 
mikép szabaduljon tőle. Rikolti csakugyan meg
jelenik, s tudatja Margittal, mikép mindenét 
elveszté, de van egy mód, miszerint háza s 
egész vagyonában mint úrnő maradhat, s ez, 
ha neki nyújtja kezét. A leány visszautasítja 
R. ajánlatát, s ekkép martalékul esik Ínség és 
nyomornak. Azonban akad mégis, ki elhagyott- 
ságában ügyét felfogja, s ez nem más mint 
Csillagné, ki Edvárd’ gyalázatos eljárását is
mervén , s magát rajta, iránta bizonyított hűt
lenségéért megboszulando, Margit’ szemeiről a 
hályogot levonni elhatározza, s e czélokbul ne
ki nem csak munkát, hanem saját lakán szál
lást is igér. A leány hálás érzettel fogadja az 
ajánlatot s hozzá költözik. Tervét Csillagné 
elérendő, Zöld Jancsi által, ki neki imádója, 
Edvárdot azon elhitetéssel hogy Csillagnénak 
több ezer forintnyi tőkéje van , s egy hozzá 
intézett levél által magához csalja. Edvárd meg
jelenik , örömmel tesz újra szerelemvallomást 
Csillagné’ lábainál, melly jelenetnek Margit ta
nújává tétetvén, Edvárd ki- s minőségéről meg
győződik. Szégyen s kinevettetés közt távozik 
Edvárd, s a nemesis karja mármár kezdi öt 
utolérni. Az utczán ugyanis kolduló atyjával ta
lálkozik , és mig mostoha fia a derék Mátyás, 
gyöngéd szeretettel Öleli magához, Örömét fe- jo  
jezve k i , hogy annyi keresés után, habár illy 
állapotban, de mégis föltalálhatá : ő , az édes 
fiú hidegen haladna eTmellette, ha a kitörő ^
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apai átok' súlya földhöz nem szegzi lábait. Ezen 
hatásteljes átokjelenet után gördül le a függöny 
másodszor. A harmadik felvonás Rikolti házá
ban folytatja a cselekvényt, hol Csillagné s 
Zöld Jancsi laktak, s amannál Margit, ennél 
pedig Mátyás s mostoha szülői, kiket a derék 
Zöld Jancsi’ megegyeztével Mátyás magához 
vön, szállva valának. Csillagné, miután Margi- 
tot Edvárd semmirevalóságáról meggyőzé, a 
szenvedő leány’ figyelmét az iránta néma bár 
de hő szerelemmel égő Mátyásra törekvők 
irányzani, s nem sikertelenül. Egy illy jelenet 
után történik, hogy midőn Margit a kis hátsó 
szobájában imádkozna — épen azon márcziusi 
éjen 1838-ban , mellv Pest fölé amaz iszonyú 
catastroph vészeit hozá — a Rikoltinál rejtve 
volt Székesi, fris léget szivandó , kinvitá abla
kát, s őt leánya megpillantá. Rémülve fut be a 
leány a látomány’ hírével. Eleinte képzelme’ 
árnyszövetének tartatik az egész, mig egyszer
re Mátyás gondolkodni kezd Székesi’ eltűnésé
nek körülményeiről, s a részletek’ egybevetése 
által mind valószínűbbé válik előttük a gyanú: 
hátha Székesi Rikoltinál van elrejtve, s Margit 
csakugyan őt magát, s nem árnyátlátta. Hirtê - 
len meglepik tehát Rikoltit lakában, s midőn 
Margit’ neve említtetik, Székesi kiáltás által 
árulja el hol létét. A zár feltöretik s az öreg 
kiszabadíttatik. E közben megkondultak Buda
pest’ vészharangjai, a vízár elöntötte már az ut- 
czákat s Rikolti, midőn menekvésre többé rést 
nem talált, az ablakból leugorva, habok közt 
leié halálát, miután előbb a benlevőkre kívül
ről minden ajtót rájok zárt, igy azoknak, a 
gyönge alapú ház’ romai alá temettetését re- 
mélvéu. A vész a szerencsétlenek’ fejéről a- 
zonban még nem vonult el; az ár nőtt, s az 
ablakon mármár behatott. A szorongó csoport 
a padlásra vonul, rettegve várván a perczet, 
mellvben a ház összeomlik, s őket hullámsír 
nyeli el. Csupán Mátyás, az óráslegény ugrott 
le , minden ellenkezes’ daczára , az ablakon , s 
életveszély közt küzdve a habokkal tűnt el se
gélyért. S ez nem soká késett. Mátyás csol- 
nakhoz ért és a csolnakban a becsületes baka 
Rózsás Márton ült. Ő és Mátyás megszabadí- 
ták a vész' martalékait, és minden helyesen 
végződik.

Mi a jellemfestéseket illeti, azok egyről 
egyig hívek, érdekesek és drámailag valók. 
Az öreg Szökésiben a mérgességeért megbün- 
hödött s szerencsétlenség’ súlya alatt módriél- 
kül meghunyászkodott durva mészáros; Margit
ban a föltétlenül szeretni tudó, gyermeki enge- 
detlenségeért mélyen bűnhődő, de az elszegé
nyedést nemesen viselni tudó s élelmét kéz
munkával megszerezni nem vonakodó szívélyes 
hölgy; Edvárdban az elbeczézés miatt ferdén 
nevelt háládatlan léha fiú; Mátyásban az őt ül

dözött mostoha atya iránt is nemesszivüleg mu
tatkozó , kedélydús, becsületes, egyszerű jó 
nyarspolgár; Rikolti érdekes frescojában a 
lelketlen fukarságu gonosz uzsorás, — a legko- 
vetkezetesb ecsetvonásokkal rajzolvák ; miként 
a mellékes characterek is , minők Holdasié , 
Csillagnőe, és Zöld Jancsié s a tététől fogva 
talpig rokkant baka Rózsás Mártoné, néhány e- 
leven vonásaikkal is műértő kézre mutatnak. 
Szigl. ur személyei élnek, mindennap találko
zunk mi velők úton útfélen, csakhogy ő egy 
keskeny pontba — a színpadra— összesíti sok 
évek’ tapasztalatit.

A tárgy dús, a jellemek hűk, a szerkezet 
ügyes. Hátra van még a mű’ erkölcsi hatásáról 
szólani. És épen ez legerősb oldala szerző’ da
rabjának. Szigl. ur még nem irt színmüvet, 
melly igy át meg áthatva volna erkölcsi tanul- 
ságoktul. Székesi’ rajzából megtanuljuk, mi 
gyászos következései lehetnek a fékeden ha
ragnak— melly bűnben kivált azon néposztály 
számos egyénei nem kévéssé sinylenek. Hol- 
dasi’ sorsa megtanítja a mostoha szülőket nem 
üldözni igaztalanul a mostohagyermekeket, mi
ként megtanítja az anyákat, nem elbeczézni 
vagy megkülönböztetni kedvezésükben egyik 
fölött másik magzatukat. Edvárd’ megromlott 
egyénisége megvetést gerjeszt a mostani diva- 
tu sok szivélytelen arszlánka ellen , és utála
tot a hálátlan gyermek és Önző szerető iránt. 
Bereghi Mátyás , kedves ellentétéül Edvárdnak. 
minden ember’ rokonszenvét megnyeri, vala
mint megnyeri azt a szép Margit is, ki alyja 
iránt mutatott engedetlensége miatt legszentebb 
vagyonában szerelmében bűnhődött; és végül 
a túlságos fukarságu Rikoltiban, kiben túlzó 
Önzéssel az avval gyakran párosulni szokott 
aljas gonoszság" szelleme is öszpontosult, av- 
vagy nem büntettetik-e meg a megutált uzso- 
rásság.

És épen ezen , és csupán csak ezen szem- 
pontbul, a népre ható erkölcsiség’ szempontjá
ból érdemli meg e színmű a ,népszínmű' czi- 
met is, (meliyet azonban Szigl. urnák e müvé
nél némellyek kétségbe vonni szeretnek), mert 
annak characterei és személyei m i n d a kö
zönséges polgári élet’ elemeiből merítvék. Az
ért népi elemet igenis lelünk e műben, de nem 
nemzetit, mert a Szekrény’ rejtelmét akármelly 
nyelven és színpadon lehetne adni a nélkül, hogy 
valakinek eszébe jusson magyar nemzeti életet 
találni a rajzban.

Vannak a műnek más árnyoldalai is ; és illyen 
azon egykét trivial jelenet, melly a karzat mu- 
lattatását czélozva, a mű hatását rontja; péld. 
az uzsorás háziúrnak uszkár módjárai pálczán- 
ugratása, meg a házmesternek megveretteté- 
se. Az első bohózat árt ama komoly erkölcsi 
hatásnak, mellyel Rikolti’ személyével eszközölni

I
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czélzott a szerző. A Seczkoiádok pedig igen 
gyermekesen köznapi dolgok, és nem színpad
ra illők, bárha jól megnevettetik is a karzatot. 
Egyébiránt nem tehetjük, hogy tulszigorun kár
hoztatod e trivialitásoknak ne emlékeztessük az 
ugyanazon közönség által annyiszor megtap
solt. zrinyikávéházféle sületlenségekre (a Szö
kött katonában), mellyek olly jóízűen megröhög' 
teték az emberek’ fiait.

Hiba volt továbbá, (kivált népszínműben) 
azt hozni fel Szerzőnek, hogy Seczko házmes
ter bocsátlassék el szolgálatából — miért?mert 
nem magyar. Hát derék szláv nyelvű atyánk
fiái nem magyarok-e azért, hogy saját nyel
vükön szólanak? Illyés illiberalis előítélete
ket irtani kell eszélves írónak, nem pedig ho
nosítani, mert ulósó elemezésben is hát nem 
az a kérdés Magyarországban, hogy ki magyar, 
ki szláv és ki német eredetű ? hanem az hogy 
ki a jó hazafi ?

Ugyanezen bűnbe esett egyébiránt né- 
mellyike criticus collegáinknak, kik annyira vit
ték semmi által sem okadatolható bujtogatási 
viszketegüket, hogy nem Szigligetit az irót, 
hanem mi több — és merőben képtelen — Fü- 
redyt, Zöld Jancsi’ személyesítőjét vonták kér
dőre, hogy merte magát egy keringő’ elének- 
lése által annyira kiczégérezni ? — Már enged
jenek meg önök, de ez csakugyan nevetséges
nél nevetségesb absurditás. Először: hatalmá
ban áll-e színésznek elénekelni vagy nem el
énekelni szerepének valamellyik számát? Má
sodszor: hát az olly rettenetes horrendum di- 
ctu , hogy egy ártatlan keringőthemát énekel
nek el egy bohózatban? Harmadszor: hát Ros- 
sipi, Donizetti, Mercadante , Ricci stb stb nem 
számtalan keringőket énekeltetnek-e el ope
ráikban ? Hát Don Pasquale egymaga nem tar- 
talmaz-e legalább négy illyet ? Negyedszer: hát 
nem az életből van-e az merítve minálunk, hol 
úton útfélen, legelső salonok mint legutósó le- 
bujokban untig hallani ama kedvelt ruganyos- 
ságu keringőket? Ötödször: hát jutott-e a kö
zönségnek csak távúiról is illy botorság eszé
be , s nem ismételteti-e mindig épen e számo
kat ? Hatodszor és végül: ugyan hát mit akar
nak önök az effélékkel ? Kineveltetni magukat 
minden csak félig is okos ember által? Hiszen 
ha önök illy rettenetes ellenszenveket táplálnak 
minden iránt mi a keringővei rokonos, akkor 
kár illy sületlenségekre pazarolni azt az óriás 
honszerelmet, s a keringő themáknak tűzzel 
vassali üldöztetésében népszabadítói dicsőséget 
keresni legalább is Don Quixotteria. Aztán ha 
még tudnák önök, hogy a Zöld Jancsiék elda
lolta keringő nem is csak olly hánytvetett 
Strausz- vagy Lannerféle nóta , hanem amaz 
egykor olly zajos rokonszenvet ébresztett, any- 
nvi törzsökös honfitenyérböl kiállós lapsokat

kifakasztó Tormásikeringő. Azért hát nyugton, 
csöndesen drága urak ! Hagyjuk daloltatni a min
dig mosolygó szép Csillagné meg a kedves e- 
gyéniségü Zöld Jancsi által daloltatni szokott 
jóizü keringőt s higyük e l , hogy boldogabbá 
— a hazaszeretetnek illy sületlen emanatiói ál
ta l— szeretve imádott hazánkat bizony nem 
varázsolandjuk.

Legfőbb gyarlósága e műnek az utósó je
lenet , mellv unalmas, halvány és érdekcsonkí
tó. Vagy Székesi’ kiszabadításánál kellene vég
ződnie a Szekrény’ titkának— a költői igazsá
gokat más úton kiszolgáltatva, vagy pedig 
czélszerü gépezet és díszítmény által szemünk 
elé varázsolni azon nagyszerűen gyászos napok’ 
egyikét, mellyek — minthogy Istennek hála rég 
elmúltak — csupán mulattató látványul, nem 
pedig rémképül szolgálhattak volna nézőknek.

— —

HETI SZEMLE.

ült alkalommal szó- 
lottunk a Pyrker 

képcsarnok’ megnyi
tásának ünnepélyé
ről. Közöljük most 
museumi Igazgató 
Kubinyi Ágoston ur

nák ez ünnepély’ alkalmával mondott megnyi
tóbeszédét, melly következőképen szól:

, , N a g y t e k i n t e t ü  g y ü l e k e z e t ,  mé 
l y e n  t i s z t e l t  v e n d é g e i n k !  Ha körül
nézünk nagy hazánkban , alig találunk vállala
tot , legyen ez bár tudományos vagy ipari, ne
velési vagy gazdasági, szóval akármiilyen, 
melly vagy az egész nemzet, vagy némelly 
lakosi, vagy az egész ország, vagy ennek egy 
része’ boldogítását, hasznát és virágzását tár- 
gvazza. hogy ő cs. kir. főherczegsége, mélyen 
tisztelt nádorunk által ne pártoltatnék.— Szám
talan társulatink és intézetink, mellyek fensé
ges nádorunk által olly forró kebellel ápoltat
nak , iránta mind nagy hálával tartoznak; de 
bizonynyal legnagyobbal kivált nemzeti mu- 
seumunk. Mert nem ezen dicső férfiu-e az , ki 
a halhatatlan nagy hazafi gróf S z é c h e n y i  
F e r e n c z  által bőkezüleg alapított nemzeti 
intézetünket, mint mélyen tisztelt törvényes 
pártfogónk, szakadatlanul ápolja és gyámolít- 
ja? Ő az, ki atyaként gondoskodik ennek vi
rágzása és fénye felől. Vájjon mutatjuk-e mél
tóbban mélyen tisztelt nádor urunk iránti há
lánkat , mint, ha e mai kellemdús , tavaszi ék
kel kecsegtető napon, mellyen, mint dicső név
napján is , minden jó hazafi’ keble, irántai tisz-
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ta szeretettel és hálaérzettel dagadoz, nyitjuk 
ki azon ritka jelességü képtárat, mellyet lel
kes hazánkfia, a művészet’ egyik avatottja , 
P y r k e r  atyaérsek, tetemes költséggel sze
rezvén, az 1832-diki 38-dik törvényczikk 
2-dik §-sa szerint, nemzeti museumunknak 
gyarapításául a hazának felajánlván, ezzel első 
alapját vetette meg egy nagyobbszerü nyilvá
nos képcsarnoknak hazánkban.

Nyitva volt ez ugyan ideiglen a közönség’ 
óhajtására már a múlt évben ez épületben ; de 
a museum’ el nem készülte miatt, sem a neki 
szánt helyen , sem a megkivántató rendben.

Valódi megnyitásának napja azonban a 
mai nap, mellyet ünnepélyessé tesz annak je
lentősége a természetben , hol a virágzás év
szakát nyitja meg; ünnepélyessé a névnek , 
mellyet e nap homlokán visel, rokonsága által 
azon J ó z s e f  nevével, kinek alkotó lelke, a 
haza által összehordott egyes áldozatkövekből 
építé a művészet’ e templomát; — ünnepélyes
sé a szépért hőn lángoló ennyi s illy tekinté
lyes tanuk’ jelenléte által. — Itt maradand ez 
P y r k e r - k  é p t á r a  név alatt, a nagykeblü 
adakozó’ Örökemlékére, s ezután hetenkint két 
napon t. i. kedden és szombaton reggeli 9-től 
délutáni 1-ig a közönség’ használatára szol- 
gáland.

Bár ugyanez nap , mellyen képtárunkat a 
nagy közönség’ használatára kinyitjuk, ha azon 
részről tekintjük, hogy ez a tavasz, s igy a vi
rágzás* évszakának megelőző napja, jelen vál
lalatunkra nézve, csak történetes, s már is 
kebleinket nemzeti museumunk’ szebb jövendő
je’ kifejlődését illetőleg a legvirágzóbb remé
nyekkel tölti el. Mert hiszen ezen nemzeti in
tézetünk’ tavaszának első virága épen ezen 
Pyrker adta képtár, mellyet jelen tavaszunk' 
első napján azon óhajtással nyitunk meg, hogy 
mindinkább inkább kifejlődvén , hazánknak tu
dományos műveltségére kellem illatú virágokat, 
s boldogítására gazdag gyümölcsöket teremjen.

Áll ezen képtár 190 darab olajfestmé
nyekből , mellyek nagy részt eredetiek.

Ezek közt van az olasz művészektől 111
a németektől - - 45
németalföldiektől 21
francziáktól - 7
spanyoloktul - 2
magyar - 1

összesen 190.
Föl vannak ezek állítva e két teremben, 

mellyek közöl a nagyobbik 91 egészen olasz , 
s a kisebbnek ablakközti fala 20 olasz ; a töb
bi kisebb terem’ falai pedig 79 vegyes iskolák- 
bóli festvényeket foglalnak el. — Elrendelésük 
lehetőségig korszerinti, hogy annál tanulmá-

nyosabb lehessen, s hogy mindenki által job
ban láttathassanak, kissé leebb függesztettek. 
Ezek’ elrendezését Kiss Bálint academiai kép
iró tiszta hazafiságból eszközlé.

Képtárunk azonban ez időre nincs még 
azon tökélyben, mellyben lennie kell, mivel 
némellv akadályok miatt, részint az olly igen 
szükséges lajstrom, melly rövid időn ki fog 
nyomatni, részint a képek alá megkivántató 
számtáblák s a látogatók’ kényelmére olly igen 
kívánatos szobabútorok még hátra vannak. 
Remélem azonban, hogy mindezek nem soká
ra elkészülvén , képtárunkat a nagy közönség
re nézve annál használhatóbbá és tanulmányo- 
sabbá teendhetjük.

Nincsen egyéb hátra ^hanem hogy ezen, 
minden magyarnak olly kedves emlékű nagy 
napon, a mennyek’ Urát forró kebellel kérjük, 
hogy József fenséges nádorunkat, nemzeti mu
seumunk’ halhatatlan pártfogóját a haza javára 
s intézetünk’ virágzására, fenséges nejével s 
kedves övéivel, boldogul és szerencsésen él
tesse !“

E kívánatban, minden magyarral, mi is 
osztozván, átmegyünk szemlénk’ egyéb tár
gyaira , s megemlítjük tárgyrokonsági sorozat
ban, miszerint

— M a r a s t o n i  Jakab ur olaszországi 
utazásából múlt héten megérkezett, rakottan 
igen nagy mennyiségű műtárgyakkal, festész- 
academiájának fölszerelésére szolgálandókkal. 
M. ur néhány ezerre menő pénztőkét áldozott 
ez academiának ollyképeni megalapítására , 
hogy az nem csak a hely s korigényelte szük
ségeknek , hanem szigorúbb művészeti kivá- 
natoknak is megfelelni képes legyen. S midőn 
egy illy nagyszerű , hazai festészetünk’ felvi- 
rágozását, független kifejlődését czélzó inté
zetet végvalahára fővárosunkban alapulni lá
tunk : a legszívesebb benső örömmel telje
sített kötelességünk hazánkfiait annak pártolá
sára figyelmeztetni, s azokat, kiknek hivatá
suk, vagy kedvtöltésük az ecset, a színtábla, 
vagy szobrászvésü , Marastoni ur’ academiáját 
ajánlani. Az elemi iskola kezdők’ számára nem 
sokára megnyittatik.

— A festészetben nem kis feladat régi 
idő s viszontagságok által megrongált képek
nek , ollykor mesterművek s műremekeknek 
kijavítása, kiújítása. Az ecsetkezelésnek ez á- 
gával foglalkodik a derék öreg E h r  l i n g e r  
ur Pozsonban, kinek e részbeni jelességét la
punk’ jelenévi 5-dik számában megismertetők. 
Ehrlinger ur’ ez említett ügyességét bizonyít
ják számos kijavított képek Érdődy, Eszterhá- 
zy F., Haller, Nyáry, Pálffy Fér. Zichy Fér. 
grófok, b. Hellenbach uraknál s több mások
nál. Jelen czikkünk' czélja figyelmeztetni a fő-

3
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városban azokat, kik tán Ehrlinger ur’ újító- 
ecsetét igénybe venni kívánják, hogy ő e ta
vaszon Pestre fog lejöni, s e-nembeni megren
deléseket elvállaland.

— Hangversenyek ismét sokszor vettek 
igénybe bennünket a múlt héten. J o a c h i m  
J ó z s e f ,  a kis hegedüvirtuóz 26-kán hallaté 
magát, ezúttal utólszor , a nemzeti színházban. 
Ezúttal M e n d e l s s o h  n-B a r t h o 1 d y tói ját
szott egy versenymüvet, olly tökélylyel, any 
nyi eleganczia , bensőség és nagyszerűséggel, 
mikép e classicus hangszerzeményt jobban, 
szebben, műszabálvosabban előadni, a szer
zemény’ szellemét találóbban visszatükrözni a- 
lig lehet. A , k ö n y ’ d i c s é r e t e 1 fölötti vál
tozatok viszont azon mély érzelmet csodáltaták 
velünk, mellyel e fiatalnál fiatalabb művész 
zengeti húrjait. A fájdalom igen csekély számú 
közönség nem győzte tapssal viszonozni a ma
gas zeneélveket. Végül ráadásul magyar vál
tozatait játszó J. ur. Közben B o s s á n y  Em
ma k. a. műkedvelő két darabkát játszott zon
gorán, (La truite s Repülj madárka); s igen 
szép technical ügyessége s mélyebb felfogású 
játéka teljes méltánylásban részesült. A R e 
p ü l j  m a d á r k á t  kelleténél sebesebb tempó
ban vette, s innen sok elveszett a hatásból, 
mellyet a különben jól előadott zenemű esz- 
közlött volna. A zongora egyike volt a roszab- 
baknak , s igen sikethangu.

— J o a c h i mu n k ,  mint értesülénk, ez 
utósó hangversenye után, ismét visszavonul a 
nyilvánosság elől, magányban búvárkodandó 
a művészet' szentélyében, s kifejtendő a gé
niuszt, melly keblében honol, azon magasság
ra , azon tökélyre, mellyre az képes , s mely- 
lyet ha elért, egyszersmind elnyeré a művészi 
dicsőség’ örökfényü csillagkoronájat. A művé
szet' nemtője őrködjék fölötte !

— B o h r e r  Z s ó f i a  kisasszony is utó
só hangversenyét adá múlt szombaton. A má
sodik, mellyet múlt szerdán estve adott volt, 
már sokkal látogatottabb volt az elsőnél, igy 
ez utósó is. A közönség' teljes méltánvlatát 
mindkét ízben újra fényesen kivívó a fiatal mű
vésznő, ki, ha az épen nem a legalkalmasb 
korülményconstellatiók miatt nem igen zsúfolt 
termeknek örvende is , művészi kitűnő tehetsé
geinek méltányló elismerésében teljes mérték
ben részesült.

— Múlt csütörtökön délben meg a mű
kedvelők által rendezett hangverseny gyüjté 
hallgatóval teli a kis redouttermet. A hangver
seny igen érdekes volt s az előadók’ néhánya 
olly kitűnő jelességgel működött, melly ex 
professo művésztől sem lett volna kevés. Mind 
az ének , mind az egyéb hangszereken előadott 
darabok igen kereken lőnek játszva , s illőkép 
megtapsoltatának. Ismétlések sem hiányzottak.

A társaság által meghívott nagyszámú vendég- 
koszorú mindenesetre köszönetét szavazhat a 
működött hölgyek s uraknak, a kellemes élve
zetért , mellyben azok’ szívessége őket részel
tető.

— Guglielmi ur múlt vasárnap adá leg
utóbbi estélyét. Ezúttal Rossini’ S t a b  at  ma 
te r-e Ion a maestro’ valamennyi tanítványi- 
ból és néhány mükedvelőkbül alakított személy
zet által előadatva. Ez estve is fényes vendég
sereg gyűlt össze G. ur’ salonjába, a felsőbb 
körök számos tagját egy derült estélyre egye- 
sítöbe.

— A magyar Athenaeum , lelkes Balogh 
Pálunk minden törekvései által sem bír életre 
lépni. A tudományszeretet nem tud lángra kap
ni a honfiak’ keblében, s az eddigi gyűlések 
és ülések kevés eredményhez vezetőnek. Hiá
ba ! az anyagi érdekek’, ipar s nyereségi moz
galmak’ hamva mélyebben födi még nálunk a 
szellemi a tudományi élet’ parázsát, semhogy 
egyes apostolai a szent múzsáknak , egyes pap
jai az ész’ oltárának lángra szíthatnák annak 
hamvadó tüzét. A nemzetgazdagság’ tőkéi kö
zé még minálunk a szellemkincs nem számítta- 
tik, a kamat alatt csak kétszerkettőn felszámít
ható s beerszényezhető procentck értetnek , s 
a kor, mellynek a szellemi élv a tudományi 
műveltség, mint halnak víz, nélkülezhetlen é- 
letkelléke , még nem jött e l : mig másfelől meg 
a kor, melly még áldozni tudott, azaz nem 
számító föl előbb pénzének jövedelemkamatját, 
mielőtt kiadná , a lelkesedés’ kora elmúlt. S 
igy nincs egyéb vigaszunk, mint a koszorús 
költő’ eme szavaiban :

„Még jöni kell, még jöni fog 
Egy jobb kor“

mellyben a tudományos műveltség’ érdekében , 
tehát saját szellemi emelkedésünk , tökéletese
désünk’ czélozására emelt szózatok nem fog
nak annyira pusztában elhangzani. Adja ég , 
hogy e kor minélhamarább megjöjön, hogy azon 
tudomány’ és értelmi műveltség’ barátainak, 
kik a magyar Athenaeum’ megalapításában buz
gólkodnak ’), száma minél nagyobbra növe
kedjék. Addig pedig, nincs egyéb mit ten
nie szemleirónak sem, mint viszhangoztatni 
az anyagi érdekek’ trombitája után: ,Tengerre 
magyar! el a tengerre1 vagyis lelkes költé
rünk Dóbrentei magyar tengerészének dala 
szerint:

„Hajóra, a . Ma g y a r é r a  hon’ legényül“
És nincs-e igazunk ? — íme

— A kereskedelmi társaság által terve-

t) Negyedik gyűlését tavaszhó’ 2 -dikán (csütörtö
kön) tartandja a magyar Athenaeum, a nemz. 
casino’ kis teremében , mellyre az értelmi mi- 
veltség’ minden barátja meghivatik.



f zett ,m a g y á r  t e n g e r  ha j  ózó t á r s a 
s á g 1 a legszebb részvétnek örvend. Az egy 
hajó' építésére kellett 30,000 forint nem csak 
teljesen aláírva, s ennek következtében a tár- 

I saság alakulva van, hanem ezen fölül még anv- 
nyi aláírás, annyi részvét, hogy a társaság 
egyszerre k é t  hajó' építésére terjeszkedhetik 
k i, s alaptőkéjét 70.000 re nagyobbítni elha- 
tárzá.

— Összefüggésben van e vállalattal a ,ki- 
vitellisztőrlőmalom1, mellyel a bánságban ter
vez fölálliltatni a kereskedelmi társaság. A rész
vét e vállalat iránt sem lesz csekélyebb, miu
tán a kimutatott valószínű nyereség igen fé
nyes. Egyébiránt anyagi emelkedésünket ok
vetlenül eszközlendő minden illyes kereskedel
mi s iparvállalatok’ keletkeztének minden igaz 
hazafi teljes szivéből kell hogy örvendjen, mert 
mindez nem szolgál egyébre mint közelebbho- 
zására azon ,.jobb kor“nak , mellv után fönebb 
sohajtánk , miután — tapasztalás szerint — a- 
nyagi jólét a szellemi élvezetnek s magasb ér
telmi műveltségnek bizonyos forrása.

— Feszült figyelemmel nézünk az e nyá
ron tartandó iparmükiállításnak eléje, melly- 
nek megnyitása nyárutó 1-sőjére van határoz
va, s ekkép a kiállítási időszak tetemesen meg
rövidítve, több iparos és gyámok’ azon figyel
meztetése’ következtében , miszerint hosszú idő 
alatt különösen a szövetfélék, de sok egyéb 
készítmények is szín, csín s tisztaságban sokat 
vesztenek rendszerint. Ennélfogva a kiállítás 
csaknem harmadfél hónap helyett legfolebb 6 
hétig tartand.

— Az ipar és kereskedelmi mezőn átalá- 
ban eredményigérő mozgalom uralkodik. Illyen- 
nek ígérkezik lenni nevezetesen azon utazás 
is , mellvet — hír szerint — Kossuth és Szabó 
Pál urak a külföldre tenni szándékoznak a ma
gyar kereskedés’ érdekében. Koszoruzza siker 
fáradságukat! Ez eredményes mozgalmakhoz 
számítandó továbbá a gyáralapítótársaság’ el- 
határzása, Budán fonógyárt fölállítani.

— Az ,Életképek1 Bohrer k. a. hangver
senyéről szólván, ezt írják: ,,minden verseny
adó, a helyett, hogy a több lapok által indít
ványozott j ó t é k o n y ez él o k r a  a bevétel
ből bizonyos Öszveget szentelni tartozzék, e- 
zentul minden előadásra n e g y v e n  i n g y e n 
j e g y e t  (32 zártszéket s 8 belépti jegyet) 
köteles a városi személyzet' szabad rendelke
zésére átengedni.“ Ezen hírben szabadjon, tisz
telt collegánk’ engedelmével, tamáskodnunk , 
mert ez mégis egvkissé igen de igen chinailag 
hangzik , s illy nevetségesen különös halárzat' 
hozatalát a derék hatóságról föltennünk való
ban igen bajos.

— S e i d n e r  J ó z s e f  ur , az  Ungar ez.

lap elmés dolgozótársa évenkint rendezni szo
kott academiáját idén legközelebbi szombaton 
fogja adni a redoutteremben, délutáni 5 óra
kor. Működni fognak benne több más művé
szeken kívül a nemzeti színház’több tagjai u. m. 
Benza , Füredy urak, Paksyné assz., Hesz k.a. 
A rendező maga egy humorislicai felolvasást 
tartand (czime: Über die Luxusbedürfnisse der 
Jetztzeit, wovon unsere Ahnen keine Ahnung 
hallen, od. woher kömmt es, dasz die H ä u 
s e r  immer zunehmen die H ä u s 1 i c h keit aber 
stets abnimmt).

— A berliniek’ kedves zenekarnagya 
Gun gl ur, (zsámbéki születés s igy hazánk
fia) Pestre érkezvén, zeneestélyeket ad a né
met színházban, s zenekarának pontos, egyön
tetű játéka, valamint G. ur’ hangszerzeményei 
is köztetszést aratnak.

•— Bo s c o  a bűvész még pár hetet töl- 
tend közöttünk. Múlt, keddi nyilvános föllépte 
óta több magán köröket mulattata megfoghat- 
lan varázslatával. így fényes diadalt vitt ki bű
vészeié múlt héten gróf Zichy Manó’ estélyé
ben.— Holnap délben adja utósó mutatványát 
a nemzeti színházban. A j ö v e d e l e m ’ egy 
része a s z e g é n y e k é  l esz .  Hogy a ház 
zsúfolva megtelendik — világos.

— Nemzeti színházunkban egypár érde
kes előadás volt a múlt héten. Egyik a Füre- 
dynk’ javára adatott D on P a s q u a l e ,  melly- 
ben Norina’ szerepét S c h o d e l n é  asszonyság 
éneklé, azon negélyes könnyűséggel s művészi 
csínnal, mint ezt már tőle hallani alkalmunk 
vala. A többi szerepek is szokott jelességgel 
s az egész igen összevágólag lön adatva. A 
derék jutalmazott, ki mind ének- mind moz
gásban napról napra nyer kerekdedség, s ima- 
ság és kedvességben , zajos éljenek s tapsok
ban részesült. Másik a ,,Falura kell mennie“ 
ez. vígjáték vala, mellvben Do b s a  ur adá 
mint vendég, Ferdinánd’ szerepét. E fiatal szí
nész egy év előtt lépett deszkákra. Azóta ki
vált játékban, tetemest haladott; mozdulati 
könnyük, erőltetlenek, szögletesség nélkül több
nyire. Hangját azonban tetemesen kell művel
nie , füleinkre kellemesebben hatóvá simítnia , 
ha a színen jövőt Ígérni akar magának. Hogy 
szerepének több mondatait, helyeit visszásán 
fogta föl, s igy is szavalta, az kivált e nehe
zebb társalgási szerepnél, s egyéves színész
nél nem csoda. Roma sem egy nap alatt*épült. 
De látszik , hogy D. szorgalmat és törekvést 
párosít a kedv- és tehetséggel, mellyek őt szín
padra vonzók.

— A sétányok és fasorok iránti érzék 
ugv látszik ébredezni kezd fővárosunkban is 
valahára — vagy a fölülről jött példa' utánzása 
gyanánt kell tán vennünk azon czélszerü intéz-
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kedést, miszerint az üllői s kerepesi utakon is 
fasorok lesznek ültetendők; nevezetesen a ró- 
kuszkórház előtti tér sétánynyá alakíttatik. — 
A nemzeti színházat is kellemes zöldjével a sze
met gyönyörködtetni Ígérő ültetvények szegik 
körül, mellyeket háromszinü korlát védelmez. 
A szigorú őrködés azonban — mint többi közt 
a Harangozó is javallja — ez ültetvények körül 
aligha fog ártani.

— L u c z e n b a c h e r  J á n o s  ur, a nem
zeti museumnál ópénzosztály őr, ő fensége ná
dorunk’ rendeletéből néhány hétre külföldre u- 
tazik, az ottani nevesb pénzcabineteket meg
tekintendő , s azoknál szerzett tapasztalatit sa
ját numismaticánk rendezésénél alkalmazandó.

— A Pesti Hírlap múlt vasárnapi számá
ban azon gyűjtések’ hovalette iránt szólalt fel, 
mellyek Szentpéterynk’ számára még tavaly 
történtek. Velünk együtt más lap is tette ezt 
már korábban, s a megnyugtató felvilágosítá
soknak illy sok ideigi késedelme mindenesetre 
roszalandó figyelmetlenség a gyűjtő s átalá- 
ban ez ügyet kezelő uraktól. Ugyanonnan ért
jük , miszerint Szentpéterynkkel hasonló sajká
ban evez Czakó ur is, s a számára hír szerint 
gyűjtött 200 aranyból, egy fillért sem látott 
mindeddig.

— Az újépületen túl új külváros tervez
tetik, metlynek neve Ferdinándváros lesz. A 
mérések már folynak, a telekeladások is meg
kezdődtek, de az ár, mellyen keltek, cseké- 
lyeltetik, ámbár négyszegölét 200—6 pengővel 
fizették.

— A P. H.-ban áll : Budapesten egy új 
gőzhajó-társaság van keletkezőben, mell'y ki
sebb hajókkal kizárólag a két főváros s a kö
zel eső helységek között fogja megkönnyíteni a 
közlekedést. Ez némileg most is történik ugyan 
az eddigi gőzhajótársaság által, azonban a vi
telbér' magas ára s a fővárossal folytonos köz
lekedésben élő népséghez mért szállítások, a- 
ránvlagos csekély száma, csak kívánatossá te
szik az e téreni versenyzést.

— Lehmann mult szerdán szállott föl 
másodszor a városerdőből. Mintegy 4000 láb- 
nyira emelkedett, s hasonló irányban repült, 
mint első ízben. Az idő kedvező s huszasos és 
ingyen nézője temérdek volt.

__ A németek’ bevándorlása szászföldre
folyton tart. Múlt csütörtökön — a P. Z. sze
rint— ismét 240 sváb érkezett két hajón, ut- 
jokat Erdélybe gyalog folytatandók , hol a ta
vaszi mezei munkákra már nyugtalanul várat
nak.

— Zenekölteményink becses virágokkal 
szaporodtak azon hét népdalban, mellyet szer
zett s P a r l a g i  r ó z s á k  czím alatt kiadott 
S z é n f y  G u s z t á v .  A dalszövegek Petöfytől 
s Szakáitól valók. A gróf Batthyány Kázmér ő

mlgának ajánlott munkát Walzel’ kőnvomdája 
csinosan állítá ki.

— Megjelentek az általunk még farsan
gon említett Le o n  a-n é g y e s e i  is H a l á s z y  
J ó z s e f  urnák, s 30 pkrért minden müárus- 
nál megszerezhetők.

— T o m p a  M i h á l y ’ népregéi' legor- 
vendetesb népszerűségben részesülnek. Már 
második kiadás van sajtó alatt. Jövő számunk 
terjedelmesb ismertetését adja e jeles költemé
nyeknek.

— A komolyabb tudományosság’ egén 
ritka becsű tüneményként tűnik föl J á s z a y  
P á l ’ históriája, melly a M a g y a r  n e m z e t ’ 
n a p j a i t  a m o h á c s i  v é s z  u t á n  tárgyal
ja , s mellynek első füzete megjelent. Szigorú 
történeti hűség , a szövegnek majd minden so
ra kútfőkkel lévén erősítve, kellemes, folyé
kony előadás , s e mellett mégis tárgyhoz mért 
komoly stil becsesítik e munkát, mellynek töb
bi füzetei bár minél gyorsabban követnék egy
mást. Nagyobb kelendőségét a nagybecsű mun
kának vajha ne gátolja a kissé magas ár. Ez 
első füzet még csak az 1-ső kötet' első füzete, 
tehát több füzetekből álló több kötetekre szá
molhatunk. E füzet 6 ív s ára 1 pft. Meny
nyibe kerülend igy az egész munka ?

mm mwL
— POZSON , tavaszelő’ 24. A farsang , 

mint az öröm, melly alkateleme volt, letűnt u- 
gvan , de azért mi csak folyvást mulatunk. Ha 
nem álltunk is össze temetkezési egyletbe, 
hogy tánczvigalmakat adjunk , mint a keszthe
lyiek , nagyon csalatkoznék, ki azt hinné, hogy 
képes volna nem kaczagni, ha elősorolnék a 
czímeket, mellyek alatt tánczalmak rendeztet- 
tek. Ások whist, tarock stb. soireén kívül, 
egy jó ur a minap kappanpiqueniquet is ren
dezett. Ebben a férfiak két jó forintnak , a nők 
pedig egyeben kívül, egyenkint hat fiók kap- 
pannak elkészítetten adására köteleztettek. In
nen a.czím: Kappanpiquenique.

Van Pozsonban egy casino : neve polgári 
casino. E casinónak tömérdek tagja van, de 
e tagok’ nagy része, lefizetvén az illetékes évi 
díjt, a 12 pftos részvényeken bőven megsze
rezhető anyagi és szellemi kényelemben ritkán 
vagy soha nem vesznek részt. Elmondom 
miért ?

1. Az egész casinóban nincs élet, ha csak <̂P 
a tengést annak nem mondjuk. Egyketten, kik- 
nek magánköreik nem nyujtnak élvet, estenkint 
belesompolyodnak, hogy a nap’ végóráit csőn-



desen átwhistezzék. Ez az egész.— Eszmecse
re vagy társalgásról szó sem lehet.

2. Tagjai magyarok , sokan szív és nyelv
re is azok. Joggal igényelhetnék tehát, hogy 
nemzetiesb szellem uralkodjék benne, hogy a 
10— 15 külföldi lap mellett, a magyarokra is 
előfizettessék. De ezek közöl csupán kettő: a 
Pesti Hirlap és a Budapesti Híradó volt szeren
csés a kegyben részesülhetni *) stb.

Mind ezen kedvező körülmények’ követ
keztében néhány lelkesbek egy nemzetiesb szel
lemű „Kör“ alakítására felszólítást bocsátottak 
közre , s azt az épen együtt levő megyei ren
dek közt is köröztetvén , egy napon nyolczva- 
nan irták alá magukat. Bizonyosan állíthatom 
e szerint, hogy elérjük a czélt, melly nem 
egyéb, mint élénkséget s nemzetiesb irányt 
adni társaséletünknek.

Színházunk a farsang' tovaszálltával sok
kal keresettebb, minek azonban főokát az igaz
gató’ azon ügyekezetében látjuk, melly szerint 
új darabok’ adatásával, s nevesb művészek 
fölléptetésével lepi meg a közönséget. Az új 
darabok Megerle asszony’ műhelyéből kerül
nek ki, s rendesen középszerűek ugyan, de 
minthogy tárgyaik a magyar előidobül vétetvék, 
mi is illő méltányossággal viseltetünk irántuk. 
Legközelebb meglehetős sikerrel Illésházy Ilo
na adatott, egymásután ötször ismételtetve.—■ 
Villmers — a zongorahős—három hangverseny
ben lépett föl, s mindig tömött házban. Játékát 
mély érzelem s művészi szabatosság bélyegzi 
ugyan, de a magyar daloknak békét hagyhatna, 
mert ezeket, az egyébkint gyönyörű változa
tokban, eredeti sajátságukból egészen kivetkőz
ted. *) Reméljük, hogy a Pestre menendő 
Liszt Ferencz is réssesítend egy hangverseny
ben. Bosco uramra szinte szörnyen várako
zunk.

Jelenleg a bécsi várszínház’ tagja, Jer- 
mann működteti tenyereinket. „Nem akartam, 
s könyeznem kellett“ mondá Br. asszonyság, 
s e könyekben a művészet’ diadala tündoklött.

Zerffy Gusztáv ur , ki a magyar népda
lok fordítása , s a kevés idő múlva Lipcsében 
megjelenendő „Ungarische Eisenbahn“ czimü 
havilap által szép érdemekre teend szert, teg
nap egy új drámáját olvasta föl, mindkét nem
beli műértő közönség elölt. Eleve sok szépet 
mondhatnánk róla, de ítéletet hozni adatása 
után czélszerübbnek látjuk. ETE.

l) Bár egy casino se járatna egyetlenegy hírlapot 
sem ! Szerk.

1) Mi Pesten ezt nem tapasztaltuk. Sőt azt hisz- 
sziik, örvendhetünk, hogy gyönyörű magyar 
dallamaink olly művészek által akkép feldolgoz
tatnak, mint azt egy Willmers, egy Dreyschock, 
egy Thalberg, egy Berlioz, stb tették.

Szerk.

— SZOMBATHELY, tavaszelő’ 8-ka óta 
Hetényi József igazgatása alatt Győrött bizto
sított szinésztársaság működik kisded színpa
dunkon, eddig minden tekintetben jó sikerrel. 
Adták az „Ezred’ leányát, Grittit, Richelieu’ 
első párbajait, Eljegyzést álarcz alatt és Szo
kott katonát;“ ma Czakó’ .Végrendeletbe ke- 
rülend szőnyegre. Nem czélom részletes bírá
latba ereszkedni, legyen elég átalánosan csak 
annyit mondani, hogy a társaság együtt véve 
vidéki közönség’ igényeit igen képes kielégíte
ni. Ha nem látunk is egyes kitűnő művészi e- 
lőadást, szerepét mégis egyik sem ejti el. Mi 
különösen meglepett, s mi a vándor színészet’ 
mezején olly ritka tünemény, az a helyes , da- 
gálvtalan szavalás, mellyben a társaság na
gyobb része meglehetősen erős lábon áll. Ha 
veszszük, hogy ez a további haladás’ egyik 
fő feltété s tanujele értelem , szorgalom s gya
korlottságnak egyaránt, úgy e társaságnak szép 
jövője van. Mennyire az eddigi szereplésekből 
ítélhetni, legerősbek Hetényi Jozefa, ki Labor
falvi Róza’ iskoláját látszik követni, Hetényi 
Gyula, Ujfalusi, kinek Grilti czímszerepben 
pár sikerült jelenete volt, Szűcs; tehetséget 
tanúsítnak Zarka, s a megtestesült mosoly, 
Hetényi Laura. Erdősné, Erdélyiné s a töb
biek , úgy szinte a nevezettek fölött ítéletünket 
fölfüggesztjük jövőre. — Egy pár buzgó színba
rát jelenleg a társaságnak bérlet általi biztosí
tásán ügyködik; talán sikerül. Legalább eddig 
folytonosan tele színháznak Örvendettünk, s 
Hetényi mindenesetre jobban megérdemelné a 
pártolást, mint a tavai itt működött Pázmán , 
ki nem legszebb emléket hagyott maga után. 
Jövő évben a Győrött bevégzendő előadások 
után télhó és télutó hónapokra a biztosítás 
kétségtelen, és igy reményünk lehet állandó ma
gyar színészetre. Itt azonban lehetlen legkese- 
rübb indignatióval meg nem említenem azt , 
mikép a müveit Vasban vannak még a durva
ságban annyira meg c s o n t o s ült férfi-és ur- 
fiak, kik a művészet’ csarnokát dohányzás, kia
bálás s a színészek’ játékát szintúgy mint a kö
zönség’ figyelmét zavaró botrányok’ helyévé 
aljasítni nem pirulnak. Múlt szerdán Degré’ 
színmüvének adatásakor a botrány főfokra há
gott. Nem csak magok közt, de föl a színpad
ra is tartottak a jo k is  urak beszélgetést, mig 
a csendre intőket megbántó szavakkal utalták 
vissza; és mit hoznak föl mindezek’mentségéül? 
— hogy részegek voltak! — Nem találok más 
fegyvert e rakonczátlan s a magyar színészet’ 
körünkbeni meghonosításának—egyenesen szól- 
v a — megbuktató! ellen, mint hogy őket jövő

1) Evvel saját nemzeti színészink sem dicsekhetnek 
illy arányban, szabadjon tehát ezt cum grano 
salis értenünk. Szerk.
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kicsapongások’ esetében e lapok hasábjain 
nyilvánosan megnevezzem. XX.

— SZOMBATHELY, tavaszelő' 20. Előb
bi tudósításom óta Czakó’ Végrendeletét, Há
zasságot dobszónál, Ezred leányát ismételve , 
Ördög’ naplóját és Charlotte kapitányt adák 
színészeink ; mindig vagy egészen vagy megle
hetősen telt padok előtt. Helyén lesz most a 
társaság’ néhány tagjairól szólni, nem rend
szeres birálatképen ,* hanem csak rövid észre
vételekben. ügy azért nem , mert noha meg 
kell vallani, hogy újabb időkben jobb társaság 
körünkben nem volt, mégis a színművészeinek 
nálunk most már fejlettebb stádiumában, midőn 
igényeink jó magasra emelkedtek, vidéki szí
nészet ellenében sokkal szigorúbban esnék ki 
bírálatunk, mint czélunk' érdekében kívánatos 
volna. A művészetet kegyed szereti ugyan már 
magában önálló czélnak tekinteni, de most meg 
fog bocsátani, ha nemzetiségünk iránti buzgal
mamnál fogva alárendelem azt a nemzetiség
nek , és szorosan a művészet' emelése körüli 
agitatiókat fenhagvom azon időpontra, midőn 
a honi színészetet körünkben honosítani már 
sikerült, s midőn az alap, mellyen ez biztos-» 
ban fölvirágozhatik , szilárdítva leend. H e t é -  
ny i  J o z e f a  csinos arcz és termet, kellemes, 
érthető hang, és kitürő szorgalom mellett nagy
ra fejlhető tehetség. Legtöbb hatást fejt ki a 
daczos és szeszélyes szerepekben; Richelieu 
czímszerepben , Ezred’ leányában mint Marcsa 
és Házasságban dobszónál leginkább helyén 
állt; Végrendeletben Antóniát szinte jól szemé
lyesítő , de kevesbbé volt kielégítő Charlotte 
kapitányban, hol azonban az egésznek kellő 
hatását társainak szerepnemtudása okozá. Kí
vánatos volna kissé nagyobb élénkség, több 
szabatosság a szavalásban. Az öltözék válasz
tásában ízlése kitűnő. — H e t é n y i  L a u r a  
kezdő, de szavalása , ha kevesbbé siet, helyes. 
— E r d ő s n é  gyakorlott s igen haszonvehető 
színésznő , kár hogy hangja gyönge. — E r -  
d é l v i n é  szinte többnyire otthonos szerepei
ben , arczjátékába azonban több aestheticát 
ajánlunk. — S z ü c s n é  gyérebben fordult 
meg elöltünk, hogvsem felőle alaposan ítélhet
nénk.— A férfiak közöl elsőben szólunk Ú j 
f al u ssiról. Vannak, kik vétkéül tulajdonít
ják Lendvay’ és Egressv . utánzását. Ez nevet
séges. Illy példányok után indulnia csak dicsé
retére válik, s bár azoktul — mit mondani is 
fölösleges — messze áll, de tehetségei nem 
mindennapiak. Játéka még nem egészen kerek- 
ded , kissé szaggatott , de helvenkint erőtel
jes; ótalában tanúságát adta, hogy a szerep’ 
jellemét fölfogni képes , — a kivitel’ szerencsé
jét szorgalom, gyakorlottság és fönebbi tulaj
donai lassankint meghozzák. H e t é n y i  Gvu-  
a eddigi többnyire sikerült szereplése által s

fiatal kora mellett, nagy reményekre jogosít. 
A színpadon ritka biztossággal s otthonosság
gal forog. — Azonban S z ű c s ’ játéka tagad- 
hatlanul legkerekdedebb, következetesb és 
biztosabb.— A többiről, mivel jelentékenyebb 
szerepekben, mikből játékukat megitélhetnők, 
nem láttuk, átalánosan csak annyit mondhatni, 
hogy szerepeiket, habár kiemelniök nem min
dig sikerül i s , el nem ejtik. Róluk tán többet 

| jövőre. — Itt még megjegyzendőnek véljük, 
hogy a millv mértékben gazdag a társaság' ru- 

j határa, szinlolly szegény diszitménye, s hogy 
dalvegyes müveik’ hatását nagyon gyöngíti 
művészieden, zavart, pontatlan zenéje a káp
talan’ hangászkarának , melly , dicsőségére le
gyen mondva, e tekintetben valamennyi káp
talanéi fölött kétségen kívül ritkítja párját. — 
Közelebbi héten a bérlet meg fog kezdetni. Jö
vő évben pedig két vagy három hónapra olly- 
képen szándék őket biztosílni, hogy a társaság 
a Győrött szereplett egyének által legyen ki
egészítve, mert a jeles Tót, Dobsa és Egri je
lenleg külön váltak s csak őszelőben fognak e- 
gyesülni. Ha a biztosítás sikerül, mihez Vas
megye lelkes hölgyei és fiai, Szombathely' jó
zan polgársága és értelmesb izraelitái, kik az 
eddigi pártolásban is nem csekély részt vőnek. 
más részről pedig az igazgató' becsületessége 
és erélye sok reményt nyújtanak,—  és szom
széd Zala és Kőszeg példánkat követendik — 
akkor lesz a Dunántúlnak is állandó és jó szí
nészete. Adja a magyarok’ Istene !

F. hó 14-kén Szombathely’ közelében DÖ- 
mötöriben ritka temetésünk volt. A 83 éves 
Egerváry Kristóf tbiró urat, a régi magyar ügy
védi világnak körünkben utósó ritka példányát 
kisértük örök nyughelyére. Bár halála után ne
gyed napra történt a sirolás, de testének haj
lékonysága még megvolt, és a rothadás’ sem
mi jelei nem mutatkoztak. Az orvosi próbatét 
meglátszott ugyan győzni a halál’ bizonyossá
gáról, mind e mellett a családi sírboltba úgy 
lön letéve , mikép netaláni életre ébredése’ e- 
setében az élvetemetés’ áldozatává ne váljék. 
Elhunytát gyászolják Egerváry Franciska, szel
lemdús megyei alügyészünk’ lelkes neje , derék 
fia Egerváry Bencze , és szeretetreméltó haja
don leánya, Egerváry Amália. Üdv az elhunyt’ 
lelkének, melly Verbőczv’szellemével a túlélet- 
ben is tán olly örömmel fog rokonulni, mint 

: itt a földön. XX.
— NAGYKÖRÖS, tavaszelő’ 4-kén. Za

jos farsangunk' édes emlékű napjai, casinónk 
fényes és kiválólag derült báljaival búcsúztak 
el tőlünk. — A polgári casino’ legfesztelenebb 
vigalmi bálja után, annak köztiszteletü elnöke 
V. F. ur’ vendégszerető házánál, még egyszer 
élveztük át az elröppent farsang' örömeit. — 
Feszült várakozással nézünk a városunkon át
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Czegléd felöl vonuló vasút elé. Adja az ég. hogy 
ez üdvös és iparunk’ ébredésének lenni vagy 
nem lenni kérdését, a vállalkozás’ napján teltei 
váltsuk be. — Szinte nem kis fontosságot helye
zünk Körös kornyéke’cs nosbulása’ érdekében, 
a nagyszerű katonai laktanyánk előtt mesteri 
szabatossággal készülő sétahelyben is. — Mű
kedvelő társaságunk’ mull évi buzgalma két si
került előadás után 80 pftot eredményezett. 
Akkoriban úgy valánk biztatva , hogy a házaló 
koldulás’ megszüntetésére ez összeg több e- 
lőadásokkal fog neveltetni. De azóta nemcsak 
több előadással nem örvendezteténk me g , — 
nem csak lehangolva látjuk a lelkesedést, ama 
nemes vállalat kivitelére : sőt fájdalommal tud
juk, hogy a meglevő Összeg is gyümölcsözés 
nélkül hever a működésben résztvettek’ egyik 
tagjánál. — Városunk’ kebelében a közbátor
ság’ tekintetében dicséretes intézkedéseket ta
pasztalunk ; hírlik, hogy a környéken is hason
lók czélozvák. A .

T H A L I A .

Tavaszelő' 17. V é g r e n d e l e t ,  dr. öflvb. 
Cz a k ó t u l .  Vannak estvék, midőn az előadá
sok’ egész folyamán mintegy átalános lankadt- 
ság Ömlik el, — a működők’ egyike sem bir 
sem fölmelegülni, sem— mi aztán igen termé
szetes — folmelegítni. Illy estve volt a mai. 
Nélkülözte egész előadás a művészi lelket, ih
lett melegséget, mit pedig ollykor találni meg
szoktunk színpadunkon. Csupán a borzadalmas 
őrülési jelenet bírt most is villanyozó erővel, s 
meghatotta a szépszámú közönséget. Mik
ben rejlik oka ez átalános dispositióknak, a 
közönségben-e , vagy az előadókban , vagy tán 
— s ez alkalmasint többször igaz lesz — a színi 
tudósító’ egyéni kedélyhangulatában? — melly 
utósó esetben aztán perse az állítás ködkép
pé devalválódnék — bizony nem tudom. Tán 
a három tényezők’ többje, vagy mind együtt 
okozandó.

— 18. B á n k b á n ,  dr. 5 flvb. K a t o 
na József t ől .  Bariba ur’ javára, ki ma est
ve a czímszerepet adá, s benne sem a közön
séget sem a criticát ki nem elégíté. Igen, még 
egynéhány év előtt, midőn erély , lélek és 
kedv istápolták a ritka szinésztehetséget, melly 
B. urban letezett, s pótiák hiányát a felsőbb 
színi műveltségnek némileg. Most már késő! 
B. ur nem bír többé nagyobb szerepeken ural
kodni. Szerepeinek legtöbb helyét nem fogó 
föl helyesen és igy visszásán szavaló, s nem 
lévén tisztában egész szerepe’ szellemével. 
éneklő, sopánkodó modorába esett. Ma estve 
E g r e s s y G. ur’ Peturbánja volt a főszerep. 
E. ur , mindig ugyan , de különösen ma estve ,

mesterileg adá vissza e szerepnek minden sza
vát, mind játék mind szavalatban. Előadásában 
művészi átgondoltság tűz- és ihlettséggel pá
ru lt , s ez tévé játékát megkapóvá , a figyel
met önkénytelenül megragadóvá. E szerep job
ban nem adathátik. A többi szerepek a szokott 
módon adatlak.

— 19. T i h a n y ’ o s t r o m a ,  nagy o- 
pera 3 flvb. T h e m  tői.

— 20. K ét p i s z t o l y ,  színmű 3 flvb. 
S z i g l i g e t i  töl.

— 21. C h a r l o t t e  k a p i t á n y ,  vj.
2 flvb. Utána J o a c h i m  hegedüvirtuóz’ hang
versenye.

— 22. T i s z t ú j í t á s ,  vígjáték 4 flvb. 
N a g y  I g n á c z  tói.

— 23. N é g y H a y m o n f i  víg opera
3 flvb. Ba l f é t ó l .  Mindez előadásokról leg
jobb akarattal sem szólhatunk hosszasban. A« 
dattak, mint már százszor ezelőtt.

— 24. XII. K á r o l y  R ü g e n  s z i 
g e t é n ,  vj. 4 flvban. Ki kell emelnünk E g- 
r e s s y  G., S z e n t p é t e r y  s T e l e p i  urak’ 
játékát. Mindenikük legderekasabban betolté 
helyét, s a néző közönség egy élvezetes est
vét köszön nekiek. S z i g e t i  uron örömmel 
tapasztaljuk, mikép kiejtése mindinkább köszö- 
rülődík. s elveszti fülsértő tájszerüségét. K o m- 
l ó s s y  Ida  k. a. illyes mai forma naiv sze
repekben igen kedves könnyűséggel mozog. 
Azonban nem lehet őt eléggé figyelmeztetnünk 
az é r t h e t ő b b  beszédre, különben minden 
működése elveszett a nézőkre nézve. Az egész 
előadás kerek , összevágó, eleven volt.

—• 25. Szünnap.
— 26. E g y  ur és e g y  a s s z o n y 

s á g ,  vj. 1 flvb. Irta három franczia, fordítot
ta egyedül Egressy B. Igen jól ment volna, ha 
a derék művészt, de kivált művésznőt mindig 
érthettük volna; de bizony néha olly halkkal 
folyt beszédük, hogy legnagyobb figyelmünk 
is csak a tizedik szót halászható füleinkhez. 
Aztán kerekdeden is ment volna az egész, ha 
a jó fogadósné kissé fürgébb lett volna, s nem 
hagyta volna magát egypárszor Egressy ur 
által b e k i a b á l t a t n i .  A függönykirály is 
igen álmos volt, vagy tán a darab igen tet
szett neki, mert sehogyan sem akara, a füg
göny’ leeresztésével véget vetni a darabnak. 
A darab után Joachim J. adá második hangver
senyét, s mindent a szó' legszorosb értelmé
ben elragadott. Nézők fájdalom nem sokan vol
tak. A fölemelt árak , úgy látszik, kezdik ma
gukat megboszulni. — ÜY.

— #*m®m**
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DIVATKÖRI UTASÍTÓ.

Rég nem mosolygott ránk olly korán szép 
egével, meleg napjával a nyíló tavasz, mint 
idén. Alig múltak el a téli éjek’ vigalmai, s 
már teljes mértékben kínálkoznak a tavaszi él
vek. Gazdag kocsik, pompás öltözékii hölgyek 
s uracsok lepik el a nyilvános sétahelyeket, s 
a szokott déli séták kivált a vácziutczán s du- 
nasoron egész füzérét mutatják ollykor a leg
szebb , legelegánsabb hölgyeknek. Mindenütt 
újdonúj tavaszi öltözékek tünedeznek föl, csi
nos fehér napernyők óvják, s légies kalapkák 
crepből vagy hólyagos tüllből szegik körül a 
gyöngéd arczokat. Legtöbben félretevők a té
lies nehéz öltönyeket, s gazdag és pompás ind 
cashmirba burkolóznak. A cashmir valóban ha
tártalan uralkodó a tavaszon , mert legtökéle- 
tesb öszhangzatot képez a csinos tavaszi fel
öltönyökkel. Eleinte a scót tafota is nagy te
kintélyben álland, mig majd később, néhány 
hét múlva az egyszínű, egyetlen meleg s tisz
ta tónu foglalja el.helyét. A szürke még divat, 
mert igen választékos szín, valamint a fran- 
cziakék, mályva s udvarzöld (vert de cour) 
színek is.

Mi az öltönyek’ idomát illeti : e tavaszon 
felöltonyek (Überrocke) fognak viseltetni ma
gasan fölmenő derékkal, melly vagy egyenesen 
s csak egykissé van nyitva, hogy a csipkefod- 
rozatot látni engedje; vagy pedig szívalakban 
kiszélesül, úgyhogy a kebelfátyol’ hímzett e- 
lőrésze egész friseségében meglátszik. A fel- 
öltönvök’ eleje ezermód fog diszíttetni. Majd 
tététől talpig begomboltatnak, a ruháéval e- 
gyező szinü szalagrózsákkal, melly lapos ró
zsák’ közepében arany , ezüst vagy strasscsa- 
tocska van, majd ismét csipkék, szalagcsíkok, 
csokrokkal vagy paszomántozással ékíttetnek.

A nyári öltözékek is némi újításokon lesz
nek keresztülmenendők, miket azonban még 
most közelebb meghatározni nem lehet. Azon
ban az bizonyos, mikép a phantasieköpenv- 
kék, mellyek múlt nyáron voltak nagyon kere
settek , idén is azok leendnek. Mindenféle szi
nü tafota s csipkéből fognak e köpenykék ké
szülni. A szabási csín, a gazdag csipkézet, 
mellyel körülszegetnek, a könnyű légies pa- 
szomántdiszítés idén is a jóizlés’ bélyegét a- 
dandják ez öltözéknek.

E perezben flór- tüll- s gaze-kalapok di
vatosak, de ama túlfeszített pamelaidomuk nincs 
többé. A ris- olasz- s á jour (átlátszólag szőtt) 
szalmakalapok idén is divatrenden lesznek , 
csakhogy nem lesznek olly igen kikanyarítva , 
mint múlt évben. Sok á jour kalap lesz crep- 
pel béllelve s szegélyezve ; másokat kis szal-

maszínpettyü marabou ékítend, meg másokat 
csinos, szalmából készült virágok. Művészet 
és ipar annyira haladott, mikép a szalmát ép 
olly hajlékonynyá fonják s szövik, mint a se
lyem , úgy hogy e szalmavirágok kellem- s 
könnyűségük által meglepők lesznek.

M H I M .
— Az érdempénz , mellyet az angobehi- 

nai háborúban részt vett angol tiszt- és közka
tonák kitüntetésül kapni fognak, már kész.
18,000 illy érdempénz fog készíttetni, mind 
ezüstből. A tiszteké a közkatonákéval egyfor
ma lesz. Egyik oldalán a pénznek a királyné’ 
arczképe lesz , e fölirattal: V i c t o r i a  R e g i 
na.  Hátoldalán pedig egy pálma' árnyékában, 
melly Nagybrittannia’czimerét tartja, egy fegy- 
vertrophaeum , s rajta e szavak : A r m i s e x- 
p o s c e r e  p a c e m ,  s fölül e szó: Ch i ne .  
A szalag bíborvörös lesz, sárga szegélyzettel; 
első Nagybritannia’ színe, a másik Chináé.

— Egy franczia lapban áll: nemrég négy 
éltes asszonyság fogadott, hogy 10 Robber 
whistet fognak játszani, a nélkül hogy csak 
egy szót is szólnának. A játék 4 óráig tartott, 
de még is egyikük sem szólt egy hangot sem. 
Azonban alig lön bevégezve a játék — midőn 
hárman kozőlük, a hallgatás általi nagy ön- 
megeröltetés’ következtében — elájultak.

— DÖbl e r  Bécsben mulat, onnan né
hány nap’ teltével Pétervárba utazandó.

— A bécsi józsefvárosi színházat, bécsi 
hír szerint, Birchpfeiffer asszonyság lenne át
veendő.

— C e r r i t o  Fanny assz. a tánezmü- 
vésznő, f. hó’ 17-kén lépett föl Berlinben elő
ször , az udvari színházban.

— A gyémánt fejék , mellyet Olga nagy- 
fejedelemnő menyegzője' napján viselend, s 
melly most egyik párisi aranyművesnél látható, 
18 millió frankra becsültetik. A középső nagy 
gyémánt maga egy milliót ér. Az egész Miklós 
czár' nászajándoka.

— Ole-Bull Párisban , a nagy operaház
ban,  hegedül, de — a lapok szerint — nem 
igen tetszik.

Bu'lán, a kir. egyetem' nyomdájában.
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A SZÍV’VILÁGÁBÓL.

I I I . SZERELEM É S BA R Á TSÁ G .
Midőn a szerelmet, az emberiség’ e ki- 

apadhatlan boldogságforrását, ez érzelmet, 
a melly felöl

,, . . mióta ember él,
Költő, művész, kifogyhatatlanul,
Dalban, regében oliy sokat beszél

sajátságos jellemvonásaiban közelebbről 
megismerni törekedénk, a vizsgálódó ész 
előtt önkénytesen előállt e kérdés : miből 
származik ezen sajátságos, mindeiv önzés
től ment érzelem, mellyet mi szerelemnek 
nevezünk? Mi ébreszti s vezeti az egye
sülés’ vágyát, melly olly kevéssé tartja 
szem előtt saját érdekeit, sőt legfőbb kie
légítését abban találja : ha ezeket kedve
se’ boldogságáért,föláldozhatja ? Mi vonzza 
olly ellentállhatlanul a szivélyeket egy
máshoz : hogy egymástól mit se követel
jenek, sőt egymásnak mindent adjanak? 
Hol van forrása azon nevezhetlen üdvnek, 
mellyet a szerelmeseknek kölcsönös együtt- 
létük s élveik nyújtanak?

S mindé kérdésre kielégítő válaszun
kat találjuk a r o k o n s z e n v ’ k o r l á t o z -  
hat l an hat al mában.  Rokonszenv azon 
szelíd, de hatalmas szellem, melly a szí
veket egymáshoz közelíti, azon egyszerű, 
de tartós kötél, melly azokat elválhatlanul 
összefűzi. Maga a s z e r e l e m ’ üdve  nem 
egyéb, mint k i e l é g í t e t t  rokonszenv.

E szó : rokonszenv, két értelemben 
vehető; t. i. majd mint fájdalom- vagy ö- 
römnek h i r t e l e n  á t me nő rohama  
jelentkezik az, s melly egy más lénynek

boldog vagy szenvedő állapota által ébresz- 
tetik; majd mint maradandó s ural 
kodó hangul a t a  a léleknek, melly egy 
más lénynek egész életére vonatkozik, s 
nem csupán hogy abból valamit eltávolít— 
son vagy beleteremtsen, hanem egész lé
nyét magába olvasztani, vagy megfordítva, 
ma .át abba sülyeszteni akarja.

Az első értelemben vehető rokonszenv 
az, mi r o k o n é r z e l e m n e k  szokott ne
veztetni. Más lények’ nyomorát, bajait, 
boldogságát s örömeit úgy tekintjük s é- 
rezzük, mint saját magunkéit, mellynek kö
vetkeztében azokat vagy megszüntetni, 
vagy szaporítani s állandósítani törek
szünk. Önzésböli származása ez érzelem
nek félreismerhetlen. Ez iigyekezetben csak 
saját fájdalmainktól akarunk menekülni, 
vagy örömeinket magasabb fokra emelni s 
biztosítani. Idegen nyomor vagy öröm’ lá
tása képzeletünkben saját fájdalmaink’ s 
örömeink’ képét állítja elénk, melly annál 
élénkebb s kedélyünket annál jobban ra
gadja meg : minél inkább összevág saját 
körülményeinkkel, s a szenvedő vagy ör
vendő lény közelebb áll hozzánk, vagyis 
ha kedélyhasonlóság, együttlét’ megszo
kása által mindinkább megbarátkozánk. A- 
zonban minél élénkebbek ezen előállított 
képek, s minél hevesebben ragadják meg 
kedélyünket, annál szorosabban olvadnak 
össze belsőnkkel, annál hamarább előáll a 
saját örömeink vagy fájdalmaink körüli csa
lódás, s annál szorosabb lesz az ehhez kap-
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csőit ügyekezet. Az illy lényt szintén sa
ját énünkhöz számítjuk. Boldogságát óhaj
tanunk kell, mert lelkünk’ hangulata azzal 
összefüggésben van. S ez forrása a termé
szeti rokonok iránti jóakaratnak, vagy a- 
zok’ irányában érzettnek, kikkel gyakran 
társalogtunk, vagy kik velünk többször ha
sonló sorsban részesültek.

Ebből bizonyos szerető csatlakozás 
fejlődhetik k i, mellyben szinte nélkülöz- 
hetlenek vagyunk egymásnak, s egymás
ért sokat föláldozni képesek vagyunk — 
de v a l ó d i  s z e r e l e m  s o h a  sem.  Ezen 
csatlakozásban a másik mint saját élveze
tünk’ eszközlője tekintetik, mint bizonyos 
hozzánk tartozó s tőlünk külön nem álló 
rész. Mintegy bírni akarjuk, hogy örö
münkre legyen, de minden szükségérzete 
nélkül annak : hogy csak érte élnénk. Ha 
valamit adunk — az puszta adomány, s lé
nyünk soha sem. De örömét nem is az a- 
dásban kell keresnie, hanem magában az 
adományban. Mintegy hozzáadása legyen 
ez boldogságának, s nem kezdete azon vé
geden boldogságcserének, melly az egy
más’ teljes birhatásában előáll. Szerelem
ben a kedvesnek önálló lénye becsültetik, 
s általa viszont megismertetni akarunk. 
Magas tisztaságából, az önzés’ mocsáréba 
sülyedne alá, hacsak egy perczig is azon 
gondolatra vetemiilhetne : hogy a kedves 
csak szerelmi élvének eszköze, hogy az 
csak érte teremtetett.

A második értelemben vett rokon- 
szenv, melly szerint, minthogy egy más 
lény iránt rokonszenvvel viseltetünk, s u- 
gyanazért vele egyesülni akarunk, minden 
önzésen fölülemelkedett. Ez magától a ter
mészettől kebelünkbe oltott eredeti ösz
tön, melly az önzés s önzéstelenség közt, 
mint összekötő tag középen áll — azon 
tisztán emberi kifolyás, mi a földit az égi
vei összeköti.

Onösség az idegen személyben vala
mi önmagához tartozót ismer meg, melly 
csak rá vonatkozhatik s általa fölhasznál
tatható. A rokonszenv másban önmagát a- 
karja nézlelni s általa saját lényét kiegé

szíteni. Önösség csak rombolhat, míg a ro
konszenv mindent föltart, kiméi és dicsőít.

Csak ugyanazon fajú lények érezhet
nek rokonszenvet egymás iránt, — ember, 
csak ember’ irányában. Azon lénynek, kit 
hozzám közelíteni óhajtók, kinek magamat 
átadni akarom, saját természetemmel kell 
bírnia és saját képemet viselnie. Minthogy 
benne magamat látom, azért nem lankadok 
el nézlelésében.

Azonban az átalános fajegyenlöség 
nem elég a rokonszenvet valódilag föl
idézni ; — egyes ember minden embertársa 
iránt nem érezhet rokonszenvet.

Azon lénynek, melly iránt rokonszenv
vel viseltetünk, átalános magasabb jellem
vonásokon fölül még egyébbel is kell bír
nia, mi épen saját egyéni jellemünkkel ro
kon. Szükség, hogy kedélyhangulatánál 
fogva, minden érzelminket, nézeteinket, 
véleményeink-, vágyaink- s czéljainkat 
magába könnyen fölvehesse s megérthes
se ; és hogy bennünk olly érzelmeket, gon
dolatokat, vágyakat s czélokat tudjon éb
reszteni, mellyek természetünkkel nem el
lenkeznek, sőt inkább a mellyekben éle
tünk saját irányában gyorsabban és gaz
dagabban fejlődik, — mert hisz az élet ro
konszenv által akarja magát megerösítni. 
Ellenkező jellemű emberek kerülik egy
mást. Egyiknek élete a másikét megsem
misítéssel fenyegeti, mindaddig, míg az el
lenkezés bizonyos engesztelő tárgy által 
föl nem olvad. Itt előáll az e l l e n s z e n v ,  
melly, ha az ellentállás nagy — g y ű l ö 
l e t b e  megy át.

De más részről teljes egyenlőségét 
sem tűr a rokonszenv. Olly emberekben, 
kik semmiben sem különböznének egy
mástól, legfölebb is azon hiúság : magá
nak hü képét másban föltalálni — tart
hatna össze. A rokonszenv’ érdeke : saját 
életünknek másba átvivése, terjesztése s 
emelése — egészen elvesz. Egészen ha
sonló lények egymásban semmi önállósá
got sem becsülhetnének, mi pedig a ro- 
konszenvben mulhatlanul szükséges. Ha az 
egészen ellenkező visszataszít — úgy a

■o~
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mindenben hasonló az üresség’ undorát 
ébreszti föl. Én hozzád nem csatlakozha
tom, mert előttem nem vagy érdekes;mert 
benned mit sem találok, a mit már önma
gámban föl nem találtam, és mert előttem 
az éleinek egy új oldalát sem leplezed föl,
— s életemnek egy új vonását sem alkot
hatod.

A j e l l e m e k ’ e g y e n l ő s é g e  s kü
l ö n b ö z é s e  föltételezik a rokonszenv’ e- 
löállását. Mindkettő saját modorában von
ja egymáshoz a kedélyeket; az egyenlő
ség : a mennyiben az életet azon kép ál
tal, melly előállítja, emeli; a különbözés 
pedig, minthogy az idegen elem által, mely- 
lyet vele közöl, kiterjeszti.

Innen két neme van a rokonszenvnek: 
minthogy vagy az egyenlőség vagy a kü
lönbség túlnyomó, s ekkor a másik csak 
társ, melly hatalma alatt van. Hol az e- 
g y e n l ö s é g  bir tulnyomósággal, ott a 
b a r á t s á g á n  elő ; hol a k ü l ö n b ö z é s :  
ott a s z e r e l e m .  (Folytattatik.)

EMLÉKEZET.
Egy fejfára három nevet írattam,
Mind a hármat csak egyedül sirattam.

E r d é l y i .

Lantot kezembe! még egy éneket,
Aztán szakadj szét, lant, s kihűlt kebel !
Hadd látom egyszer még az éveket,
Hadd andalogjon rajtok lelkem el.
Az éveket) hol annyit sírt szemem,
Sír mostan is, ha rá emlékezem.

Itt áll a múlt' halvány alakja im ;
Rajt’ azt lelem : sokat reméltem én 
Való helyett csüggék köd’ árnyain,
Hogy álmadám csak életem felén.
Bár el nem érem eltűnt képedet,
Mégis szeretlek, álom, tégedet!

Élet, remény, vágy, mondd, nem álom-e ?
Álom’ karán csüggünk mi egyaráut.
Való nem e szűk földnek gyermeke.
Nem látsz-e itt, szólj, mindenben hiányt?
Itt ember Udvet álomvárra rak —
Minden múló, csak a m ú l á s  m a r a d .

(Azé a kert — ez áll az életen —
Ki többre nem vágy, megelégedett.)

3 ^ -------------------------------------------------

Dús és szegény előtte megjelen,
Bemenni vágy, be egyik sem mehet,
Mert mindenik boldogságot keres,
S megnyerte ? —  a szív, mint volt, olly üres.

Gyönyörben égtél ? láttál üstököst.
Egy, úgy hiszem, öröm vagy fájdalom.
Járj, egyre megy, jó s balszerencse közt: 
Legtöbbet az i d ő n e k  sólya nyom.
Mint éj, borúsan, mint tél hidegen,
Az emberek közt menjünk idegen’. —

A szürke árnyak halványulnak im,
Az ifjú kor még egyszer visszaint.
A régi jó napok, szép álmaim,
Rám messziről egy jó angyal tekint,
Feléje nyúlok, és mint átfonom :
Múlt á r n y a  volt —  eltűnt i f j ú k o r o m .

JÁMBOR.
—**»M«I*—

EGY FESTŐ ÉLETÉBŐL.
(Folytatás.)

Láttam Golkonda’ gyémántjait, Pe
gu’ rubinjait, Bengala’ selymét, Arabia’fű
szerét, Tatárország’ rhabarbaráját, Mean
der’ hattyúit, Aleppo’ postagalambjait. Cso
dáltam a damaski óraműt, Mekka’ karaván
jait, az átfúrt Oron hegyet, az emberek’ 
különezségeit, balitéleteit, mindent.

Voltam Jerusalemben.
Üdvezítönk itt hintette el mennyei tan- 

ja’ szentelt magvait. Beszéde’ élén meg
törtek a balitéletek, meg a konok ellen
szegülés’ hegyes nyilai, és a magvakból 
fölvirult a hit, remény s szeretet’ három
sága. Itt váltam én is egy félistenné mű
vészetem s szerelmemnek általa. Hit, re
mény és szeretet itt virult föl énnekem.

Jerusalem! mijévé lettél te a világ- 
megváltónak! mimmé levél te énnekem !

Hah! mi az a nyomoru emberi teremt
mény! —• ö akar és szenved; mit tett? — 
ő akart és szenvedett; mi a vége? — kel
lett volna — és meghal.

És mi az emberi boldogság? — agy
rém, semmi. Addig volna talán boldog az 
ember, míg nem tudná, hogy az; mert mi
helyt megtudná hogy az, féltené azt elve
szíteni, vagy telhetlen vágyai még maga
sabbnak keresésére kergetnék; de épen
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azért nem boldog előbbi esetben, mert nem 
tudja azt fölfogni, nem tud neki nevet ad
ni, mert nem tudja hogy az. Ne értsen fél
re, Inában keres ellenmondást szavaimban. 
Azt mondja ön : a gyermek boldog, pedig 
nem bírja fölfogni boldogságát. — A gyer
mek az álom’korát éli, és nem keserű va
lóra kell-e ebből ébrednie? Ha a tejet,mit 
a gyermek anyja’ emlőiről szí, üveglencsén 
nézzük, telve látjuk azt férgekkel; és bár 
a szegény gyermek nem tudja, hogy a fé
reg saját vérén kígyóvá hízandik föl, melly- 
nekmarásaitól vérzeni fog kebele: nincs-e 
a féreg azért mégis keblében ? — Nem 
sajnáljuk-e a legszebben feselö rózsabim
bót, mikor a féreg mindinkább mélyebbre 
rágja magát gyökerébe? — czukrozzuk 
meg a mákonyt: az ital édes lesz; de nem 
rejti-e magában a halált, melly az álom’ 
érzéketlenségében fogja Íróját meggyilkol
ni? — és a lázbetegnek, ki kedvesét csó
kolja , ki mennyországról beszél álmában, 
nem vérzik-e mégis szíve, nem gyöngék-e 
mégis izmai, bár nem érzi azt láza köze
peit? és fölébredése nem folytatása-e kín
jainak? hát azért, mivel csók, mivel menny 
jőve ajkairól, öt boldognak fogjuk monda
ni? — Benn, benn az emberben rejlik a 
való; — a kiilszin csalékony.

Szerettem, szerettetém. A dicsőség’ 
temploma nyílt meg előttem s fénykörrel 
övedzé át halantékaimat; — én is szólhat
nék boldogságról, igen, leginkább én szól
hatnék arról — de minden inkább voltam, 
mint az, mert én is ember és nyomoru 
vagyok.

Ne kétkedjék uram! hallgasson tovább 
s meg fog győződni.

Képzetem Jerusalemet gyermekségem 
óta nimbussal szőtte be. A szent földet lát
ni, a nyomokat tapodni, mellyeket vallás
alapítóink megszentesítettek, a helyeket le
ecsetelni, honnan egyegy szent tény’erek
lyéje lelkünk’ lelkére beszél : ezt tűztem 
ki létföladatomul éltem’ reggele óta. Tu
dom, lelkészatyámtól öröklöttem e boldog
talan hajlamot, mellyet férfiéveim sem bír
tak elmosni jellememből.

Jerusalem’ topographiáját ne várja tő
lem , nagyon hosszú lennék. Mért nincse
nek itt föstményeim! azok elmondanák. E- 
lég, ha, melly itt ringott, üdvességem’böl
csőjét mutatom meg önnek, és — sírját.

Már két napja időztem Jerusalemben, 
mikor az olajfák’ hegyét, hol megváltónk 
kínszenvedése előtt imádkozott, ecsetem 
alá vevém. Rajta kedves tárgy nyügzé le 
figyelmemet — gyönyörű leány volt. Ez 
oldalról veszem le — gondolám — itt leg
alább élet mutatkozik. Közeledtem a tárgy
hoz s kezdtem vázolni. A hölgyben a leg
szebb görög arcznyomatot bámultam, mi
nőt egy Apelles választhata a szerelem’ 
istennője’ mintájául.

Levettem légtermetét, le már szellő’ 
hullámin lebegő fürtjeit, s csak most, mi
dőn tekintetét, lelke’ e gazdag szentélyét 
akartam szemeimmel fölkarolni, vevém ész
re, mikép azzal eddig rajzónom’ minden vo
nását figyelemmel kiséré.

Minő tekintet vala ez! nem bírtam to
vább rajzolni, nem bírtam volna azt leraj
zolni. Soha sem láttam illy szemeket.

Kevély önérzetem azt hiteté el velem, 
jhogy a föstészet’ tetőpontjáig óriásodtam 
föl, hol királyi pálczám’ — ecsetem’ min
denhatóságát elismerőleg egy világ borul 
előttem hódolóan porába. E tekintet’ elle
nében arról gyözödém meg, hogy hitvány 
kontár, hogy koldus vagyok.

Nem, e szemeket kitanulnom, e tekin
tetet fölfognom k ell!

Igen, mert e szemek’ villámát azért 
teremté az Ur, hogy megtörje büszke ön
hittségemet; igen, mert e tekintet’ meny- 
nyét azért teremté az Ur, hogy oda bir
kózzam föl, hova halandónak jutni még 
nem sikerült.

Szemei közé néztem, azok büszkén ál
lották ki tekintetemet, s ki közölünk előbb 
süté le szemeit — az én valék.

Közeledtem hozzá ; ö távozott — én 
árnyként kisértem.

A kölépcsözet melletti félreüton mint
egy ölnyi magasságra állt ö a földszíntöl, 
merevenen fölnyuló sziklafal’ tövében. Me-
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leg szél fútt. Láttam, hogy a sziklafal’ de
reka elvált talapjától, s a szélnek egyetlen 
hatalmas!) rohama a nö’ életébe kerül.

— Az Istenért egy perez, s kegyed el
veszett !

Egy szélnyögés , egy halk sikoltás . .  
a szirtderék tompa robajjal zuhogott le.

Ölemben fogtam föl, ö szorosan fű- 
zött át hattyukarjaival. Sebes szivemen se
besen vert az övé. Nem, nem csupán ijedt
ség’ hatalma volt az, mi olly hosszusebe- 
sen dobogtatá egymás fölött sziveinket.

Ön azt gondolja tán, hogy e pillanat
ban csak az ijedés és születő szerelem czi- 
kázta keresztül rezgő idegeimet? nem; — 
a dicsőség’ lángvágyát érzém lelkemben 
fölcsapni, hatalmasan, mint még soha sem.

Hogy a hölgy felsőbb rangú, minden 
mozdulatából kivehetőm. Az ö keblének 
csöndes melege egy szeplőtlen napsugáré 
vala, melly égről jőve fölszítni a föld’ fiá
nak szívmelegét : míg az én keblem’láng
ja csak hullócsillagé volt, melly hitvány 
növény’ kipárolgásából kerekedvén, hiú ü- 
rességében a felhő felé emelkedik s a csil
lagok’ fényét hazudja magára!

Soha se éreztem ennyire semmisé
gemet.

0 magasról jőve le , én alacsonról e- 
rőlködtem fölfelé:-az utón egymásba akad
tunk. A napnak fénye valódi és állandó, a 
hullócsillagé hazug s csak rövid pereznyi 
mellette. Hogy’ fogunk mi egymás mellett 
függhetni a szerelem’ vonzerejű közelsé
gében? Csillaga legyek én e napnak, melly 
csak tőle világosodjék meg, s örökön kö
rűié forogjon, a nélkül hogy elérhesse? — 
nem, soha sem!

Hah! mi az a föslészet, hogy ennyire 
emelkedhetném általa ! — A költő hatal
mas búvárként a szív’ fenekére száll, föl
méri annak tengerét, föl az örvényeket, 
föl a dobbanásokat; s az érzelem’ gyön
gyeivel megrakodtan tér vissza. Halanté- 
kaí körül fonódnak ezek, s tartós becsük 
még a késő utókor fölött is megannyi csil
lagok’ dicskörét hinti el; — a zenész ere
ket mozgat elkapó hangszerével; most a

fakadó forrás’ kristályhólyagára ülteti szi
vünket, most a sebes zuhatag’ tükörivén 
tánczoltatja; egyszer örvény’sodrába ránt, 
másszor syrent öleltet, majd rohanó or
kánt parancsol, errearra vezet, indít, visz, 
fölkap, hány, vet, egy mindenható, egy is
tenség gyanánt: — míg én az érzelmeket 
sem bírnám kinyomni ecsetemmel, mellyek 
átrezgék szívemet, mikor övé az enyém fö
lött először dobogott !

Föl, föl a napig, hol ö állt, akartam 
evezni művészi esetemmel, s ott fösteni für
téi közé a — myrtuszágat.

És fölküzködtem a napig, és fösteni 
kezdőm a myrtuszágat; — uram! látott ön 
már hullócsillagot? —

A szép hölgy még karjaimban volt.
— A szentséges lábnyomokra, mik e 

hegyen ereklyeül őriztetnek, Iza mi tör
tént? — kiálta lelkendezve egy félénk ti
pegő éltes némber, a hölgyet kifejtve kar
jaim közöl.

Iza lesütötte nagy lelkes szemeit, egy 
férfi’ karjából érezvén kifejlődni, kit még 
soha sem látott.

— Vak turbékolók! — folytatá a ma
tróna — még egy araszt, s a szikla más 
világon kelt föl vétkes ábrándotokból! s 
ön uram elég vakmerő egy illetetlen höl
gyet két életvész’ szélére tántorítani . . .  
hogy az itt vért izzadott Istenember-------!

— Elég, asszonyom! — mondám — 
kegyed nem tudja, mit tesz két egymásért 
teremtett szívnek közös életveszélyben 
egymást föltalálni . . .

— Mi, mi — vága közbe — mit mon
dott ön ? leányom, Iza felelj!

Iza rám vetette átható szemeit. — Sa
ját élte’ koczkáztatásával az enyémet fogta 
föl anyám! — tördelé.

— Karjai közt — egészíté ki gűnynyo-
mattal az öreg — e szerint lekötelezettjei 
vagyunk a lovagnak; jó, jó . .  nem fogunk 
soká adósok maradni. ^

— S mivel fizethetne asszonyom? — 
kérdém ingerülten.

— Egy kísérteitől fogom kegyedet 
megőrizni — feleié Izát átölelve.
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— Asszonyom! roszra csak az ördög 
kisérthet kiszámított Csákjaival;— illy an
gyal’ irányában a leggyarlóbb anyagi elem 
is szellemi aeolhárfául dicsőül, mellyen 
csak mennyei ímadalra olvadhatnak a su
gártiszta érzetek’ seráfajkai . . .  Nézze ez 
árnyakat itt előttünk a földön — nézze 
Iza’ keble’ és feje’ árnyát az enyémmel ösz- 
szeolvadni; asszonyom! gátolja hát árnya
ink’ összefolyását! — kebel és fej : szív 
és lélek . .  dicső jelképe a szellemi roko- 
nulásnak; nem, nem! ezen árnykép nem 
fog önmagában elmosódni; hatalmas ecse
tem a való’ színeivel fogja azt örök életre 
támasztani. Asszonyom! ez árnyban a ter
mészet’ néma jósnyelve szól — és a ter
mészet következetes müveiben! —

— Ez ember őrjöng; — menjünk gyer
mekem !

Elmentek.
IV.

Másnap reggel, midőn ablakánál lak
szobámnak, mellyet Iza’ általellenében bér
lettem, ülve rajzolgaték, tisztes férfiú’ lá
togatásával tiszteltetém meg. Tekintélyes 
aggastyán vala ő , bíborral szegélyzett bő 
ruhába öltözgetve, aranykereszttel széles 
mellén. Benne a velenczei nagyprépostra 
ismerék.

— Ah Bald ur! áldja önt az Isten, a 
hogy csak áldhatja — nyitott ablaka miatt 
könnyű volt önt első tekintetre fölismer
nem ; örülök, kimondhatlanul örülök önt 
itt találhatni. Korán jöttem, ugy-e korán? 
ne haragudjék; tervem van önnel közlen
dő — — azaz öntől, egyedül öntől várha
tom ennek sikerültét. A lég tiszta és fű
szeres, kisétálhatnánk; én elmondom ter
vemet, ön beleegyez, ön kiviszi, — o »z 
szép, az dicső lenne, művész ur!

Nem állhaték ellen nógatásainak.
A sz. ferencziek’kolostora felé halad

tunk, a prépost folytató : látta ön már a 
^»lvator-egyházat? nem rég újították ki, 
belsejét én festetem. Ugy-e dicső illy szent 
helyen örökölhetni a művésznek! Lássa é- 
des Báld ur! ön kifösthetné, s neve hal- 
hatlanulna; nos mit szól hozzá? Egy úgy

nevezett művész, kit Damaszkból hoztam 
magammal, s ki — önnek csak megmond
hatom — nem találta föl a festészetet, kon- 
tárkodik benne. Már vagy egy hete műkö
dik, s még csak igen kevés a látszatja; 
pedig tíz nap alatt okvetlen készen kelle
ne lennie, mert akkorra van kitűzve az 
egyház’ fölszenteltetése’ ünnepe, mellyre 
Yelenczéből, Damaszkból, s tudja Isten 
még honnan nem, tekintélyes zarándokok 
rándulandnak ide — s ö akár egy hónap 
alatt sem fejezné be. Alig tudom, hol áll 
fejem. Ismerem önnek biztosan serény e- 
csetét, segédkezeket nyújthatna neki, az
az : ő segítségére leendne önnek, ön ki
vinné a kivihetlent, s engem nagyon lekö
telezne, mindenek fölött lekötelezne ..

Az egyházba léptünk. Mondhatom de
rék épület, egészen arra idomítva, hogy 
hozzá méltó föstmények által a nagyszerű 
természettemplomnak kisded copiájává ala
kíttassák.

— Chamint u r, Chamint u r! legyen 
szíves nekünk megmutatni festményeit . .  
e müértö barátom itt b á m u l n i  kívánja 
önnek mesteri ecsetét — szólt a papag
gastyán.

És a jó öregnek tökéletes igaza volt. 
0 e föstmények! 0  ,,a művészet’potenczi- 
ája és a potenczia’ e költészete!“ — Szá
jam csekély volt a b á mu l á s r a .

— Kérem, csak s k e l e t o n  minden, 
skeleton még — monda a czirogatott fös- 
tész, nemes önérzet’ önmagának hízelgő 
mosolyával töriilgetvén pápaszemeit.

És a jámbor is valóban igazat szólt. 
Képei a művészetnek törpe, aszkóros s k e 
l e t  o nj ai valának.

— Chamint ur! — folytató a prépost 
— ezen ifjú barátom csupa műkedvelésből 
önnek segédjévé ajánlkozik.

És Chamint ur nyugtalanul fötiil sarkig 
méreget vala engem az ő nemesen büszke 
szemeinek látüvegezett tekintélyességé
vel, mintha félne, hogy avatlan beleavat- 
kozásom tönkre silányítandja alapítandó 
halhatlanságának e nagyszerű mausole- 
umát.
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— 0  köszönöm, köszönöm — viszon- 
zá fontos hangnyomattal Chamint ur — ezt 
igen eszélyesen cselekszi kegyed, ha a fös- 
tészethez egyébiránt hajlama és kedve van; 
kegyed csak nyerhet ezzel — nem dicsek
vésből mondom — illy magamféle embe
rek’ oldalánál. Tud ön alapszinezni? tudja 
majd halványzölddel, majd pirossal, a mint 
jő ; aztán a képek’ rámázatába pontokat 
csinálni, föstéket vegyíteni s azt ecsetem
re adni; igaz, nem gyerekség, mert ezek
ben rejlik alapja művészetünknek; de meg
bízom kegyedben, első láttára kegyedre 
bízom ezt . .  no p. o. legyen szíves ez e- 
csetet átvenni — úgy ; a föstékbe mártani 
— jól van, jól; most e művészi alak mel
lett kezdjük meg a körítést; egy kis pon
tot, egy kis hajvonást köréje — ah reme
kül van! — most nagy pontot csináljon fö
léje .. egy vastag árnyhuzást . .  de a pok
lok’ ördögeire — megörült ön?

Én elelfojtott kaczajim között majdnem 
megpukkadva vastag pontot nyomtam reá,' 
s még vastagabb árnyhuzással az egész 
képet bemeszelém.

— Ez elégtételt kíván! — kiálta bö- 
szülten Chamint ur , bozontos szemöldeit 
arasznyira fölhúzván szürke pillái fölött.

— Minden esetre; — megverekedünk.
És Chamint urnák szemölde még ma

gasabbra vonula föl.
— A fegyver Chamint ur?
És Chamint ur mélyen hallgatott.
— Nincs visszalépés, nincs Chamint 

ur! ön a kihívó s én a világ’ minden kin
cséért sem tágítok; meg kell küzdenünk, 
meg e perczben még . .  fegyverre Chamint 
ur , gyorsan fegyverre ! — kezébe nyom
tam ecsetét — igy, most vívunk . . ön ál
talam bemázolt föslményét kijavítja, ez csak 
egykét órába kerül; s ha én azon idő a- 
latt, míg ön képét megújítja, egy új főst— 
ménynyel, mellynek az önét nagyság s mű
vészi becsre minden esetre meghaladnia 
kell, készen nem leszek : gyáva kontár
nak, charlatannak bélyegezhet. Tetszik a 
párbaj, Chamint ur?

És Chamint ur a bizonyos diadal’ elö- 
élvezetével kapott a munkába.

Engem a becsület és d i c s ő s é g ’ láng
érzelme i h l e t e t t  meg. Mintha festösze- 
rem’ hegyére villant volna lelkem, melly 
az általam eddig látott világrészek’ rop
pant topographiájától és saját képzetem’ 
terményeitől rajosán, életre költve s meg- 
villanyozva ecsetem’ szálait, ezt önmagá
tól mozogtatá. Az olajfák’ hegyét, s mely- 
lyen Iza állott, a sziklatalapot, szerelmem' 
ezen emlékezetes alapját szinezém k i; az 
Istenembert akartam rá fösteni, midőn szen
vedése’ elöestvéjén imádkozott; egész lé
nyem föstményemre tapadott; hadi zaj zö
röghetett köriilem, orkán üvölthetett fö
löttem és mellettem mennyköveivel; annak 
táborokat föllármázó morajára, ennek vi
lágot rázó dörgéseire süket és érzéketlen 
maradtam volna . . .  és egy női hang, su- 
sogló, lágy női hang parancsolt vissza a 
heveg’ (paroxismus) e mindent feledő ön- 
kivüliségéböl.

0 mert mindenható a szerelem, és köl
tözzék bár a lélek át a mennynek messze 
fénycsarnokiba, meghallja mégis a föld’ 
porhüvelyébe korlátozott rokonlélcknek 
legkisebb mocczanását.

Mondjam-e, hogy a hang Izáé volt?
A prépost Izát homlokon csókolá, Iza 

pedig mondá : bácsi! nézni jöttünk a néni
vel Chamint ur’ föstményeit.

— Jó, jó, gyermekem — viszonzá az 
aggastyán — Chamint ur jelenleg épen ró
zsás kedvében van; csak képzeljétek gyer
mekim — folytatá a matrónához fordulva 
— Chamint ur Báld úrral — ma ..  hja de 
igaz, ti niég nem ismeritek Báld urat — 
itt egymásnak bemutattatánk; a matrónát 
közel vérének, Izát pedig meghalt testvé
re’ gyermekének mondá lenni.

— Mit akart előbb mondani édes bá
csi? — fűzé odább kérdezöleg Iza — ma 
Chamint ur és . ,  nem tudá kimondani ne
vemet.

— És Báld ur — megverekednek.
Felejtém eddig mondani, hogy ked-

vencz állatkám, 'egy hófehér aleppoi ga-

I



Ö 0 & P -------------------------------------- :----------------------------------------------------
— 268 —

lambka, melly vállaltira ülve mindenhova 
követett, most is balkaromon hintázta magát.

Iza futólag mély tekintetet ejtett rám, 
mintha arczomról olvasni akarná, vájjon a 
bácsinak a párbajról volt szavai valók-e? 
— és a galambot meglátá.

Én a galambkát ujjamra szállítva Iza’ 
vállára röptetém.

— 0  a gyönyörű teremtés! — mondá 
Iza, s míg puha kis tenyerével simogatá, 
az kiterjesztett szárnyait csattogtatta gyön
géden vállain, alabastnyakát piczi orrával 
megmegérintvén a reczés kendőn keresz
tül, mintha az ez alá rejtett hattyút akar
ná csókolni. (Folytattatik.) JODOK.

— +**♦*•—

W . .JOLÁNRA K ISA SSZO N YH O Z.
III .

A sugáros nap már alszik régen ;
Nyugaton szép csillag jár az égen. 
Álmadoznak a piros virágok,
Én nem alszom . . ablakodnál állok.

Ablakodban egy kis rózsabimbó 
— Más virágnál inkább ébren alvó — 
Fölserkenvén nevemen megszólít:
Késő éjben mit keresnék én itt ?

,Bájos rózsa, gyönyörű virágszál !
A nevemre, szólj, mikép jutottál ?*
Szépen kérdem —  és megmondja nékem : 
Hogy te mondád álom közt egy éjen.

Oh leányka, lelked’ szenderében,
Almadj rólam most is ollyan szépen,
S balzamszellő s csalogány’ hárfája 
Andalítson szívem' szent rózsája.

Álmadj rólam ! Ah de mit ? Nem mondom. 
Álmadd a mit csak kívánsz, galambom : 
Hogy egy kristályvíz fölött evezvén 
A sajkát zöld part felé hajtám én.

S künn a parton, mint angyal, te álltái: 
Kis kezedben volt piros virágszál,
S azt föltűzvén égő kebelemre 
Veled szálltam egy tündérszigetbe.

IV.

Féltelek, lány, mint a drága kincset,
Orzó kéztől szörnyen féltelek;
Féltelek mint leggyöngébb virágot,
Hogy letörnek jéghideg kezek.

Mert, leányka, gyémánt vagy nemedben ; 
Nöerényed egy világot ér,
S ha erővel tőlem elrabolnak 
Kárpótlásul nincsen semmi bér.

Oh ha téged, gyönyörű virágom,
Szűm kertjéből egy más kiszakaszt,
Puszta lesz az — s ki fog ott derítni 
Újra zengő szép piros tavaszt?!

V.

Zongorádnál ültél, én melletted.
Zongorád volt völgyi csermelyár,
Melly a rózsabokrok ernyejében 
Kékvirágu part közt zengve jár.

S láttam én a csermely’ tükörében 
Tündökölni angyallelkedet:
Hogy te engem nem fogsz elfeledni,
Sors' haragja bármint fenyeget.

Légy, leányka, légy enyém örökre! 
Homlokomról űzd el a borút,
S bangvirágból kösd reá, helyette,
A szerelmi legszebb koszorút.

VI.

Templomba mentél, hófehér ruhában,
Mint angyal, melly az égből földre száll. 
0 Ily szép volt arczod, olly szép és ma

gasztos! . .
S én láttalak, mikép imádkozál.

Az égre könyező szemmel tekintél . .
Oh, mondd, kit néztél ott, őrangyalom ? 
Barátnőid tán magukhoz hivának,
Hogy itt ne érjen bú és fájdalom.

Nem , nem! te ott fen jó anyádat láttad ; 
Hozzá bocsátád szíved’ panaszát:
Oh mert azóta sokat is szenvedtél,
Hogy lelke egy szebb honba téré át.

Engedd, leányka, szemed gyászvirágán 
Száraszszam én fel gyöngykönyűidet !
Úgy néha fognak ott csak tündökölni —  
Midőn megszáll a szent emlékezet.

URHÁZY.

K É R D É S .
Honnan van, ó leány !
A szörnyű nagy hiba:
Hogy könyved lapjain 
Hazádért nincs ima ?

Nemde mert a haza 
Szerelme isteni, /
S azt nem lehet rideg 
Lapokra festeni ?

A C S Ó K .
Elcsattant a csók, megloptam az angyali lánykát, 

•S attól fogva kínos szikra emészti szivem .

SOMOGYFI DEZSŐ.
----- TS»M *gq'------
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H ÁZASSÁ G I K A L A N D .')
élévet tölték el ismét a csa- 
bajdi regényes kosár után, 
boldog dologtalanságban, a 
nélkül hogy könyv- hírlap- 
olvasás s unatkozáson kívül 
valamit tettem volna. De 
majd pironkodva ébredék 
föl, midőn láttam hogy a 

legcsekélyebb féregnek is van czélja s rendel
tetése: a pók megszövi hálóját, mellv a tör
vényhez , a bölcs szerint, igen szembetűnő ha
sonlatban á ll , a mennyiben csak a gyengébbe
ket fogja meg; a hangya szorgalmasan hordja 
télrevalóját, s bár hasznát nem veszi is,— úgy 
látszik, a fösvényt akará a mindenható példáz- 
tatni — de legalább munkálkodik, — s csak az 
ember , ennek is csak egy kis osztálya várja 
magára hereként az ég’ áldását? Nem nem, ez 
czél nem lehet. Munkakör után néztem szét, 
mellyben mint ember, mint polgár leróhassam 
tartozásimat, teendőimet. Ezek’ véghez vite
lére millv kevés egy rövid emberélet, az tud
hatja, ki egy élet' terheit izzadott keresztül, 
s mégis ezen csekély idő' nagyobb részét is 
hivalkodva töltjük el, úgy hogy száz közöl ki- 
lenczven kilencznek egész cselekvésköre ezen 
két szóból áll: született s meghalt. Én bár a 
köz sírok’ pora közöl nem sovárgom is az ava
tottak' számára készülendő üdvleldébe, mégis 
megvallom ez igen egyszerű síriratnak látszik 
előttem: volt és nincs. Elsőben ezen divatvi
lágban rémálomként az arszlánkodás kisértett 
fölöttem, de ide szemtelenség kell, erre ar
czom’ bőrét igen vékonynak érzettem, meg a- 
lacson hízelgés, de ez, őszintén mondhatom, 
erényeim' legcsekélyebbike; és végre egyéb 
többféle ügyesség, mellyel egyátalában nem 
bírok. — így érezve ezen fokban tehetlensége- 
met , hivatal után néztem szét. Mi gyönyörű 
hivatás az üldözötteket pártfogolni, a törvény 
oltalmához folyamodókat ennek malasztiban ré
szeltetni,szerencsétlen’ kÖnyeit letörölni segíteni. 
Milly érzelgések. milly rajoskodás! mondaná 
egy mai világ szerinti tisztviselő; a hivatalvi
selésben egész más czél rejlik, ez csak mellé 
kés. Megengedem, hogy ebben nagyon elma
radtam, de szerencsére nem is volt alkalmam 
ez érzelgő elvet létesíteni, mert a mellv hi
vatalt elérheték, arra lelkem ismerete nem 
volt eléggé megedzve; a mire viszont kedvem 
lett volna, oda csuszásmászás által juthatékel, 
pedig gyermekségemtől fogva egyenes járáshoz 
lévén szokva, a hajlongáshoz derekamban nem l)

l) Első része megjelent 1813-ban az Életképekben.

nagy hajlamot éreztem. Ettől is elesve, gazda 
akartam lenni, de itt két hatalmas tényező van: 
idő és cseléd; az elsővel csak könnyebben ki
békülök, de a másik ellenében olly vas türe
lemre van szükség, hogy az embernek szinte 
kedve volna néha a bölcs’ botoztató elvét kö
vetni. így minden czélombul kiforgatva föltet
tem magamban, hogy ur leszek. Ez nem meg
vetendő elhatározás, gondolják magukban olva
sóim, csakhogy ehhez akaraton kívül legalább 
is 100,000 ft jövedelem kívántatik. Igaz, nincs 
annyi jövedelmem mint a *** püspöknek, de 
én nem is adózom külországra , s e föltételre 
nem is mindig kiterjedt jószág s pénzhalom kí
vántatik. Urat játszani ötven hold föld mellett 
is lehet , kinek tehát gondoskodó ősei valamics
kével többet hagytak, csak az urat játszás’kel
lékeit kell értenie.

Záradék közt legyen megjegyezve, bölcs 
és okos emberek voltak a mi eleink ; mit má
sok egy személyre ruháztak, ők azt különös 
előrelátással kétfelé osztották, maguknak meg
hagyva a jogot, a kötelességet az alsóbb nép
osztályra rakták; igy természetesen mindenik 
jobban ügyelhet saját osztályrészére, a viszo
nosság' elve is be van töltve, mert mindenik 
csonkítás nélkül használja sajátját, — s mégis 
vannak békételenek , kik czélirányosabbnak lát
nák egy személyben egyesíteni e kettőt! nem 
képtelenség-e ez , ítélje meg akármi világfia.

De itt ismét azt tapasztaltam, hogy az 
urat játszás sok kellemetlenséggel s erőmeg
feszítéssel van összekötve ; mert parancsolás
hoz aligha több ész nem kívántatik, mint az 
engedelmességhez ; azonban meg átkozott unal
mas életmód is. így jöttem azon gondolatra , 
hogy iró leszek , még pedig robotból fogok ír
ni , akár lesz kedvem hozzá akár sem, akár 
olvassák akár sem. Olly vég menedék fiatal 
embernek az irói tér, mint pártaúnt szűznek a 
zárda’ bús magánya a lezajlott s kijátszott re
mények után.

Egy baklövésnél azonban ritkán állapo
dunk meg, — bocsánat e kitételért — egyszers
mind komolyan elhatározóm, még egy próbát 
tenni Hymen’ oltárán; mert a hangzatkák, no
vellák s regények’ írására a nőtelen szoba kel
leténél ridegebb; aztán nagybátyámat is meg 
akaróm örvendeztetni , kinek ezen határzatom- 
mal legfőbb vágyait előzém meg.

Első gondolatom Tiszai Rózához repült, de 
itt végzetem hallgatást parancsolt a békétlen 
kebelnek. Hasztalan reményeket tápláljak-e, 
családi kellemetlenségeknek, örök zsurlódás- 
nak tegyem-e ki azt, kit első meglátásra sze
retni kezdék ? nem, nem, illy Önző nem leszek. 
A sors közénk már születésünkkor választó fa
lat emelt, mert én reformált, Róza római hitű
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Va ; volt. A vallás' szolgái türelemre tanítnak, — 
könnyű ott e szó, hol vesztésnek helye nem 
lehet.

Illy körülmények s gondolatok között in
dultam el Pityefokrul, nagybátyám’ szerencse 
kívánásaitól megszentelve Virágfalvára, hol már 
mint gyermek sok szép órákat élveztem Virág- 
falvi Kálmán s testvére Mari’ társaságában, — 
a gyermekkor’ emlékeit pedig ritkán szoktuk 
felejteni, visszatekint arra a megnyugváshoz 
közeli vándor is , ártatlan örömeiből erőt merí
teni a sötét jövő elé. Mikor nem emlékezünk 
örömmel vissza a mosolygó regre , mennyivel 
inkább akkor, ha a nappal' többi részeit nem 
várt fergeteg rutította el!

Kálmánhoz a múlt közös emlékein kívül 
engem rokon érzetü szív’ vonzalma is kapcsolt, 
kivel az ifjúkor’ borongva is mosolygó áprilisi 
napjait együtt játszódtam s izzadtam keresztül , 
mint iskolatárs s barát. Ő komolyabb volt mint 
én, de véralkatunk' ezen különbözése nemhogy 
tágította volna , sőt még szorosabbá tette a 
köztünk levő frigyet; az én vígszeszélyem t. i. 
a ború’ kora fellegeit gyakran elszéleszté if
júi homlokáról; az ö komoly kedélye viszont 
gyakran eltompítá túl csapongó pajzánságom 
nyilait, mellyek az ifjúnál olly könnyen rósz 
irányt vehetnek.

Mari iránti érzésimmel nem voltam tisztá
ban. Keblemben nem dúlt azon nyugtalan, a- 
zo epedő vágy, mit a távolban egy kedves iránt 
érezünk ; mégis ha náluk valék , körében olly 
örömest toltém az időt, hogy néha hajló vol
tam szerelemnek venni az t , mi talán nem volt 
egyéb testvéries vonzalomnál, mert a mi külö
nös, érzelmem’ csapongásiban sem képzelhe
tőm soha kettőnket úgy, mint férj és feleséget. 
Mari nem volt szép, ajkán bizonyos fájdalmas 

! mosoly lengett, arczszine halványra hajlott, 
szóval az első meglátás nála nem szolgált aján- 

! lására, de ki közelebbről ismerte az ő szép 
tiszta lelkét, mellvnagy kék szemein keresztül, 
mint metszett üveg lapokon át a gázvüágította 

i terem , egészen látható lön , annak lehellen volt 
iránta kellemes vonzódást nem éreznie.

Virágfalva hozzánk alig négy mértföldnyi- 
re feküdt, mégis néha két három napba került 
az oda menetel, mert a két hely határa közt,

I az európai folyók’ seregében tizedik helyet el
foglaló Tisza hömpölygótt, ezen leghoniasabb , 
de egyszersmind legszeszélyesb folyója a négy 
bérezek’ honának. Tőlünk Virágfalvára révhajó 
járt  ̂ de ez szélben járhatlan volt, mint szin
tén őszi fagyáskor s tavaszi olvadás’ idején is. 
Két mértfoldnyi kerüléssel ugyan egy hídon át

f lehetett menni , de itt az év’ három szakain 
sárban úszott a szárazföldi vándor, nyáron pe
dig, ki vas alkattal nem volt a jótékony termé
szettől felruházva , az agyonrázatás’ veszélyé

nek tette ki magát. Illy körülmények után kül
ső Szolnok megyénkben nem igen vagyunk 
hajlandók hinni, hogy egy nap, mondd egy nap 
alatt 50 mértföldet haladhatni, csak az egy 
vigasztalásunk maradván föl, hogy ezen Ta- 
máshitüekben legalább is 30 megye lassan mász
va osztozik. Bizony bizony mondom nektek, 
nem ártana egy kissé jobban haladni, mert 
hej de távol vagyunk még a kényelem’ azon 
fokától, honnan az elmaradókra láblógázva s 
gúnynyal tekinthetünk alá.

A folyóhoz érkeztemkor a révhajó oda ál
tal volt, s igy jó alkalom nyilt gyakorolnom 
magamat a türelem’ minden osztályában, s 
minthogy az észnek szüntelen kalandoznia kell, 
elég idő maradt elmélkednem a közlekedés’ 
csecsemő helyzetéről, vizek’ szabályozásáról, 
gőzhajókrul, egyúttal a mármarosi só s ennek 
áráról, s még egyéb sok másról; mert nem 
egy könnyen szorul meg az ész azok’ elősoro- 
lásában, mik még nálunk nincsenek, s hála a 
fontolva haladásnak nem is hamar leendnek.

Két órai nem a legbékésebb várás után 
átjött a hidas ; dicséretükre legyen megemlít
ve, a révészek' sietsége miatt ritkán éri veszély 
a vándort, úgy hogy a szegény utas kétszer 
is elkárhozhatik haragjában, mig ezen charo- 
nok átszállítják, kivévén ha közel lakó megyéi 
tisztviselőt sejtenek a túl parton, mert ekkor 
bőrükben áll a sietség. Gorombaságra nézve 
pedig bátran versenyezhetnek akármelly mél
tóságát éreztetni akaró nagyurral, s e tekin
tetben bízvást a honoratiorok közé sorozhatok.

Már jól be haladtunk , a mint egy siető 
kocsiról megállj kiáltás harsogott. A révészek 
meglátva a két roszacska sárkányt, s az inas 
nélküli ó divatu bárkát, nem igen nagy kedvet 
mutattak a visszafordulásra; de miután a ko
csi' mély űréből egy harsogó hang jó borrava
lót Ígért, az én embereim’ kőszíve szembelünő- 
leg meglágyult, olly formán mint só az eső’ 
előérzetében.

Hangos torok köszönt ki a kocsiból, ezt 
egy forró ölelés, s egy nem kevesbbé forró csók 
követé , melly olly nagy tűzzel ezuppant el ké
pemen , hogy fölütött orromat a leharapás' ve
szélyétől féltettem. Zavarodva néztem föl s 
megismertem Nyelvesdi urat. Orrom még szik
laként állott, de fülem már előre csengett, 
mert ki körében csak félóráig élvezte a hallga
tás’ gyönyöreit, annak halló műszere már e 
világon keresztülhatolt a tisztító tűz’ kínjain. 
Szükségesnek tartom bemutatás előtt némileg 
megismertetni olvasóimmal.

Nyelvesdi ur negyvenöt év körül lehetett; 
ezt egyébiránt csak négy szem közt sugjuk 
meg, mivel még nötelen, s aligha életleirásában 
ezen vonás nem szolgál legfőbb ajánlatára. Ő 
nem tartott azokkal, kik a szájban heverő kis
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húsdarab’ gyakoribb használatát a nők’ kizáró 
tulajdonául tolták fel; szónokunk úgy véíeke- J 
dett, hogy ez olly közös tulajdon, mit elvitat- j 
ni a férfiaktól nem lehet; a honnan élt is ezen j 
joggal egész kiterjedésében, s a mint némellyek 
megjegyzik , még álmait is fenszóval sorolta el, 
hogy a beszéd’ gyakorlatából valahogy ki ne 
jöjön. Társaságában senki sem jutott szóhoz, 
mert föltett kérdéseire választ nem várva ma
ga felelt, úgy hogy közelében bajos lett volna 
a némákat a világ’ gyarlóságait latolgató kávé- 
nénikéktől megkülönböztetni. Hire volt, hogy 
gyermekségében igen nagy ügyességet fejtett 
ki a papagálvtanításban, ifjúságától fogva pe
dig némelly hallgató férjek nőik' szelidítésére 
használják, s a mint hallik jó sikerrel, mert 
a kivel két óra hosszáig társalog, bizonyosan 
ellenszenvet kap a hosszas beszéd iránt. Min
den harmadik szava evvel végződött: ,,sülyed- 
jek e l , ha nem igy van“, vagy ,,volt“ , hogy 
állításainak, mellyek néha az igaz mértéket nem 
egészen ütötték meg, nagyobb erőt adjon, melly 
szólásmódot azonban csak tizedelve fogunk 
használni.

Külsejét mi illeti, ez a belső comicai erő' 
megtestesülése volt. Kicsiny termet, mellynek 
hogy egy kis méltóságos tartást adjon , több
nyire lábujjhegyen állott. Rövid nyakán a né
hány hajszáltól fedett kis fő mint szélvitorla 
szüntelenül forgott, mellyben apró szürke sze
mei fenyőfa szikraként csillogva mélyen ültek, 
a nyírott veres bajusz alatt a beszéd’ orgánu
ma az Örökös használat mellett is szerfölött ki
csiny közt foglalt e l , — talán a természet da- 
czolni akart a majdan kifejlendő bőbeszédűség
gel; hegyes orra alatt ezen kis száj, a Tiszából 
véve hasonlatot, a kecsegére emlékeztetett; 
a besülvedt mell alatti has nem megvetendő te
rületet foglalt el; termete innen lassankint vék- 
nvulva, ágaskodó lábujjainál ékalakúan végző
dött , melly termettel szárazság’ idején valami 
alföldi jó nagy hasadékban könnyen utolérhet
te volna a maga ellen annyiszor használt átok.

— No hogy van édesem, hogy van? Jól 
jól a mint látom , egészen megtelt meghízott, 
s szakála mint megnőtt, alig ismertem rá, Iste
nem mennyit változik kevés idő alatt is a fia
tal ember. Az igaz már régen is nem találkoz
tunk , nemde édesem , ha jól jut eszembe a 
csabajdi kosár óta , ha ha ha ! bizony furcsa 
kalandocska volt az. No ne piruljon édesem, 
nem tesz az semmit, a lányka csinos, a szoba
leányt értem , magam is láttam nem egyszer, 
valóban hamis kis portéka. Azt kérdi édesem 
kitől hallottam ezt? Csabajdiné súgta meg titok’ 
pecsétje alatt, egy lélek sem volt jelen rajtam 
s Kotlósinén kívül, nálam biztosan van édesem 
minden szó, olly biztosan mint a Tisza’fenekén.

Mikor kiszárad , gondolám magamban. Er

ről az oldalról egészen nyugodt is lehettem, a 
fonemlített Kotlósinéban szintén olly asszony
ságot lévén szerencsénk tisztelni, a ki ha vala
kiről roszat nem beszélhetett, fölkiálthatott Ti- 
tuszszal: egy napot elvesztettem.

— Én egy léleknek sem beszéltem, egy 
leieknek sem, sülyedjek el ha nem úgy van.

Csodálkoztam Nvelvesdi ur’ bátorságán, 
mert épen a folyó’ közepén jártunk. Valóban 
félve is nézett körül a Tiszán, de a csöndes 
idő ismét megnyugtatá.

— Pedig egy szóig elbeszélte édesem — 
folytató megszakadás nélkül — az utósó szóig, 
hogy éjjel mint rendeltek találkozót, véletlenül 
épen leánya’szobájában , Luiza’ sikoltására mint 
ébredtek föl, — ha ha ha. Szerettem volna ma
gam is ott lenni, igazán comicai jelenet lehe
tett. Apropos, hallotta-e édesem, hogy az Ö- 
reg Virágosi meghalt ?— nem hallotta volna ?le- 
hetlen, tegnap temettük e l , kár szegényért, 
vígkedvű magyart vesztettünk el benne, úgy 
hiszem még a más világra is nevetve köszöntött 
be, derék nviltszivü barátságos öreg volt a 
boldogult, de fájdalom, neki is volt egy nagy 
hibája.

Én kérdve néztem föl, mert szóhoz nem 
juthattam.

— Tudja édesem, a diák azt tartja: de 
mortuis aut nihil aut bene. Ezen kívül nekem 
lelki testi barátom is volt, sokszor összevesz
tünk az igaz, de mégis jó barátom volt, s igy 
nem illenék hibáját fölfedeznem , de maga éde
sem tudom nem adja túl , másnak a világért 
sem mondanám meg, sülyedjek el ha nem úgy 
van. Ő szegény, a mint mondám, becsületes 
vendégszerető házigazda volt, hanem négy 
szem közt legyen mondva, igen nagy tök kolop, 
egyszersmind mindemellett bőbeszédűségével 
majd elölte az embert, de mégis jó barátom 
volt, bár, mint említém, itt hibázott neki; — 
ujjával fejére mutatott.

A jelenvalóban is jól van mondva, toldám 
ki a szónoklatot gondolatomban.

— Voltam úgy nála édesem két egész 
óráig is , hogy alig juthattam egykét szóhoz , 
illyenkor az igaz többnyire bucsúzatlan váltunk 
el, de azért jo barátok maradtunk a sírig, ha 
szinte ezen csacsogó modort nem szenvedhet
tem is benne. Mosolyog édesem , folytató egy 
kissé megzavarodva. Én is megnyitom számat 
néha néha , de úgy tartom, van különbség a 
beszéd és beszéd között. Szegény Laczinak 
megesett, egy hét múlva lett volna a menyeg
ző, s most a gyász miatt legalább félévet vár
nia kell, fatum, fatum. (Itt egy hosszú lélek- 
zettel könnyített magán, melly által eszmeme
netele új irányt látszott venni.) Szép folyó ez a 
Tisza, nemde ifjú barátom. Ez egészen a m énk, 
szóval vérünk és fajtánk; tudja mit édesem ,
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nem szeretnék addig meghalni, mig ezen gőz
hajót nem látok, perse magyar nevekkel éke
sítve, magyar kapitányok'kormánya alatt, nem
zeti színnel árboczaikon. Ez volna a dicső, mert 
nem úgy van-e édesem, nem csak lenni aka
runk, hanem látszani is; — az ember sohasem 
szűnik meg ember lenni, s hiúságát soha sem 
vetkezheti le egészen. Mit gondol ifjú barátom, 
kiterjeszti-e jelen országgyűlés erre figyelmét , 
ez ellen csak nem tesznek óvást, bár Tótor
szágtól nem messze szakad a Dunába. (A hi
das e közben partot ért). De még nem is kér- 
dém, hová szándékozik ön tulajdonképen, — 
bizonyosan közgyűlésre? találtam vagy nem?

— Nem, valóban nincs szándékomban.
— Jól teszi ifjú barátom, különben is ná

lunk az intelligentiát bottal kezelik, szomorú 
helyzet mondhatom. Gondolja csak édesem’ a 
múlt gyűlésen még csak harmadikszor szóltam 
ugyanazon tárgyhoz, s lepisszegettek, képzel
je ifjú barátom — másfél annyira nőtt apró ter
mete e szavaknál — engem lepisszegettek , sőt 
a mi több, csaknem fenszóval susogták, hogy 
én sok haszontalan szószaporítással élek, mi 
csak úgy tartozik a dologra, mint Pilatus a ere
dőhöz , én haszontalan szószaporítással ! hiszen 
a mint mondám Virágosit is ezért nem szen
vedhettem. De ha tenném is , azt nálam sok
kal magasabb hírben álló szónokok is teszik. 
Hová szándékozik édesem? valóban ki nem ta
lálhatom.

— Virágfalvára.
— S talán épen Virágfalviékhoz. Bravo, 

bravissimo, igy együtt mehetünk, mert én is 
oda ügyekszem. Üljünk az én kocsimba éde
sem , a másik pedig jöjön lassan utánunk.

Engem a kétségbeesés kerülgetett; terve
ken gondolkoztam mikép szabadulhatnék meg, 
de az üledék’ szembetűnő megsértése nélkül 
módot nem találván , csak beleharaptam a sa
vanyú almába. Utitársam ezalatt mint bojtor
ján ragadt ruhámba, s fél erőszakkal föltaszí
tott szeszélyes alakú omnibusába. Néhány 
sort fogunk ezen jármüarszlán, vagy arszlán- 
jármű’ megéneklésére áldozni.

Ezen kocsi, hintó vagy batár, vagy ám 
nevezzék nyájas olvasóim úgy a mint tetszik, 
szabadságukkal bátran élhetnek , mert olly ke
resztnév, millyet ez születésekor kapott, kü
lönben sincs már a kocsigyártók’ szótárában. 
Ezen kocsi mondom egy pesti utczai zsidó su- 
hancz egyszerű öltönyeként pompázott, inkább 
szanakozva, mint irigységül kisérve csikorgó 
kerekei nyomait, melly keserűségére nem di
csekedhetett olly jó éléssel, mint birtokosa; 
teteje büszkén hátra hajolt olly formán, mint 
egy kellemes tartást negélylő falusi kisasszony
ka feje , mintha minden pillanatban a hátulsó 
bakon díszelgő vesszőkasra akarna leülni, mellv

állásánál fogva a függőlegesen húlló eső is a 
benne ülőnek épen hasára esett; kivölgyeit, s 
mélyen meghasalt feneke egész alázatossággal 
közel a földhöz, a nyújtón feküdt. Ezen nagy
becsű antik mü, úgy vettem észre, odahaza 
tyúkülőnek használtatik; mert ennek minden 
zugában eltagadhatlan s szembeötlő nyomai 
látszottak. Ezen jármüvet vonó két ló sem en- 
gede genialitásban sem a bárkának, sem a bir
tokosnak. A nyerges, a mint Nyelvesdi ur hosz- 
szasan elősorolta , már a franczia háborúban 
vitézkedett, s minthogy elég oktalan volt an
nak idejében dicsőségesen vissza nem vonulni, 
fél szemét kilőtték, s ekkor szegényt pensió 
nélkül elbocsátották; a másik, a mint foga mu
tatta , vagy akarám mondani mutathatta volna , 
— fájdalom szegénynek egy sem volt— félév
vel volt a másiknál idősebb, s ezt aligha maga 
is nem sejtette, mert a húzás’ terhét a másik
ra mint fiatalabbra hagyta ; a vak is vehette 
észre, hogy a kocsis ostorát nem czifraságul 
használja , a nyomorult páráknak kimondhatat
lan praejudiciumára.

— Ne páhold szüntelen azokat a szegény 
lovakat, s ne járjon ostorod szüntelen, mint 
a tojáshordó kofáé, rivalkodott Nyelvesdi ur 
phaetonára.

—  Hiszen tekintetes uram nem megy más
képen , egészen megcsökönyösültek. Átkozott 
lusta csikók, csak egy kis farkashájat kaphat
nék , majd megtréfálnám.

— Mire az a farkasháj ? kérdé utitársam.
— Hát nem tudja tekintetes uram, hogy 

ha azzal a rudat megkenik, lovat, marhát a 
világból is ki lehet ugratni.

— Ha ha h a ! valóban nem ártana egy
néhányat kiugratni, mit gondol édesem. Apro
pos : az angolok bizonyosan héjukért ölték ki 
a farkasokat, no az igaz meg is látszik rajtok, 
mert maguk is haladnak, de lovaik is futósak 
ám ; nem czélszerütlen volna Magyarhonban is 
próbát tenni e segédszerrel, de édes Istenem, 
mennyi farkashájunknak kellene lenni, ha min
den fontolva haladót — fontolva haladó lovat 
akarok érteni — sebesebb haladasra akarnánk 
serkenteni. Nemde ifjú barátom! Helybenha
gyást intettem fejemmel, mert szóhoz nem volt 
időm.

— Ön már többször volt Virágfalviéknál, 
nemde édesem ismeri az egész családot, de én 
mégis némelly jó utasítással szolgálhatok, kö
zeli rokonságban állván ez úri házzal, a meny
nyiben Virágfi’bátyja testvérhugom' tartja nőül. 
A házi ur jó ember, gazdag ember, okos em
ber, ez mind igaz, de hideg, nagyon hideg, s 
e mellett szerfölött büszke és könyorületlen , 
csak akkor szorúljon rá édesem, ha semmire 
nincs szüksége. Az asszony jószívű , de szóta- 
lan ; fiukat jól ismerheti, ez szinte büszke s
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kiállhatatlan, komoly s érettséget affectáló gyer- 
kőez, ki még rajtam is gúnynyal néz végig, s 
akárhányszor szavamba vág, kár hogy hamar 
kikerült a fenyíték alól. Mari jó lélek, de hagy
juk el, erre sokat lehetne mondani, pedig jól 
tudja édesem, a sok beszéd s emberszólás nem 
szokásom. Node annyi mint az, önnél jó helyt 
lesz, ifjú barátom, másnak meg nem mondanám, 
sülyedjek el ha megmondanám. Egyszer kér
deztem, miilyen férjet szerelne, csak tréfából, 
a közeli rokonság’ szabadságával , tudja éde
sem, s ő, gondolja mit felelt: azon férfinak, 
kit kezemmel megtisztelek , mond büszkén, ko
molynak kellene lenni, és semmi esetre sem 
rágalmazó szóhordónak s fecsegőnek, jó pol
gárnak, ki ne csak beszéljen, hanem tegyen 
i s , mert a tehetetlen fecsegő férfi egy becsét 
érző hölgy’ szemében kiállhatatlan — s ezzel 
hátat fordítva engem a faképnél hagyott. Én 
megharagudtam, nem azért mintha feleletét ma
gamra vettem volna, épen nem, mert engem 
még egy lyányka sem mondott, ki közelről is
mer, tehetetlennek, fecsegőnek, szóhordónak , 
nemde ifjú barátom?

Ismét az előbbi jelbeszéddel éltem , mely- 
lyet egész utunkban használtam.

PITYEFOKI.
(Folytattatik.)

M. 1. EMLÉKKÖNYVÉBE.
A szerencse’ piros napjaiban,
Midőn könnyen felejt a szív s az ész , 
V a d r ó z s a  légyen emlékünk, a melly 
Apoltlan is gyököt ver és tenyész.

S bútól sötét napokban, a midőn 
Reánk a balsors’ éjszakája vár,
Szelíd r é s z v é t  f é n y n y e l  csillogva ránk, 
Legyen emlékünk — s z e n t j á n o s b o g á r .

L1SZNYAY KÁLMÁN.

BŰVÉSZEK
Bosco büvészettel pénzt tud kiorozni zsebekből:
Vilma nagyobb bűvész — szíveket orzani ért.

PAJOR.

A NYELV ÉS n e m z e t -
k if e jl ő d é s é r ő l .

Embecnél a nyelv a szellem’ nyilatkozata. 
Mint ki van szellemileg valamelly nemzet fej

lődve , nyelve azon arányban tökéletes. A nem
zeti fejlődés, részint időbeli hosszas fenmara- 
dandóság szülte származási lehiggadás , részint 
saját tapasztalások és észlelések, részint mü
veit nemzetektől kölcsönzött ismeretek s tu
dományok által történik.

Sok függ attól , miilyen valamelly nem
zetnél eredetileg a szellemerő ; mert hogy nem
zetek , mint épen egyes emberek közt, egyik 
kitünőbb lelket nyer a természettől, ez tagad- 
hatlan. Az eredetileg nemes szellemerökkel 
megáldott nemzet’ nyelve rejti csak magában a 
tökélynek egykor bámulandó virulatban kihaj
tandó csiráit.

A púja lelkű nemzet, mint igénytelen csa
lit, nyelvével együtt észrevétel nélkül vész el 
az emberiség’ lábai alatt.

A természet’ öléből csak imént előpattant 
nemzetnél a ázellem nyers anyag’burkában szen
dereg ; ő még indulatok és szenvedélyek által 
vezéreltetik; az ösztön’ légkörében lélekzel; s 
legfölebb — e s z m é l ő  ál l a t  se r eg.  Nyelve 
közel az állati hangokhoz, egyes fölsikoltások 
s hosszadalmas durva szavakból áll; a kiejtés 
minden öszhangzatot nélkülöz.

Idővel kezd leszármazás’ következtében, 
mint gyümölcsfa többszöri átültetés vagy oltás 
által, nemesedni az anyag , fejlődni a szellem ; 
és majd ivadékról ivadékra számtani haladás
sal. — Mint időkoronkint az anyag' durva sa
lakja elmaradoz, az á l l a t i s á g ’ b u r k á b ó l  
éjködéből támadozó hajnal gyanánt kinyílik a z 
e m b e r .  A magasztos természet s a szerelem’ 
édeskinos érzése egyfelől; egyes hatalmasak’ 
nyomása és zsarnokoskodása másfelől, kéjbe 
ringató gyönyör, vagy boszura lázasztó harag 
által hatván a már eléggé megnemesült anyag
ra , csodás forradalomba jőnek az indulatok, 
Összerezzen az érzékhálózat, s mintha ezer 
villanyszikra lobogná által, megrázkodik a szel
lem; eddig a durva anyag’terhe alatt erőtlenül 
mecsevésző szellem szét repeszti az ösztön’ 
zárait, s diadalsugárban lobban ki a büszke 
homlokra.

A fölébredt szellem öszhangzatot keres 
és igazságra tör; kik a nép' érzelmeit és gond
jait képviselik, előállnak a költők és szónokok; 
s ezekből—mintegy a n é p n e k  s u g á r p o n t 
j a i b ó l  hull szerte, hogy úgy szóljak, a nyelv, 
a fogékonynyá nemesült népre, kellemben és 
erőben.

Majd a lángészhez művészet is járulván, 
a nyelv’ bővítése, szépítése, nemesítése , haj- 
lékonynyá és hatossá tétele biztosabb és biz
tosabb sikerrel eszközöltetik.

A nép csoda sebességgel fogja föl a szó
kat, érzelmeket és gondolatokat, mellyek nyel- 

\ vének, érzelmeinek és gondolatinak képviselői
3
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a költők és szónokok által az ő életéből szök
kentek elő. Pillanat alatt viszhangzik a költő’ 
lángdala a nép'ajkain ; s a szónok’mennydörgő 
szavaira a szív dobogásba, a lélek lángolásba, 
és a kar mozgásba jő. Költői és szónokai hoz
zák a népet emberies érzésre s öntudatos élet
r e ; költői és szónokai fejtik ki érzelmeit, gon
dolatait, következőleg : ízlését, jellemét és er
kölcsi erejét. S mindezt a nyelv által!— A 
l á n g e s z ű  k ö l t ő k  és s z ó n o k o k ’ k e z é 
b e n  va n  te h á t  e g y e d ü l  a n y e l v ’ ku l 
c s a ;  ők nyithatják ki annak titkos zárait, s 
hozhatják napfényre az ezerképen elrejtett cso
daszépségeket és kincseket.

A nép nyelvében minden újítást megszen
ved és elfogad ; csakhogy azok természetével 
ne ellenkezzenek; csakhogy azok az ő életé
ből virultak legyen ki.

Alig van nép, melly műveltségét idegenek
től nem kölcsönözve önállólag fejlődött volna 
ki. Görögország Egyptomnak, Roma Görögor
szágnak, s azután a föld’ több nagy nemzete, 
a két utósónak forrásaiból merítette műveltsé
gét. Hogyan lehet tehát szó — mondjátok ti — 
arról: hogy a népszellem önállólag fejlődjék ki 
s a nyelv nemzeties zamatot tartson meg?! De 
azt kérdem én tőletek: a l á n g é s z  e n g e 
di-e ön m a g á t  i d e g e n  e l e m e k  á l t a l  
k i c s e r é l t e t n i !  Nemde inkább ezek csak 
fejlődésére , nagygyá emelkedésére és erejére 
folynak b e , mint ős forrásba az idegen folya
mok , mellyek által el nem vész, sőt jelenté
kenyebbé és fontosabbá válik.

Igen : a természettől eredeti szellemerők
kel megáldott nemzet' lángelméi, nem fogják ma
gokat idegen műveltségtől annyira elboríttatni 
engedni: hogy s z e n v e d ő l e g e s  á l l a m a t -  
b a n (statu passivo) maradjanak ; sőt lelkűknek 
eredeti sugártüzét olly módon öntik el az ide
gen eszmék fölött, hogy azok nemzeties színt 
és életet nyernek, s a néptől sajátjai gyanánt 
fogadtatnak el.

így fejlődik ki a népnyelv és a népszel
lem annak vezetői a költők és szónokok által, 
mindaddig mig a nemzet megállapodásra j u t ; a 
mikor aztán ereiben mindennemű tudomány és 
művészet szerte hálózik s a tökély’ lehető leg
magasabb pontján áll meg.

Hogy sülved le aztán innen lassankint a 
nemzet; hogy idősül e l , és hal meg ; s hogy 
születnek belőle más nemzetek és nyelvek, ro
konok vele, de tőle mégis merőben különbözők, 
ennek tárgyalását okosabb emberekre bízom.

MEDGYES LAJOS.

H 3T I 3S21ÄLS.

em egy jámbor ajakról 
hangzik unlalan a stereo
typ panasz — ollykor sa
ját ártatlan füleink’ halla
tára — : hogy az újságok 
v i z e n y ő s e k .  Mi jour- 
nalisták tudjuk legjob

ban, milly méltatlan e vád legtöbbnyire , mi 
kik szívvérünkkel, lelkünk’ mannájával töltöget
jük e feneketlen sisyphushordót. De már ma
gunk is igazat kezdünk adni eme sopánkodók- 
nak, mert most csakugyan nem titkolható a 
— víz a hírlapokban. A szeszélyes folyam,melly 
eddig csak rétségek’ himes viránvain, bársony 
mezőkön , s aranykalászu búzaföldeken kalan
dozott, a szőke folyam, a g á t t ö r ő  — Tisza 
elöntötte a hírlapok' prózai mezejét is. Bár- 
mellyik lapba tekintünk, mindenütt csak víz és 
Tisza, Tisza és víz, s változat’ kedvéért ittott: 
a t e n g e r ,  az aranygyapjuhoz vivő egyetlen 
út. A B. Híradó tele van a Tiszával, a Hetilap 
hétről hétre a tengeren kalandoz, s már a 
békés Jelenkor plane a pesti bérkocsisok ál
tal is tengerbe ,,az ájulás’ tengerébe'' tipratja 
Budapest’ szende hölgyeit, sőt mi több, egyné- 
melly nemzeti lap még a „ s z é l l é  m“et is v í z- 
be szeretné fojtani, — ha fojthatná. Valóban 
itt volt ideje, hogy a „ t e t t ’ f é r  f i a"  eré
lyesen hozzá fogott a nagyszerű munkához, a 
Tiszaszabályozáshoz, mert ennyi víz közepeit 
méltó aggodalommal kiálthatánk vala föl: quid 
sit futurum.

A hírlapi v í z i r o d a l o m  tehát e pilla
natban, úgy szólván, divat lévén, hogy a Hon
derű’ szemléje is vízről, a Tiszáról szól legelő
ször , azt neki senki rósz néven nem veendi, 
tudva , mikép divatirónak a divalirodalmat kö
vetnie kell, ha az mindjárt f e j é r e  á l l n a  
i s ,  miáltal egyébiránt csak kellő állását nyer
né vissza, miután úgyis f e l f o r d u l t  v i l á g 
b a n  élünk. — El a Tiszához tehát!

Nehogy megijedj e fölkiáltásra nyájas ol
vasó ! E viszontagságos útat nem szükség meg
tenned, legfólebb, ha épen fáradni kedved van, 
gondolatban; ámbár még igy is csak alig ér
hetnéd be határait ama térségeknek, miket kor
látlan Tiszánk tavaszi szilaj kedvében vízkö' 
penyével évenkint elborít, s aligha fölszámít
hatnád azon nyomort és k á r t , minek e szilaj 
kedv századok óta okozója lön. S ha igen, ak
kor osztozni fogsz a Tiszaszabályzó központi 
választmánynak őszinte örömében, mellyet gróf 
Széchenyi ő excja bécsi utjának azon áldásos 
sikere fölött érezett, melly ez ügyet a rémé- 
nyék és óhajtások köréből a valóságéba eme- 'g y  
lé. „Ő Felségénél a legvalódibb viszhangra és
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méltánylásra talált azon nagyszerű és országos 
hasznú czél, mellvet ezen társulat maga elé 
tűzött, és a végre, hogy annak elérésében a 
társulat gyámolíttassék, méltóztatott ő cs. k. 
Felsége, a só’ fölemelt árábóli alapból, éven- 
kint, mig a szabályozás tart, százezer pengő 
forintot, a királyi kincstárból, segély gyanánt, 
ötvenezer ftos részletekben két év alatt kifize
tendő százezer pengő forintot, rendelni, egy
szersmind kegyelmesen úgy intézkedni, hogy 
a vállalat’ végbevitelére megkivántató és köl
csön’ utján beszerzendő pénzöszveg, teljes ér
tékű biztosítás és minden a fizetési rendet il
letőknek kellő elrendezése mellett, a társulat
nak kieszközöltessék. Parancsolja egyszersmind 
ő cs. k. Felsége, hogy a társulat’ szabályai, 
költségvetései, tervei mielőbb legmagasb színe 
elé terjesztessenek.“ Ez — a B. H. szerint — 
foglalatja nádor ő fens. gr. Széchenyi ő excjá- 
hoz irt kegyes levelének. A választmány e kí
vántak szerint már intézkedék. Múlt szerdán 
udvarolt ő cs. kir. fenségénél, s most már — 
munkához lát.

kicsiny. Napokban gr. Z. ö mlgához egy me
gyei hajdú — milly iparlovagilag genialis ötlet
— termetes paksamétát hoz, perse ugyancsak 
neki kanyarított czímzeltel. A gróf kíváncsian 
bontja föl a csomagot s ime — a legpompásab- 
ban kötött — milly csínyes fogás ismét, a be
kötési költségekre, s igy az erszényhez 
vezetni a megtisztelt’ gyöngédérzetét!—arany- 
szegélyzetü könyv csillan szemébe, felnyitja 
azt, s első lapján e szavak állanak: méltósá- 
gos stb stb urnák emlékül a szerző. A könyv 
pedig vala — egy piszkos ócska példánya az 
ismeretes Magyarok emlékének. A küldemény
hez vala csatolva több hamis aláírási ív, s 
egy előfizetési fölszólítás a Magyarok’ emléké
re. Ezt csak annak bizonyságául beszéltük el, 
hogy ezen ur még mindig űzi pénzcsalását,
— s minden conjuncturák szerint alkalmasint 
üzendi i s , mig neki tetszeni fog.

A nemes város tehát, mint fönebb mon
dók , igen jól tenne, ha a museum előtt kövez- 
tetne, hogy kényelmesen járulhassunk majd bá
mulni

— Vajha ezt tenné minélelőbb, azaz az 
iparmükiállítás’ megnyitása előtt, a derék vá
ros is , és láttatna munkához a museum előtti 
országút’ kövezésénél, melly iránt az iparegy
let által megkeresteték, mert különben a kiál
lítást megtekinteni akarók majd egyről egyig 
úgy járhatnak, mint— a P.' H. szerint — két 
főrangú urhölgv’tátosai a Josephinum előtt, t. i. 
keresztcsontig merülhetnek a feneketlen sárba, 
mi egyébiránt, mint ott, ugv itt is szolgálhatna 
ugyan iparforrásul, s valamint ott a kocsi’ ki
húzására szakértő lovak tartatnak készen, — 
ki hinné, hogy a főváros’ utczáin még vonta
tásból is lehessen élni! — úgy itt a divatos öl- 
tozékü urhölgyek’ kiczepelésére majd szakértő 
iparlovagok alkalmaztathatnának, kik ekkor 
legalább igazán megérdemíenék nevüket. Nem 
hiába mondá egyvalaki, mikép Pest az ellenté
tek’ városa. Síma granitjárda itt, s tíz lé
péssel odább tengelymarasztó sárkátyúk ; aVá- 
cziutczában új ízlésű pompás csarnokok körös
körül , s tőszomszédjokban hű mintája egy ki
dőlt bedőlt oldalú pusztai csárdának, melly 
ingatag állása mellett is annyira nem akar he
lyéről elmozdulni, hogy azt kell hinnünk, tu
lajdonosa mi szenvedélyes antiquarius, kinek 
ez óságokban szörnyű kedve telik. De majd 
eltértünk az iparlovagokrul, pedig egy példá
nyáról e jó madaraknak kell még megemlékez
nünk.

— A példány nem új— jó Isten! hiszen 
van-e valami új a nap alatt ! — a hírlapok is

Qp figyelmükre méltaták, mert az irodalmi téren 
iparlovagoskodik, olvasóink alkalmasint isme- 

Uö7 rik már, hisz a ,magyarok’ emléke1 hire nem

— Az iparmükiállítást, melly, minden 
jelenségek szerint, nagyszerű leszen. Valero 
ur’ selyemgyára, budai asztalos ifjabb Szabó 
József ur’ műhelye, s Wiener Jakab kárpito
sunk elvállalók egy pompás hölgyi alvószobá
nak teljes kikészítését. A pesti asztalosok’ el
ső raktári társulata bejelenté , miképen ő saját 
mestereinek és kárpitosainak közremunkálásá- 
val egy másik hölgyteremet fog olly remeklés
sel kiállítani, melly tanúságot tegyen a bútor- 
készítés’ fejlettségéről az ő körében. Pozson- 
ból kiállításunk egy teljesen fölszerezett do
hányzóteremet nyerend. Fegyvertárt is ollyat 
fog alkalmasint mutatni kiállításunk, melly a 
legkövetelőbb várakozás elől sem lesz kényte
len visszariadni. Kimer József ur már megigé- 
r é , hogy néhány remek darabot adand hozzá. 
Herendi porcellain-gyárunk’ derék tulajdonosa 
Fischer Móricz ur már előre tágas elheiyezke- 
désre praenumerált, minek kivált azért örven
dünk, mert ez egyszer készítményeiből itt Pes
ten is fogunk vásárolhatni, holott eddig, a 
rendkívüli keresettség miatt, tármunkákat nem 
készíthetett. Most a kiállítást megrendelőnek a- 
karja tekinteni.

Mindez azonban még csak lesz, majd 
nyárutóban, addig még sok víz lefolyik a Du
nán, sőt Felsőbüki Büky László ur is ki tud
ja hány újjal szaporítja addig érdemkereszt
jeit?— miután csak nem rég kapott Nemours 
hgtől egy díszkardot, s Páris városa már alig 
várható, hogy őt, megküldött oklevele által 
polgárai' sorába ígtassa. És ez világosan bi
zonyítja, hogy semmi sincs lehetlen a nap alatt, 
még az sem hogy

*
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— A nemzeti színházban jövő félévben 

több új operát adjanak mint eddig, s a télhó'1- 
sőjén megkezdett új félévet a múltnál érdekesb- 
bé tegyék, nagyobb Örömére s kevesebb bo- 
szuságára a bérlöközönségnek. A P. Z. ismét 
összeveti a két színház’ működését a múlt ta
vaszelő hónapban. Ebből azon épületes tudo
másra juthatni— mi egyébiránt nem volt újság 
előttünk — hogy a nemz .  színház é hóban is
mét s e m m i ,  a n é m e t  pedig öt újdonsá
got adott, — sőt már a beállott tavaszhóban is 
adott egy új operát, S c h i n d e l m e i s s e r  
ur ,A b o s z u l ó 1 ez. komoly dalmüvét, melly 
Wangl ur’ javára múlt napokban került színre. 
Könnyű a németeknek — gondolja olvasó — 
hisz úgy sincs e g y é b  d o l g u k .  Valóban a 
minap érintettük programmkivánás bérlétkez
detkor nem volna épen hiábavaló dolog. Akkor 
nagyobb reményünk lehetne, hogy hamarabb 
látnánk mi is valamit azon színmüvek közöl, 
mellyek elfogadva hevernek. Ellenben

— Hangversenyünk volt akármennyi, — 
sorukat S z é k e l y  ur’ tegnap múlt egy hete 
adott hangversenye zárá be. A fiatal művész 
kitüntetve fogadtatott, s a nemzeti dallamok’ 
ügyes kezelése s előadása tetszést vívtak ki 
számára. Sz. ur még csak kezdetén áll a mű
vészi pályának, de tőle függ, hogy azon tete
mes messzeségre haladjon. Dicséretére válik, 
hogy figyelmét s tehetségét különösen a nem
zeti zenére irányzá , s annak kiműveléséhez já
rulni törekszik. — Hogy a színház mind most 
mind J o a c h i m ’ hangversenyeiben olly üres 
volt ; aligha egyébnek tulajdonítható, mintvisz- 
hatásnak a közönség’ részéről, melly a sok föl
emelt árat s bérszünetet már megunta. Csak 
baj, hogy e visszahatás’ súlyát a művész' zse
be érzi meg. Különben föl nem tehetjük, hogy 
a melly közönség Bosco’ büvészete végett két 
pftot egy zártszékért nem sajnált, Joachim’ mű
vészétéért két váltó ftot meg ne adott volna, 
s a színházat legalább félannyira meg ne töl
tötte volna, mint

— Bosco' bucsúelőadásánál, múlt szerdán 
délben, midőn minden hely ismét jócskán tele 
volt. Ezúttal a kisdedkórház’ javára ajánlá B. 
ur jövedelme'egytizedét, büvészete tehát a kis
dedeknek kamatozott. Ugyancsak a kisdedek’ 
javára lesz áldozva azon 100 pforintnyi Örö
kös alapítvány is, mellvnek tételére a kisdedóvó 
központi intézet nemes Pest városát felszólítot
ta , s melly felszólításnak, minden kétségen fö
lül , kívánt sikere leend. Egyébiránt hogy a 
bűvészre visszatérjünk , Bosco ur Pécsre rán- 
dul le egvpár előadásra , — hol a b ü k e d v e- 
lők  bizonyos öszveget biztosítottak számára. 
Egykét hírlap majd vitába bonyolódott a bűvész 
fölött, miben egyik furcsaság az, hogy e de
rék urak Boscot mindamellett — együtt bámul

ták , másik hogy e viták Bosco’ előadásai u t á n  
s nem a l a t t  keltenek, s igy a bűvészt csak 
dicsérik, mert annyit látszanak jelenteni, hogy 
eddig, a most máskép látó uraknak megállóit 
eszük a nagy bámulásnak miatta. — És erre 
volt okuk, ellenben azon egy csöpet sem bá
mulhatunk hogy

— Derék Szentpéterynk’ még múlt év
ben czélba vett anyagi megjutalmazása nem a 
kívánt terv szerint történhetik, s hogy egy na
gyobb öszveg tétetnék le számára a takarék- 
pénztárba, arról szó sincs, azon mindennapi 
okbul, mert illy nagyobb öszveg— nem gyűlt 
be. A minapi felszólalás’ következtében mi is 
felvilágosítást vettünk ez ügyben. A művész’ 
számára begyült öszveg csak mintegy másfél 
száz pengőre megy , s ez neki napokban fog 
átadatni. Költse el a legjobb egésségben ! E- 
gyébiránt illyes egyes segélyzésekr e, hála Isten
nek , már színészink nem is szorultak, anyagi 
jelen állásuk sokkal biztosabb. Czélszerü nyug- 
pénzintézet’ megalapítását kellene már egyszer 
amugv foganatosán munkába venni. Az előmun
kálatok ez intézetre nézve, mint tudjuk, már 
megtétetvék, a büntetéspénzek e pénztárba 
folynak, minden színész — ha nem csalódunk
— aránylag fizet hozzá valamit, több hangver 
senvek’ jövedelmei e czélra adattak, maga a 
színház rendezett e végre előadásokat, igy

— Legközelebb múlt vasárnap Gu n g l  
ur,  a nemzeti színházban föllépvén zenekará
val, az e g é s z  b e v é t e l t  a nyugpénztárnak 
ajánlá. Azonban , mindez még csak egy csep 
a szükséges tőkéhez, melly czélszerüen kezel
ve s szaporítva idővel szépen megnövekedhe- 
tik ugyan, de egy czélnak megfelelő pénzalap 
mégis hatalmasb forrást igényel, melly forrás 
ha vájjon annak idején e czélra megnyittatik-e ?
— nem tudhatni, de remélhetni. — Gungl ur 
egyébiránt igen kellemes élvezetben részelteté 
hallgatóit jeles szerzeményeinek pontos előadá
sa által, — Berlin illy karnagy és karral min
dig igen meg lehet, a mint hogy meg is van 
elégedve. Valamint álalános megelégedést ví 
ki újólag Bécsben a Dobozy kormánya alatt 
külföldre indult zenészcsapat, s lelkesedve és 
lelkesítve terjeszti a magyar zenét, a merre jár. 
Hadd járjon békén s szerencsével, mig a bel- 
viszály’ ősi bűne valamellyik német városka' 
kedélyes csapszékében újra el nem széleszti 
tagjait, verlhadként haza czammogándókat, s 
a müutazás’ fáradalmait kipihenve , meglehet 
új expeditióra indulandókat. Mi pedig itthonn 
időzzünk még szemlénkkel a színház körül s 
bizonyítsuk be fönebbi azon állításunkat t. i. 
hogy ,semmi sincs e földön lehetlen1 azon tény’ 
megemlítésével, miszerint

— Múlt pénteken estve csakugyan új ope
ra adatott a nemzetiben, tulajdonképen egy
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ócska opera új gyanánt; t. i. azAuberféle Kő
in i v es  és  L a k a t o s  ez. 3 flvsosvíg dalmű, 
mellyet Lászlóné asszony hozott színre saját 
jutalmára. A közönség ugyan alkalmasint örö- 
mestebb látna már valami új új operát, a mily- 
lyen például Don Sebastian, vagy Az Ördög' 
része , vagy Maria di Rohan , — azonban ezt 
is szívesen vévé s azon reménynyel, hogy mi
nél előbb újabb szerzemények követendik. Fa- 
xit Deus! — A mű elég lágymelegen fogadta- 
té k , ámbár kivált második felvonásban az au- 
beri zene’ kellemes , egyszerűen folyó melódiái 
Paksyné assz. által a legbájosabban énekelte- 
tének, kinek ha herczege , a széphangu Resz- 
ler nem volt is épen olvadó s olvasztó hevü 
szerelmi dalaiban, második színi próbául azon
ban a méltányos követeléseket kielégíté, — 
színpadi otthonosságot, elfogulatlan éneket, 
szabad mozgást színpadon nem mindenki tanul 
meg egykét föllépéssel, sőt, mint közel pél
dákat mondhatnánk, igen sok föllépéssel sem. 
És most tovább is mehetnénk a színháztól, hol 
elég hosszasan mulatónk, hanem előbb meg 
kell említnünk még, hogy múlt szombaton is
mét újdonságot kaptunk, Ma r i  e g y  a n y a  
a n é p b ő l  ez. franczia drámát — a h o n i a- 
kat husvétutánra tartogatják — mellyről majd 
színbirálatunk szóland. Továbbá hogy

—* Ro n z i  de  B e g n i s  asszonyság 
csakugyan föllépend színpadunkon, sikerülvén 
az igazgatóságnak őt néhány előadásra meg
nyerni , azonban csak tavaszutó’ 10-kén, előbb 
Bécsbe kellvén utaznia. Mint halljuk Gemma 
di Vergyben lép föl először, leghiresb szere
pében , aztán Lucreziában. A magasb zeneélv’ 
baráti előre is köszönetét mondhatnak az igaz
gatóság' buzgalmáért; inelly megismerteti ve
lők e hires énekesnőt, ki europaszerte diada
lokat aratott, s kinek, a szépségével nem 
kevesbbé mint énekével hódítónak egykor ki
rályok. udvariának.

— Ezt is megsúgva nyájas olvasómnak, 
örömest kilépnék már a harmóniák’ sphaerájá- 
ból, elhagynám a dal’ honát, de a zene, pa
píron mint az életben, üldözni látszik ezúttal 
bennünket,— még két hangverseny várakozik 
megemlítésbe. Mindkettő múlt vasárnap nyujta 
élvet hallgatóinak, a casinoi délben, a hangász- 
egyleti délután. Amannak érdeket B o s s á n y  
Emma  k. a. adott zongorajátékával, egy ta
nulmányt s az ismeretes ,,Tánczingerlés“t sok 
élettel, nagy praecisióval, melegen játszván 
el. A délutáni hangversenyben classicai műda- 
rabokon édelgénk. Beethoven' nagyszerű szel
leme lengett az előadók — fölött, kár hogy leg- 
többnyire fölöttük maradt. Azonban a lehető 
meglőn, s a sinfonia eroica, Beethoventől, u- 
gyanennek oratóriuma ,,K r i s z t u s  az o l a j 
f á k ’ h e g y é n “, meg ugyanennek Athen’ ro

mai-bóli indulója tűzzel, jócska pontossággal 
lőnek előadatva, mikép nem lehet legméltánylobb 
köszönetét nem szavaznunk a derék egyletnek, 
hogy a.classicai zene iránti fogékonyság s íz
lés terjesztésében ernyedetlenül fáradozik, hogy 
van legalább egy intézetünk, melly, mint a kö
zépkor’ sötét századaiban egyes kolostorok a 
tudományokat, melengetik keblükben a magasb 
zeneizlés' parázsát, s azt, lanyhán gyámolítva 
b á r , terjedőbb, erősb lángokra szítogatni ü- 
gyekeznek. Hogy Pest, a legújabb számítások 
szerint, katonák s idegenekkel együtt 100,000- 
ret alkalmasint túlhaladó népességű főváros, 
még nem bír olly n.agy közönséggel , mellynek 
műveltebb zeneélv életkelléke lévén, egy illy 
egyesületet erőteljes pártfogásban részesíthet
ne, az müvészetekbeni kiskorúságunk’ szomorú 
tanujele. Ellenben örvendetes tanujeléül szol
gált

— Seidner ur' múlt szombati academiája 
annak, mikép a magyar és német elem, melly 
eddig sok részben olly élesen állott egymással 
szemben, mindinkább összesimul, Összeolvad, 
hogy a nagyobb olvasztóerővel bíróban majd 
lassankint a másik egészen felolvadjon. És ez 
óhajtott összeolvadás, a nemzetegység meg 
fog jőni, és nem marad örökké csupán vá
gyaink’ utópiája; hamarabb megjő pedig,ha egye
sek nem fognak erőszakkal folyam’ ellenében 
úszni akarni, mint legközelebb bizonyos dísz- 
ruhaczimek’ kérdésénél történt, minek aztán 
ollvas hajbakapó jelenetek következményei, mi
nőt ditto legközelebb egyik kávéházban akarat
lanul tanúsított egyik polgártárs ; ha minden 
magyarhoni lakos teljesíti kötelességét, mint 
teszi azt a magyar nyelvnek családjában saját
jává tétele által a jankováczi terjedt uradalmat 
megvásárlóit bécsi Stamecz ur ; ha nemzeti köz
intézeteinket egy szív s lélekkel ápoljuk, mint 
tön legközelebb a pesti kereskedelmi kar , mi- 
dőo 420 pftot ajándékozott a nemzeti képcsar
nokra ; ha a hazai ipar’ fölvirágzását tőlünk 
telhetőleg előmozdítjuk, s a külföldiért nem 
vetjük meg saját magunk’ hasonjóságu iparmü
veit , mellyeknek állandóan nyitva leendő csar
nokába az iparegylet már eddig 20,000 pengő 
forint áru portékát vásárolt Össze,— és még 
egy tuczat más ha, mik mind ezen egyben fog
lalhatók: ha jó honfiak leszünk. — íme hova 
kalandoztunk el Seidner ur’ academiájából! 
pedig meg kell még felőle mondanunk , mikép 
az hallgatóinak sok érdekest, élvezetest nyuj
ta , a rendező ur’ humoristicai czikke több igen 
elmés pointtel b ír , s hogy a teremet szépszá
mú közönség látogató , melly derült kedélvlyel 
távozék, a vidorság rózsaszín látüvegével sze
mein , mellyen át aligha észreveende a legjobb 
magyar is olly sötét föllegeket, minők’ tornyor 
sultára a Hetilap figyelteti olvasóit, figyelmez
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tetéséhez egy jámbor óhajtást is adván tanács
képen.

— ,,A pesti német újság koronkint jelenti 
a sok würtembergi sváb’ beérkezését, — igy 
szól azon czikk;— már egykét lap mondá , mi
kép a jankováczi uradalomba is német gyarma
tosak fognak egykét százan megtelepíttetni; az 
Érd. Hir. szerint az oraviczai kőszénbányák’ 
mivelésére cseh munkások szállíttatnak b e ; 
minap a pécsi kőszénbányák’ tekintetében is 
indítvánvoztatott külföldi munkások’ behozata
la, főbb családaink legszebb uradalmaikat ide
geneknek adják el — stb : vájjon nem volna-e 
természetesebb — kérdi azon lap— Gegő Elek 
s Jernev Jánosnak útmutatása szerint cseleked
nünk, s moldvai atyánkfiáit híni meg körünkbe, 
nem volna-e testvériesb azon székely véreinket, 
kik koronkint talán minden évben olly nagy 
számmal kivándorolnak, hazánkba szivárog
tatni ?“

A véletlen ollykor csakugyan a legcsipősb 
satyricus—e mondás’igaz volta ötlött szemleiró’ 
eszébe, midőn a fönebbi létaggasztó czikknek 
épen végeztével, a Koszorú magyar táncz szer
zője Kőhegyi ur lépett szobánkba. Az elnyele- 
tés’ aggasztó félelme és táncz — milly sokat 
mondható összeütközés, minő tér ábrándozás
ra , ha erre időnk volna , s sietnünk nem kel
lene megírni, mikép

— Kőhegyi ur a magyar táncz’ salonké- 
pesítésében egy jó lépéssel ismét tovább hala
dott , egy olly új magyar tánczot sikerülvén 
szerkesztenie, melly ment mindazon kénysze
rítő szabályoktól, mik az eddigi magyar tár- 
sastánczoknak minden körökbeni átalános el
terjedését gátolák. E táncznál 1-ször nincs 
meghatározva a tánczosok’ száma, járhatja 
azt egy — vagy ezer pár, tetszés szerint. 2-or 
nincs a tánczos az egész táncz’ hosszára le
kötve , be- s kiléphet a mikor tetszik, sőt még
3- szor az sem kívántatik meg benne , hogy a 
tánczosfél párjához hü legyen, változtathatja 
párját mindenik tánczos tetszés szerint, s végül
4- szer azt sem szabja meg zsarnokilag atáncz- 
mester, mellyik perczben szabad vérünknek 
gyorsabban fölpezsdülni, s a három a táncz 
tempóba átliiktetődni. E tánczban a lassú s 
fris tempo a tánczosok’ kedve s kénye szerint 
változik; — s mindé szabadságok, e szabály
nélküliség mellett mégis szabályos alakban mu- 
tatandja be K. ur a magyar tánczot.

— Azonban még a tánczok' ideje mesz- 
sze van , hiszen csak imént volt húshagyó, — 
s majd annak idején ismét visszatérhetünk K. 
ur új tánczára, addig lássunk fontosb dolog
hoz , s annyi egveb szóbeszéd után csevegjünk 
még egy kicsit az irodalom’ legújabb terményei
ről. A legutóbbi közlésünk óta több becses 
munka gyűlt ismét asztalunkra.

íme mindjárt legeiül egy igen szívélyes 
szellemadomány nyájas olvasónőink’ számára a 
babéros dalnok G a r a y  tói— a T o l l r a j z o k ’ 
három kötete, novellák , legendák elmefuttatá
sok , genreképek, tájrajzok s utiképeket ma
gában foglaló kedves változatosságu, érdekes 
tartalommal. Szerző összes prózai dolgozatit 
nyújtja e három kötetben. Dagálytalan, egysze
rűn s könnyen folyó nyelv, s e mellett kivált 
a komoly dolgozatokban, szívélyes bensőség, 
igen kedves olvasmányul ajánlják e tollrajzokat, 
kivált a nővilágnak.

Komolyabb, s férfiak’ számára szánt ol
vasmány ellenben a S t a t u s f é r f i a k  és s z ó 
n o k o k ’ k ö n y v e ,  Szalay Lászlótul, melly- 
nek 3-dik füzete, Mirabeau’ életrajzának foly
tatását tartalmazó, megjelent.

Dr. V á l l a s  An t a l  ur S z á m v e 
t é s ’ e l e m e i t  adott ki, mnnkája által ma
gyar jó tankönyveink’ kis számát szaporítandó.

Hasznos kiegészítőrészeül kézi szótá
rainknak , alkalmas vezetőül az idegen szavak’ 
magyarítása s helyes kiejtésében, szolgálhat a 
Heckenast Gusztávnál megjelent I d e g e n  s z ó 
t á r ,  mellynek ezért kivált hírlapolvasók s a 
magyar nyelvet tisztán beszélni kívánók igen 
jó hasznát vehetik.

Egypár nyelvtan fekszik előttünk. E- 
gyik S t a p c s i c s  M. ur’ f r a n c z i a  n y e l v 
t a n a .  Szerző élőbeszédében azt fejtegeti, 
hogy ,,ha már épen nyelvekben szeretjük vesz
tegetni az időt“ a franczia nyelv’ tanulására 
fordítsuk főbb figyelmünket, inkább mint a né
metre ; minthogy amaz 1-ször a fitogtatási vá
gyat, mellyből tanultatik többnyire nálunk a 
franczia nyelv, jobban kielégíti; 2-szor a maj- 
molásban is, — minthogy szerinte jócskánmaj- 
mozási szerepet játszunk — legalább nem le
szünk fattyumajmolók, kik csak más majmok 
(a németek) után indulnak. 3-szor ha kereske
désünk valaha Adria felé fejlenék k i , (s ezt 
szerző valószínűnek állítja) akkor a francziá- 
nak több hasznát veendnők; 4-szer tudományi 
gazdagságban is fölülmúlja a franczia irodalom 
a németet, és igy nyelvét tanulni tudásszomj
ból is okszerűbb. A franczia nyelvtanulás’ elő
nyeinek e kimutatása azonban csak corollariu- 
ma az élőbeszéd' első tételének, mellyben sz. 
tíz évvel előrevetvén bennünket társnemzetek- 
hezi állásunkban, azon tételt állító fel: „hogy 
a német nyelvnek ránk nézvei közvetlen szük
ségessége megszűnt vala.“ Mindezen hosszas 
mutogatásokat fölöslegeseknek tartja ismertető; 
úgy vélekedvén , hogy: igenis a közelebbi é r- 
d e k  határozza meg mindig, mellyik nyelvet 
tanulja valaki, de ez érdektől e l v o n t a n ,  
vagyis az átalános művelődési szempontbul in
dulva ki, egyik nyelvet másik fölé helyezni ba
jos. Mindenik bír kincsekkel, mik a másikban
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föl nem találhatók, egyik több másik keveseb
bel, a szerint, a mint egyik nemzetet több 
vagy kevesebb lángészszel áldá meg nemtöje ; 
minden okoskodás végeredménye tehát, hogy 
minél több nyelvet tud valaki, annál jobb.

S t a n c s i c s  ur’ nyelvtana egyébiránt 
igen helyes szerkezetű, gyakorlati czéliránvos- 
ságu, s mi St. ur’ minden kiadásait dicsérete
sen kiemeli, az : o l c s ó s á g u k .  Ritka tulajdon 
magyar könyveknél. Ára e nyelvtannak 24 krt. 
ámbár 8-adfél ívre terjed.

A Vahot Imre ur által megindított M a 
g y a r f ö l d  és  n é p e i  ez. folyóirat’ II-dik fü
zete is megjelent, csinos tartalommal. Első 
czikke Magyarország’ átalános statisticáját foly
tatja. Aztán Kolmár József, különféle kútfők 
után Fiúmét s a magyar tengermelléket ismer
teti ; a kiadó pedig Murányvárt és vidékét. 
Mindkét ismertetéshez csinos kőrajz van csa
tolva. Utósó czikk: a hortobágyi puszta és a 
csikós, ez is a kiadószerkesztőtől, egy színe
zett képpel. A két kőrajz e füzetben sokkal ki
elégítőbb az I-ső füzetbelieknél. Az aláírás e 
folyóiratra még mindig nyitva áll.

Irodalmi értesítőnket jövő számban foly
tatjuk, s bővebben szólandunk Pap Ignácz ur’ 
El emi  k ö l t é s z e t t a n á r ó l ,  a N é p d a 
l ok és  m o n d á k r ó l ,  Rosenzweig ur’ H a u s- 
s c h u l e j á r ó l  stb.

— Jelen szemlénket az Életképek’ u- 
tósó számábani azon czikk’ megemlítésével 
végezzük, melly a F é l r e i s m e r t  l á n g é s z -  
nek P. H. L. általi bírálatára látszik vonatkoz
ni akarni; nem ugyan, hogy rá feleljünk , mert 
hogyan lehetne olly egyénnel értelmes embernek 
szóba bocsátkozni, ki valamelly színmű’ bírá
latának alaptalanságát azzal akarja bebizonyít- 
ni, hogy a színmű’ szerzője — állítólag — jó 
n o v e l l á t  irt ?! — Hanem egy kis f e l v i l á 
g o s í t á s  végett. A czikkben t. i. az monda
tik, mintha az ott érintett novella’ szerzőjét 
Degré urat ,,a Honderű ajándékoztatta volna 
meg ezüst írószerrel.“ — Mentsen Isten! — 
ezt nem tettük, hanem hogy a hirt k i t ő l  
k a p t u k ,  tehát miképen a j á n d é k o z ó d o t t  
meg szerző a Honderűben azon írószerrel — 
annak s z e m 1 e i r ó u r á t  t u d j a  a d n i ,  ha 
W. X. Z. épen tudni akarja, minthogy a hírt 
nem titok’ pecsétje alatt kaptuk. Suum cuique !

Egyébiránt, minthogy épen az Életképe
ket forgatjuk , kiírjuk belőle , hogy a kisded
kórház Bosco' utósó előadásának jövedelméből 
40 pft 12 krt, a színház’ igazgatóságától pedig 
a Bosco ur által ezúttal fizetett házdíjnak 200 
pftnak, a 29 pft 12 krnyi napi költségek levo
nása után , felét kapta.

S egyúttal legeslegvégül egy szeszélyes 
sajtóhibát is kijegyzünk belőle. Az utósó lap 
6-dik sorában t. i. , Un g a r ‘ helyett ,U g a r ‘

áll. Az ekkép parlagivá devalvált szerkesztő 
ur igen szépen megköszönheti az illy sajtóhi
bákat.

— S minthogy e czikkünk utósó volt, te
hát u tó  i r a t  képen mondjuk még azt meg, 
hogy a szíuház husvét’ másodnapján Kocsi- 
Horváth ur Z u e l m a  czimü drámájával fog 
megnyittatni.

— »»»SB»«*-—

mm tol
KOLOZSVÁRI LEVELEK. III. (Tavasz

elő’ 28.) Hogy második és harmadik levelem 
közt illy hosszú időköz esék, tulajdonítsa ön 
b i z o n y o s  k ö r ü l m é n y e k n e k ,  vagyis a- 
zon kedves tavaszi napoknak, mellyek Öreg és 
ifjú, szerelmes és nem szerelmes író embert, 
mint valami szép leányok, asztal mellől ki
csalogatnak, s mi fütyörészünk a ,,szabadban“ 
úgy, mint a madár a zöld ágon. És illyenkor 
nem csoda, ha a levelezések kissé gyérülnek, 
gondolván, hogy elég levél lesz a fákon. Biz 
igy tesznek az emberrel ezek a tavaszi napok, 
mellyeket szép leányokhoz hasonlíték. És nem 
is ok nélkül. Mert alig derülnek ki, mindjárt el
borulnak ; Isten tudja szivük’ időjárását. De e- 
lég volt a tréfa, mondjunk egy kis valót is. E 
hó 18-ka’ estvéjén Kolozsvár fény tengerben 
úszott. Minden főuteza pompásan vala kivilá
gítva. Szeretett főkormányzónk’ névünnepe est- 
véjét egész Kolozsvár megülte. A haza' ügyei
ben megőszült statusférfiu — ki Erdély’ sötét
jében fényt árasztani nemesen törekszik—mél
tán megérdemli, hogy a hon’ minden polgára 
fölkiálta :

„Fény nevére,
Áldás életére!“

H e n r y  E h r l i c h — mintő Írja európai hirü 
zongorahős — múlt hétfőn (23) színházunk
ban nagy hangversenyt adott. Kissé a böjti na
pok’ unalmait feledtető, érzelmes és szabatos 
játékával. Különben nem fogadták olly nagy 
furore-val mint pár év előtt. Tán még fog verse
nyezni. — Hát az idevaló conservatorium, kérd
heti ön, nem szokott-e hangversenyeket adni? 
Ritkán biz az; még az idén semmi hire: pedig 
jó volna erélyesebben ügyekeznie. A házi ze
nekor — mint mondják — nem sokára föléje 
kerekedik. Meg kell jegyeznünk: ez amattóli 
elszakadás’ következtében alakult. Tagjai közt 
több jeles zeneértő van. (Erről nem sokára bő
vebben irok, mert megérdemli).— Eltérve a 
zenétől tekintsünk a színházba is. Néhány új
donság fordult meg itt a napokban. „ Ta b a r i n ,  
az  e l s ő  f r a n c z i a  k o m é d i á s “ franczia 
vaudeville. Minden tekintetben üres, kicsapan
dó komédia. Adták az „ Ö r d ö g ’ r é s z é t “



Aubertól. Nem igen tetszett. Megfordult ,,D o n 
P a s  q u a l e “ is, nagyobb hatással. Előbb 
Kaczvinszky, tegnap Szerdahelyi és leánya’ 
javára adák. „Don  S e b a s t i a n “ s „ Hu-  
n y a d y  L á s z l ó “ tán csak nem maradnak 
el? Hallotta vagy olvasta-e ön azon színbirála- 
tokat, mellyeket az ,,Erd. Híradó“ közöl az it
teni színházról ? A színi tudósító vastagon szok
ta tollát mártogatni, s némellykor karikás os
torral is csapkodja a társaság’ néhány tagját. 
És van harag bőségesen. De mit tehetnek el
lene ? Színésznek a közönség birája. Tovább 
nem mehet. Különben a színészek' jelen hely
zete is nem a legkedvezőbb. Pártolás nem igen 
van, de nincs is. Alig jöhetnek ki, bárha a páho
lyok mind ki vannak bérelve. A páholy itt na
gyon olcsó a földszinthez képest, mert tága
sak lévén, egybe befér 16 személy; benne 
franczia négyest tánczolhatnak. Ezen körül
ménynél fogva egyegy személyre nézve sokkal 
olcsóbb. Ezeket szűkíteni kellene, mindjárt 
jobban állana a dolog. De a színpadi készüle
tek is csak ringyrongyok. Szomorú állapot. A 
jövő országgyűlésnek mindenesetre segítséget 
kell adnia... különben az egész elpusztul. — Az 
itteni színészek' egy része Olaszhonba készül, 
hogy ott a magyar népszínműveket s népdalo
kat bemutassák. Olly formán, mint a francziák 
szoktak tenni, kik közöl Pozsonban is valának. 
Majd meglátjuk minő sükere lesz müutazásuk- 
nak. Különben a czél figyelmet igényel. — A 
Takács és Berde tanárok által szerkesztendő 
új lap nyárhó kezdetével jelenik meg. Czime 
— ha jól értesülénk — „Természetbarát“. — 
Egy furcsa eseményt irok meg még önnek. Bi
zonyos egyén egy itteni kereskedőiül vásárol
ván , kezest állít elő, hogy év múlva— ha ki 
nem fizetné a hitelezett portékák’ árát— a ke
zes tartozzék azt megfizetni. A kereskedő el
fogadta az ajánlatot. De, hogy annál bizonyo
sabb legyen pénze’ megkapásában, tudja Ön 
mit tett ? Orvoshoz ment, s megkérdezte tőle : 
vájjon a kezes el fog-e élni esztendeig ? külön
ben felbontja a kötést. Mi nevetséges, hogy 
egy orvos megmondja romlandó nyelvével s 
korlátozott eszével valakinek élethosszaságát!.. 
Nem sokára ismét találkozunk. Addig is Isten 
velünk. ÉDES GYURA.

— ZOMBOR, tavaszelő’ 21. Nagyszerű 
látványnak voltunk szemtanúi; a sok fáklya és 
két hangászkar József’ előestéjén azt hirdették, 
hogy e megye’ főkormányzója üli névnapját, 
hogy e nyilatkozatok a hála és tiszteletnek 
küljelei, mellyek illy alkalommal előtűnnek. — 
Másnap üdvözlék a KK. és RR. ő migát, ki- 
nek mindenkor kitüntetett nyájassága maga iránt 

v rL  mindenkit lekötelez. — A Biharybanda jó szol- 
(í j  gálátokat tett e gyűlés alatt. Hangversenyeket

a város’ szép tenrtében nagy számú hallgatóság 
előtt több ízben adott. Hírlik, hogy tán itt a- 
karnák őket tartóztatni évenkinti fizetés mel
lett.— Az újonnan alakult részvényes társaság 
átvette a zombori gyárt az előbbi részvénye
sektől ; — hanem egy kis visszavonás történt 
az új gyáralapítók között, a mellv hiszszük ki 
fog egyenlíttetni, ha megértjük egymást.

KŐSZEG, tavaszelő’ végén. Nyom nélkül 
illantak el a farsangi napok. Igen kevés az, 
mit érdekesb vigalmainkról mondani lehet. Hol 
nagy a gőz, ott halványak a világosság’ suga
rai. Hol a közszellem csak néha búvik ki félre 
szorított'rejtekéböl, s akkor is csak mankókon 
halad előre: ott a társadalmi téren többnyire 
idétlen virágok teremnek, mellyek a test’ ér
zékeit felcsiklándozzák ugyan egyelőre kelle- 
meikkel; de a lelket, melly valót és nemest 
kíván Ölelni — nem bájolják el. Egy jó czélra 
rendezett tánczvigalom, mellynek jelentése ma
gyar és német volt, télutó 11-kén tartatott; de 
biz igen keveset jövedelmezett az evang. neve
lőintézet’ javára. Ezen kívül még kettőt tar
tunk kiemelendőnek, mellveknek egyike M. L. 
tb. által rendeztetett, másika a hölgyvilág ál
tal. Róluk alig lehet többet mondanunk , mint 
hogy mindenik tánczvigalom volt. Hogy itt a 
védegyletről, vagy bármi más közlelkesedésre 
mutató eszméről lettel vagy szóval megemlé
keztek volna , nem foghatom rájok. Idegen kel
mék , idegen érzelmek s — honi bál... és honn 
leányok... Az ipar körül azonban mozgalmakra 
akadtunk. R é gn i  e r  F. P. gyártulajdonos s 
fulneki gépész erélyesen intézkedik a gyárépí
tés körül, ki az egész építési terhet 110,000 
pftért magára vállalá — s ha szavai utáni re
ményeinket a körülmények meg nem hiusítand- 
ják , ez idei őszre már gyártmányainkból küld- 
hetek a t. szerkesztőség számára is.— C s e rg -  
h eö  F e r e n c z  kir. táb. ülnök s kir. tan. több 
apróbb dolgozatait három füzetben kiadni szán
dékozik aláírás’ utján, mellynek tiszta jövedel
mé t , — mi, ha a példányok mind elkelnének, 
1000 pftot tenne — egy kisdedóda’ alapítására 
kívánja fordítani. Illy tiszta szándék méltó , 
hogy részvét s pártolásban részesüljön. A tu
dós agg. ki lélekben még mindig olly ifjú—- 
becses éltét az emberiség’ javára ügyekezett 
mindig fordítani. Sok tudományos iratai s ki
adott munkái vannak , mellyek, mivel kiadásuk 
alkalmával megelőzték a kort: nagyrészben is
meretlenek a világ előtt — akkor nem fogad
tatván olly részvéttel, millyet valóban megér- 
demlettek. Időnk— mint illik — tavaszi.

M. L.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.
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A SZÍV’VILÁGÁBÓL.

111. SZERELEM ÉS BARÁTSÁG.
(Folytatás.)

I

Barátokká csak azok lehetnek, kik lé
nyegükben egyenlők, s mi bennök a vélet
lennek , történetesnek van alávettetve — 
különbözők. Ök természetnél fogva szoro
san köttettek egymáshoz, s távozni egy
mástól csak annyiban ügyekeznek, mennyi
ben egyéni életüknek sajátságait — mely- 
lyeken egymástóli különbözésök alapszik 
— kifejteni törekszenek. Barátok egymás 
előtt érdekesek csak akkor maradnak, ha 
többoldalúság s változatosság által, kölcsö
nös együttlétük’ egyformaságát megsza- 
kasztják. Minden alkalomnál ügyekezik a 
barát, uz önállóságot barátjában megis
merni, melly természetük’ egyenlősége mel
lett olly könnyen elfelejtethetnék.

Szerelemben ez megfordítva áll. Egy
mást szeretni csak azok képesek, kik bi
zonyos lényegességben különböznek s tör
ténetességekben pedig megegyezők — úgy 
hogy mindketten egymást lételük’ kiegé
szítő részeiül tekintik. A szerelem elvá
lásnál kezdődik s szakadatlanul egyesülés 
után törekszik. Valamint a barátok erede
tileg egyezők, kiilönféleségükben törek
szenek feltűnni egymás előtt : úgy ellen
kezőleg a szerelmesek eredetileg egymás
tól elválva, minden különbözést az által 
akarnak eltörleni: hogy egymáshoz mind
inkább szorosabban csatlakozva, egygyé 
lesznek. Szerelmesek érdekesek maradnak 
egymás előtt, sziveik’ folytonos kiömlései

s az egymásba olvadás’ folytonos, kimerít- 
hetlen vágya által. A szerelem, melly a 
kölcsönös önállóság’ megismerésével kez
dődik, arra törekszik, hogy azt mindinkább 
elfeledje s két egyéniség’ önállóságát egy
másba olvaszsza. A szerelmesek eléggé 
nem közelíthetnek egymáshoz. Ok mind
azzal, mit bírnak s a mik, egyesülni akar
nak. Hol a szerelem teljes érettségét már 
elérte, ott a kiméletröli gondoskodásra töb
bé nincs szükség. — A szerelmes kedve
sétől nem tarthat többé — mert az már 
második én-je. De minthogy ezen teljes é -  
rettséget ritkán éri el — mindenkor taná
csos egymás’ gyöngeségeit még némelly 
tárgyakban, födezni — s az elötolakodó 
önzést erővel visszaszorítani szoros kor
látái közé.

De nem mindennemű különbözés al
kalmas a rokonszenvre. Például, mellyet 
az életkorok’, helyzetek’, foglalkozások’ 
különbözése szül, a sziveket rokonszenvi- 
leg soha sem képes egyesíteni. S ennek o- 
ka : a szükséges érdeklőpontok’ hiánya. 
Még a különbözésekben is kell némi ha
sonlatosságoknak föltűnni, nehogy ellen
mondásokká váljanak, hanem egy termé
szetbe átmehessenek. Nagyon felötlő ellen
tétek egymást visszataszítják. — Sötét ko
morság, vidor könnyelműség ellenségesen 
találkoznak, egymással soha össze uem ol
vaszthatok, — hanem a nézelődés’ s tettek’ 
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méltóságos komolysága s a gondolatok’ 
játsziságában s magában az életbeni szen
de kellemetesség szivesen párulnak a czél- 
ra : hogy egy öszhangzó egészet képez
zenek. Ok ellentéteikben rokonok. — A 
természet egymásért alkotá ökets az egye
sülés’ vágyát kebelükbe oltá.

A férfiuság’ jelleme : szilárdság, erő, 
komolyság , méltóság s ügyekezet magát 
külsőleg kiterjeszteni; a nőiség’jelleme el
lenben gyöngédség, érzelemtelj, vidorság, 
szelídség, bensőség, melly önmagába mé- 
lyedni törekszik. — A férfiú’ tekintete tá
volba száll s hatása messze terjedő; a nőé 
belsejébe tér s közel körökben életet ad 
az alakoknak, mellyek belsejében feltüne
deznek. A szilárdság gyöngédséggel y az 
erő érzelemteljjel, komolyság vidorsággal, 
méltóság szendeséggel, s a külkiterjedés 
utáni ügyekezet az önmagába mélyedéssel 
egyesül a kielégítő pároséletben. Ezekben 
központosul az egymást szerető szivek’ kö
tése.

A szellemi jellemnek árnyéklata van 
a testiben. Itt is a megnevezett sajátságok 
választják el egymástól a nemeket, mely- 
lyck egymás’ nézlelésében, érintésében, 
egy kézszorítás- avvagy csókban egyesül
ni törekszenek. A szerelem, lényegében 
szellemi ugyan, de tüneményeiben anyagi 
is. Van bizonyos anyagi rokonszenv, melly 
önmagában a nemi ösztön nélkül is meg
áll. Kedvet lehet érzeni némelly idegen a- 
lakok’ nézésében , a nélkül hogy azokat 
bírni óhajtanánk. A szerelem, természete 
szerint tiszta és szűzies; anyagi vágyak
nak csak ennek legmagasabb íokozatán 
szabad fölébredniük. —

A férfias jellemnek két oldala van, s 
a mint egyik vagy másik az uralkodó, elő
áll a férfiasságnak két főalkatrésze : a 
n é z i  e l ő  vagy v i z s g á l ó d ó  é s z  s a 
t e r e m t ő  a k a r a t ,  a mellyekkcl viszont 
több öszhangzó vonások szoktak egyesülni.

Ekként van ez a női jellemmel is. A 
nők leginkább mint s z e n d é k  s v i d o -  
r ak  különböztethetők meg, a szerint amint 
természetükben a szenvedő vagy a tevé

keny elem van kifejlődve. A nézlelö férfin 
rendesen a szendét választja, a teremtő a- 
karattal bíró a vidorat; ha csak a benső 
természet’ másnemű hangulatai s viszonyai 
másnemű szükségérzetet nem ébresztenek. 
S szabály szerint a vizsgálódó komolyabb 
férfinak a pajkos vidorságu hölgy igen is 
férfias, s az utóbbinak a gyöngéd, szende 
hölgy igen is női lenne. A szerelem egya
ránt kerüli a szélsőséget s a fölötte nagy 
egyenlöségi közelséget. Ez utóbbi legin
kább csak akkor kívánatos, midőn a sze
relem inkább barátság felé hajlik.

A férfiúi, valamint a női egyéniségek 
nem csak azon sajátságok által különböz
nek egymástól, mellyek minden embernél 
feltűnők, hanem a férfiasság s nőiség’ kü
lön fejlődési fokozatai által is, vagy azon 
férfias vagy női tulajdonok’ következtében, 
mellyek bennök kiválólag kifejlödvék. S 
ezen alapulnak az egyéni hajlamok.

A nemek’ belső különbsége nem min
dig köttetik a külső különbségekhez. Van
nak férfiak, kik legkevesebb férfiassággal 
bírnak, vagy épen bennök a nőiség igen 
magas fokra fejlődött. S igy megfordítva, 
vannak hölgyek, kiket — belsejük után i-  
télve — inkább a férfiakhoz lehetne szá
mítani. Illy jellemüek azonban mindkét 
nemből, inkább a barátságra , mint szere
lemre látszanak teremtve lenni.

— *£►*■&*-—

SZERELMI LOMBOK.
1841-böI.

v.
Miért ne sírnék, nem botor hiúság’
Sértett virága nyújtja könnyemet;
Az önző ember e sötét bűnétől 
Megőrizem elkínzott telkemet.

E köny itt tiszta érzelem’ szülöttje,
Az érzeté, mit lelkem fölfoga:
Ártatlan, mint a bérez’ kies patakja 
És angyaltiszta, mint a hit maga.

Az érzeté, melly mint a csöndes árnyék 
Már rég a gyermek’ kebléhez simult,
0 , a midőn még gondolat-világa 
Olly csöndes és olly szűk határu volt.
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. . Ember ! ha van még érzelemvilágod, 
Kérdezd meg ott a kedves gyermeket, 
Kérdezd meg ott a gyászos öltözetben,
S méltánylanod kell majd e könnyeket.

Nem, nem remény! a múlt’ emléke inte 
Szülője hamvaihoz engemet,
Hogy visszacsalja ábrándos honába 
Elandalodni vágyó lelkemet.

Ö árva lett s igy én is az vagyok ! 
Fájdalmaiban osztozom vele,
S ki fogja bűnül venni, hogy szivének 
Egy hű baráti részvétet lele.

S az elhalt jó szülőnek hamvain itt 
Fölébredeznek a sohajtatok,
S elelmerengve múltam bájkorába 
Olly jól esik, ha egyet sírhatok.

Ö nem szeret, s én mégis szánom ötét, 
Bajában forró részvevő vagyok;
Nem érdek csalta ki e szent könyűket; 
Ezekre itt benn szívemen az ok!

Igen a zsarnok ész fagyos korában 
Én gyáva lélek sírni is merek,
Részvét malasztja keblem’ templomában: 
Kaczagjatok ki önző emberek !

Kaczagj ki ember, hogy szűm’ gerjedelme 
A büszke észnek rabja nem lehet,
Kaczagj, hogy sírhat ember emberért most, 
Midőn jutalmat könnyért nem vehet.

Állítsd meg o, jer hát a bérez’ patakját, 
Vess a szelekre fékező erőt,
S a völgyben t á r s á t  vesztett fülmiiének 
Parancsold meg, hogy ne sirassa ő t !

0 ember ember, hagyj magamra engem ! 
Ember maradni melletted nehéz;
S csaló világa büszke szellemednek 
Fájdalmaimra fájdalmat tetéz.

Hagyj kis magányom csöndes zugolyában 
Hőn átkesergneíh éjét és napot,
S szent képzetálmam bájoló vidékén 
Átnézni egyszer még a múltakat.

. . 0 ,  szép a múltak hervadóit virága;
A szűz kebelnek első érzete, — •
Ha feltünelg szerelmünk ifjúsága,
Az élet’ e valódi élete.

VI.

Kik láttatok, midőn vidám valék,
Kik láttátok az ifjú kellemet,
Ha volt mit ekkor irigyeltetek :
O, nézzetek meg mostan engemet!

Mint hervadott virág a tarmezőn, 
ügy állok itt pusztán s reménytelen, 
Csak múltba sóhajt vissza e kebel, 
Sötét kínokra int a bús jelen.

Kik láttatok a tünde hajnalon 
S parányi üdvért megvetettetek :
Jertek, leéltem rózsanapjaim',
S nincs többé már mit irigyelnetek.

Az ifjú üdve romján térdepel! 
Beteljesülve régi vágyatok:
Felétek többé üldöző kinúl
Csak egy reményszínt sem mutathatok.

Tudjátok meg : én nem szerettetem! 
A szivérzést vezetni nem lehet",
Hogy eltiporta életüdvemet,
Arról a lányka maga sem tehet.

A lomb lehull, a rózsák is kiasznak,
A szél’ hullámin úszik a levél: 
Éreztem üdvét én is a tavasznak 
S reményem’ ágát elsöprő a szél.

A tél beállt s viharzó szárnyainak 
Legyintésén felsír a fergeteg 
S lefúja majd virágit arczaimnak,
S egy szebb álomra készül a beteg.

Haj ! élet volt az, a mi most halálom, 
Bánat lön emlék múltjaim fele tt ;
. .  De mért az emlék, mért e kínos á l o m 
A rég kihervadt bús v a l ó  helyett?

„Egy kincset bírhat múltból a kebel csak, 
E kincs az édes hű e m l é k e z e t !
S bár napjaink mély fájdalomban folytak, 
Gondolni róluk mégis élvezet'.“

S ez élvért könnyet miért ne adhatnék én ? 
Hisz e leányka életem vala;
S hogy nem mosolyg fény vágyaim' egére, 
Nem ö okozta, a sors angyala!

De egyszer még, csak egyszer hadd tekintsek 
Bágyadt szemekkel a világba el :
Voltak reményim, mind megannyi kincsek, 
Utánuk kiáltok . .  senki sem felel !

Isten veled, o hát Isten veled!
Elválok tőled csalfa álvilág:
Viránynyal rakva tágas kebeled —
S nekem nem nyílott benn csak egy virág!

BALTÁS GYÖRGY.

___ rf-1 1  ____
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EGY FESTŐ’ ÉLETÉBŐL

(Folytatás.)

— Ni ni, hogy csipked szájával, bizo
nyosan éhes, éhes a szegény pára — foly- 
tatá — ah nem önnek való művész ur, hi
szen ön elhanyagolja , éhezni engedi; lám 
nekem adhatná, éti étetni fognám, olly szé
pen, saját szájamból étetni; de mondja csak 
meg művész ur, mi ez itt, mi nőtt ki lá
bacskáin ? kerék mint a gyűrű, o beh kü
lönös, beh szép, nem láttam illyet éltem óta.

— Egészen kegyedhez illő signorina 
— válaszolóm — egyébiránt aleppoi ter
més, s e gyürücske az, mi e fajt mindenütt 
olly kedveltté teszi, mert e gyűrűre a leg
nagyobb titkok bízatnak.

— Hogy hogy?
— A galambot bizonyos táj felé szok

tatják röpülni, azon táj felé, hova titkot a- 
karnak küldeni, a titkot papírra teszik, a 
papirt a gyűrűbe dugják s vele elröpítik; 
mindenek fölött pedig maga a galambka 
olly hű őrzője a rábízott titoknak, hogy a- 
kár meg hagyja magát ölni inkább, hogy- 
sem azt csak egy mocczanással is eláruija.

— Huh! megölni! dehogy hagynám a 
világért is megölni! olly féltékenyen fo
gom őrizni, mint szemem’ fényét .. és — 
tud már röpülni?

— 0  igen, én tanítottam.
Egy kárörvendő oldalpillantását látám 

felém vigyorogni Chamint urnák, ki tébo- 
lyodottként sürögve forogva föstménye kö
rül, azt pár óra múlva már bevégzendö va- 
la, míg én a kedves beszélgetésben időmet 
vesztem; — s ha ö megelőz — nem, e ku- 
darczot túl nem éltem volna! — tovább 
föstöttem; — egyedül Iza állott képzetem 
előtt, ámde mindent láttam, mit a termé
szet’ képeiben eddig szépet és nagyszerűt 
találtam, mert mindez Izában egyesült. Nem 
voltam enmagamban — s a helyett, hogy 
a sziklatalpra, hol Izát először megpillan- 
tám, mikép szándékoltam, a szenvedése’e- 
lőestvéjén imádkozó megváltót térdeltes- 
sem, önkénytelen Izát ecseteiéin le, mikor 
a lerohanó szirtdarabtól félig kényszerít-

jve, félig a fakadó szerelem’ istenkeze ál
tal űzetve kitárt karjaim felé hanyatlott.

Ez a s z e r e l e m ’ ih 1 e té s e volt.
— Művész u r ! igaz, ön remekül fest, 

de ön azt igéré nekem, hogy a bibliából s 
nem a szerelem’ könyvéből veendi tárgya
it. Ön visszaél e hely’ szentségével. — 
Monda remegő hanggal a prépost, mig sze
meiben inkább elfojtott öröm, mint harag’ 
kifejezését véltem olvasni.

Átláttam botlásom’ s enmagam előtt 
megszégyenülék.

— Hahaha! — gunyolódék ajkpityeszt- 
ve a matróna — a bátya nem is tudja még, 
hogy állunk a művész úrral; lám, míg ő 
magát tegnapi emlékezetes kalandja’ hő
séül e föstményen örökíti, önt édes bátya 
a hálaelismerésre emlékezteti, mellyel Iza’ 
megmentéséért, kinek éltét a művész saját 
élte’ veszélyeztetésével önkarjaival fogta 
föl, — önt édes bátya lekötelezettnek tud
ni szeretné.

Ezen, a csípős gúny’ fulánkjaival mér
gezett szavak ismét kikaptak magamból, 
velőm égett, villámczikák sustorogtak kö
rültem, föstményemet megsemmítettem . . .  
maró lángnyelvek mardosták idegimet, 
boszuló ecsetemből szikrázó lobok csap
kodtak ki, az olajfák’ hegye füstölgő láng
romokká alakult — megnyíltak az ég’ ze- 
gernye-terhes csatornái .. a szirtek’ gyom
rából a gúny’, a megszólás’ sósoszlopai me
rültek föl; kénkö, tűz és kigyónyelvek’ 
vulkántengerét hányták a föld’ méhéből a 
pokol’ megbomlott aknái., mindezt fölzak
latott önérzetem’ megtorló nemezise a da- 
guerreotyp’ gyorsaságával, a hyena’ mér
gével lehelé a föstményre — míg . . .

— Mit csinál az Istenért? — kérdé a 
prépost.

— Parancsára — bibliai képet uram!
Míg .. Iza’ képe’ helyébe sóbálványt

fösték, megfordulva reánk bámuló fejjel, 
és e fejet, ez arezot tüznyelvek’ zápora ö- 
zönlötte körül, és ez arezban mindenki a 
gúnyoló matrónára ismere.

Ez a b ő s z u ’ i h l e t é s e  volt.
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Chamint ur még nem vala készen; a 

nyertes é n valék.
— íme Sodorna’ tűzesője — ime Loth- 

nak sóoszloppá vált felesége! nos hogy’ 
tetszik a bibliai kép? — kiáltám.

A prépost’ arczán mély fájdalom, a 
matrónáén tajtékzó harag fösté magát, míg 
Iza nehéz könycsepet tört el selyempillái 
között.

Ecsetem kihullt reszkető kezemből; 
— el kirohantam az egyházból.

y.

Szemérmes, de lángszenvedélyü meny
asszonyként szállt a következő nap’ reg
gele az éj’ méhéböl kifeselő ifjú vidék’ 
tárt ölébe. Én nyitott ablakomhoz dölesz- 
kedve az eljátszott paradicsomról álmod
tam, és a dicsőség’ meteorfényéröl. Szi
vem romlott óraként rendetlenül vert, mert 
a lánczon , inelly azt fölhúzta, mellyet Iza’ 
szívéig véltem fűzhetni, mérgesen rágott 
az irigy sors’enyészetagyara. A rekedt hű
ségű lég’ fojtó lehe lelohasztá ingerültsé
gemet, s mellyet harczoltam, a szív és lé
lek’ szerelemharcza elfáradott. Ki voltam 
merítve. Azon félig öntudatlan, homályos 
helyzetbe esém, mellyben a nehézkes test 
fölött az elernyedt lélek pihenöleg szellőz
teti kiterjesztett szárnyait, mellyekröl, mint 
homályos tükörföstményről olvassák a múlt 
s jelen’ benyomásait szunyó lelki szeme
ink. Bella állott előttem, a kis ártatlan, 
gyermekded Bella, mikor nehéz könycsep- 
pel nagy fekete szemeiben, bucsucsókra 
nyujtá ajkam elé reszkető ajkait. Csöndes, 
jótevő érzés húzódott végig idegeimen, 
sérült szivem fölenyhült, s lelkem’ éje föl
világosodott az emlékezet’ halvány holdfé
nyénél. Majd fejlő hölgyalakban jelenék 
meg Belláin, a kifeselt mellhalinakra hul
lámzó aranyszőke fürteivel, a lelkes sze
mek’ szerelmet susogó gazdag igéivel s a 
viszontlátás’ örökre megnyugtató csókjai
val. Szivem halkan dobogott föl, lelkem 
lassú kéj’ kristályforrásán evezett, és e 
forrás sírna, hullámtalan vala, benne für
dőit szivem csendesen és biztosan, vize

lágymeleg volt és soha sem apadott ki. Va
lami hogy úgy mondjam szabályszerű, majd
nem minden szenvedélytől ment s inkább 
lélek, mint anyagra vonatkozó helyzet volt 
ez, melly tartós mennynek öröklő üdvös
ségéről biztosít. Majd meg úgy tetszett, 
mintha Bella’ álomképe egyszerre Izává 
változott volna, a bátya s nénjében általam 
gyöngédtelenül megsértett Izává. Szemei’ 
gazdag egében megtorlás’ villáma szikrá
zott, karja fenyegetődzöleg vonult föl, mi
dőn esdeklésem által megkérlelve, a sze
relmet pihegő hattyukebeP tengerdagályá
val hullt ölelő karjaimba. Szivem magasan 
vert föl, mintha a mell’ csontfödelét min- 
denik dobbanásával átverni akarná, mikép 
a fölkergetett vérnek rést törve, azon Iza’ 
szerelmét szíja be a szívtrón’ örök isten
nőjéül. Lelkem’ élete elszunnyadozott. Szi
vem tenger’ hullámaitól ostoroztatott, min
den hullámcsapással a megnyílt éghez kö
zeledőm, idegeim reszkettek, a szenvedély’ 
legmagasb fokán tántorogva., majd csen
des lankadtságba esém s homályos félálom’ 
mámorában az álmadtakról elmélkedém. 
Bella és Iza — azt régóta nem látva, ta
lán már nem is ismerve, a léleknek halkan 
meleg, csöndesen kéjes érzetével szere
tem ; ezt a szenvedély’ lávázó vulkánkitö
résével istenelem. Miilyen különbség! — 
amaz iránti szerelmem visszatartó, gazdál
kodó, de tartós és biztos irányú; emez i- 
ránti szenvedélyem mindent áldozó, pazar
ló, de önmagát kimerítő és fölemésztő. A- 
mazon a még ki nem fejlett első szerelem’ 
hajnalérzetével n y u g o v á m,  ez után lá
zas szívvel r e s z k e t  ék. 0 mért hogy e 
két lény egygyé nem olvad, mért hogy sze
relmem’ e két különböző égsarka nem ro
konul, hogy egy  sarkcsillag körül egyet
len érzettel foroghatnék!

Halk nesz ébresztett föl szunyadozá- 
somból. Aleppoi galambocskám szárnycsat
togva ült vállamon, kis orrával megmeg
érintve arczaiinat, mintha Iza nekem csó
kokat küldött volna általa.

— Szegény pára ! hát elküldött téged 
Iza, eltaszított magától, mert nem tudál
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bocsánatot könyörögni érettem! — Az át
ellenes ablak által berámázott gyönyörű 
madonnaföt pillanték meg az arcznak bu
sán szende kifejezésével. Izáé volt.

— Nem nem, ezen arcz nem a nehez
telésnek arcza, e szemsugár nem a harag’ 
villáma! o ha tán hirnökül használta a ga
lambkát, a bocsánat’, a szerelem’ hirnökéül!

A kis hirnök’ lábgyürüiben levélkét 
keresék; — hiában, nem találtam azt.

— Iza számomra elveszett! — igen, 
vagy nem azért küldé-e vissza ártatlan a- 
jándékomat, hogy csak egy emlék se ma
radjon tőlem, a megvetettöl, melly a feled
ni készülés’ közönyös perczeiben sebeseb
ben lüktesse szíverét!.. melly irántam el
hunyt érzete’ szemfödele alatt haldokló a- 
jakkal hörögné föl idönkint, eljátszott üd
vein’ hattyúdalát! .. hogy ennyire kelle jut
nom ! Eddig a dicsőség’ hideg gyémántfé
nye kaczérkodott körülem, most a szere
lem’ hónapja kezdé föléin önteni sugárko
ronáját —■ de szerelmem’ napfogyatkozá
sában éjre sötétült dicsőségem. El kisza
kadni akarok, fogok a kedves lángokból, 
el, vissza Velenczébe! igen, megmutatom, 
hogy férfierö’ istenszikrája mozog lelkem
ben. E szikrával dicsőségem’ éjét gyújtom 
föl, ennek fénye, ennek melegénél fog föl- 
csirázni boldogságom, ez lesz az én ele
mem. Iza, szerelmem’ szivem’ Izája, légy 
boldog! o mért hogy annyira szivemhez 
nőttél, hogy nem szakíthatlak ki abból a 
nélkül, hogy szívem is örökre meg ne sza
kadjon. A Lethe’ tengere csapjon hát ösz- 
sze szivem fölött, s ha lehet, ennek örvé
nyében merüljön el örökre emléked ! — és 
majd, ha lelkem, ha ecsetem’ hatalma e 
tenger’ éjszakája fölé a dicsőség’ pharusi 
tornyát tűzi ki, s az ez alatt evezők között 
fénye tán Bellára fog világítani, ki még a- 
zon könyüt viseli szemében, melly bucsuz- 
tunkkor először nyitá meg szíverét, ki e 
toronyban nem a közönséges anyagot fog
ja tekinteni, mellyből építtetett, hanem vi
lágot befutó fényét a léleknek, melly má
sát az o lelkében találja föl., akkor! — o 
igen, úgy van; vagy nem neki köszönöm-e,

Ihogy Yelenczében kiképeztetést nyerék ? 
nem ő öntötte-e belém lángvágyát a dicső
ségnek, mikép ez által az ö magasáig bir- 
kozhassam föl? és nem e gondolat adott-e 
lelket ecsetemnek, nem ez nyomta-e főst— 
ményimre a művészet, a tökély’ bélyegét? 
—■ és nem bűn-e igy vakon egy szenve
délynek vetnem oda magamat, míg tán az 
ő lelke titkon értem sovárog, míg szivé
ben talán a legszentebb érzelmekből ko
szorú fűződik számomra? — nem, ne, e 
koszorút az elmellözés’ hidege ne fagyial
ja el, s hervadottan ne tűzze kora sírja fö
lé a hálátlanság! — Mennyire vétkeztem, 
mennyire siilyedtem! el el innen, fölkeres
ni öt, s ha lelke’gazdag oltárán még azon 
érzetnek áldozik, mellyet egykor benne föl
fakadni gondolák, akkor — o akkor .. Iza 
Isten veled!

írtam Izának:
,,Signorina!
E galambkát én küldöm, fojtsa meg az

ért, ha teheti azt. 0 ha szólni tudna az ál
dott kis állat, mint könyörögne érettem! 
—- fojtsa meg e hű ragaszkodásért, ha te
heti azt. Signorina! mikor kegyedet elő
ször megpillantám, lelke szemén ült, e lé- 
lekből egy sugár hullott lelkemre s vele ösz- 
szeforrt. Önnek lelke a mennyekkel ro
kon : azt gondoltam ekkor , e sugárszálon 
önnek leikébe fogok átrohanni s annak 
mennyében üdvözölni. Mondjam-e, hogy a 
tegnapi catastroph e sugárhidat kettésza- 
kítá? — Mindketten visszaadatánk egymás
nak. Kegyed tökéletesen szabad magával, 
nem én is , míg kegyedtől, kit rokoniban 
megsértek, bocsánatot nem nyerek. Néhány 
óra múlva elutazandom— o bocsásson meg 
legnemesb hölgy, a búcsúzénak, kinek ez 
utósó kérelme kegyedhez! Annak jeléül, 
hogy megbocsátott, tartsa magának ez ár
tatlan galambkát — hiszen én is viszek e 
helyett kegyedtől emléket — marczangoló 
ölyvét a fájdalomnak. Isten velünk !“

A levélkét a galamb’ lábgyűrüjébe du- 
gám s átröptetém.

Kevés vártatva kis postám visszarö
pült. — Ö megvetett! — kiálték — de még
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sem; mert hírnökünk levelet hozott ma
gával.

„Művész ur!
Mikor a prépost bátya , ki ma korán 

reggel legnagyobb zavar és sietség közt 
Damaszkba festőért utazott, hogy az egy
ház a kitűzött időre elkészüljön , nekem 
azt monda : Iza, ugy-e te velem jösz? — 
a jó Isten tudja hogyan? de mintha lábaim 
legyökeredztek volna — nem tudtam tá
vozni. Mikor a néni csak nem rég ezelőtt 
templomba ment, azt mondá : Iza, jer ve
lem imádkozni; — az Isten tudja, de nem 
meheték vele, nem tudtam volna imádkoz
ni. És mikor mind a bátya, mind a néne 
önt szidva neheztelésüket fejezék ki, olly 
illetődött voltam, az Isten tudja, de én nem 
tudtam önre neheztelni. Ön tehát távozik? 
o jól álmodtam hát az éjjel, mintha a ga
lambkát ölemben czirogattam volna, s egy 
nagy keselyű csapott le és elragadta azt. 
— Ön távozik! — jó , jó . .  Isten kisérje 
önt — de a galambka a keselyű’ körmei 
között fog elvérezni !u

Ö szeretett, a levélke megsemmíté e- 
löbbi határzatomat, s én elég gyönge va- 
lék, a máglyán, mellyet szivemben az ő em
léke’ elégetésére raktam föl, a józanul ta
nácsló észnek elhamvasztani szózatát! 0 
mennyi a különbség az igaz és szenvedé
lyes szerelem között! — amaz az emberi 
méltóság’ határai közt nemesül, s a fertő
zetlen lélek’ szabályszerű utain szentté di
csőül, még a test’ gyönyöreit is lélekben 
élvezvén; ez, egyik perczben az ember fö
lé magasul, másikban alája siilyed, sőt az 
emberiség’ korlátái között is csak beteges 
emberegészet képez, melly egyik nemesebb 
részét a másiknak szolgasága alatt törpíti 
el! Én az utóbbinak estein rabjául. Érzé
ketlen valék jobb érzetem’ sugallata’ elle
nében, süket az eskü’ visszaparancsoló 
szavára. Mit törődtem én választófalával a 
rokoni gyülölség és születésnek, melly 
köztem s Iza között tornyosula? A szüle
tés’ magasát ecsetem’ magas dicsőségével 
egyensulyozám, a rokoni gyülölséget meg- 
vetém, vagy függ-e ezek’ beleavatkozásá-

tól szív’ dolgában a nő, habár a szülőket 
képviselik ezek, midőn ő megérett már ön
maga’ számára ítélni ? — igen, de itt bán- 
talmam okozta rokoni gyülölségröl volt 
szó, melly útjába gördült egyesülésünk
nek. Az öreget megsértőm, tehát meg kell, 
meg fogom kérlelni ö t; de a matrónának 
boruljak-e lábaihoz , a gőgös matrónának 
legyezzem-e térden csúszva aljas hiúsá
gát? és tulajdonképen nemé sértett-e en- 
gemet? — hajh, de itt Iza forog fen, kit 
nénjében én  bántottam meg. Jó, legyen 
hát; Izának tartozom ez áldozattal, s ked
véért a sóbálvány előtt leborulandok!

Izához mentem.
Halkan nyitók szobájába. Fürtös feje 

jobb karjára támaszkodott, havas ujj a i sző
ke haja’ csigáiban tévedtek el, mint a haj
nal bearanyozta érnek eleibukdosó hattyúi. 
Arcza bus volt, s hunyt szempillái közöl 
egy könycsep szivárgott elő, melly a puha 
tenyér’ alabástján elgördülvén, kargyürüje’ 
gyémántjával egyesült. Hozzá közeledém. 
A gyémánt’ könyét akartam fölcsókolni. 
Nem tudom, de aligha födetlen karát is nem 
érék ajkaim, mert ö — fölébredett.

— Én vakmerő, én tolvaj vagyok, sig- 
norina.

0 elpirult, kérdező csodálkozással vet
vén rám szemeit.

— Igen, én kegyedtől gyémántot lop
tam, signorina.

— Nekem csak egy gyémántom volt 
signor, kegyed azt meghamisítá. Mit vesz
ték én? — mindent; mit nyert ön? — sem
mit. Legyen boldog a gyémánttal . .  s adja 
Isten, hogy egykor még mint tisztát, mint 
igazit adhassa el.

— Az Istenért Iza, kegyed előbb kö- 
nyezett és most . .  nem értem önt Iza.

— Könyeztein ? — nem, nem ; de le
het, talán álmámban. Higye, a köny öröm
nek gyöngye volt.

— Soha sem signorina! — e gyöngy 
dús karpereezértek gyémántjával folyt ösz- 
sze, én fölszívtam arról; — o én e köny- 
nyel nem örömet szívtam fö l! signorina, 
én érzem : az a fájdalomnak gyöngye volt.
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— Azt gondolja signor! lám őri kész 

e gyöngyöt is meghamisítani. Világosabban 
szólok kegyedhez : e könyü az önmagá
mon nyert diadalnak — a l e m o n d á s 
nak örömkönyüje volt.

— »Nem, nem, ne mondja ezt Izám, 
lelkemnek mindene, ne mondja ezt! Nézze 
az esöcsepeket, nem borongó Jellegekből 
hullnak-e ezek s nem akkor-e, midőn a 
nap megszűnvén örülni síró felhők mögé 
bú, s az egész nagy természet roppant mo
gorvaság’ óriáspalástjában búslakodik? — 
nézze a tengert, nem akkor dobja-e föl 
gyomra’ mélyéből gyöngyeit, mikor orkán 
rázza, kavarja föl mérhetlen tömegét? - 
nézze az ifjú hajnalt, nézze az alkony’ ér
zékeny búcsúját, nem azért könyüzik-e a- 
maz, mert fáj neki az alvilágtól, mellynek 
egy napon át fényeskedék, búcsúznia? — 
nem azért ejti-e könyei’ harmatát ez, mert 
világunk’ számára egy napig meg kell hal
nia? — Nem, nem signorina! mi lelke’ leg
mélyéből serkedett elő, mit kargyémántjá
ról én csókoltam föl, a drága könyü — 
nem örömnek gyöngye volt.

— Értem önt, művész ur, értem önt.
A hajnal és alkony’ búcsúját említi ön; jól 
tudom hova czélozott. Ön azt véli, hogy 
könyemet önnek búcsúlevele fakasztá föl. 
Ám boldoguljon hitében. De jegyezze meg 
signor, hogy, miket fölhozott : az áldást— 
hozó esőcsepek új életre edzik a gyengült 
természetet; hogy az orkán, melly fölveti 
a tenger’ gyöngyeit, ismét vissza a fenék
re kergeti azokat, s míg hullámtornyokat 
épít a felhők felé, új életre szellőzteti a 
poshadó víztömeget; jegyezze meg, hogy 
a korány és est’ könyüje épen úgy öröm
nek, mint diadalnak gyöngye lehet : a ko
rány ugyanis az éj és csillagok fölött dia- 
dalmaskodólag elűzi annak sötétjét, elhal
ványítja ezeket; az alkonyodó nap azon 
győzelmének örvend, hogy, míg ö földünk
ről el nem száll, a csillagok meghunyász
kodnak, sőt elszálltával is a miriádnyi csil
lagvilág csak annyi fényt sem bir hinteni 
földünkre, mennyit ö egymaga. (Folytattatik.)

—*5**3+— JODOK.

A HONFI.
„Láttam sötét borúval 
Födötten az eget,
Melly horda vészölében 
Pusztító mennykövet.

De színe a borúnak 
Sötétebb arezodon,
Feldúlt szived sebének 
0 !  fájni kell nagyon.

Láttam lobogva égni 
A villám’ vértüzét,
Midőn ketté hasítja 
A bosszús ég ölét.

De égetőbb füzénél 
Fellángoló szemed,
És mint ezé, haragja 
Veszélyesb nem lehet.

Láttam kitört dühében 
A tengert zajlani,
És örvényt nyitva, habját 
Hegyekké torlani.

De benned még zajongóbb 
A tenger-érezet,
Melly minden édes élvet 
Mélyében eltemet.

Hallám a barna éjben 
Mint zúg a förgeteg 
Midőn hatalma szirtek’
Alapját rázza meg.

De zúgó förgetegnél 
Hatalmasb még szavad,
Midőn föllelkesedve 
Egyszerre megriad . .

0  mondd : sötét szivedben 
Mért nem virul tavasz?
Mért élted’ öszvesége 
Csak folytonos panasz?

Mért benne szétgyökerzön 
Csak fájdalom tenyész ?
S tudott roppant erőre 
Felnőni annyi vész? —

,Mert mind kiirtni vágynám 
Hazámbul a mi rósz,
Hogy el ne fojtsa, mit ránk 
Az ég áldása hoz.

Hogy lenne már v e r ö f é n v  
A h a j n a l t á m a d a t ,
S királyiul a parasztig 
Egy lélek, akarat.

s ujI n s z k y .

—  A w J li --

— G
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H ÁZASSÁGI KALAND.
(Vége.)

A két vitézlelt sárkány azonban megso- 
kalván a gyakori szutyongatást, szerény üle
dékkel előbb ugyan csak megállóit, azután pe
dig az idősbik egész kényelemmel lefeküdt; a 
kocsis kérte , biztatta s szidta , de sükere most 
az egyszer nem lett. — Mi is, a két tisztes ve
terán' udvariságát nem akarván továbbra eről
tetni, kocsimra felültünk, s igy egy kissé na
gyobb kényelemmel Virágfalvára behajtattunk.

Kálmán barátom s Mari egyik szomszéd 
falun voltak látogatóban, honnan holnapra vá
rattak vissza. Ez időt e ház’ körülményeinek 
leírására használandjuk, mert Nyelvesdi ur' 
egyoldalú megismertetése kevés hitelességgel 
bírt, bár ittott némellv jellemrajzok találva vol
tak.

A házi urban egyikét mutatjuk be azon 
férfiaknak, kiknek jellemzésére nagy emberis
meret s hosszas tapasztalás kívántatik. Öl mint 
polgárt véve föl, benne a minden köz czélra 
áldozó hazafit, az ünnepelt szónokot, s a mély 
itéletü olvasott férfiút tisztelhetjük; ingadozhat- 
lan szilárdsága , tisztán megőrzött political el
ve , független helyzete, köz irigység s magasz- 
talás’ tárgyává emelék őt; de lényéből hiány 
zott azon vonzó b á j , melly hideg tiszteleten kí
vül egyszersmind szeretetet is igényel; az ala- 
cson sorsuak irányában hidegen lenéző, a ve
le egy ranguak iránt komoly, visszatartó, a 
fölötte állók ellenében hideg, udvarias modort 
követett. Ifjúságában sok szerelmi rege szár
nyalt felőle, mellyeket, elég könnyelmüleg, 
későbben is fölelevenített. Házi körében hideg 
vendéget játszott. Neje s gyermekeihez komoly 
s kíméletlen volt. Tett’ rugója e férfinak fény, 
nagyravágyás, jókora hiúsággal elegyítve. A 
háziasszony egészen ellentétele volt férjének ; 
a hu nőt, szerető anyát, s a figyelmét minden
re kiterjesztő gazdasszonyt első látásra lehet- 
len volt benne félreismerni; mindenkihez sze 
lid , nyájas, jobbágyaihoz jótékony s leeresz
kedő, vendégei ellenében szives háziasszony, 
kinek közelében felejtve minden feszt s vissza
tartást, tüstént olly nyugodt otthoniságot ér
zett az idegen, melly épen szokatlansága által 
kétszeresen kellemes. A ház’ kül- s belső el
rendezéséről csaknem mindig helyes következ
tetést lehet vonni a házinő’ lelkületére. Virág- 
falvinénak teremei’ elrendezésében több ízlést 
mint keresettséget, több kényelmet, mint va
kító fényt s pompát lehetett látni, melly birto- 
kosnéja urias ízlését s megtisztult kedélyét tün
tető föl első pillanatra; az egészen olly rend

volt elömölve, melly sokkal jobban hat a szem
lélőre , mint a rendetlenül összezsúfolt pazar 
fény, mellyen inkább elfárad mint gyönyörkö
dik a szem. Egy virasztó nemtőhöz hasonlít a 
jó nő , melly titkon s észrevétlen működik, min
denre kiható szellemével, s csak tüntével vesz- 
szük észre leginkább, mit veszténk benne.

Nyelvesdi ur első pillanatban otthonn ér
zette magát, kérdései s feleletei kifogvhatlanok 
voltak; némellyikére a háziasszony nyájasan 
felelt, mig férje a fecsegőt észre sem látszott 
venni, csak néha, midőn a beszéd különösebb 
fordulatot vett, nézett végig gúnynyal Nyel
vesdi uron, s nejéhez vagy hozzám intézett 
egykét szótagból álló kérdést egészen más 
tárgyról, mire Nyelvesdi ur egykevéssé kijött 
sodrából ; egyébiránt ő nem volt olly ember, 
kit könnyen zavarba lehet hozni, szónokunk 
minden félbeszakasztás után csakhamar össze- 
szedé magát, — hasonlított ő a felhúzott órá
hoz , melly akadályra ugyan megáll, de ennek 
szüntével ismét elkezdi hol végezte , mig tár
gyát le nem járja.

Másnap Kálmánék megérkeztek, egy fia
tal ember s egy nem különben ifjú kisasszony
ka’ társaságában, kiknek egyikében a házi ur’ 
testvére’ fiát Virágfalvi Edét, s egyszersmind 
Nyelvesdi' unokaöcsét, a hölgyalakban pedig 
Gerezdi tanácsos’ leányát Gerezdi Eulália ő 
nagyságát s egyszersmind a háziasszony’ köze
li rokonát van szerencsénk bemutatni.

Ő nagysága, — Eulália kisasszonyt ért
jük,— azon korban virított, midőn a pirulás a 
szűzi szemérem’ ezen természetes szülöttje, 
nem hívatlan vendégként, hanem ugyancsak 
magát meggondolva lép föl a már egyszer el
hagyott trónra , azon korban , midőn zavarban 
van a hölgy, hol használja legczélszerübben 
ezen szívhódító szépítőszert, a nélkül, hogy az 
arcznak ezen szokatlan jelenet által, kellemet
len visszatükrözési adjon ; azon korban, midőn 
ezen bájt tükörben kell tanulni, melly fájdalom 
néha roszul sikerül, mivel nem jó helyen hasz
náltatott, szóval huszonhetedik évében, melly 
év körül, mint nap tengelye körül, fordul meg 
a hölgyek’ életkora. Itt egy hosszas napállás 
van , mindaddig, mig Jérikó’ falai le nem rom
lanak, azaz a levívolt párta fölött konty nem 
trónol, melly néha nem annyira önerősségé
nek s védszerei’ nagyságának, mint az ellen’ 
bátortalanságának köszönhette olly sokáig fon- 
állását. A mi jellemzését illeti ezen hölgyileg 
gyöngéd szűznek: meghajlása, mozdulata, be
széde , átalában egész külseje s lelkülete a 
megtestesült szendeség’ eszménye volt, melly 
zsarnokul űzte játékát a felolvasott férfiszive
ken. Egyébként minden naivsága mellett is ő 
nagyságában igen vállalkozó szellemű amazont

2
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mutatok be olvasóimnak, ki mindenütt megtar
tó lélekjelenlétét, s ki a kísértetektől, bolygó 
tüzektől, futó csillagoktul s ijesztő álmáktól nem 
egy könnyen ijedt meg. Eulalia kisasszonynyal 
szemben Ede urfi ü lt , egy elég testes, halvány 
képű fiatal ember , ki élete’ kétharmad részét 
sóhajok közt tölté e l , talán maga sem tudná 
megmondani miért; sötét haja tudós rendetlen
ségben hullott Összezilálva homlokára, a lord 
Byron nyak s kendőkötés egy főfő géniét ha
gyott benne sejteni, ha ő maga minden harma
dik szavában elő nem hozta volna is, hogy ő 
közönségesen kedveit i ró , kinek versei a di
vatlapok’ szerkesztőinél ívszámra hevernek, de 
még eddig csak három láthatott világot a sok 
metarmorphosison átment megdicsőült H. mu
latságokban , a többi újságszerkesztők szerinte 
mindnyájan pártosok , kik a lángészt el akarják 
fojtani, hogy saját középszerűségük nagyobb 
fényben ragyogjon. A mint mondá, már a tu
dós- és kisfaludytársasághoz is küldött föl pá
lyamunkát, de mellyeket visszavetettek, mivel 
neve alá volt Írva. íMintha bizony, folytató a 
magyar Horácz, írásmódom' különben is nem 
ismernék, akár jegyzem alá nevem’ akár sem. 
így üldözött az ármány születésemtől fogva , s 
a mint hiszem, mérges nyila csak síromon fog 
megtompulni, azon vigasztalásom maradván fen, 
hogy ez minden lángész’ közös végzete, ezen 
balzam nélkül dicsőn futott pályám’ kezdetén 
le kellett volna roskadnom a parlagon heverő 
ódairás' kimaradhatlan kárára. E regényes bio- 
graphiáját mindennek elbeszélte, kivel csak ta
lálkozott, nem tudom a beszélőt vagy hallga
tót sujtotta-e jobban illyenkor végzete.

A kocsiból először Mari ugrott k i , s nyá
jasan meghajtva magát felénk, anyja’ karjaiba 
repült, ki Örömkéjjel csókoló meg a derült hal
vány homlokot. Ezután Ede megelőzve az inast, 
negédes udvarisággal emelé ki a reá nehézke- 
dő Eulália kisasszonyt, melly lovagiasságért a 
dandy egy vaczkorédes mosolvlyal lön megju
talmazva. Utoljára Kálmán lépett ki.

A kölcsönös üdvezletek után barátommal 
a kertbe mentünk, egy nyári mulatóba, s be
széltünk, jól roszat, régit újat Összekeverve , 
mindenről a mi eszünkbe jutott; mert van-e 
olly avult, rég felhasznált tárgy , mit egy rég 
nem látott baráti ajk újsággá ne varázsolna.

Észrevétlenül telt el a délelőtti idő, mi
dőn ebédre jelt adtak. Én szemben Eulaliával 
ültem , egyfelől Kálmán . más oldalról a költő' 
szomszédságában. Nem szükség megemlítenem, 
hogy a beszédet Nyelvesdi ur vitte, szokott 
ügyességével, mellyet bájos szomszédja Eula
lia szakasztott néha félbe , negédes, selyp hang
ján, melly, ne vegye sértésül ő nagysága, egy 
két lábú tollas állat' sápításához igen fülbo- 
szantóan hasonlított. Apró szemeit szende ol-

vadékonysággal fordító ollykor felénk, lehet 
hogy ránk lövellő ez üvegfenyü pillantásokat, 
de az is hihető, hogy a köztünk feltornyuló nagy 
égetett tortánál elfáradva, azon pihentek meg, 
mert ő nagysága igen szerette az édességeket.

Ebéd' végével a kertben apróbb társasá
gokra oszlottunk szét. Eulalia kisasszony Edé
be ragaszkodott s viszont. Mi barátommal tá
vúiról követtük őket. Oh mi szép volt látni ez 
andalgó párt a fák árnyaiban bolyongva, aj
kaikról lelesni az első gerjedező szerelem Öm- 
ledezését, az esdő vágy’ költői kínját Edvárd’ 
holdvilágképén , ennek megfelelöleg Eulalia’ ar- 
czán a betanult szendeséget, a reményt adó 
szerelem’ édeskínos mosolyával, a Sand György 
úrnő' regényéből merített szemérempírt a hal
ványérdekes vonások’ kölcsönzött bíbora fö
lött. Képzeljetek e két alak’ lába alá egy szik
lát,' s Indiánét látjátok benne kedvesével, azon 
pillanatban , midőn le akar ugrani, csakhogy 
azok, mint ezek, a kisebb bakugrás helyett 
egy nagyobbat vittek véghez ; az elragadtatott 
költő több Ízben lábaihoz rogyott kedvesének. 
Eulalia kisasszonyt épen nem mondhatjuk kö- 
nyörületlen Lucreziának, mert a lábainál fet- 
rengőt mindannyiszor fölemelte , természeténél 
fogva hajlandó lévén a szánakozásra.

Végre egy lugas alá telepedtek le; Ede 
verseket hozott elő istennője — a mint neve
z ő , — tömött bájai’ megéneklésére; mi közel 
hallgattuk a dicsőítő troubadour’ isteni lantját, 
Nyelvesdi úrral társaságunk megszaporodva, 
kit a kandiság halnémává tett; mind a hárman 
megegyeztünk ez egyben, hogy hallgatódzni 
nem illik, de viszont abban i s , hogy most az 
egyszer igen nehéz volna megállani.

Először istennője’ szivéről verselt költői 
prózában, dobogó kebellel hallgató kedvesé
nek, hogy az mi kőkemény, milly rideg; meg- 
éneklé forrón égő szíve’ aetnája, fájdalma’ 
vezuvi lángja mint verődik vissza jégcsapok
ban kedvese’ f a g y o s  sziklakebléről; feldi- 
csőíté korombarna szemcsillagi’ éjjelét, — bi- 
borajkai a rózsa’ szirmait mint szégyenítik 
meg; s a szerelem’ bájos accordján, mint fu- 
volázik elő a hómell ambróziáin nevelt s test
té vált üdvezítő igen szócska, mint zephir 0- 
laszhon narancsligetein hízva,— és még sok 
más allegóriákat, mellyeknek fölfogására s 
megértésére az én középszerű eszem elégtelen.

Ő nagysága a megéneklelt szépség, eny- 
nyi s illy költői magasztalásra az ájuláshoz 
volt közel, de jobban meggondolván a dolgot, 
mégis illetlennek tartotta ezen távoli helyet a 
fónemlített functióra, s igv boldogabb időkre ha
lasztó azt, midőn többek előtt mutathaja föl 
ebbeli ügyességét, a versekre csak azt jegyez
vén meg, hogy a kő- és sziklaszív helyett gyé-
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mántot tegyen, mert a két első elhasznált, s 
e mellett nagyon prózai.

Ah szép nagysád, mi angyal súgta ezt ön
nek , nagysád született genie. Gyémánt szív , 
mi eredeti kitétel ez. Irigylem, megvallom 
irigylem nagysádnak e fölfedezést, melly epo
chát fog szülni a költészetben.

A két bolond , susogá Nyelvesdi ur , a két 
fantasta szamár, monda valamivel hangosabban, 
a két esztelen lidércz, fakada ki csaknem han
gosan , szégyelném idegenek előtt rokonimnak 
mondani. Kő, gyémánt! százszorta inkább ha
sonlíthatná az irósvajhoz, melly első érintésre 
s meleg sóhajra elolvad; kő! gyémánt! mintha 
ezeket is el nem porlasztaná az idő, mennyi
vel inkább az ő szivecskéjét, melly a mellett 
hogy nem is kő , annál kevesbbé gyémánt, bi
zony elég régen is ki van már téve az idő’ vi
szontagságinak. Sülyedjek el édesim, ha ez a 
két rajoskodó színész komoly dolgot nem for
ral , ha ha h a ! az lesz nevetséges ha egymás
ba kötnek, még akkor lesz verselés, jó lesz 
ha nem leírni, de csak hallgatni s lenyelni tud
ja is férjem uram a sók sapphicus ódát, meg 
a tizennégy soros hangzatkát, nemde édesem. 
Soha sem tudom , hogy jutott testvérem e köl
tő arszlánhoz, a Nyelvesdi vérből mondhatom 
egy csep vér sem foly ereiben.

A két ur közt pedig véleményem szerint 
nehéz lett volna e rokonságot eltagadni, mert 
ha két szélsőségekben állottak is egymástól, 
némelly pontokban a rokonság igen szembeöt
lő volt.

Még egy verset olvasott fel a honról, hon
szerelemről; kivonata ide megy ki : fölment a 
sz. Gellért hegyére, onnan lenézett Pestre, 
Budára , meg a szőke Dunára , s keble kimond- 
hatlanul elfogódott; azt nem írja miért, de ter
mészetesen azért, mert a fölmászásban na
gyon elfáradt. Innen származhatott aztán szü- 
fájdalma is, melly minden sorban előjön.

A hosszas szavalásban kifáradt Endymion 
lábaihoz rogyott istennőjének, s esdőleg tekin
tett föl reá az elérhetlenre, mert elfelejtém 
megmondani, hogy Phyllis jóval magasabb volt 
Corydonjánál. Eulalia kisasszonynak, — igaza 
lett Nyelvesdinek , — szíve sem kőből sem gyé
mántból nem volt alkotva , hanem egy könyör- 
re hajlandó kis hústömegből, melly még ed
dig, mellesleg jegyezve meg, nem is sokszor 
gyakorolhatta e kellemes procedúrát; most te
hát élni akarván az alkalommal, fölemelte ma
gához az áhítozót, s az első csók, nem tudjuk 
miként, talán a fejlődő szűz gerjedelem' boldog 
tudatlanságában, a Diana’ gyermekded ajkán 
elcsattant. Oh végtelen kéj!

Nyelvesdi ur a csók’ hallására kirohant, 
mintegy második Baumarchais , lehet szerelem
féltés volt tettének rugója, megeshetik azon

ban az is , hogy keble’ jobb érzete riadt föl e 
rögtönzött költői hangzatkára , vagy tán a ti
zenhat éves ártatlanság’ védelmére sietett. Elég 
az, hogy felindulása nem köznapi volt.

Ő nagysága e véletlen meglepetésre ájulva 
rogyott az erősen átölelő költő’ karjaiba, de 
minthogy az ágas a súly alatt erősen tángor- 
gott, biztosabbnak látta saját lábain tartani 
meg a súlyegyent, mint a roskadozó oszloppal 
földre rogyni, annyival inkább, mert Nyelves
di ur a várt részvét s szánakozás helyett trom
bitaként kaczagott a szerény ájuldozón. Nyel
vesdi ur e tragicai jelenet’ ünnepélyesebbé té
telére nevünkön kiáltott, de mi szép titkon 
szobánkba visszavonultunk, hova a játék’ főbb 
szereplői is nem sokára följöttek.

Az ebédlőben voltunk összegyűlve, hall
gatva a Yirágfalvi ur’ kisebbik fia’ nevelőjének 
zongorázását, ki, mellesleg említve meg, igen 
jól játszik. Normából a szebb helyeket végig 
futva, épen Belizario’ nyitányát kezdé meg, a 
mint ábrándunkat kocsizörgés zavará meg; 
mindnyájan az ablakhoz tolongtunk. A kocsiból 
két lyányka lépett ki. Szivem hangosan dobo
gott, a vér fejembe tolult, az egyiket meglát
tam. Tiszai Róza volt.

Róza , Tiszai Róza ígérete szerint eljött, 
kiálta fel Mari, s az ajtón kiszaladt, utána a 
többiek ; én egyedül maradtam a nevelővel, 
nem minden zavar nélkül. Néhány pillanat múl
va az egész társaság visszaérkezett.

Tiszai Róza, Véresei Fáni barátnéim— P. 
ur, szomszéd birtokos, bátyám’ barátja,—muta- 
ta be Mari egymásnak.

Én a legnagyobb zavarral hajtám meg 
magam'.

— Volt már szerencsém P. úrhoz, rebe- 
gé Róza Marihoz, alig hallhatólag, s elpirult.

— Hol volt az a szerencséd édes Rózám, 
szabad megtudnunk? kérdé Mari dévajkodva, 
— egyébiránt ha titok, nem erőltetünk.

Róza még jobban elpirult, s képén leír
hatatlan zavar vonult föl ezen furcsa benevo- 
jizálásra.

— Csabajdi uréknál mulaték, néhány pil
lanatig, Róza kisasszony' szép körében, felel
tem a miattam kellemetlen zavart szenvedő 
lvánvka helyett.

’— Még sem szólott P. ur erről semmit 
eddig, folytató a dévajkodást Mari. Hamisak 
a férfiak.

— Meg a lyánykák, szóla közbe Nyelves
di ur; a férfiak nem tartanak titkot, nincs is 
okuk titkolódzni , de a lyánykák édesim mindig 
duggatnnk rejtekben kettőt hármat, hogy azza/ 
annak idejében a szegény férfit eláztassák. (Itt 
rekedt torkát élesebbre köszörűié.) Apropos 
édesim, minthogy négy pár kitelik, tánczol- 
junk, nevelő ur majd lesz szives zongorázni.
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Nyelvesdi ur ugyanis negyven évei mellett is 
szeretett tánczolni, mert igy fiatalabbnak lát
szott. Mit gondolnak édesim, nemde helyes 
ötlet ?

Már a példabeszéd is azt tartja , könnyű 
Katót tánczra vinni, ha magának is kedve van 
rá. Mi sem sokat vonogatva magunkat, párt vá
lasztottunk. Én a házi kisasszonyt, Kálmán 
Rózát kérte föl, s minthogy Euláliát imádójá
tól erővel sem lehetett volna elválasztani, Vér
esei Fáninak Nyelvesdi ur jutott osztályrészül, 
ki úgy látszott, beszédes tánczosával nem igen 
van megelégedve.

De előre kikötöm Nyelvesdi ur, ne jár
jon lába olly kétségbeesetten; emlékezik-e a 
múlt télen is, majd lesodort lábamról, — mond 
Véresei Fáni, ki árnyékától nem látszott meg
ijedni; ezen kívül azt vettem észre benne, hogy 
a hol lehet, a nevetésben kitesz magáért.

— Oh kérem, csak akkor kezdém a kör
magyart tanulni, s igy nem volt csoda, ha tö
kéletesen nem tudtam i s , de most már akárki
vel ki merek állani; meg kérem harmincz esz
tendőn túl mindjárt nehezedik a láb , nem so
kára fogja tapasztalni édesem.

Fáni ez utósó megjegyzésre nem igen 
nagy kedvet mutatott mosolygásra ; harag’ bí
bora vonult föl homlokára, mérgesen ült zon
gora mellé, s minden kérésünk mellett is csak 
sokára veheitük rá hogy a tánezban részt ve
gyen. Először franczia négyest tánczollunk, ké
sőbben körmagyarra került a sor.

Eleinte meglehetősen ment, a két szerel
mes bájosan andalgott, tétovázott, hanem a 
szögletesben, oh szörnyűség ! Nyelvesdi ur oliy 
erővel vágódott önkénytelen Eulalia kisasszony
hoz , hogy ez testének egész súlyával a padló
zathoz csapódott. A gömbölyű kis ur keresz
tülesve az ájulón , három lépésnyire gördült. 
Most tetszett meg, hogy a Fánika’ intése épen 
nem volt fölösleges, ki most e saltomortale’ 
láttára a duzzogásból olly végetlen nevetésbe 
ment át, hogy nem ok nélkül három betegért 
kellett reszketnünk.

A zavart, mellv most bekövetkezett, csak 
az azt okozó tragicai jelenet' nagyszerűsége 
múlta fölül. Edvárd kétségbeesetten hullott a 
lesodrott Kunigundára, s miután az életnek né
mi jeleit vette észre keblében, segítségért ki
áltozva orvos után rohant; féltünk, és méltán, 
hogy e szörnyű fatum esze’ utósó maradványá
nak is schakkmattot ád. Nyelvesdi ur aligha 
tapasztalt volt az ájulás’ stúdiumában, mivel 
tüstént felvánszorgott. Sok viszontagságtól meg- 
edzett testében ugyan semmi szembeötlő sére
lem nem esett, de o végetlen malheur! sárga 
szűk nyári öltönye tátongó sebet kapott , 
mellyre nézni is borzasztó volt. Ó ezen feltá
rult látványban egyébiránt semmi dicsőséget

nem helyeztetett, mert némi mentség’ elhebe- 
gése után visszavonult. Ezalatt a körtáncz’ ál
dozata csöndesen, mozdulat nélkül feküdt, ki
vált miután Mari feje alá egy puha kerevetván- 
kost dugott, a mi reményt adott azonban fel
épüléséhez, színe semmit sem változott. Mi já
ratlanak lévén mindnyájan az illy tragicomé- 
diákban, csak néztünk némán, egy gyapjas ál
lataként a mindenhatónak, majd egymásra, majd 
az érdekes halvány szűzre. A zajra követke
zett néma csend fölött egyedül a Fánika’ elel- 
fojtott nevetése virasztott.

Az ájuldozó bizonyosan megunta volna a 
padlazatoni hosszas fekvést, ha szerencséjére, 
s szerencsénkre Nyelvesdi ur egy fekete szűk 
öltönyben vissza nem érkezik, mellyet úgy 
látszott a tümüvész hosszabb de szikárabb ter
metre szabott.

— Mégis alszik a kisasszonyka? mond, ke
zeit zavart képpel dörzsölgetve; ez igen hosz- 
szas krízis, valóban igen hosszas. Mit tegyünk 
édesim , • Virágfalvi bátyámék látogatóban van
nak, az a szeleverde még sem érkezik az or
vossal. No csak valahogy majd segítünk a dol
gon. Hozz csak édes lyányom — mond egy 
bámuló szobalyányhoz— egy pohár vizet s pu
ha kefét, teszek egy próbát, sülyedjek el ha 
ez nem segít. A hozott vízből egy keveset ar
czára Öntött, s a kefével kezdé dörzsölni. Ez 
a megakadt vért mozgásba hozza , remélem.

Ezen allopathico-prizniczi gyógymódnak 
valóban kívánt sikere lett; a patiens ajkait 
mozgatni kezdé , szemeit felnyitó ; de oh cso
dák’ csodája! a kefélés’ folytában színe újra 
meg újra változott, elveszté érdekes halvány
ságát, barna sárgás képén foltok támadtak, or
ra körül szeplőket kapott, ajkai fölött s alatt 
kék vonások látszottak. Ezen crisis olly alak
ban jelent meg képén, mint folyó’ közepén 
apadáskor a sziget, vagy mint hófedte föld, 
mellv az esőre s napsugárra előtünedezik.

Ő nagysága e hajdúi gyöngéd procedúrá
ra aligha el volt készülve, mert nem beteghez 
illő gyorsasággal állott föl , s egy tükörhöz tán
torgott, mellyben megtekintve édes magát, ijed
ve hátrált s zsebkendőjével arczát eltakará ; 
szemei szikráztak haragjában, ajkait görcsösen 
mozgatá; végre dühe s fájdalma hangos zoko
gásban tort ki, melly normái jelenetbe Fáni 
kisasszony nem rejthető nevetéssel folyt be. 
Önmagát Euláliát leginkább megrendíté arcz- 
változása, pedig ő leginkább hozzá szólhatott 
volna. Én őszintén megvallva, szántam őt, mert 
nincs keserűbb a megszégyenült hiúság’ fájdal
mánál. Nem a természet’ külső hiányait, mely- 
lyek minden ecsetelés mellett is eltitkolhatla- 
nok, nem a külsőt mondom , a belsőt, a lelket 
s szivet kell nemesíteni. s igy a tetszés, a



— 293 —
fönemlítelt tény indoka ki van víva , minden 
okos férfi előtt.

Eulália zokogását elfojtva fölállott, s fú- 
riai dühös képpel fordult Nyelvesdi felé. Ön 
szemtelen, arczátlan ember, s nem érdemes 
a r r a , hogy egy gyöngéd érzetü s jó nevelésű 
hölgy társaságával megtisztelje. Te pedig, kiál- 
ta rikácsolva a mosolygó Fánira, egy nevelet
len szolgáló, ki elég vakmerőséget veszesz ma
gadnak gúnyosan mosolyogni s ajkaid’ bi- 
gyesztgetni egy fölötted álló lényre. Azt gon
dolja angyalom, titok előttünk, hogy szeplőit 
s napsütötte barna képét herczegnővíz s rizs
por alá rejtegeti? ha ha ha! Hátat fordítva, a 
kétfelé nyíló ajtón kirohant s azt szörnyű zaj
jal csapta be maga után.

Mindnyájan elnémultunk, de mégis Vér
esei kisasszony leginkább; úgy látszott, neki 
is kedve lenne az ajtóbecsapást ismételni , de 
most az egyszer csak lenyelte a mosolyon vá
sárolt keserű labdacsot, mellyre nagyon is mél 
tó volt. Mást gúnyolni, gyöngeségein nevetni 
nem a legszebb jellemre mulat. A kölcsön 
nagyon roszul szokott esni illyenkor.

Az orvos megérkezett Edével, a gyöngél- 
kedőt egy befüggönyözött szobában találták, 
kereveten vánkosokkal körülrakva, arczán is
mét érdekes halványság ült. Az orvos müértő- 
leg megtapogatva erét s kikérdezve bajait, 
szívdobogás ellen rendelt gyógyszert. Nem a- 
karjuk meghatározni, ez segített-e , vagy csak 
a jótékony természet gyakorolta csoda hatását, 
elég az hozzá, hogy menyekzőjében, melly há
rom hét múlva következett, tökéletes egés- 
ségnek örült az ifjú Virágfalviné asszonyság, 
s igy Nyelvesdi ur' jóslata most az egyszer 
betölt.

A mint későbben hallottam, az ifjú költő’ 
szülői nem akartqk megegyezni fiók’ választá
sában , de miután Eulaliát s körülményeit job
ban megismerték, szives örömest megegyeztek. 
A kisasszonykának tízezer forint évi jövedel
me volt.

Ezen házasságot itt közbenvetőleg említ
ve meg, némelly kérdés s felvilágításokat ki
véve , a nap' hátralevő része minden fonto
sabb esemény nélkül végződött. Éjfél felé nyu
godni mentünk, élvezni a csöndes nyugalom 
gyönyöreit, mellyek reám fájdalom nem mo
solyogtak alá, — álom nem jött szememre. Ró
zát láttam s keblemben világos le tt , miről ed
dig magam sem voltam tisztában , hogy őt sze
retem , hogy kívüle más nem lesz nőm, s hogy 
mi Marihoz vonzott, az csak nyugodt barátság 
volt. Illy érzések közt húnytam be fáradt sze
meimet , álmaim körülte játszadoztak.

Két napot tölték Virágfalván, Róza’ tár
saságában. Vágyaim, sejtéseim nem csaltak

meg, ő nem volt idegen hozzám. Reményűn, 
álmaim a jövőn csapongnak. Most akarok élni.

P....ra visszamentem, eltökéllett szándék
kal : birni őt,—s önök is szép olvasónéim könyö
rögjenek szerencsémért, hogy mentve legye
nek valahara azon boszantó kalandtól, melly- 
nek végét mindenesetre közlendem szép olva- 
sónéimmal. PITYEFOKI.

LEOPOLDVÁRA.
Hogyha az utas Nagy Kosztolántól délnek 

lefelé fordul, egy kis óra múlva Leopoldvárát 
éri. Barna , foldszinü falai olly alacsonyaknak 
tetszenek a szemnek, hogy az ember alig tud
ja eltalálni, mit lát. Az erősség nevezetes az
ért , mert azt még soha sem vévé be az ellen. 
Egészen komáromi modorra épült s alakja va
lami hat szögletet képez. Ha belülről tekintjük 
e várat, — a külfalak földdel s zöld gyeppel 
födetvék, — a katonai laktanyák imitt amott el
szórva hevernek, mellvekben egy zászlóalj s 
két polgári rendű személy — egy mészáros és 
egy csapiáros — lakik.

Kiütvén honunkban 1663-diki évnek ta
vaszán a török háború, KÖprili nagyvezér meg- 
szállá nyárutó' 17-kén 140 ezernyi seregével 
Érsekújvárat, azt Nyitrával, Lévával s más e 
gyéb várakkal megvette, mialatt Montecuculi 
német fővezér hadait hasztalanul egy helyről a 
másikra fárasztván, nem csak semmi akadályt 
nem gördített a török’ előmenetelének, hanem 
fegyelmetlen zsoldosaival a földnépét zsaroltat- 
ta is. Érsekújvár' eleste nagy zajt ütött a ma
gyar rendeknél, nyilvános panaszok hallatlak, 
hogy a német hadvezér’ tétlensége miatt kell 
lakolnia a magyarnak, már most tárva lenne 
a felvidék a törökök’ rohanásainak stb. — Hogy 
tehát I-ső Leopold az ingerült kedélyeket csak 
részben is lecsilapítsa, megígérte az elégület- 
leneknek, hogy Érsekújvár helyett egy új e- 
rősséget építend, melly az érsekújvári törökök’ 
kalandozásait szemmel tartsa s azok' dúlásai 
ellen védfalul szolgáljon. így keletkezett az 
1-ső Leopoldról nevezett Leopoldvára, melly- 
nek alapköve 1664-diki őszelő 9-kén nagy ün
nepélyességgel, Szelepcsényi György — később 
esztergomi érseknek jelenlétében letétetett. — 
Leopoldvára azonban soha nem épült volna fel, 
ha a török’ kicsapásainak Ausztria és Morvaor
szág kitéve nem lett volna. A munka ernyedet- 
len szorgalmat és kitartást kívánt, mert a mü 
agyagos lapályon, a Vág' partján épülvén, a 
mély sánczok’árkaiba nagymennyiségű víz szö- 
kellett s a felhúzást igenigen nehezíté. Régen- 
ten a falak magasabbak voltak, de idővel a

3
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földnek vizenyőssége miatt, mint némellyek 
megjegyzik, alábbra szállottak; az árkok is 
mélyebbek valónak, hanem a gyakorta kiara- 
dozó Vágnak homokéval belépettek, üt évig 
épült a vár , minek folyta alatt a galgóczi mun
kások, nehogy estvénkint haza kellessék men
niük , az erősségnek nyugatéjszaki oldalán 
kunyhókat raktanak, melly újdon helyükhöz 
annyira hozzá szoktak, hogy a várnak tökéle
tes fölépülte után is ott maradnának , a For
gács családnak megegyezéséből. így támadott 
a vár’ falai alatt fekvő Újváros nevű mező- 
helvség.

Alig épült föl Leopoldvára, s már is TökÖ- 
linek szilaj csoportjai kezdének ingerkedni a 
benne levő német őrséggel, — igaz, haszon nél
kül s maguk kárával, minthogy mindannyiszor 
elverettek. Tököli’ megbuktával pár évig nyug
ton pihent várunk , hanem a folzendült II-dik 
Rákóczy Ferencznekmakranczos kuruczai csak
hamar tüzesen körülfogók azt, a német őrség
re reá is ijesztettek 1704-ben, de ismét ha
szon nélkül, mert Heister a szorongatotlaknak 
segedelmére sietvén, megnyeré télelő 16-kán 
Nagyszombat mellett, Gerencsér nevű falu’he
lyén , azon nem annyira jelentékeny mint za
varos csatát, mellvben a kuruczok megfuta
modtak.

1705-ben ismét Leopoldvára alatt termel
tek Rákóczynak ragadozó hadai, — a várat ke
mény ostrom alá fogák, azt ügyesen ágyúztat- 
ták s az erősséget alkalmasint bevették volna 
a dühös hajdúk , ha Herbeville császári vezér 
az elégületleneket nyárutó’ 11-kén véres csa
tában meg nem veri. E győzelem után is bo
rult ugyan Leopoldvárának egére némi fölle- 
gecske, de ez nem vala többé megterhelve czi- 
kázó villámokkal.

Fekszik Nagyszombathoz k é t , Galgóczhoz 
pedig 34 órányira. BENCZÚR MIKLÓS.
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H 3T I SZEMLE.
Midőn e szemle’ olvasásához fog a nyájas 

olvasó, a húsvéti bárány már el leend fogyaszt
v a , — a feltámadás nagy ünnepe eltelendett, 
el az ájtatnak, bünbánat és vezeklésnek nagy
hete , mellyen a keresztény világ, üdvezítője’ 
kínszenvedéseirőli szent megemlékezésében, 
buzgósággal kiséri az Istenembert szenvedése, 
halála s föltámadásának napjain keresztül. A 
főváros idén is illő ájtattal ünnepié husvétját. 
Az egyházak egész nagyhéten, de kivált a főbb 
ünnepnapokon tömvék valónak buzgó imázók- 
ka l , nagypénteken ezerenkint járult a nép lát
ni a szent halott keresztjét, s ezren vőnek is

mét részt a feltámadás ünnepies menetében. 
Husvét’ első napján a főegyházban Cherubini’ 
nagyszerű miséje, lélekemelő harmóniájával 
tolmócslá mintegy az oltár’ szolgáinak szent 
szertartásait. A gyönyörű mise , e boltivek a- 
latt eddig nem hallott erély s nagyszerűséggel 
lön előadva, s Braeuer ur, ezen egyház’ kar
igazgatója minden dicséretre érdemesíté magát 
ez előadás által.

Az idő a nagyhéti ájtatos foglalkodások- 
hoz nem vala a legkedvezőbb. Elsőbb napjai 
esősek és ennek következtében sárosak való
nak ; később hideg szél oszlató el a fellegeket, 
s nagypéntekünk tiszta volt ugyan , de csipős- 
kehidegü, melly a húsvéti napokon sem bírt 
egészen kellemes melegre fölenyhülni. De a gel
lérthegyi népmulatságra a legszebb idő derült, 
s jócska népsereg zarándokolt vala föl a zöld- 
hajú ősz’ türelmes hátára.

— Azonban a szent tárgy, melly a múlt 
héten a keresztény társaságot elfoglaló , nem 
akasztó meg annak szokott nyüzsgő életét, 
melly táplálékot ad szemleirónak fölmerülő je
lenetei, eseményeivel. Csupán a színház s 
hangversenyterem engedének néhány napra 
nyugtot figyelmünknek, azok a nagyhéten át 
zárva lévén. E szünidőt a nemzetiben a néző
hely' kényelmesbítésére fordítók, mint ezt már 
olvasóink tudják, valamint azt i s , hogy ünnep’ 
másod napján Zue Ima ez. eredeti drámával 
nyittatott meg újra az előadások' sorozata. A 
drámáról majd csak jövőre lehet ítéletet mon
danunk , minthogy adatása’ órájában már e so
rok sajtó alatt izzadának. Nézzünk addig szét 
az események’ más mezein.

— Itt még mindig a büvészkirály B o s c o 
kiséri get. Utósó nyilvános föllépte óta nem 
egy magánkörben jelent meg, mindenütt ter
mészetesen ,spiriti -jeinek sergétől kisértetve, 
kik a nagymester’ kedélyderítő büvészeténck 
mindenütt és mindenha legkészebb szolgálatára 
állanak. Bosco ur mindenfelőli felszólításoknak 
ellent nem állhatva, Budán három előadásra 
nyitott előfizetést , melly előadások' elseje hol
nap, a második 17-dikén az utósó pedig 19- 
kén leend a várszínházban. A legtöbb helyek 
már lefoglalvák e mutatványokra is. Ha Budán 
előadásait bevégzé Bosco u r , mint már emlí
tők , Pécsre fog lerándulni.

— Figyelmeztetjük olvasóinkat Ma r a s -  
t o n i  urnák mai számunk' hirdetései közt álló 
jelentésére. M. ur előlegesen, addig is mig a- 
cademiája megnyittatnék , oktatást ad a rajzo
lás és festés elemeiben elmélet-gyakorlatilag. 
Az ár, mit tandíjul fizetni kell, rendkívül 
csekély, (6 pft havonkint), mi eléggé tanúsítja, 
mikép M. urat, midőn nagyszerű academiája’ 
megalapítására ezrekre menő pénztőkéjét fel
áldozó, legkevesbbé vezérlé nyereségvágy, ha
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nem inkább azon nemes— vajmi sok benszü- 
löttnél hiányzó — törekvés, új hazájára magát 
érdemessé tenni. M. ur kétségkívül a legna
gyobb részvéttel fog találkozni, mert arra in
tézete a legnagyobb mértékben érdemes.

— Karácsom Gedő (Gvido) urnák, temes 
s torontálmegyei útjában tett többféle ajánla
tok’ gyűjtése közben, sikerült a nemzeti mu
seum’ számára egy ritka becsű műkincset meg
szereznie. A mü — egy mintegy 3 lábnyi ma
gas mercurszobor C a n o v á t ó l ,  carrarai már
ványból , s több ezret érő — ittebei K is  M i k- 
1 ó s ur’ tulajdona , ki is azt hazafi érzetétől 
vezéreltetve a nemzeti museumnak ajándékozó. 
Melly nagyszerű ajándokért miként a lelkes aján
ló Kiss Miklós urnák,  úgy a gyűjtő K. G. ur
nák ezennel részünkről is nyilvános köszönetét 
mondani, hazafiui legédesb kötelességünknek 
ismerjük.

— Székely ur, a jeles zongorász Kolozs
várra utazott, a teslvérhon’ fővárosában is be
mutatandó derék játékát. Figyelmébe ajánljuk 
őt a kolozsvári zenekedvelő közönségnek.

— Gungl József ur pedig szülői’ látoga
tására távozott el a fővárosból. Elutazta előtt 
még egy réuniót rendezett Budán a tanácste
remben, melly azonban nem igen volt látoga
tott. A derék karnagy, látogatásából megtérve, 
még néhányszor hallatandja ügyes zenekarát, s 
aztán Bécsbe lesz fölmenendő, s magát ott is 
nyilvánosan hallatandó.

— A Czélkuli’ Madonnájára megkivánta- 
tott 60 arany rövid idő alatt egybegyült, — 
mondók minap. A művész’ ügyét felfogott lel
kes pártfogó ngos Döbrentei Gábor k. lan. ur 
azon öszveg’ begyüléséről részletes tudósítást 
adván egyik lapban , e szerint leglelkesebben 
fáradozának a hazafi s művészeti czél előmoz
dítása körül gr. Keglevich .lenke k. a. 12 ara
nyat s 60 pftot gyüjtvén, gr. Traun Ferencz- 
né Bethlen Borbála ő mlga 84 pftot, Franken
burg Adolf 7 ar. s 14 pftot, — kiknek is Döb
rentei Gábor ur mély köszönetét nyilvánít. A 
60 aranyon fölüli pénzmaradvány egy a becses 
adakozók’ nevét fentaríandó könyv’ kötésére, 
s leiratásra fordíltatik, s egy talapra, mellyet 
c s a k  10 pftért egy budai díszműgyáros azért 
készít a szobormű aló, mivel a nemzeti mu- 
seumhoz ő is örömest járul e körül áldozatával.

— A tavaszodó napok már is csalogat
ják ki a budai hegységek' nyári lakóit. Azon
ban a természet’ mosolygása még nem igen 
szelíd, s néha bizony majdnem amollyan vacz- 
korszerii. Egyébiránt a budahegvségi nvár- 
lakok’ száma egy pompással lesz — hír szerint 
szaporodandó, melly a sashegyen terveztetik 
építtetni, s melly mint lapok költségvetelik,
80,000 pftba fog kerülni.

— A Spiegel’ legutóbbi száma azt írja, 
miszerint a központi vasút’ ü^ye nagy átválto
zásnak néz eléje, melly felől rövid időn nyil
vános tudósítás fog megjelenni. Az egész vál
lalatot t. i. Rothschild és Sina bárók lennének 
átveendők, s az ügyvitel össze fogna kapcsol
tatni a többi ausztriai pályákéival. — Talán e 
változási körülmények lehetnek okai azon rák
haladásnak, mellyel ezen nagyszerű vállalat mo
zog. A pest-váczi vonalt tavaszutó’ elsején a- 
karják megnyitni az — újdonságirók.

— Városunk több nevezetes s nagyszerű 
épületekkel lesz nem sokára gazdagabb, pom- 
pásabb. Egyike lesz ezeknek a 30-adépület, 
mellvnek minélelőbbi építtetése legfelsőbb hely
ről sürgetve megrendeltetett. Idén a raktárak’ 
építéséhez fognak, s három év alatt az egész 
építményt bevégezni szándék. — Továbbá hi
re j á r , hogy egy nagyszerű kir. postaintézet 
is fogna építtetni, mi által fővárosunk egy pom
pás középülettel ismét többet számítandana.— 
Magánépítési mozgalmak körül bizonynyal leg- 
érdekesb az , melly a minden lap által számta
lanszor megrótt ronda fészkeket a Királyutczá- 
ban pusztítja el láb alól. Ama kiálló galibák 
végre e tavaszon lerontatnak, s helyökre új 
csinos házak épiilendenek.

— A megyeriemlék' tőkéjének szaporítá
sára a nemzeti színház’igazgatósága jövő szom
baton— 18-kán — egy előadást rendezend. Az 
emlékkel örökítendő comicus óllal olly utánoz- 
hatlanul személyesített P e l e s k e i  n ó t á r i u s  
fog ezúttal ismét Pestbudára felutazni, s ha a 
kegyeletes czél nem i s — mert ez nálunk már 
nemigen szokott hu zni — a bohózat’kedvessé
ge tele házat remélteinek, s szép öszvegecs- 
két az emléktőke’ növelésére. Emlékezzenek 
vissza tehát önök, budapesti hölgyek és urak, 
amaz élvezetes eslvékre, miket Megverynknek 
köszonének , s ne sajnálják adományukat egy a 
művész’ nyughelyét jelölendő sírkőre.

— A jégkártérítő magyar egylet, a nyár’ 
közeledtével, újólag ajánltatik a magyar gaz
dák' figyelmébe. E derék intézet fenállásának 
három éve alatt kétségbevonhatlan jeleit adá 
jótékonyságának, mert nem kevesbet mint 246, 
s ezek közt sok tetemes jégverési károkat té
rített meg. E köztiszteletü hazafiak’ kormánva 
alatt álló derék intézet’ jóvoltiban tehát bi
zonynyal örömest sietend minden mezei gazda 
részesülni, annyival inkább, mert őt erre a 
tavalyi sűrű jégcsapások nem kevéssé ösztön- 
zendik. A biztosítási díjak az egyleti ügynök
ségeknél megtudhatók.

— Nyilvános leánynevelőintézeteink’ száma 
a fővárosban egy újjal szaporuland. O r s z á g  
L u d mi l  és T e r é z  nővérek t. i. 12 éven 
át Kassán legjobb hírben fönállott lánynövelő-

*
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intézetüket fensőbb engedelem mellett Pestre 
tették által, s benne a szükséges tudományo
kon kívül rajz, t’áncz , zongora , müveit tár
salgás’ szabályai s mindennemű női kézmunkák, 
továbbá a magyaron kívül német s franczia 
nyelv s Írásmód is fognak taníttatni. Az inté
zetben a tulajdonosnők’ folytonos ügyelete alatt 
több jeles tanító müködendik. Lesz az intézet 
feldunasoron a 25 számú Kóburgház’ 1-ső e- 
meletében, hol közelebbi tudósítást is nyerhetni.

— A Balatongőzhajó-társaság’utóbbi gyű
lésében Széchenyi ő excja azon örvendetes tu- i 
dósítást adá, miszerint ,Kisfaludy1 gőzös’ erő- I 
müve már egy hete készen van Londonban, 
magát a hajót pedig az óbudai gyár szorgo
san építi. Mintegy három hó alatt — írja továb
bá az U. — a hajózás megkezdődhetik. Az el
ső részletbefizetés , kevés kivétellel, egészen 
megtörtént. A szabályok’ szerkesztése a legkö
zelebbi gyűlésre halasztatott, hogy addig elnök 
ő excja' nézetei, — mellyek egy külön füzetké
ben megjelentek — megvizsgáltatván, a sza
bályzat azok szerint módosíttassák.

— Pest városának Iégszeszszeli kivilágí
tása csakugyan mindinkább valósulni indul. A 
dolog már oda ért, hogy legközelebb csőd fog 
ez iránt hirdettetni.

— Husvét’ első napján egy 75 éves ősz 
bajnok kisértetett Örök nyugalomra — N é m e t h  
tábornok, szt. Lázár rend’ vitéze stb. A derék 
katona 1790 óta minden csatában részt vön. 
Utósó tisztességtétele rangja s érdeméhez illő- 
leg fényes és nagyszerű volt.

— A múlt éjek’ egyikén dühöngött erős 
szélnek egy terhelt hajó lön martaléka, mellv 
olly erővel csapódott egy másikhoz, hogy tüs
tént elsülyedt. Csak keveset lehete a rajta volt 
gabnából megmenteni. Szerencsére a hajó biz
tosítva volt.

— Folytassuk irodalmi szemlénket. Meg
jelent : Die Hausschule, vollständige Anlei
tung die ungarische Sprache ohne Hilfe eines 
Lehrers zu erlernen , slb. von M. Rosenzweig. 
Némi tekintetben ez is szaporítja használható 
nyelvtanaink’ számát, melly ugyan elég nagy, 
de a j ó köztük olly módnélkül kevés, mikép 
egy minden — nyelvünk’ jelen állásán— tehető 
igényeknek megfelelő nyelvtan még mindig Író
jára vár.

E l e mi  k ö l t é s z e t t a n ,  segédkönyvül 
költészethal(L)gatók’ számára irta P a p  I g 
n á c  z. Mi magát a munka’ tartalmát, tárgyát 
illeti, nem bocsátkozunk felőlei hosszasb be
szédbe. A munka segédkönyvül van szánva 
költészethallgatók’ számára, s ha értelmezései 
nem mindenütt felelnek is tán meg minden ki- 
vánatoknak, sok érdemmel bírna mégis, meny
nyiben a költészet elemeivel magyar nyelven 
s e nyelv’ természete s a magyar költészet’ sa

ját jelleme szerint ismertetné meg tanítványát,
— ha a szerencsétlen purismusnak még szeren
csétlenebb áldozatává nem válik mind maga az 
érdemes szerző, mind úgyszólván egész mun
kája. Szerző ugyanis elvül tüzé a görög s ro
mai valamennyi műszavakat magyarul vissza
adni, s olly merész terminológiát penderített 
össze, mellynél tán csak B. ur ..gyümfagyök- 
héjdéku-e merészebb, melly idéztem szó eny- 
nyit tesz: gyümölcsfa' gyökérnek héjából ké
szült kivonat. —- Lássunk Pap úrtól is néhány 
szavat: m o n d á r  (sententia) c s i n o r  (figura) 
h é v n y e z e t  (enlhusiasmus) f o n d  a (paró
dia), r a k n y  a (anagramm). A lábak’ nevei: 
s z ö k n y e ( pyrricbius ) h u z m a  ( spondaeus) 
j ám b o n y  (jambus) g ö r g e n y  (trocheus). 
Ezekből aztán : j á m b h u z m a ,  g ö r g s z ö k -  
n y e ,  s z ö k n y é s  g ö r g e n y ,  i k e r f o g -  
l a n y ,  i k e r o s z t o n y a  stb. Igen tudja szem- 
leiró felfogni nehézségét a feladatnak, egy illy 
műnyelvet egészen újból alkotni, s igv nem 
csoda, ha e műszavak is nem mind a legnyelv- 
szerüebben ütöttek ki. Csináljanak majd j o b 
b a k a t  mások; sőt maga szerző is meglehet 
későbben jobbakra ötlik, s a mi nem életreva
ló úgyis előbbutóbb elhull. Kár csak, hogy e 
chinai terminológia igen nehezíti, gyermekre 
nézve kivált, a könyv’ gyakorlati használható
ságát. Fogarassy’ magyarítmányai minden te
kintetben sükerültebbek, én —- szerző helyén
— inkább ezeket használtam volna.

W e c r o l o g .  V á s á r h e l y i  Pá l ,  leg
közelebb a tiszavölgy’ rendezésére elválasztott 
technical főigazgató, nincs többé! Tavaszhó 
8-kán 10 órakor még vidáman jelent meg a 
középponti választmány.’ ülésében , melly a vá
lasztmány’ elnökének, gr. Károlyi Györgynek 
teremében tartatott; s a tanácskozás' folyama 
alatt az ülésből kivonulván, mielőtt elmeheteit 
volna, gutaütés roskasztotta össze, s eszmé
letlenül feküdt a szomszéd teremben, midőn 
az esemény a ht. tanácskozó választmánynak 
bejelenteték, épen mikor tanácskozásait végez
te. Megrázkódtak lélekben és kebelben, s a  
nap komor várakozással telt el. De minden 
óhajtást és reményt megsemmisített a halál, 
melly őt elragadta, mielőtt az éjnek fele eltelt 
volna.— Az ügy' barátai mondjanak áldást po
rai fölött! p. H.

- - * » » * * ! « * • —

w m  m

— TOKAJ, tavaszhó’ 1. Pár évtől tervben o(° 
szunyadó olvasóegyletünk— sok ellenszegülések 
daczara,a jótékony hatású szellemek’uralgó bi- Jyv 
zonyságául G y ü 1 d e név alatt mai napon létre
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hozatott.—Örvendenünk kell eleve e czélszerü 
vállalatnak, melly nek élöfája, kivánom, hogy te
remje meg mindazon virágokat, mellyeket a ha
ladás s magas szellemek évektől óta több váro
sokban egyesítő kezekkel ápolának. — Létezett 
ezelőtt városunkban néhány tagból Összeállt egy 
kisszerű társaskör, mellvnek tagjai tágasb körré 
alakulni óhajtván, az egyesülés’ eszméjét me
legen pártolók ,— kik a lelkes polgároknál visz- 
hangra találván, ezáltal czélt érének.— Ok vol
tak , kik e nagvobbszerü vállalatot, mint távo
labbi reményeik zsenge tárgyát először keb
leik' melegébe fogadák, — ők azok, kik e szép 
jövőre jogosító egyletet, hő pártolás s űjabbi 
felszólítások után a létrehozás' fáradalmaiban 
nem csüggedve megalapítók. — Forrjanak ösz- 
sze neveik egyletünk’ létesültévei, s ne csüg
gedjenek soha, mert ha e kezdet folytonos párt
fogás mellett virágzó jövővel bírni fog , s fon- 
állani daczára minden agyar- s fondorkodásnak, 
— úgy városunk, mondhatom, többé nem lesz 
unalom helye, — mert fúvósé dicső, — höl
gyei kecsdúsak , lakói barátságosak,—- s csak 
az egvértelem hiányzott, melly olvasóegyle
tünk alakulásával már összeforva van. — E 
gyülde jótékony hatású czélok, s mulatságok
ra is kiterjeszkedni szándékozik , — mellyekről 
e lap olvasóit tudósítani el nem mulasztom.

FARKAS PÁL.
— MÁRMAROSSZIGETH , tavaszelő’ vé

gén. Láttuk a múlt farsangnak — melly után 
sokan hosszú szomju tekintettel néznek, mint a 
forrástól elűzött antilop — rövid caleidoscopját; 
nem lesz tán érdeknélküli, ha ezúttal az érde- 
kesb napi események’ mezején tarlózunk, leír
va hüröviden s szilárdszerényen a szigethi tár
sasélet’ eseményeiből legközelebb fölmerült új- I 
donságok közöl azon néhányat, mellyek utósó 
találkozásunk óta figyelmünket megragadák. —
A rideg tél búcsút vön tőlünk, fagyos képével 
a fiatal vénnek, ki néha kínjában vagy szokás
ból mosolygja el magát. A kövér böjti napok 
egy jeles színi előadás és hangversenynyel kö 
szöntének b e , e szerint alig lehet a lovagias 
Honderű nemzeti érzelmű olvasói előtt kedvesb 
érdekességü tárgya közleményemnek az érin
tett előadások’ rövid vázlatánál. Ugyanis e hó’ 
15-kén a „Szigethi jótékony egyesület“ által í 
színre hozatott „Kean vagy könnyelműség és ! 
lángész“ . A czimszerep vivője egy igen sajá- j 
tos eredeti alakot tüntetett elénk. A Devons- | 
hírei herczeg a magasabb kivánatokat is ki- ! 
elégíthető otthonossággal vivé szakmáját: Lord 
Melvil angol paire játékából szép s erőltetés 
nélküli mozgás, ügyesen alkalmazott tűz nem 
hiányoztak. *) Helena grófnőről sok dicsére- l)

l )  Ezen szerep’ vivője azon mágnások közé tarto
zik , kik e czím által nem érzik magokat föl

test mondhatnánk. Legyen ezúttal elég megem- 
lítnünk, miszerint ő méltósága nemzetiségünk 
iránti tiszteletből, daczára nyelvünkbeni járat
lanságának az elfogadott szerepet jól adá. Csak 
nevetnünk kelle tehát, midőn egynémelly bal
ga criticust ellene bezderkedni haliánk. Uram ! 
bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit be
szélnek. Gozvil Amy grófnő a megszokott sa- 
lonélet' szőnyegén ízletesen lebegett. Dambv 
Anna polgárhölgy' előadását mélység s jelle- 
miség bélyegzé. Darius, Coefeld gróf, Salamon, 
Constabler, Cooks, Pistol, játszi könnyűséggel 
s ügyességgel adák szerepüket. A tiszta jöve
delem 75 ft 40 kr. p.

Folyó hó 19-kén csöndes, ám azért buz
gó áhítattal ülők meg fenséges nádorunk név
ünnepét. E napon is a „Szigethi jótékony e- 
gyesület“ részéről a városi teremben műked
velők által csinos hangverseny adatott. A szak
értő kezek rendezte, s egyszerűségében igen is 
feltűnő teremben szép számú válogatott közön
séggel lehete találkozni. Megemlítendő a taps
vihart kivívott magán magyar táncz; a „Hajdan 
és most“ czimü szavalat; végre Vörösmarty’ 
Szózata hármas ének és zenekisérettel, Jorg- 
től. Ezen eddig ismeretlen hangmüvész’ szer
zeményeit higgadtság tanszerüség, és helyes 
instrumentatio ajánlják. Szabatos játékát, tech
nical ügyességét a szakértők’ tapsa jutalmazó.

BODONKÚTI EUPHENIA.
— SZÉKESFEHÉRVÁR, tavaszhó’ 1. 

Mielőtt elmondanám , hogy színészeink vannak, 
és miilyenek, szeretném , de nagyon azt is el
mondani, hogy mi derék volna az, ha nekünk 
egy k is  de csinos, és czélnak megfelelő színhá 
zunk volna.—Mindazáltal ne méltóztassanak ép 
azt hinni, mintha színházunk nem volna, — 
de bizony van! Hanem miilyen? — A színház- 
építés’ eszméje már kegyelve volt, midőn több 
tekintélyes és hatásos férfiaink azon kérdést ál- 
líták fel: mi volna városunk’ szellemével meg- 
egyezőbb : t á n c z t e r e m  vagy sz í  n h á z 
é p í t ő  se-e? Egyhangúlag színházat óhajtot
tak, de még mindeddig nem építettek!

Jelen színpadunkon és színtársulatunknál 
Szilágyi és Tóth József érdemlik az elsőséget, 
kik a közönség’ teljes megelégedését birand- 
ják is.

Városi hatóságunk végre út s utczák' 
csináltatására is fordítja erszényét; most egy 
főutczán dolgoztat, mellyre 2000 pftot határo
zott. A jó és könnyen kivihető tervet K. J. mér
nök urnák köszönhetjük. LÁMPÁI.

— EPERJES, tavaszhó’ 2. Városunk az 
erre átvonuló katonaság , a még folyvást tartó 

mentve, a hon’ javáért tenni és áldozni. A ne
mes mágnásnak e tette annyival méltánylandóbb, 
mentői ritkább phacnixmadár magasbjaink’ kö
rében. B o d o n k u t i  E u p h e n i a .
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megyei közgyűlés, s az e f. hó’ 28-kán tartan
dó tisztújítási előkészületek által igen élénkké. 
— mondhatni zajossá vált. Estenkint színház
ban jövünk Össze , hol a derék Löffler igazán 
művészileg működik. A budai színház’ bukott 
igazgatójának neje is itt szerepel. — Minap egy 
a kassai színháztól ide jött énekesnő lépett föl, 
üres padok előtt — pedig különben jól énekelt.

Mint hiteles kutfőkbül tudom, a honi ér
zelmű báró Egloffstein Amália kisasszony egy 
műkedvelő társaságot akar Összeszerkeszteni, 
melly Kisfaludy Károlynak „Kérők“ czimü víg
játékát adná jótékony czélra. — A lelkes hölgy 
elölegesen is hálás köszönetét s dicséretet ér
demel. A kivitel sikeréről a maga idejében. 
Házi mulatságok és estélyek ez idén igen gyé
rek.

Ismert költőnk Kerényi Frigyes, innét 
Pestre menend lakni, de mint haliám, ott sem 
soká mulatand, mivel a külföldön szándéka egy 
darab ideig utazni.

Jeles politicus szónokunk a derék Pulszky 
Ferencz megyénkből — fájdalom — végkép el
költözik,— Nógrádban vevén jószágot.

Az „Ibolyák“ czimü, ifjúság állal szer
kesztett szépirodalmi lap, még folyvást él, bá
jos és kecses olvasónői által melegen pártol- 
tatva.

Ö felsége’ születési napját fényesen meg- 
ünneplendő, a polgári őrhad gyakorta kijár ma
gát gvakorlani.

Testgvakorlónk’ új tanítója a derék Valié 
már megérkezett Nagyváradról, s kitűnő ügyes
sége s kellemes bánásmódja állal megnyeré , 
különben a Testgyakorlót nem igen látogató if- 
jainknak szeretetét.

Az idő szép tavaszi, s a mezők’ gyönge 
virágai nyíltan jelentik, hogy a bájos tavasz 
hozzánk is elérkezék. Isten önnel!

RENDES LEVELEZŐ.
— DEBRECZENI HIRCSENGÓ, tavaszhó’ 

előhelében. Színházból jövök, s lelkem fájó 
érzelmek járják ót, a részvétlenség fölött, melv- 
lyel színészetünknek most is úgy, mint a múlt 
években küzdenie kellett... Mi nem vagyunk 
még a műveltségnek azon fokán, mellyen a 
színművészeti élv szellemi életünk' szükséges 
kelléke volna. Nem szólnék ha anyagi tekintetek 
nem engednék a színházba járást, — de itt er
ről szó sem lehet, oliv csekély az ár, (a legel- 
sőbb zártszékek’ ára 20 pkr, mellyek páholyok 
helyett vétetnek, tehát 20 kros páholy) annyi 
élvezetért, mennyit színészeink ügyekezettel 
párosított fáradsággal nyújtanak. — Az iránt 
sem lehet kifogásunk , hogy jó tagok nincse 
nek, mert itt van F e l e k y  nejével, P r i e l l  
C o r n e l i a ,  kik Pesten is kiállották már a sa
rat, és pedig igen dicséretesen. Annyival saj
nálatosabb pedig ezen részvétlenség, mert

F e 1 e k y mint igazgató számos jeles egyénből 
álló derék társaságával mindenkép ügyekszik 
megfelelni minden igényeknek. —- Nem hallgat
hatjuk el némelly arszlán uraknak azon idét
lenkedését sem, hogy a színházba vizslák és 
kópékkal járjanak , és ott velők a közfigyelmet 
zavarják, legalább a színházban nélkülözhet
nék, másokra való tekintetből, e kedvenczeiket.
— Más részről meg mire való az ajtónál az 
őrt álló fegyveres hajdú, ha illy kihágásokat 
sem tudnak az illetők velük rendre igazittatni ?!
— tán csak ott pipázni?! — Elég ha a galléria 
pipázik néha. Városunk' szépítése’ tekintetéből 
jobb híreket mondhatunk, mert a sz. Annaut- 
czában fákkal ültetett nagy sétahely’ rendezé
sére már megtétettek az előkészületek, minek 
érdekét az is fogja növelni, hogy a séta kö
zepe’ táján levő, most puszta telek, csinos 
fordővé, s egyszersmind mulatóhelylyé fog a- 
lakíttatni; mi kétszeres érdekű leend, mert bi
zony a nagy erdőig sok homokport kell elnyel
ni a messzeség miatta mind gyalog mind ko
csiban. — Ezenkívül több utczákat akarnak kö
vezni, miután a széputcza a telet kiállotta, hí
vén hogv más utczák is ki fogják állani.

DEBR. PAPRIKA.
—£*#©0*5»—

T H A L I A .

Tavaszelő’ 27. F a l u r a  k e l l  me n n i e ,  
vj. 3 flvb. D o b s a  ur Drang Ferdinánd’ sze
repében mint vendég. A mű különben jól ösz- 
szevágva ment, csupán a vendégnek L. úrétól 
természitesen elütő játéka csonkító azt némi
leg. A vendég sok ügyekezetet bizonyított, s 
ha természeti hibáit, kivált hangjának fogyat
kozásait kiegyenlíthetendi, idővel derék papjá
vá válhatik Thaliának. Játéka mint szavalása 
egyaránt gondolkozó színészt tanúsítónak, s az 
utósó felvonásban kivált igen megérdemlé a 
nyert tapsokat. D. ura vidéki színpadokat igen 
czélszerüen használja színiskolául, s olly siker
re l , mikép vidéki színpadokon már most is ki
vétel nélkül, nyereségül tekintethetik.

— 28. Don P a s q u a l e ,  víg opera 3 
flvb. Donizettitől, Füredy ur' javára bérszünet
ben. Norina' szerepét ezúttal Schodelné assz. 
adó ismét.

— 29. Az á r v a  f iú s l o n d o n i  
k o l d u s o k ,  dr. 5 flvb.

—• 30. L e g j o b b  az e g y e n e s  é t ,
vj. 1 flvb. Utána S z é k e l y  I m r e  zongora
művésznek hangversenye. A vígjátékban Egres- 
sy G. ur Krumm Eliása mindig a vígkedv’ gyü- 
pontja. A hangversenyben a fiatal zongorász 
egy ábrándot Hunyadv László’ kedvencz dal
lamai fölött, egy másikat ,Yiszemlék Normára1 

' czimüt, s több apróbb darabokat játszott, köz-
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tűk egy magyar dalt csupán balkézre, gyömrői 
viszhangokat stb. Sz. ur, ha nem állhat is még 
e hangszer első virtuózainak sorába, a nagy 
technicai ügyességet, s nem kevés bensőségel 
tőle megtagadni nem lehet, s habár most, mi
dőn a zongorajátszás olly közönségessé lön, s 
a zongoraművészek’ száma olly nagy, hogy 
úgyszólván egymást kergetik : habár mondom 
most már az igények i s , miket nyilvánosság 
elé lépő talentomokhoz kötünk , magasbak, ez 
igények elől nincs oka Sz. urnák visszaretten
nie. Sz. ur fiatal tehetségdús zongorajátszó , s 
ifjúság és tehetség csirája minden nagynak. 
Azonban a nélkül hogy tagadná bir., mikép Sz. 
ur a hangszerzés’ terén is ügyesen mozog , s 
ámbár igen méltányolja azon törekvését, mi
szerint a zeneművészetet egészen Önmagából 
ügyekszik kifejteni, s ekkép idegen hangszer
zemények' befolyását is kerülve, önmagából 
teremt müveket ujjai alá : bir. mégis nem tud
ja egészen helyeselni túl mellőzését idegen 
compositiók’ előadásának, mellyet Sz. ur örö
mest tenni látszik, mert bir. meg van győződve, 
mikép egyfelől classicus szerzemények’ felfo
gása s művészi előadása nem kevesbbé t sőt 
tán inkább meggyőzi hallgatót a művész’ hiva
tása s tehetségéről, mint azt saját szerzemé
nyei tenni képesek; másfelől magára a művészre 
nézve is mulhatlanul szükséges genieedzőkül 
szolgálnak azok. Egyébiránt ezúttal Döhler’ 
trillertanulmánván kívül L i s z t ’ szerzeményét 
is játszá a versenyadó. A közöket Schodelné 
assz. s Füredy ur’ énekük s E m ő d y  ur mű
kedvelő’ szavalata tölték ki.

— 31. Gr i t  t i ,  szj. 5 flvb. Szigligeti
től Ligeti Hilda k. a. első színi próbáját tévé.

Tavaszhó’ 1. B ű v ö s  v a d á s z ,  opera 
4 flvb. Webertől.

— 2. F é l r e i s m e r t  l á n g é s z ,  vj. 
3 flvb. Degrétől.

— 3. Komi  v é s  és  l a k a t o s ,  víg 
opera 3 flvb. Aubertől. Lászlóné assz.’ jutal
mául először. A dalmű régiecske , ó modorú, 
nem mostani igényekhez szabott, s igy termé
szetesen nem tetszett, ámbár kellemes dallamai 
s egyszerű könnyűséggel folyó zenéje van. Mi 
czélból vétetett elő, miután színpadi életre úgy 
sem számolhatott, bir. meg nem tudná mon
dani. A jutalmazottné, valamint Paksyné assz. 
is igen csinosan, sok helyütt kitünően énekel
tek, azonban sem az ő énekük, sem Benza ur 
furfangjai nem bírták a nézőséget derültté vil- 
lanyoznt.

— 4. Ma r i ,  e g y  a n y a  a n é p b ő l ,
dr. 5 flvb. előjátékkal 1 flvb. Irta Dennery és 
Maillan, ford. Bérczhavy. Először. E franczia 
népszínmű nagy tetszéssel, sőt egész enthu- 
siasmussal fogadtatott számos külföldi színpa

dokon. Nálunk is legnagyobb tetszést vívott ki ( 
magának, és ezt nem méltatlanul. Mióta szín- , 
pádhoz azon igény köttetik, hogy az a j e l e n 
nek legyen viszsugárzata, s mióta e jelen’ né
pének magasb regióji meglehetősen kiszellőz- 
tetvék, annyira, mikép azok’ egyhuron pengő 
nyüzsgelme többé színpadi érdekű tárgyat nyúj
tani nem bir; az alantabb körök felé fordult a 
színköltészek’ figyelme. A müveit társaséletet 
kivülbelül, színen s életben ismerjük már min
den árnyéklataiban , ismerjük annak jó- srosz- 
ban egyetlen közös tettrugóját— az Ö n é r d e 
ke t  száz meg száz szinü lepleiben. És a kö
zönség, melly úgysem tanulni, nem javulni 
többé , hanem egyedül mulatni megy színházba, 
unatkozott, s a színköltő új érdekingeren tőré 
fejét, ismeretlen világ’ fölfedezésén, hogy an
nak népét, érzelmei, szenvedélyei, erényei s 
bűneivel nézői’ számára kibánvászhassa. És 
bányát fedezett föl, eddig ismeretlen kincsek
kel bővelkedőt, — a köznép’ életét. így szület
tek a népszínművek. Flogy eleinte a népélet
nek csak e g y i k  oldalát — s azt is a gyöngét 
vevék tollúk alá színiróink,— csodálhatni-e. 
Hisz nem ismertek ez életből egyebet. A köz
nép kevesbbé müveit, semhogy vétkeit egészen 
látatlanná leplezni tudná, és romlatlanabb, sem 
hogy erényeivel piaczra menni eszébe jutna, 
így amazok hamar felötlenek, mig ezeket az 
öntudatlan szerénység’ pajzsa födözi. Legújab
ban különös tanulmánya lön színköltőknek e nép’ 
belélete. Ennek gyümölcse saját irodalmunkban 
a S z e k r é n y ’ r e j t e l m e ,  ennek a fran- 
cziában az E g y a n y a  a n é p b ő l .  Tartalmát 
adni nem fogjuk; — legyen elég csak röviden 
megmondanunk, mikép e színmű nevének tel
jesen megfelel, — n é p színmű az egészen. S 
pedig nem csak azért, mert cselekvő szemé
lyei a népből vévék, hanem mert az egész 
mű’ ollyan, melly a nép erkölcsére is legjóté
konyabban hatni bír. Tehát az életre kihatásá
ban is népszínmű!  És ez erkölcsi irány, mint 
franczia műben , különösen kiemelendő. Hogy 
azonban a motivatiókat nem veszi olly lelkis- 
meretesen, ismét franczia születésének tulajdo
nítandó. Előadva legnagyobb részben igen jól 
vala. L a b o r f a l v i  k. a. a czímszerepben 
meghatólag , tragicai erejének egész hatásával 
működik, s teljes mértékben érdemes azon szá
mos tapsok s kihívásokra, mellyekben része
sül. Egressy, Fáncsy s Szentpétery urak szin
te minden kivánatot kielégítnek. Szathmáryné 
asszony azonban talán nagyobb hatást eszkö
zölne, ha siránkozás helyett inkább a sorsban 
s körülményeken megnyugvó önmegadás , s e- 
zen alapuló kedélynyugalom’ színezetét adná 
szerepének. Illy színezet a szerzők' czéljaival 
is tán jobban összeférne. A ház telisdeci te
le volt.
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— 5. G u n g l ’ z e n é s z e t i  e s t é l y e ,

3 szakaszban.
__6—12-ig a nagyilét miatt a színház

zárva. ^-ÜY.

—  —

DIVATKÖRI UTASÍTÓ.

Majd valamennyi társaságokban födetlen 
hajat látni az eddigi phantasiefövegek helyeit. 
Hátul a haj sisakszerüen föltekertetik, s teker
csekbe szedetik, mellyek vagy egymáson fe
ldíszítek, vagy — s ez igen szépen áll — egy
másba fonódnak. A haj’ hátul föltüzése, s a 
hullámos haj egészen letűntek a divat’ mezejé
ről. Ellenben nem ritkák a hunczutkagyürük 
(coiffure mignarde) mik kicsiny, a homlokhoz 
lapuló hajgyürükből állanak, s a császárság’ 
korára emlékeztetnek. E gyürücskék csak fia
tal fris arczszínhez állanak jó l, s csak tiszta , 
magas homlokon ingerlők.

A fürtök valamivel rövidebben viseltetnek, 
mint tavaly. Egészen fölül kezdődnek és nagy 
symmetriával s ügyességgel képeznek lefelé 
érdekes fokmenetet. Néha e hosszú fürtök’kö
zepébe egyes kis virágosa illesztetik , mi ép 
olly eredeti mint meglepő hatású. Ifjú leány
kák kivált elül szemöldeiknél vagy kereken 
vagy félivezve hordják hajukat. Néha két hosz- 
szu fürtöt viselnek, mellyek mint két magdol- 
nafürt hullámzanak alá.

Divatszerü füzérkép említendő a babérle
vélből készült koszorú (la couronne Haidé) a 
legsötétebbtől a legvilágosabb zöldig menő szín- 
árnyazattal, s filigrán ezüstből készült gyö
nyörű virágcsákkal van vegyítve; aztán az 
i r i s f ü z é r , két széles violaszín liliom
bokrétából , batist és bársonynyal vegyítve. Mi 
valamennyi hajdiszítmény’ levélzetét illeti, az 
leglobbnyire viaszból készíttetik,—ra batist- 
levelek most már teljesen divatellenesekké vál
ván. A tavaszi kalapokra szánt lombozat rend
kívüli színgazdagsága által tűnik föl. Néha szé
les vízlevelekből áll ez , egy alig nyílt vízvirá- 
gocskával, gyakran hosszú, csinos árnyazatu 
narancslevelek , halvány nádlevelekkel vegyít
ve. vagy mogyoróágacskákból, fris szőkeszakállu 
mogyoróikkal, stb.

A pamela-idom csak olasz szalma- s rizs
kalapoknál marad meg. Majd átalában mellőz- 
tetik már ezen túlfeszített idom, roelly csak ke
vés hölgy arczához állt jó l , s helyét sokkal 
bájosb idom pótolja, melly az arczáknál kerek- 
szabású , rövidebb , és majd minden arczhoz 
illik.

Újdonúj tavaszi kalapminták például — a 
legelső párisi divatárusnők után: rizskalap, fe

hér tüll szalagrózsával, egy másik violaszín 
széles liliommal oldalt, vagy tafotacsokorral, s 
egy mogyoróággal; kis capote rózsaszín olasz 
tafotából, széles, háránt fekvő szalagrózsákkal , 
mellveket egy vastag, mesterséges müvü olasz 
szalma választ el egymástól, háránt ránczolt 
fenékkel, s egy nagy, kinyílt rózsával a bal
oldalon; könnyű capote fehér florbul, csinos 
hosszú narancslevelekkel, stb.

A nyári ruhák’ szabása még nincs elhatá
rozva. A derék nem változandik , de az ujjak 
módosíttatni fognak. A szép idő’ következtében 
foltünedeznek már a nyitott derekak , s megő- 
lük csinos előing, vagy fényes csipke mellfo
dor mosolyog ki. A legelegánsabb napernyők' 
neve : P a l a n k i n e ,  — igazán chinai idom. Pár 
hét múlva már határzottabb utasításokat remé
lünk adhatni.

n y ila tk o z a t.
Az Életképek’ 13-dik számában azon hír közöltet- 

vén , miszerint némelly f i a t a l  Í r ó k  elhatárzák ma
gok közt, hogy ezentúl semminemű szépirodalmi lapba 
nem dolgozandnak : közlő az érdeklett egyéneket föl
szólítja , hogy a hír’ alaptalanságáról nyilatkozzanak. 
Miután e hír és közlés alulírottakat illeti, s miután né
hány lap’ újdonságirói és levelezői e közlés nyomán , 
alólirottakról és szándékokrul elferdített tudósításokat 
és epés megjegyzéseket kezdtek hintegetni a közönség 
e lő t t : szükségesnek látják alulírottak kinyilatkoztatni, 
miszerint igen is, ők elhatárzák, hogy folyó évi julius’ 
1-sö napjától kezdve , munkálkodásukat a szépirodalmi 
lapoktul megvonják, s erejüket nagyobb dolgozatok, s 
különösen pedig majdan egy általuk közös erővel meg
indítandó irodalmi vállalat kiállítására fordítandják, ki
jelentvén egyszersmind jelen nyilatkozatban azt is, mi
szerint alulírottakat ezen irodalmi vállalat létesítése 
czélján kívül semminemű mellékes, vagy talán, — mint 
n émellyek hinni és állítni akarnák , — szenvedélyszül
te czél nem vezeté.— Ennyit a tisztelt közönségnek 
tudtul adni, s né mellyek irányában megjegyezni alul
írottak kötelességüknek tárták, nehogy számosán ho
mályban legyenek azon czélnál és téren, mellyen min
den félreértés kikerülendő, s mellyen a tiszt, közön
ség alulírottakkal hthetöen minélelöbb találkozni fog.— 
Kelt Pesten tavaszhó’ 8-dikán 1S46. Bérczy Károly, 
Degré Alajos, Jókay Móricz, Kaján Ábel, LisznyayKál
mán, Obernyik Károly, Pálffy Albert, Petőfi Sándor, 
Tompa Mihály.
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Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.



KEDD. TAVASZHÓ’ 21. 1846.

A SZÍV’VILÁGÁBÓL.

I I I . SZERELEM ÉS BA R Á TSÁ G .
(Folytatás.)

Valamint egy nembeli személyek kö
zött csupán barátsági, külön nembeliek 
közt pedig szerelmi viszony keletkezhe
tik : szintúgy olly két egyén között, kik 
megegyező férfias vagy női jellemmel bír
nak, szerelmi összeköttetés nem állhat e- 
lö. S minél inkább közeledik egymáshoz a 
nemi jellemek’ különbözése, annál köze
lebb áll barátsághoz a szerelem; s hol a 
barátságban a jellemhasonlóság különbö
zésbe olvad át, közeledik az a szerelem- 
h ez. Sőt meglehet, hogy az már addig is 
szerelem volt, s csak a nemi, külső kü
lönbség vezeté csalódásra. Ez ugyanis nem 
mindig öszhangzik a belsővel. Vannak e- 
setek az életben például, midőn olly nők
kel találkozunk, kikben férfias szilárdság, 
élénkség s iigyekezet mutatkozik, s ellen
ben olly férfiakkal, kikben női gyöngéd
ség, szelidség fejlődtek ki — s ekkor min
denesetre megtörténhetik : hogy a férfi a 
férfiast, a nő pedig a nőit szeretheti, s ek
ként a férfi a nőnek barátja s a nő a férfi
nak barátnéjává válhatnak. De ezek min
dig csak anomáliák s a természet’ tévedé
sei, a mellyeknek uralkodó színezetét leg- 
kevésbbé ismerhetjük el.

A mondottak szerint milly hibás s a 
természet’ tökéletes félreismeréséből ere- 
dö azon elterjedt ferde fogalom : m i s z e -  
r i n t  a s z e r e l e m  i d ő v e l  b a r á t s á g -  
ba m e g y  á t !  Ha valaha igaz szerelem

v o lt, úgy erre soha sem képes. Barátság 
és szerelem egymással teljes ellentétben 
állanak, s ugyanezért egyiknek természe
te a másikét soha sem veheti fö l; vagy é- 
pen valamelly egyén’ nemi jellemének kel- 
léne megváltoznia. A szerelem szelidebb 
hangulatba átmehet ugyan, de lényegében 
azért mindig csak szerelem marad az. S a 
melly házasságban barátságot lát az ember, 
barátságon kívül nem is volt az más egyéb 
soha.

Épen olly kevéssé lélektani azon ag
godalom : hogy két különnemü egyének’ 
barátságából szerelem fejlődhetik ki. Ren
desen ezen úgynevezett barátság már sze
relem , melly maga vagy mások előtt más 
név alá rejtőzött, s idővel fölöslegesnek 
tartván ezen csalköpenyt, a szerelem ter
mészetesen napfényre jő. És hogyha való
ban az, minek kiadja magát, ez a legna
gyobb kezesség arra nézve : hogy itt a 
szerelem’ kifejlődésétől soha sem tarthat
ni. Vagy épen egymás’ jelleme iránti téve
désben kellett lenniök, melly lassankint 
eloszolván, mindinkább közeledtek egy
máshoz.

B a r á t s á g  s o h a  s e m b í r ha t  
o l l y  b e n s ö s é g g e l  mi nt  a s z e r e 
l é  m,  s a baráti viszony soha sem érheti 
el azon gyöngédséget s a jóakarat’ azon 
magas erejét, melly a szerelmi viszony’tu
lajdona. A barátság’ alapja a kölcsönös ön- 
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állóság’ elismerése ; szerelemé a legmaga
sabb kéj egymásnak minden önállóságát 
föláldozni, s a minden tekintetbeni egye
sülés. Barátságban a jellemnek egyénisége 
a mennyire csak lehet szükség, hogy kie
meltessék, s a közösnek ellentétéül helyez
tessék, — a szerelemben pedig annak e- 
gyesülni s a közösben felolvadnia kell. Ba
rátság elhidegül, ha a barátok egymáshoz 
fölötte közelednek; a szerelem pedig a ben
sőbb egyesülés’ minden perczei mellett nö
vekszik. Barátságban több önösség van, 
mint a szerelemben, s ezért kevesebb át
adás. Barátságban két lény áll egymás’ el
lenében ; szerelemben egy létnek két fele 
egyesíti magát. — Ezért van, hogy a ba
rátság nem minden küzdelem nélkül érhe
tő el s tartható meg. Örökös küzdelme van 
az önzéssel, mellyen mindig újabb győzel
meket kell kivínia. A jellemek’ különbö
zése, melly csak idönkint fejlődik ki, több 
szögletességeket állít elő. A szerelemnek 
illynemü küzdelmekkel semmi köze, benne 
az önzés örökre elfojtatott. Szerelmesek 
mindenben egyezők, s egymás’ ellenében 
nincs mit felmutatniok. A jellemek’ külön
bözése szívviszonyuk’ keletkeztekor tisz
tán állt előttük. Egész lényük öszhang- 
zásra törekszik.

A barátság erömegfeszítésben s me
rész munkásságban él — míg a szerelem 
a benső élet’ teljes élvezetében s a ked
vesérti csöndes foglalkozásban tölti per- 
czeit.

A barátság m a g a s z t o s ,  benne az 
emberiséo'’ e r ő i e tündöklik. A szerelem 
s z é p ,  e l r a g a d ó ,  ez a szellemi ö s z 
il a n g z  at’ megtestesülése. N a g y s z e r ű  
pillanat, midőn két magasult s z e l l e m  a 
barátság’ férfias szavát adja egymásnak. 
S l e g i i d v e z í t ö b b  perez, midőn k é t  
s z í v  megismerve egymást, egymásba ol
vad át. Míg a barátság’ férfias szózata igy 
hangzik : é l t e m e t  á l d o z o m  f ö l  é-  
r e t t e d ;  a szerelemé csöndes átolvadás- 
ban ekkép zeng: e g y ü t t  h a l u n k  meg,  
é s  túl  a s í r o n  s e m v á l u n k  e l  e g y 
má s t ó l .  Magasan dobog föl a kebel ba

rátsága’ érzetében, míg a szerelemben szi
veink gyöngéden hullámzanak egymás elé. 
Merész czélok után küzd a barátság, s 
nagyszerű tetteket visz végbe. A szerelem 
érzelmi üdvöt keres és nyújt, élvezni s él- 
veztetni akar. A barátság bárhol tűnik föl, 
bámulatot ébreszt, a szerelem csöndes el
ragadtatással kapja meg a szíveket. A ba
rátság végtelenbe nyúlik s merész eszme
képekre lelkesít. A szerelem végtelensé
gét önmagában találja föl s az eszmeképe
ket valósággal párosítja. Barátságban a 
szellemi tűlemelkedik az érzékiségen, s e- 
zen tulnyomóságában — a m a g a s z t o s 
s á g ’ érzetét ébreszti föl. Szerelemben a 
szellemiség összeolvad az érzékiséggel, s 
a s z é p n e k  öszhangzatát állítja elő.

A természet ezért bizá a szerelemre 
az ember’ világba vezetését s ápolását. 
Szebb áldással nem jutalmazhatá azt, mint 
a szerelem’ zálogával, melly a szerelme
seket bensőbben fűzi egymáshoz ; boldog
ságuk’ tetőpontján vélik magukat, s gyön- 
gédebb odaolvadással borulnak egymás’ 
kebelére, ha a szunyadó csecsemőre te
kintve a szülői élet’ új és magasztos vilá
ga tárul fel előttük.

Midőn a barátság eszményi öröklétet 
alakít, akkor a szerelem egy szellemétől 
áthatott valót állít elő. Egész teremtettsé- 
get betöltik a szerelem’ hangjai, s az atya’ 
és anya’ neve ajakról ajakra szállva vég
telenbe hat. S az élet, minden fáradalmai, 
balcsapásai mellett sem lehet egészen nyo
morult — hisz forrása szerelem volt, melly 
által örömre s boldogságra hivatott fö l!

H Ö LG YEK ’ Ö SSZ E E SK Ü V É SE .
BALLADA.

Ifjú gróf élt, legszebb tán világon,
Ámde mint tél, szívtelen, hideg,

'Lángra nem gyűlt a legszebb virágon,
Szólt, az élet mindenkép rideg ,
S a szerelmet legjobban nevette :

' Átok, mond, az életnek fölötte.

Volt a honnak három ifjú lánya, 
Nála szebbet nem teremt az ég,



A nap égről nem mert nézni rája ;
S mind a három összeesküvők:
A hideg télt hév nappá teremtni,
S lángolásán a grófnak nevetni.

A legifjabb éneklő sírén l e t t ;
Hölgynek ajkin csábitó a hang.
Más kezébe olvadó kobozt vett;
Szíveket gyújt, szívet tép a lant.
S harmadik, a szépségek leánya:
C s á b szemével nyilazott le rája.

,lfju és szép, kell szivének égni.'
És a grófot háló szőtte be ;
És az ifjún kell előre félni :
Hölgyek ellen férfi gyözhet-e ?
Ég a szívnek olthatlan szerelme,
Szívet Isten l á n g j á é r t  teremte.

Tél borítja a gróf’ szíve éjét,
Mint előbb volt, most is szívtelen. 
Megkaczagta a dalok’ sirénjét,
És aludt a zengő hangszeren ;
És a két hölgy sírt szégyendühében : 
Nincsen érzés a grófnak szivében.

Fellép most a csábitó nyilával. 
Napszemén a lélek olvad el,
Arcza' gyászán a szív üdve elhal,
S feldagad rá a szép hattyumell;
Mind kirablá szépségét az égnek: 
Csábszemében éjfél és nap égnek.

Must tekintsd meg a grófot, ki lett ő ? 
Hogy’ teremte ég illy szép szemet!
Vad világot meggyőzhetne "illy no ; 
Fürtje’ éjén lelke elveszett,
S térdre hullva átéri vissza lelkét — 
Egy tekintet elvitt szívet, elmét.

Térden a gróf, szem’ villáma tartja;
Vér zajong át lelkén és agyán,
E szemeknek mindörökre rabja,
Még elolvad végre sugarán.
Dal, művészet, szépség, mind bobóság; 
C s á b í t á s é  a mindenhatóság.

És a gróf vall lángoló szerelmet; 
Hölgynek ajkin élet és halál.
Szívet égni ég kettőt teremtett.
Ég a szép hölgy, s diadallal áll ; 
Lángolását a grófnak n e v e t t e :
N e m  s z e r e t n i  esküjét letelte.

Győztek a nők. A gróf’ élte törve;
Sírt keresni tengerekre mén.
Visszahiják egy jegygyei könyörgve, 
Felgyulad benn minden érzemény:
Érte é g  a c s á b í t á s ’ leánya,
S mint arája égve vár reája.
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És jön a gróf, égő fájdalomban,
Éjszemében tépett lelke sír,
Egy mennyország fekszik benne holtan.
„Nem  nő az, ki s z í v v e l  j á t s z n i  bir.11
Szólt k a c z a g v a ;  és a sé re lem ben? ..
Mi n d  a k e t t ő  szíve m e g r e p e d t  benn.

H1ADOR.
— —

EGY FESTŐ ÉLETÉBŐ L
(V É G E .)

— Signor! — folytatá Iza — mikép 
esöcseptöl a föld, miként a tenger, mikor 
fölveti gyöngyeit : tisztultam és erősödtem 
én könyemben. — Uram! keblemnek egy 
napja volt, ön jött s napom éjre borult, ez 
alkonyban rezgeti föl önnek csillaga .. de 
uram! napom ismét föltámadott és a csil
lag elhalványult. A köny, mellyet ön kar
jaimról szítt föl — e csillagnak utósó har
mata volt. — Ön gyöngének szeretné tud
ni a hölgyet; signoréén erősebb vagyok 
önmagámnál; én önmagamat győztem meg.

— Ne ámítsa önmagát signorina! én 
önt igaztalanul keménynek találom irán
tam, következetlennek s tulszigorunak sa
ját maga iránt, erősnek nem. Keblében i- 
rántam a szerelem’ csillaga hajnallott föl, 
ön erőszakosan letépte lelke’ egéről, ön 
elvetette azt. Mi oka ennek signorina ? Min
den bűnöm az, hogy szeretem, lényem’ e- 
gész teljéből szeretem önt; érdemeltem-e 
ezért, hogy ezen égről letaszítva elkárhoz
tasson engemet? — Szavaiból azt értém, 
hogy még mielőtt engem látott, már mást 
szeretett. Ez nem volt valódi szerelem, é- 
desem! higye nekem, nem volt az. 0  mi 
mást mondtak szemei, mikor első találko
zásunkkor azokban a szerelerti’ megteste
sült eszményét véltem megszólalni; mi 
másról győződtem meg, mikor a természet 
mintegy jelentöleg, hogy mi egymás’ szá
mára lettünk, mindenható erejével egy
más’ karjaiba font minket, s ön félig öntu
datlan félig ösztönbül az önébe verő szi
vem fölött időzött; — és nem Isten’ ujja 
müködött-e akkor, midőn első bucsuztunk-

*
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kor árnyaink összefolytak? — mondjon 
érzelgős rajoskodónak, mondjon fanaticus- 
nak — csak irántatni szerelmét ne tagadja 
el, csak azt ne, hogy bennem saját ma-uát 
találta föl. — Nem hiszem signorina, hogy 
rólam máris letudott volna mondani. Hogy 
küzdött ellenem, hogy lelkében vádak lép
tek föl ellenem, hogy álokok önt engem 
megtagadni siirgeték, meghiszem; de soha 
sem azt, hogy a könyü, mellyben állítólag 
irántami szerelmének végcsepje folyt ki, 
szivében egy más forrást nem nyitott vol
na meg, az örökön vérző fájdalomét. Vagy 
nem ön irta-e azt, hogy a galambka a ke
selyű’ körmei között fog elvérezni? — ne 
sújtsa, ne ölje önmagát életem’ élete! —• 
ne gyilkoljon meg engemet. Asszonyom ! 
az ön, az én nyugalmamra kényszerítem 
önt, vegye vissza a végzetes szót, melly 
kétélű tőrként egy fúrással mindkettőnk’ 
szivét hasítja át, tagadja meg a könyüt, 
mellyet karáról méregcsepül csókoltam föl, 
melly engem s, ki bennem él, önt meg fogja 
mérgezni! — Lám Iza! mik földünkre hul
lanak, az esőcsepek ismét ég felé huzat
nak s fölleggé tömegűinek; lám, mellyet 
a hajnal a virág’ kelyhére ejt, a harmatot 
fölszíja ismét a bőséges nap; Izám, szi
vem’ hajnala, légy szerelmem’ napjává, és 
az elfolyt könyben szívd vissza lelke- 
met! egy csókban szívd vissza, miért ne? 
lelkemnek gyermeke! erősnek mondád ma
gadat, én kétségbe vonom azt; egy próba 
kell, legyen a csók előbbi szerelmed’ hév
mérője. Izám! csókban az igazán szeretők’ 
lelkei egyesülnek, ha benned , egy előbbi 
szerelemnek lelke é l , mutasd meg, hogy 
nem félsz, mikép e csókban beléd lelkem 
folyjon át, mert első szerelmed benned már 
úgy is minden legkisebb űrt betöltött; ha 
pedig félsz csókomtul egyetlenem, úgy el
ső szerelmed nem való, úgy nem valót szó
lottái.

— Kegyed tulmagasztaltságban van, 
s lehet, ez oka annak, hogy egymást nem 
értjük. 0 mért hogy Mózes’ büvvesszeje- 
ként ketté nem hasíthatom szívem’ tenge
rét, mikép ön láthatná, mit irt a végzet el-

törülhetlenül annak fenekére! o hogy ön
nek jőnie kellett s szerencsétlen búvár
ként átfúrnia szivem’ kagylóját, hogy en- 
nekutána csak hamis gyöngyöket teremhe s- 
sen. — Mikor én a sziklán állva önt elősző r 
megpillantám, mikor az első hosszú ösz- 
szetekintésben lelkeink’ himpora egymásba 
vegyült — o mi gyönge vagyok én .. ak
kor szeretém önt. De édes Balduin, én már 
azelőtt szereték — egy i deá l t .  Gyermek -  
ségem’ hajnalában egy iíjat birék, az ifjat 
elvesztettem, de lelkemen örökre megké- 
pedve maradt. A szívébredés’ költői idő
szakában e képeni gyönyörködésben me
rültem el, a szívkifejlés’ korában e kép e- 
lött imádkozám. Fogadást fogadtam, esküt 
esküdtem : vagy e kép’ eredetije boldogít
son , vagy ha nem lelem föl többé , úgy 
szellemileg boldogan illetetlenül őrizen- 
dem eszményemet. Megláttam önt, ideálo
mat önben véltem fölolvadni, önben meg
testesülni. 0 Balduin! ön az ideálban keb
lem’ Istenét rombolta föl. Én önt megsze
retve eskümet törtem meg, s hol előbb i- 
mádkozhatám : az eszménykép előtt ezu
tán már csak bünvezékelve sírhatok. — 
Balduin! egy gyönge hölgy szólítja , kéri 
önt, ne éljen vissza gyarlóságával!., ön 
előbb valamit említett . .  egy csókot —• o 
ezen anyagi szer most, midőn lelkünk’ e- 
gész hatályára szorulunk, meg fogna lá
gyítani. Ön férfiú Balduin, a lovagi köte
lességet hívom föl önben — egy gyönge 
hölgyet védelmezni!

— Áldott lény, angyal, keblednek 
mennyországával! ne, e mennyet ne szep- 
lősítse be hozzád nem méltó szerelmem ! 
Egy Vezúv’ lángját hordám irántad keb
lemben, ne félj, izzó lávájában nem fog 
lelked’ gazdag gyémántja szertepárolgani. 
Gyönge hölgynek mondád magadat, mikor 
erős lelked előtt egy férfi vallja be gyön- 
geségét, mikor Istenként uralkodva érzé
sem fölött óriásira edzed lelkemnek ha
nyatlott erélyét. 0 mennyire fölöttem ál
lasz Iza — és mégis mennyire hasonlítunk 
egymáshoz. Én is egy ideálnak töméne- 
zék, én is esküvém neki szerelmet — te
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jö v é l, behomályosítád, de azt csak azért, 
hogy új, magasztosb fénynyel sugározzad 
körül, megtanítva engem, mikép kelljen 
megtartanom fogadott eskümet. — Azt 
mondod Iza, hogy gyermekségedben egy 
ifjat bírál; én is ifjúságomban egy gyer
meklányt bírtam. Neked az ifjú, nekem a 
lányka ideálunkká vált. Iza egy sejtés — 
ne mondd gyöngének — egy sejtés támad 
lelkemben . .  0  Iza, mindenem! ha ideála— 
ink’ e r e d e t i j é t  egymásban találtuk vol
na fel! — szólj, felelj Izám : egy gyönyö
rű reggelen, mikor még piczi, arasznyi 
gyermekese valál, atyáddal . .  hah , meg
örülök! —

Végszavaimnál a prépost nyitott a szo
bába a matrónával s egy ismeretlen ag
gastyánnal. Az utóbbi Izát homlokon csó
koló.

— Te reszketsz gyermekem — mondá 
az ismeretlen.

— Igen, én — Balduin, feleljen he
lyettem !

— Uraim! ez angyal enyém Isten e- 
lött, én önöktül nőül kérem öt.

— V e l ő s  felelet, mondhatom reme
kül velős — szóla közbe a prépost — nem 
gyuladt meg bele a g y v e  lej e signor? — 
na de szómmal ne vétsek művész ur . . .  
megállja ön tegnapi“ fogadását?

— Ez angyalt mindenek előtt nőül a- 
karom uram!

— Ez rendes, egekre! a boszantásig 
rendes; Humold ur, Bolsin asszony, Iza! 
mit szóltok hozzá? lám lám, ezeknek a mű
vész uraknak minő bibéik vannak : ecse
tük még alig nőtt hosszabbra egy arasznál, 
s már is jákoblajtorjányira nyújtják köve
teléseiket; — de szót ne veszítsünk mű
vész ur : megállja ön tegnapi fogadását?

— Ez angyal’ birtokáért, igen.
' — Mondhatom remek Ízlése van, sig

nor; de a díjt — félmillió, egy mezei palo- 
ta s bele aranyfürtü menyecske — bizony 
mégis kissé tulcsigázottnak gondolom. E- 
gyébiránt semmi közöm művész ur, sem
mi közöm. Mikor tavai fivérem haldoklott, 
ágya’fejénél álltam. Kezembe nyomta szá-
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ráz kezét s mondá : „Eugen! nőm engem 
megelőzött, érzem, nem sokára követni 
fogom. Egy drága kincset bízok rád, e- 
gyetlen gyermekemet, Izámat. Ismerem jó
zan elveidet, mindenben ezek szerint bán
hatol vele, csak egyben akarom tökélyesen 
szabadnak tudni — fontos okom van erre
— csak egyben: a férjválasztás’dolgában. 
Signor! előttem szent végakarata egy hal
dokló testvérnek.

— És ha Iza ..  ? — nem tudtam to
vább szólam.

— Beleegyezik, akarja ön mondani; 
hm, hm, meglehet, meglehet, azonban ezt 
majd Izától kérdezzük meg. De művész u- 
ram! ön nagyon veszedelmes ember, ön az 
alvilággal áll szövetségben, s mintha ecse
te’ minden szálába rontó villámot rejtettek 
volna a cyclopsok, olly serényen forgatja, 
míg minden tisztelet s kegyeletet tapodva 
szívtelenül szórja abból mérges mennykö
veit. Dicső kilátás, az igaz , dicső lenne:
— ön Izában bemérgezné nemes  vére
met! — ezenkívül signor! ön engem dere
kasan föl is ültetett — megszegte Ígéretét. 
Egyébiránt Istennél a bocsánat Balduin — 
én csak ígérete’ beváltására szólítom föl 
még egyszer önt.

—- Hallja méltóságod! mit tegnap ke
gyeden elköveték, rajtam most kamatosán 
megtorolta; e pontra vonatkozólag tehát 
már mivel sem tartozunk egymásnak; mi 
ígéretemet illeti, annak beváltásától ünne
pélyesen fölmentett, midőn a gonosz dae- 
monnal frigyesített engemet. Vagy azt a- 
karja, hogy az ördög avassa föl pokoli e- 
esetével az örök Istennek szentelt csar
nokot ?

— Lassan művész ur, lassan, nem kel
lene minden kis korpázásra mindjárt fel
pattannia. Ön komolykodni kezd, s ez 
nekem, higve, kivált jelen körülmények
ben, semmi esetre sem tetszhetik. Lám ko
rán reggel lóvesztében indultam Damask 
felé festőért, s Humold bátyámtól, kit ez i- 
ránt megbízók s kivel az utón találkozóm, 
legnagyobb boszuságomra azt hallom, hogy 
az egész városban csak egy festőt sem
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kergethetett föl. A beszentelés’ napját hát
rább tolni a világért sem lehet, s ha ön 
rajtam nem segít, cserben maradok és szé
gyen hárul ősz fejemre. Na már szóljon 
okosat Balduin!

— S ha föstenék?
— Akkor tisztában lennénk s fölele- 

venülne tegnapi egyezkedésünk.
— Ez nem kell uram, hanem — ak

kor . . .

nyomom nemeslevelemre . .  mit is ábrá
zoljon a czímkép uram?

— A kereszten haldokló Üdvezítöt. —
Másnap a czímképet föstém. Az egy

ház’homlokzata alatt márványerkély terült 
el félkörben, vastag mivü doriai oszlopok
ra könyöklő. Az oszlopsoron belül, mint
egy négy lábnyira a földszintül egy por- 
phyrkörítésben kifeszített vászon ecsetem
re várakozott.

— No akkor — ha Isten és Iza is úgy 
akarja mint kegyed, azaz : ha Isten, mü
vének azon tökélyfényt kölcsönzendi, melly 
szétverni képes születése’sötétét, s Izának 
ellenvetése nem leend, akkor . .  a beszen
telés’ napján egyszersmind nászünnepet is 
ülendünk.

— Uram! hány napunk van még ?
— Nyolcz.
— Uram! nyolcz nap alatt ez árért a 

roppant égboltot föstöm tele dicsőségem
nek diadalívéül!

VI.

Éjjel nappal dolgozám. Müvem hat nap 
alatt bevégezve lön, még csak a czímkép 
hiányzott.

Izát a prépost Damaskba vitte előlem, 
hat nap óta nem láttam öt. Borzasztó gya
nú égett lelkeinen.

Hatodik nap estve a prépost vállamra 
ütött s mondá: Balduin, ön e müvében hal- 
hatlanult, s bár ereiben nem kék vér fply 
is, mint a velenczei nobiliéiban, ön mégis 
e föstinényeiben nemes levelét irta meg.

— Uram! — válaszolám — Isten hat 
nap teremté a világot, utoljára a teremtés’ 
koronájául az embert alkotá, és megörüle 
munkájának és pihenni ment. Uram, adja 
a teremtés’ koronáját, adja Izát nekem, 
hogy fáradalmam’ ölében pihenhessem ki, 
hogy karjaiban örülhessek müvemnek.

— Még nem jött Damaszkból — feleié.
— Ad-e reményt uram ?
— Iza még nem nyilatkozott.
— Uram, ön mester a kínzásban; de 

jó, jó, elvárok holnapig, holnap a pecsétet

A haldokló Üdvezítö készen volt.
Sejtésem ismét föltámadott. Iza és Bel

la harczoltak lelkemben.
A szent kereszt előtt leborulék.
— Uram! érleld e sejtést valóvá, vagy 

itt, szentséges arczod előtt semmisíts meg!
Térdeimen feledém magamat, térden 

állva szinezém ki az agykaponya’ hegyét.. 
lelkem előtt Bella állott, a hegy mellé ma
gas sziklaszált fösték, a szikla’ szivéből 
forrás csörgedezett, a forráson rózsaszínű 
gözfátyol lebegett ..

Kimerültségemből az aleppoi galamb’ ■ 
szárnycsattogása ébresztett föl.

— Iza eljövél? itt vagy Izám?
Iza föstményem’ szemléléséi) ■ merült.
— Iza, lelkem’ fele, harczaim’ diada

la , o monddsza : boldogságom’ pantheon
jät föstém-e ki, vagy — mausoleumát?

— Balduin, az egekre, fosson tovább, 
kérem, kényszerítem önt, fosson odább !

Én a szirtszál’ csúcsára Bellát föstém, 
miként egykor előttem állt, könyörögve.

— Az én i d e á l o m!  kiálta Iza, s 
mellém térdre omolva karjaimba hanyatlott.

— Iza, Bella, Izabella! nézd, az Üdve
zítö bennünk’ üdvezített, jer, jer, szent szí
ne előtt forrjon össze az eljegyzés’ véget- 
len gyűrűje ajkainkon!

Egy csók jegyzett el bennünk. —
Az ég’ keleti ívén vörhenyeg, majd 

hirtelen feketesárgára változó tünemény 
mutatkozott, a földbül nehéz, fojtó kéngöz 
párolgott föl, melly serény forgókká ido
mulva villámgyors röppentyűkként teker
geti a borongó felhőkbe.

Kiáltás hallatszék.



— Bálduin! a bátya kiált, jer, jer ál
dását kérni — szólíta Izabella.

— Megyek tüstént — várj lelkem, nézd 
a kép még nem egészen kész, a myrtus- 
koszoru hiányzik még fejedről . .  csak ezt 
még, — tüstént megyek gyermekem!

A lég sziszegett, sustorgott fölöttem ;
— én föstém a myrtuszágat.

Állatok’ ordítását véltem hallani.
A samum! a samum! — hatott álom

hangként füleimbe.
— Mit nekem a samum, hiszen én itt 

elrejtve vagyok előle — és föstém a myr
tuszágat . .

Tompa zúgással égető szélözön ro
hant a földre.

— Irigyled üdvességemet? Istenem!
— ecsetem kihullt kezemből, szemeim szik
ráztak — a legfelsőbb oszlophoz lapultam, 
hol a szél nem érhetett., szemem’ pillan
tása fájt — szemem’ fénye gyönge volt, 
mint a börtönéj’ dohos legében elhaló hold
sugáré, a föstött keresztre szögzéin sze
mem' vonagló fényét, a keresztre üdves
ségemet láttam fölfeszíttetni, mert ez sze
memnek végsugara volt . .  megvakultam.

*

A beszélő elhallgatott; lassú köhécse- 
lése mutatá, hogy elfáradott.

Mikor másnap reggel szobájába nyi- 
ték, már gyalog útjára készüle.

Én falusi lakommal kínáltam meg öt, 
ígértem, hogy ápolandom, biztattam, hogy 
a mezei lég jótékonyan fog hatni szemei s 
tüdejére, kóréin, kényszerítem öt, marad
jon velem, legyen barátomul.

— Barátom! — válaszolá — van ne
kem egy imádott hazám, annak földje sze- 
lidebben nyugtatandja poraimat.

Berlinbe kisértem. Útközben e kér
dést koczkáztattam:

— Mit tud Iza felöl ?
— Semmit.

Ön roszul tévé, — folytatám — 
hogy tőle elszakadott; ö ápolandotta önt, 
s a szerelem’ mindenható ölében fölüdii- 
lendett.

— Ön borzasztóan hamis szemüvegen 
át nézi a világot. Barátom! van egy érzés 
a férfiú’ lelkében, ön hiúságnak, álbecsü
letnek mondaná, én nemes  b ü s z k e s é g ’ 
nevén ismerem, egy érzés, melly futni 
kényszeríte Jerusalemet, futni Yelenczét, 
boldogságomnak ezen elmállott emlékét. 
Barátom! koldusság lenne szánalom’ tár
gyává aljasodnunk ott, hol előbb Istenné 
magasulánk.

Kerültem az ellenmondást, ingerlés 
kenységétöl tartottam.

Később kérdezőm :
— Ha visszanyerné láterejét, ha Izát 

föltalálná.. ?
— Uram! — feleié — a mindenható

ság borzasztóan következetes; rajtam egy
szer már remekelt, s azért nem tartja ér
demesnek még egyszer kifáradni egy nyo
morék fölött, mert félne, hogy e müve jól 
ütne ki.

Érzékeny bucsuztunkkor igéré, hogy 
sorsáról értesítend.

Leveleinek jelen beszélyre vonatkozó 
sorai következők.

,,Berlin, november 1844.
Az orvosszer számomra elvesztő ha

tását. A sír’ elöálma szunyadoz szemeim’ 
éjében. Reményein’ szivárványa, érzem, 
csak síroinbul támadhat föl.

Január 18 45.
A természet kimeríté magát kínzá

somban — többé nincs fulánkja számomra. 
Látok . . gyönge sugár deríti szemeim’ é- 
jét — o hogy ez éj nem inkább örökké 
tartandott!

írtam a velenczei prépostnak, Iza fe
löl kérdezösködém —- a válasz megérke
zett.. I z a n i n c s  t öbbé !

Febr. 18 45.
Az előbbi levélben említettem velen

czei válasz aljas hazudság volt. Iza- egyik 
féltő imádója koholta azt. A csalás kitu
datott ; egy másik levélből értesültem, hogy 
Iza  é l ,  ne ke m él.

Az orvosszer csodákat miivel. 0 mi 
kéj a hosszú éj után Isten’ szép napját is
mét nézhetnem, imádhatnom!
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Martius 1845.
Minap Spree’ martján árnyas platán a- 

latt szunyadoztam. Almámból aleppoi ga
lambom’ csattogása ébresztett föl. A velen- 
czei prépost állott előttem. Iza’ szivét az 
enyémen éreztem verni, ajkai’ lehét érez
tem melegülni ajkaimon.

A viruló természet’ ünnepén, pün- 
köst’ napján egybekelésünket ülendjük.

Jer , jer barátom ! fia azon áldott ha- 
í zának, mellynek szemeim’ fényét, Izámat, 

mindenemet köszönöm. Iza veled megis
merkedni vágy, általad akar oltárhoz ve
zettetni. Hozz nyoszolyólányokat,hozz vö- 
féleket magaddal szép hazádból . .  Iza és 
én kérünk, várunk édes benneteket.“ —

Én pedig a szives fölhívásnak enged
ve, bátor vagyok e lapok’ szép olvasónőit, 
kik beszélyem’ hősét talán némi érdekkel 
kisérék , ezennel nyoszolyóleányokul föl
kérni, azon elöleges biztosítással, hogy a 
vöfélek ellen, kiknek társaságában uta- 
zandnak, nem leend legkisebb kifogásuk.

JODOK.
— *§►>*■§*—

ISMERETSÉG.
Mihelyest megismerélek 

Lányka tégedet,
Keblem tüstént szenvedélyek 

Csatatéré lett;
Szenvedek, de jól esik 

Mégis, hogyha verdesik 
Lángok lelkemet.

Szivem mint az Aetna ugv ég 
Mégis reszketek ;

Fázom, égek, mintha volnék 
Súlyos lázbeteg :

Tudja Isten, mi bajom 
Érzem s ki nem mondhatom,

Ne is kérdjetek !

Tán csillagszemed' sugára 
Gyuladt bennem el,

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

Azért forr a ég lánglobogva 
Lánykám! e kebel,

S tán honom’ mély bánata, 
Mi benn telet alkota

Jégkönyüivel ?! . .

Oh hazám! ha értted a tél 
Ifjú keblemen,

Oh leány! ha tőled ennyi 
Forró küzdelem :

Csak te légy boldog, hazám, 

Lányka, csak te nézz reám,

Százszor ennyi gyötrelem 
Jól esik nekem !

BANGÓ PÉTER.

A KÖNYEZŐ.
Ne kérdd, ne kérdd, miért olly 
Könyüs szemem ?
S mért nem lehet a múltat 
Felejtenem ?

Elmondanom lehetlen 
Oh azt neked:

Nézz rám s nézz a leányra 
S megfejtheted!

BALTÁS GYÖRGY.

TESTVÉREM SÍRJÁN.
Kérdik e h a l m o n  
Miért sírok 
Hozzátok én fel 
Szeráfkarok!

Ti tudjátok jól, 
Mert sejtitek : 
Hozzátok ab föl 

Kit vittetek ?

SZELESTEY.



$ GALGÓCZ.
Leopoldvárától Galgócz felé magas jege

nyefa sorok közölt halad az utas, gyönyörköd
tetvén őt Galgócznak távúiról fehérlő vára, melly 
egy szőlőhegy’ oldaláról tündöklik alá Vágnak 
széles völgyére. A vár alatt a rohanó folyam 
ketté oszlik, egy szigetkét képezvén, mellyen 
keresztül hosszú fahíd vezet. Hogyha az em
ber a várba menni szándékozik, az alatta egy 
hosszúkás dombon terjedő hasonnevű városon 
kell átmennie, melly, mint a történetírók meg- 
jegyzék, régibb magánál a várnál is. A várdát 
egy tág kert fogja körül, s a fölfelé vezető 
utat két oldalról illatos virágok díszítik.

Ki hinné, hogy a hajdani vértanyákat is 
vidám tekintetű díszlakokká lehet átalakítani? 
Ezt az Erdődiek megmutatták Galgóczczal! Ott. 
hol hajdan a korlátlan dölvfösségü kényurak 
véres könyüket facsarának az ártatlanok' sze- 

| meiből; hol néha napján a jámbor földnépe ré
mülten tekinte a durva falaknak ijesztő bar.na- 

j ságára : — ott most szelíden mosolyognak alá 
a csinos ablaksorok , ott most a kegyesség, jó
tékonyság s béke’ angyala lakozik.— Az egész 

í épület nem is árul el régiséget; ha déli olda
lát kiveszszük, az kéjlaknak s nem valami e- 

1 rősségnek idomát viseli.
Mikor s ki által építtetett Galgócz, — az 

mindeddig titok. Bonfin történetiró ugyan em
líti, hogy a magyarországi csehek Mátyás’ ide
jében két rablóvárat építettek, Vadnát és Gal- 
góczot, hanem ezen Galgócznak, mint az a 
beszéd’ szövegéből kitetszik, Eger' táján kelle 
építtetnie. Thuróczy mondja, hogy a magya
rok’ ötödik vezére Lehel a morvákat meggyőz
vén , őket Galgothából kikergette , — miért is 
többen azt hiszik, hogy ez névváltozattal Gal
gócz lett volna.

Hajdanta Vágban sok galóczahal tenyé
szett, nem csoda tehát, ha ollyanok is vannak, 
kik Galgócz nevét galóczától származtatják. 
Ez azonban keveset érdekelhet minket; keres
sük a gyönyört inkább a várnak regényes, bá
jos vidékében és — történetében.

Midőn a Vág’ vizén a szláv népek tuta- 
jozni s kereskedni kezdőnek, altkor a zsivány 
kényurak ennek partjain több rablóvárakat é- 
pítettek, honnan tolvaj sasként lecsaphattak a 
vízutasokra. így támadott Sztrecsén, Óvár, 
Temetvénv, Galgócz stb.

Thuróczv’ említése után mélyen hallgat a 
krónika várunkról, s csak Kun László’ idejé
ből hozhatunk fel valamit felőle, a midőn ez, 
mint némellv történetíró megjegyzé, Újlakiak 
őseinek adománvzá az t , melly adományt V-dik 
László megerősített.

Midőn Csák Máté I. Károly ellen fegyvert 
fogott, egész Váczig pusztító el a felvidéket s 
Galgóczot is hatalmába kerítő, és , mint hinni 
szabad, haláláig birta . mert erejét Károly ki- j 
rály soha sem. tehette tönkre egészen.

Csáknak kimúlta után a király ismét Új
lakiaknak adományzá Galgóczot s Mátyás’ ide
jében az ősz Újlaki Lőrincz volt ura, kinek 
magtalan halálával ismét a királyi ügyészre 
szállott.

I- ső Mátyás’ korában a csehek’ rablásaitól 
sokat szenvedett, kivált Szvelának zsiványtár- 
sitól, kik aztán Kosztolánná! tétettek tönkre.

II- dik Lajos , majd ugyanazon időben mi- j 
dőn Német-Újvárt Batthyányaknak adományoz- ! 
ta , Galgóczot Thurzó Eleknek ajándékozó.

Elhunyván 1543-ban Thurzó Elek, vég
rendeletet tön s Galgóczot rokonainak hagyá, 
kik azt azután a 17-dik századig bírák, mig 
t. i. a Thurzó család végkép ki nem halt.

Ekkor a borostyános hős Forgách Ádám i 
kéré fel azt királyától, kinek olly nagy szolgá
latokat tön. s meg is nveré érdemeiért, fizetvén 
reájok 180,000 ftokat.

Csatára kerekedvén Bocskav István a csil
lagokkal bajlódó Rudolf ellen , Homonnay Bá
lint és Rédei Ferencz erélyes vezérei elfogla
lók a felvidéket s villám sebességgel száguldo- 
zák be a dunáninneni részt. Igv hódíttatott 
meg Galgócz is, melly aztán a zendülőknek 
ragadománvraktáraul szolgált, mert a hajdúk 
a Morvában és Ausztriában rablóit martalékot 
örömest szállították által Galgóczra, mint a Vág
nak túlsó partjain fekvő biztos helyre. A becsi 
békekötés megtisztítván Galgóczot az ellentől, 
a vár német zsoldosak’ kezeire jutott, kik azt 
meg is tartották, mig Bethlen Gábor, az er
délyi fejedelem, gyors hadaival el nem lepné 
a felvidéknek majd minden erősségeit. — A 
miklósvári békekötés olajágat nyujta Galgócz
nak, a mióta több évtizeden át kevés érdeke
set lehet róla az évkönyvekből kiszemelnünk.

Azonban Galgócz’ legnevezetesb napjai 
Érsekújvárnak 1663-dik évbeni elestével virad- 
tak föl. mert a körülfekvő várak földulatván , j 
a törökök’ rablásainak szabad tér nyílt a felső 
megyékben, hol Galgócz mégis némi akadályul i 
szolgált. Ezen is tehát túltenni óhajtván az oz
mánok, egy csapatjok megszállá a várat s tü
zes ostrom alá fogta. Erre , mint Wagner Írja, 
a magyarok nagy zajt, lilének s a várat feladni 
óhajtották, melly meg is lett. Azonban nem ta- 

| nácsos itt e gyaiázatot a magyarok’ számára 
I felróni, mert a német zsoldosak sokkal na- 
I gyobb számmal valónak a várban, sőt, hogy 

ők voltak eszközlői a vár’ feladatásának, csak <̂P 
abból is kitetszik, mert kiköltözködvén a vár- 
ból, Öt embert kivéve, mind magára hagyák
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a parancsnokot s szélyeloszloltak, az ország
ban ragadozva barangolván. De ha mindjárt 
fel is adták volna a magyarok Galgóczot, nem 
válnék gyalázatjokra, mert Montecuculi német 
fővezér a megszorultaknak nem leendett vala 
segedelmükre, valamint egy erősségnek sem 
volt.

Hatalmakba kerítvén a törökök Galgóczot, 
erősen körülárkolák azt s valóban sok dúláso- 
kat okoztak volna belőle Vág’ völgyében , ha 
1664-ben az annyi szerencsétlenséget okozott 
vasvári béke megköttetvén, a törökök üresen 
nem hagyják a várat, mellybe aztán Montecu
culi német őrséget helyezett.

Fölépíttetvén a megvíhatlan Leopoldvára, 
— a később felzendült kuruczok elfoglalók Gal
góczot s szorosan őrizék azt, hogy a síkon fek
vő leopoldvári őrséget mindig figyelemmel tart
hassák.

E várRákóczy’ hadainak is kényelmes ta
nyát nyujta, a melly mag- és fegyvertárul szol
gált azoknak, mig Trencsénnél meg nem ve- 
rettetnének Heister német vezértől. Erre a ku- 
ruczok elékteleníték azt s kipusztultak belőle.

Galgóczot Forgách grófok egész Rákóczy 
Ferencz’ megbuktáig bírták, de Forgách Simon 
a kuruczok’ pártján állván , más vagyonaival 
együtt e várat is elvesztette , — Galgócz a ki
rályi ügynökre szállott s Erdődi Györgynek a- 
dományoztatott, — melly család azt jelenleg is 
bírja.

Az éjszakra fekvő város, mint említém, 
régibb a várnál, minek egy tanúja valami régi, 
fekete torony is , melly a téren, alacsony há
zak között, maiglan csonkultan áll. A múlt 
századokban igen hires volt jó kenyérsütésről, 
valamint a Thurzó Elek által építtetett szent 
Ferencziek’ zárdájáról is. Kereskedése a török 
uradalomkor roppant volt, kivált Érsekújvár
nak eleste után, a midőn a közlekedésnek e 
tájon központjává lön.

KOSZTOLÁN.

Dobogj föl kebelem! röppenjetek magasra 
hevült elméleteim a lelkesedés’ hatalmas szár
nyain, mert a harczos ősapáknak babérral ko- 
szoruzott küzdéseit s a bűnös, ármányos ellen’ 
megbuktát akarom megírni; beszélni fogok Má
tyásról, a nagy, a dicső Mátyás királyról, ki
nek magasztos emléke enyhe irt nyújt a mai 
magyarnak elkeseredett szivére, ki Europa’ 
nemzeteinek mérlegét, édes honunkat szilárdan 
nagygyá tevén, magasra felbillenté „ s a bátor 
nagyapák mocsoktalan hírnevének örök fényt 
és soha el nem homályosulandó ragyogást te
remte.

Kosztolánt a cseh testvéreknek gyászos 
megbukta teszi nevezetessé. — A XV-dik szá

zadban Magyarország olly tekintélyt vitt ki ma
gának Európában, mint akkoron egy nemzet 
sem, s hogyha haladásában és terjedésében a 
törökkel élethalálra küzdött harczok nem gátol
ják s hogyha az élethalálos harczok közepeit a 
zsivány cseh czimborák rágó fekélykint nem 
emésztik a nemzet’ benső erejét: akkor a ma
gyar nemzet sudaran, magasan állandóit vala 
a világ népei között, mint egy ép, terebélyes 
hölgy a liget’ bokrai között.

Mellyike olvasóimnak nem hallott a ma
gyarországi csehekről? ki nem olvasá Jósika 
Miklós’ gyönyörű regényét, mellynek czime : 
A csehek Magyarországban, ügy hiszem, igen 
kevés. Hanem hogyan, mi okbul, mikor árasz
ták el azok honunkat dúlásaikkal, s mi lett a 
velők vívott csaták' kimenetele, azt többen 
fogják nem tudni. Nem lesz érdektelen tehát 
itt e tárgyról kissé csak azért is értekezni, mert 
Kosztolánnak története egybe van kapcsolva 
azon eseményekkel.

Midőn Zsigmond császár és király Húsz 
Jánost és prágai Jeromost a kosztniczi zsina
ton a biztosítólevél’ ellenére megégetteté, ki
ütött a kelyhesek és a katholicusok közötti hosz- 
szas háború Csehországban , mellyet Zsigmond, 
mint császár és mint az országra jogot tartó , 
lecsendesíteni óhajtván , magyar seregeket ve
zetett a lázongok’ fenyítésére. így vettetett 
meg alapja a magyar-cseh újabbi gyülolségnek 
(Ottokárnak dúlásai sem felejtetvén el), melly 
az ország’ mondhatlan kárára Morvának szé
lein több izekben véresen nyilatkozók. Zsig- 
mond’ halálával s Albert’ szelíd kormányával 
hamu alá takartatott ugyan a gyülölség' tüzes 
parázsa, de az özvegy Örzsének kormányra vá
gyódása újólag előidézé a polgári s cseh har
czok’ viharát, s a hajdani sebek ismét erőseb
ben , kínosabban sajgottak föl. Megvervén I-ső 
Ulászló’ pártja Szekszárd’ táján Gara Lászlót, 
Kórogi Fülöpöt, Both Andrást és Thamási Hen
riket , mint a kisded Lászlónak követőit, a két
ségbe esett Örzse segítségül hívá brandeisi 
Giskra Györgyöt, akkoron ernvedetlen szor
galmú cseh urat és jelentékeny vezért; neki 
adományozó a zólyomvári tág uradalmat, őt 
egyszersmind a felvidék’ kormányzójává tevén, 
örömmel fogadá e megkülönböztetést Giskra s 
magához szítva Komorovszky Pétert, Aksza- 
mithot, Talafit, Ribaldit, Kerczkit, W ryket, 
Szlovácskot és a liptai hatalmas magyar urat 
Pongráczot. — ezeknek társaságában sok fel
vidéki várakat elfoglalt, többet feldúlt, leg
többet fölépíttetett. És jaj volt azon magyar 
uraknak, kik Ulászló’ férfikormánya’ részén ál
lottak!— javaik, éltük, mindenük a féktelen 
rablók’ martalékává lön. Mig honunk’ éjszaki 
részén illy csapások dúllak, nyugati szélein az 
ármányos Czillei Ulrik pusztított, mihez a tö-
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rokök’ járványai s ismételt támadásai járulván, 
valóban csodálkoznunk kell Magyarország’ fön- 
maradásán. És nem is sülyedett el hazánk e 
vészek között, sőt bajban edzett nemzetünk 
hatalmasabb pillanatokkal tekinte le maga kö
rül Európának többi népeire, mert élén a nagy 
Hunyady János állott. És e hős, ki az ozmá
nok’ sürü rohanásait olly hatályos ügyességgel 
hárítá el kétes helyzetű honunktól, hasztalan 
törekvék a nemzetet bel ellenétől megtisztítani. 
— Hiában ! a szép Kassa , a csinos Eperjes , a 
magas Sáros , a kősziklán fészkelő Szepes majd 
az egész felvidékkel Giskrát uralta; nem lehe
tett ez erős rablót sem Perényi Jánosnak egy 
évi küzdésével, sem Ulászlónak békeajánlati
val , sem magának Hunyadi Jánosnak többszöri 
csatázásaival megtörni. Hanem folviradt Má
tyásnak erélyes kormánya , a midőn valameny- 
nyi erős bajnokok alázattal hódolának a leg
erősebbiknek. Királyi székébe ülvén a fejede
lem , három felé kelt csatára bátor magyarjai
val. Nagy Simont Fridrik német császár és a 
pártos magyarok ellen küldé ; Szilágyi Mihály
ijai a nyugtalankodó törököket támadtatá meg; 
Rozgonyi Sebestyént a ragadozó csehek ellen 
parancsoló: maga , úgy mondva, majd minde
nütt jelen lévén.— Elhallgatom két első, ba
bérral koszoruzott győzelmeit, itt csupán a 
magyarországi csehek elleni csatázásait akarom 
röviden színezni.

Öt évig dühöngött az irtó háború, mig a 
rablók’ végképi leküzdésével elvégződnék. Gisk- 
rának legbátrabb czimborái Komorovszky és 
Valgatha valónak, kik Vadna és Galgócz (nem 
a nyitrai) várakat felépítvén, székében zsar- 
nokoskodának a szomszéd tájak fölött. Rozgo
nyi tehát általkelvén a. Dunán, Eger felé sietett, 
hogy ott az erélyes László püspök bátyjával 
egyesülhessen s kettős erővel indulhasson Vad
na megvívására. A cseh vezérek válogatott vi
tézekkel várták őt a magas vár alatt, de meg
veretvén , szétszórattak. Valgatha az alig elké
szült várba menekült, mellyet a magyarok meg
rohanván , három órai viadal után bevevének. 
A latrok részint lemészároltattak, részint fog
lyokká tétettek; Komorovszky pedig Valgathá- 
val Galgóczba zárkózván, megtörött lélekkel 
s kétségbe esetten várók a győztesek’ boszuló 
fegyverét. Nem is késtek a diadalmasak, ha
nem siketítö diadalzajjal ijesztvén a remegőket, 
megtámadok a tolvaj fészket. Az ostromlottak 
bátorságot vesztve széledének Rimaszécs felé , 
de László püspöktől visszaveretvén, a mátrai 
erdőkbe iramodénak. Következő napokon'vala
mennyi parasztság fegyverre kelt, minek azon 
következménye lön, hogy 250-nen Valgathával 
egyetemben elfogatván s Mátyáshoz Budára 
küldetvén,— a többiek mind levágattak, Ko- 
morovszkyt kivéve, ki a zavarból menekül

vén, még soká csavargóit ide s tova az or
szágban.

Ez óhajtott győzedelem által annyira neki 
lelkesült a soka csigázott nép , hogy valami 
5000-nyi tömeg a kereszt’ jegyét föltüzvén , 
ugyancsak Rozgonyi és Magyar Balázs’ vezér
lete alatt Mislyét, Gálszécset és Sáros Pata
kot Pünkösd táján elfoglalná, s Axamithot, ki 
még Hunyady János’ kormánvlata alatt Szepes 
várát elfoglaló, kétezer vitézeivel együtt meg
ölné. Talafi alvezér megszökött és a magas sá- 
rosi várba vonult. Ezt Rozgonyi és Magyar ü- 
zőbe vevén, legelőbb is az útban eső Jászót 
ronták l e , hol Uderczki cseh zsivány kétség- 
beesésig védé magát, ki azonban megszalasz- 
tatván, azon berzeviczei várba menekült, melly 
a Tarcza’ partján mai napig is épségben fon 
áll, Sáros megyének éjszaki részén.

Sáros vára meredek vulcanalis hegyen 
fekszik, elkülönözve s elszakasztva Kárpátnak 
hegysorozatától, Tarcza folyamnak völgyében, 
mintegy tündér erősség. Ott, hol most a hegy 
alatt gróf Szirmav’ fénylaka terjed, álla haj
danában a csehek’ fafészke. Ezt fogák a ma
gyarok ostrom alá, mert a fellegvárat könnye
dén megvenni remény fölötti munkának vélték. 
Néhány napi küzdés után a favár megnyitó ka
puit a győztesek előtt, mi megtörténvén U- 
derczki vétetett űzőbe , ki azonban szerencsé
sen Lengyelországba menekült. — És illy győ- 
zelemdúsan végződék el az első évi cseh há
ború.

Második év’ elején Rozgonyi Sebestyén 
Pathaj alá szállott, melly a cseheknek jelenté
keny védhelye volt. De hasztalan erőlködék itt 
a tapasztalt vezér ezen vár’ bevételén, hasz
talan vérzettek el itt a dicső bajnokok,— meg- 
víhatlanul állott az erős zsiványtanya. Mátyás 
ekkor Várkonyon fáradozék, kibékülni akar
ván a világosvári fogságból megszökött Szilá
gyival. Ide járult tehát Rozgonyi, híven fest
vén a cseh harczok’ nehézségét s veszedel
meit, miknek legyőzésére királyi karok kiván- 
tatnának.

Pár hét múlva Mátyás Pathaj alatt tér- i 
mett. És ime a merész latrok , kik a vitéz ma
gyarhad’ megrohanásait olly megátalkodotlan 
verék vissza , a nagy királynak láttára elhaló- 1 
vánvodtak . — rettegés szállott elvadúlt keblük
re s a feladás’ feltételeiről alkudozni kezdőnek. 
Mátyásnak csak neve is győzött! a pathaji } 
csehek is lábaihoz borultak. — Ezek után Sa- 
jómenthét, Sajót, Balassát , Gömört, Tren- 
csént, Usdint, Rimaszécset és számos más, a 
csehek által részint épített, részint elfoglalt 
várakat majd könnyű szerivel, majd sok bajjal «P 
és hosszú idők alatt foglalták el a magyarok.

A felvidéknek keleti részén még csak Sá- 
ros daczolt a győztesek’ erejével. Mátyás te- Q)



y ) hát Báthory Imrére és Istvánra bízta az erős 
%, fellegvár’ meghódítását, — kik óvakodva tele

pedtek annak vidékére.Giskra e nyomós erősség’ 
megtartásán iparkodván, Pan Matojt, Kerabint, 
Marzint, Beliant és Russiant, vitéz hadnagyait 
helyezé belé, kik a támadó magyar sereget 
nagy csapással visszaüzék, sőt később a Szek- 
csőnek kies völgyében fekvő Sebest fölgvujták 
s a harczba vegyült magyar sereget megver
ték. Megboszankodván ezen Báthory István, 
Sáros várát szorosan bekerítette s erősen elha- 

j tárzá,hogy a beszorult makranczosokat éhenha- 
lásig koplaltatandja. Ennek nagy lett sikere, 
mert a megszorultak csakhamar feladák a vá- 

í rat, melly példát aztán Szepes, Késmárk, Új
vár s más körülfekvő erősségek is követtek.

Hanem hátra volt még a zólyomi csehla- 
to r , a tolvajok’ nagymestere , Giskra , ki elke
seredett szívvel nézé czimboráinak egymásutá
ni elestét. Kardot ragadott, de mélyen érzé, 
hogy a harczmezőn társaiéhoz hasonló sors vár
ja őt. Elvété tehát fegyverét és kegyelmet ko- 
nyorge Mátyástól. A király biztosító levelet kül- 
de neki s magához kívánta. Megjelent az ősz 
bandita , a harczedzett régi vitéz , kit annyi vi
harok, annyi változások meg nem törtek, meg 
nem hatottak, kinek sorsához, személyéhez olly 
s annyi gyászos emlékek csatlakoztak! S ez 
ember, ki annyi ajánlatok, alkudozások és ígé
retek iránt ezelőtt hajthatlan maradt, most az 
ifjú király’ szavaira keserves konyük' omlása 
között hangosan zokogott; ez ember , kit erő
szak és hatalom meg nem hódíthatott, most az 

! alig huszonkét éves Mátyás’ szelid beszédére 
j siránkozva borult a király’ lábaihoz, bocsána

tot s a múlt idők' elfelejtését könyörögvén, ö- 
rök hűséget és engedelmességet ígérvén. Sza- 

j vát szentül beváltotta. Mátyás javainak birto
kában hagyá őt, s igv vége lön a 28 évi cseh 
rablásoknak. Giskra követői részint hazájokba 

i tértek, részint a fegyvert letevén , földmivelők- 
ké levének; sokan a király’ szolgálatába sze- 
gődtek.

És itt kezdődik Kosztolán története.
1465-dik év táján Mátyás király a Hor

vátországban elhatalmasodott s engedetlen Fran- 
gepán grófok’ fenyítésére, vagy mint némely- 
lyek akarják, a törökök megtámadására menvén, 
útközben Székesfehérvárra tért. Ezen kedves 
emlékű helyen kissé nyugodván, az akkori szo
kás szerint daliás játékokat rendezett, mikben 
szépen tűnt ki Szvela nevezetű cseh harcznok. 
Ez valami kétszázad magával a király’ seregé
ben zsoldért szolgált s vitézsége által tisztele
tet szerzett magának ; hanem emlékébe tűnvén 
a hajdani regényes kóborélet és korlátlanul zsar
nokoskodó hatalom, kimondhatlan vágy és só
várgás lepé meg elvadult kebelét az élvezett 
zsivanyörömek után , lerázni kívánta nyakáról

Mátyásnak szigorú fenyítékét s rendtartását, 
miért is alázattal járult a nagy királyhoz s el- 
bocsáttatásaért könyörge , mert-— úgymond— 
jelen táborozásban semmi kilátás sem nyílik 
gazdag ragadmányra. Mátyástól tagadó választ 
nyert, részint, mert az éles tekintetű ifjú ál- 
tallátá a csehek’ szándokát , részint mert há
borús időben szüksége volt bajnokokra. Midőn 
tehát a bátor sereg tova húzódnék a horvát 
határok felé, Szvela cseh társival együtt egy 
éjszakán megszökött, és Pozson meg Nyitra 
megyét dúlva barangolá be.

Ez időben Fridrik német császár valami 
hétezer cseh vitézeket, kik magokat testvérek
nek nevezék , bocsátott el a szolgálatból, fel
biztatván őket, hogy Mátyás távollétében ha
zánkat pusztítanák el. Szvela Nvitrában elfog
lalván a király’ várdáját (mellyről a történetek
ben itt tétetik első említés) Kosztolánt, ezen 
cseh testvérek’ vezérlését örömmel vállalá ma
gára , kik Morvából Magyarországba jővén, Po
zson’ tájékára szállottak. Itten Nagyszombat
nak megrohanásáról tanakodtak, mellvnek el
foglalása valóban sükerülendett vala , ha Pod- 
maniczky Balázs a városnak elöljáróit a vész 
felöl eleve nem tudósítja. Ezen ember, mint a 
cseh testvéreknek egyik századosa, Morvában 
széltében ragadozott, de honában azt tenni vo
nakodván, elhagyá czimboráil, Nagyszombatba 
ment és nem csekély szolgálatot tön a polgá
roknak , mert midőn a csehek más napra ott 
teremnének s a várost felkérnék, hatalmas szó
val véré le a rablók’ bátorságát, kik a várnak 
erpveli bevételét nem remélvén , Kosztolánboz 
szállottak s a szent Vitusz’ templomát egv jeles 
erősséggé alakíták, azt falakkal s kétszeres ár- 
kolással, nem különben fakerítéssel körülve- 
vén. — És ekkor vevék kezdetüket a megújult 
rablások, gyújtogatások, gyilkolások, mik visz- 
szaidézék s fölülhaladák Giskrának vészteli ide
jét. Hamuvá porladoztak a helységek, sivatag
gá pusztultak a virító tájak, siralommá válto
zók a békés népnek Öröme: ki menekülni akart, 
messze a hegyek’ erdeibe kellett szöknie. — A 
merre szép hajadonok s hű nők lakának, ott 
erőszak és rablás elmulhallanul megtörtént; 
Kosztolánban számos erényes hölgy leié vég
veszedelmét. És elégedetlenül zajgott minden
felé a nép szava , hogy mig a király idegen 
föld hódításáért fárad , tulajdon országát el
veszni engedi; mig ő, dicsvágyának engedvén, 
messze tartományokat fölkeres, önnön hű népe 
vérében fetreng s segélyt nem nyer.

Alig érkezett a király Zágrábba s már is 
hírül vévé Szvela’ rablásait. Tüstént visszave
zeti tehát seregét, Esztergomnál átkél a Dunán, 
s Kosztolánt villámsebesen bekeríti. — Zajos 
lakoma és poharazás között ült a latorvezér , 
kedvére mulatozván a rablott leányokkal s dő-
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zsölő czimborákkal , — neveié a magyarhad’ kö
zeledtét,— de midőn Mátyásnak neve üté meg 
füleit, a telt pohár kiesék véráztatta kezéből, 
az ijedelem’ sápadtsága fődé el arczát és — 
szökni kívánt minden áron. Mikor tehát a Vág 
völgye fölött kiterjedt az éjnek sötétsége, nagy 
vigyázattal a várban levő élőfákat lefürészelte- 
t i , az árkolások fölött hamarjában egy hidat 
szerkeszt össze és katonáival egyetemben az 
erdőkbe illan, nem hagyván többet a várban 
300 harczosnál és 200 szerencsétlen nősze
mélynél.— Észrevevén Mátyás a tolvajok’ el- 
surranását, űzőbe véteti azokat, 250-et elfo
gat , többeket lemészároltat. A parasztok szin
te fegyvert, ragadának és az erdők’ rejtekeit 
fölkeresvén , az éhségtől kínzott cseheket le- 
Öldösék. Maga Szvela is ide s tova tébolyog- 
ván, ó túrái favágókra bukkant, s nagy jutalmat 
ígért nekiek, hahogy őt Morvába vezetendik ; 
hanem ezek a rablóvezért megkötözve vivék 
Szénás Lászlóhoz, a csejtei várnak parancsno
kához , ki őt Mátyáshoz küldé. Ó turaiak ezen 
szolgálatukért Mátyástól szabadságokkal ruház- 
tattak föl, mikkel mai napig dicsekszenek. A 
király elé vezettetvén Szvela, sírva kért ke
gyelmet, mire Mátyás: nemde többször intet
telek— úgy mond — hogy boszuló karjaimat 
ki nem fogod kerülhetni? te nem jobbultál, — 
most lakolj. Általadé tehát a vétkeseket Ma
gyar Balázsnak, a rettenetesnek, ki a vár előtt 
sorjában 253 akasztófát emeltetett, ezekre az 
elfogattakat fiiggeszteté, középbe emelkedet- 
tebb helyen Szvelát, jobbra a kelyhesek pap
ját, balra pedig Szvela’ fegyvernökét rendel
vén. E rémítő látványra a várban levők ke
gyelemre megadák magukat s térdelve kíméle
tért esdekeltek. Mátyás ezeket a szigorú Czo- 
bor Mihálynak, akkoron Budavár’ parancsnoká
nak adá hatalmába, ki a foglyokat a Dunán 
Budára szállítván , a Zsigmond által építtetett 
csonka toronyba záratá ; hanem sokalván az ál
taluk elköltendő eleséget, éjszakánkint titkon 
nyolczat nyolczat, nagy követ köttetvén kinek 
kinek nyakába, a Dunába fojtatott, miglen 
mindnyájan elfogynának. Kosztolán pedig szét- 
dúlatott s többé jelentékeny várrá nem emel
kedett, — sorsa különben a török háborúkban 
az lévén a helységnek, melly Csejtének s az 
egész Yágvölgynek. — Tartozik a csejtei ura
dalomhoz.

Mai napon Kosztolánnak 1267 lakosa van, 
kik közöl 1105 kath. 10 evang. és 151 zsidó. 
Vidéke gyönyörködtető , .kivált nyugat felől, 
földje meglehetős. Fekszik Nagyszombathoz két 
órányira.

BENCZÚR MIKLÓS.

.Adjatok bort szomjazó ajkamra, 
Tüzfolyamként lángzót, égetőt, 

Melly fölgyujtsa, s álmából kirázza, 
Mint orkán, a szunnyadó velőt.

Adjatok bort tűznél égetőbbet,
Olly tiatót, mint villámok’ heve, 

Mellynek lángján fölriadt agyamban 
Elhamvadjon a bu’ éjjele.

Adjatok bort villámnál hatóbbat, 
Fényeset, mint hajnal’ csillaga, 

Hogy meglássam csepje’ tükörében , 
Mint derül föl képed , oh haza !

Adjatok bort csillagnál fényesbet,
Égőt, mint az Isten' napja é g , 

Mellynek játszi tiszta súgarában
Tükröződjék egy hűbb nemzedék.

Adjatok bort nem mint nap sugárzót, 
De sötétet mint átok s vihar,

Melly éjével mindent elborítson,
A mi e hazának vészt akar.

TALABÉR.

■ 3 ? : SZ3ML3.
A gyönyörű tavaszi napok kedvderítőleg 

hatnak az ember’ keblére. Hálafohászt emel 
kiki a teremtőhöz , s a lég’ szárnyasai karda- 
loznak köröttünk. Nem is hall ember egyebet, 
mint a falura költözöttek’ sűrű nevezgetését, 
kiket sem a közelgető Lisztmagasztosság , sem 
a némellyekre nézve még énnél is hatóbb ló
versenyláz városunkban tovább tartani nem bír. 
Családostul takarodnak el naponta szép höl
gyeink jószágaikba, hová hadd kisérjék élőkét 
Hygiea , Fortuna s a . . .  Honderű. Ez fogja meg
vinni nekiek a szép Pest’ utánoki merengését, 
ezer szórakodásokban keresett vigaszát, ama 
szűnni nem tudó életmozgást , melly nagyobb 
városok' sajátja, s azon rendiden küzdést a 
nemzetiségért, melly Pest városát egy idő óta 
annyira bélyegzi, mikép e tekintetbeni sajátsá
gosságra nézve párját európai városok közt 
nem tudjuk. És ezt napisajtónknak köszönhetni 
nagyára, melly ha komoly hivatásának nem is 
mindig és mindenben, de e részben csakugyan 
majdnem kivétel nélkül megfelelni törekszik. 
Ma j d n e m kivétel nélkül mondók, mert csak 
létezik ittott orgánuma nyilvánosságnak ollyan, 
melly ollykor nemzetiebb irányoknak is gátul 
szegülni czéloz. És nem csak a magyarodás 
lobogója a z , mit kalauzul kitűzött magának a 

1 lelkesb journalistika, hanem egy átalános hala-
3



dás mindenben mi rendet, ízlést, biztosságot 
és társasági kényelmet föltétez, mindenben mi
ben nemzetünk és kivált fővárosunk hátrama
radt. És illyennek vallja magát derekabb tár
saival együtt a Honderű, e pályán haladt ő 
eddig is, s fog haladni mindig.

Mondók hogy „falura kell menni“ a jel
szó, bármerre nézsz , hová azok, kiket a sors 
örökös városiakká kárhoztatott, nem mehetvén, 
más árnyékos ligeteket keresnek föl, kipóto- 
landók a falusi örömek’ sóvárgott élveit. E hő 
sóvárgás a szabadba olly költői szabadságnak 
van aztán alávetve , hogy kik pereputyostul a 
krisztinaváros’ porfellegében, vagy a mindig 
népesedő új Pest’ homokbuczkái közt üthetik 
föl sátrukat, szentül hiszik, hogy falun nya
ralnak, s csak amúgy kevélyen nézik le szú
nyoghonolt forró szobáikból azokat, kik olly- 
kor jól kiviaszkolt tágas pesti termeik’ kelle
mes hüvességét az úgynevezett szép természet’ 
becseivel — vulgo zölddel— fölcserélgetni sze
retik. Kivételt azonban minden szabály enged, 
mert a városerdő’, zugliget’ és budai hegyek' 
nyári lakai mind a kilátás’ nagyszerűsége, mind 
a lég’ illatos balzsama, de különösen a tájregé- 
nvesség által igenigen meglepők, kielégítők.... 
és falusiak. Ide látod maholnap seregleni Bu
dapest’ lakóinak nagy részét, árnyékot, fris 
léget és zöld gyepet vadászva. E tekintetben 
azonban nem igen haladnak városink, mert 
Pesten mint Budán alig készül évenkint egykét 
c s i n o s  lak. Egyike a legkényelmesb elrende
zésű, legizlésteljesb építészem, s legbájolóbb 
helyzetű majoroknak azonban a Bartl ur által 
épített s általunk futólag minap is említett új 
nyári lak, a városerdőbeni Fischerház’ szom
szédságában , nem messze a Herminakápolná- 
hoz. Tágas , pompás peristvl fog szolgálni ven
déglői helyül a földszinti oszlopzatok közt, ki
nézéssel egy csinosan rendezett kertbe ; mig a 
széles balconnal diszlő első emelet— hová egy 
pompás szabású kettős lépcsőzet vezet— nyá
ri vendégeket fog elszállásolni. Vendéglő, czuk- 
rász és a legdúsabb virágház fogja ellátni ké 
nyelmeiket, mig az első emelet fölé emelkedő 
hetven egynéhány fokú hágcsó csinos pavillon- 
ba vezet, melly egyikét a legbájolóbb kilátá
soknak ajánlja. Mi több, az utak is, mellyek 
e nyári lakhoz vezetnek, jók, mit nem mond
hatni e l , fájdalom ! másokról. Ideje lenne illy 
városnak mint Budapest, (végre legalább) leg
közelebbi mulató helyeihez jó utakkal bírnia. A 
zugligetbe , svábhegyre , Orczykertbe stb ve
zető utak a legpogányabbak, legveszedelmes- 
bek. S hát még a rettentő por, melly az úgy 
nevezett zöldet olly kiállhatlanul elszürkíti, 
hogy midőn kiérkezel, azt hiszed molnárlegény
vagy, annyira deres mindened.

E tekintetben több főfő és közép ren-

dü úrnők és urak által vagyunk felszólítva , 
arra bírni az illetőket, hogy hordoztassanak 
szét iveket, mellyekre szívesen, jegyzendik föl 
neveik és áldozataikat mindazok, kik legalább 
a városerdő’ kellemeit por nélkül élvezni sze
retnék. Minélfogva annak rende szerint felszó
lítjuk az illető hatóságot, szíveskedjék ezen mi- 
kint tüdők és szemek úgy ruha és kalapokra 
nézve is igen kívánatos reformot mennél sü- 
kerdúsabban életbe léptetni; mert azon eset
ben ha ezt azok, kiket illet, tenni elmulaszta
nák, kénytelenek leszünk a kedves delnők’ *) 
kívánaténak hódolandók , magunk megkísérteni 
e rendőri eljárást, melly hogy hivatásunk’ kö
rén túl esik, tagadni senki nem fogja.

— A fönnevezett Bartlházban több csinos 
szállás lévén kiadó — a zöldben nyaralni kívá
nók azt minden órán megtekinthetik ; ajánlásul 
szolgál az is, hogy lépcsőzet és tornácz a leg
szebb virágokkal diszítendvék.

— Liszt Ferencz f. hó 28-kán érkezik és 
30-kán adja első hangversenyét a nagy redout- 
teremben. Jegyeket Treichlinger müárusnál még 
kaphatni, bárha nagyon kapósak. Elsler Fan- 
nyról is mondják hogy j ő ; vájjon mellvik szín
házba ? Hihetőleg a németbe.

— Tehetségdús fiatal művész Dozsnai Ká- 
roly ur — ki a művészet hazajat Itáliát tanul- / 
va bejárta — még több év előtt elkészítő vala 
jeles Lisztünk’ életnagyságu szobrát, s azt új
ra Összealakítni szándékozván , megtekintés vé
gett hihetőleg a n. casino’ teremébe helyzendi.
A derék honi művész a nemz. museumnak szán
ta e müvet, melly — kivált ha a hires zenehős 
el van találva — mindenesetre érdekes egy a- 
domány.

— Ugyanezen Fiatal művész Belgrád’ kul
csainak Hunyady László általi átadását (László 
királynak) olajba festé s a dicsért képpel idei 
mükiállításunkat gazdagítni óhajtja.

1) Megint egy új szó , mellyel előállni bátorko
dunk, s merészebb minden eddigi újításinknál.
A franczia D a m e  szó, melly nem asszonyt, ha
nem förangubb nőt, nemes asszonyt jelent, ed
dig visszaadva nem leven, kénytelenek voltunk 
a szép és tiszteletteljes M a d a m e  czimet a dur
va és pórias,asszonyommal magyarítni. Ha d e l 
nő (e két szóból: d e l i  és nő  összetéve) elfo
gadtatnék d a m e helyett, akkor a m a d a m e  
czimet d e 1 n ő m mel igen csinosan lehetne ki
tenni. Ajánlák ezt i s : d a 1 n a , ( d a l i á s  n ö) mi , 
inkább megközelítné a da  me szó’ értelmét, 
melly az nőknél , mi a Chevalier — Rittet a fér
fiaknál. Azonban hiszen a d e l i s é g  s d a l i a  s- 
s á g  nem épen minden rokonságnélkUli eszmék; 
ez inkább belső amaz külsőre vonatkozva. A 
szó merésznek látszik, mert új, mondja csak kiki 
egypárszor el naponkint, egykét hét alatt hozzá 
szokik. Probatum est. Sz.
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tési könyv— a Becsben lakó Cattera szobrász ál
tal készült magyar királyok’ szobraira—a nemz. 
casinoban még mindig aláírásokra nyitva áll. A 
12 szoborból álló gyűjtemény igen szép díszít
mény ül szolgáland bármelly salonnak is ; ajánl
juk azt olvasóink' figyelmébe.

— Múlt napokban fegyvergyakorlási tré
fája volt a derék polgári katonaságnak. Köny- 
nvü lovasok , magyar gyalogok és lövészek a 
Rákoson, huszárok pedig az e czélra kibérelt 
Podmaniczky-kertben műkodtenek, mintha bi
zony a magyar hadaknak még fegyvergyakor
lási mulatságoknál is elkülönözködniök kellene. 
A városerdő mögötti Rákodon azonban nagy
számú nézőség sereglelt össze egyikén a leg
szebb napoknak, és öröm volt látni kivált a 
szép nemzeti díszöltönyt és hallani a magyar 
parancsszót, mellv derék századosuk Emmer
ling ur’ ajkairól amúgy katonásan lepergett. 
Nagy hiba volt és igenigen jellemzi a rendőr
ségi rendetlenséget r miszerint a városerdőbül 
Bákosra vezető sánczkapuk’ korlátfái jóval az
előtt hogy a közönség vagy katonaság eloszlott 
Volna , bezáratván , minden kocsinak a Rókusz 
felőli vonalhoz kellett a legrettenetesb homok- 
buczkák, posvánvok és nyakveszélyek között 
lekerülni. Illy törökös közönyösség minden 
iránt mi rendhez csak messzünnen is hason
lít, bizonyosan inkább bizonyítja, mint akármi, 
ázsiai származásunk' valódiságát.

— Napokban a Csónakda’ több tagjai né
hány megterhelt csónakkal eveztek át a szép 
Margitszigetbe. A ballast, mellyet vinni sze
rencséjük volt, a legkedvesb , legszebb, leg- 
irigylendőbb minden ballastok közt ... néhány 
szép asszony és leány vala. A daliák csinos 
evezőkkel, a delnők pedig tarka napernyőkkel 
vezérelték a különböző elemeket olly szeren
csésen , hogy e vízi tréfát nyarunk’ folytában 
ismételni óhajtják. A sziget a tavasz' legfrisebb 
palástját öltötte föl, mellyet virágok’ tarkasá
ga himezget. A napokban esett langyos eső bü- 
szerként lepte meg a földet, és ez színeinek 
legtavasziabbját öltötte föl örömében.

— Múlt pénteken tartották választmányi 
ülésüket a Concordia tagjai, a rákövetkezett 
szombaton pedig az ez idei (termekbeni) utósó 
dalárdát, mellvben a Pestről Bécsbe költöző 
Dolezsalek Antal úrtól, ez élvdús intézet’ ala
pítójától több hálás kifakadások között érzé
keny búcsút vettenek. D. A. urat fényesb ha
tású körökbe szólítja végzete, melly városun
kat s kivált— kiknek olly soká fáradhatlan aty- 
jok vala — a vakokat egyikétől a legéletreva
lóbb, legműveltebb lelkű, és legemberszere- 
tőbb férfiaknak fosztja meg, de kisérni fogja 
ő t— bárhova vigye szerencsés csillaga — a

jók’ elismerése, az igazságosak’ méltánya — s 
a kielégítő öntudat. A dalárda— mint más ze- 
nészeti érdekek is megsinylik távoztát.

— A magányosak’ termeibeni estvélvek 
gyérülnek ugyan, azonban múlt héten egy pár
szor összesítve volt a nagy világ. Így múlt csü
törtökön fényes teremekben mulattak gr. Batt
hyány Imre nmgánál, hol társalkodás, zene, 
théázás és vacsora éjfél utánig váltották föl 
egymást, fűszerezve különösen a lelkes házinő 
— meg a legszeretetreméltóbb nőgyermekek’ 
kellemes társalgása által.

— Érdekes üdvezlővers jelent meg Re- 
piczky János honunkfiától, Nádor ő fenségé
hez, arab nyelven, magyar fordítással. A szer
zemény egyszerű, de költői, a képek keletie
sen szendék, a stil pedig sajátos és nemes. 
Kár hogy a csillag alatti arab sorokat nem ma
gyarázta meg szerző, kinek — ha szabad e kis 
munkából Ítélni— annyira birtokában van a ne
héz arab nyelv , hogy szinte kívánatos volna 
őt az egyetemnél keleti nyelvek’ tanárául hasz
nálni.

— Színházunk Zuelma czimü drámát ho
zott, megnyitni az új bérletet, mellynek több 
szerencsét kívánunk, semmint tapaszlalt maga 
a megnyitó előadás, mellyről többet Thaliánk- 
ban. A színház naponta gyérebben látogattatik, 
mi természetes. Szép tavaszi estvék ellen csu
pán új és érdekes előadásokat lehet a mérleg
be tenni. Egyébiránt mondják, hogy vendége
kül több jelesek váratnak. Vederemo.

— Fáy András ur egy illően mérsékelt han
gú czikket közölt színházi javítások’ ügyében a 
Divatlap’ hasábjain. Az értekezés inkább ap
róságok mint radical reform körül forog; azok 
közt — addig is mig hasonló irányú czikket la
punk is netán közlene — magunk is mindjárt 
aláírjuk többi közt azt is , miszerint az előadás 
alatt és utáni kihívások — mint más komolyabb 
színházaknál — nálunk is eltöröltessenek. Minő 
csapás volna ez az úgynevezett Paradicsom
nak , honnan vezérlik a magasból a halandók’ 
sorsát!

— Mondják a hírlapok, hogy Petőfi ur 
drámáját visszavette, mert nem akarták azt bér
szünetben adni. Nem kívánjuk itt fejtegetni, 
igazságos kivánat-e szerzőktől egy ollyan, melly 
ha állana — soha de soha bérfolyamban egy 
új eredeti drámát sem lehetne fölhozni (melly 
körülmény a világnak egy színpadán sem lé
tezik), azonban azt valóban fájlaljuk, hogy a- 
zon fiatal irócskának — kit egyket lap erőnek 
erejével első rendű zseni gyanánt akar Euró
pának feltukmálni — ezen érdekesb mezőni be- 
koszönthelését ez által hátráltatta az igazgató
ság. Petőfi ur egy sokat igérö költői tehetség
gel bíró újoncz, bár annak, mit tőle eddigelő
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bírunk, nagyobb fele ki nem allja a bírálatot. 
P. ur pedig jóval többre vihetné , ha túlzó ba
rátai s egykét majomszeretetü lap el nem hi
tette volna vele, hogy ő mór a költői zsenik 
netovábbja. A színházak’ közönsége bajosabban 
megvesztegethető. Kár volt őt ettől bár egy 
óráig is elzárni, mert illy drámailag parlag iro
dalomban mindenkinek— ki csak legtávulabb re
ményre jogosíthat — édesörömest kell rést nyit
ni , hogy erejét megkísérthesse. Hogy pedig P. 
ur más mezőn, mint mondók, szép költői tehet
séggel Ion megáldva , azt kétségbe vonni senki 
nem akarja. Azért Hyaena és .Tigris for ever!

— W o l f  ur, húsvét óta a nemzeti szín
ház’tenoristája, nem sokára megérkezik.— Igaz
ság szerint már itt kellene lennie, azonban a- 
zon körülmény. hogy — mint a Sp. írja — 
Wolf ur f. hó 5-kén fogadá el a kér. katho- 
lika egyház' szent sakrarnentomát, ő magassá
ga Metternich herczegnő’ jelenlétében, vala
mint azon másik, miszerint ép olly igéző mint 
gazdag arájával e hó' 20-kán fog összekelni, 
szolgáljanak mentségéül késedelmének.

— A hangászegylet’ pártfogása alatt álló 
énekiskola részvényesei múlt vasárnap közgyű
lést tártának, mellynek főtárgyait számadás
vizsgálat és tisztújítás tevék.

— Megjelent Them K. urnák Sujánszkv’ 
ur’ költeményére írt Gyűl  de dal a.  Szöveg 
és dallam egyenlőn csinosak , kedvesek.

—A budapesti kisdedóvók dicséretes buz
galommal folytatják időnkint eszmecsere-gyű
léseiket , mellvek’ utóbbika múlt vasárnap tar
tatott. Tárgyát e gyűléseknek magán belügyi 
előterjesztéseken kívül értekezések’ felolvasása 
teszi a kisdedóvás' köréből, s azoknak hozzá
szólás által vitatgatása. Hogy e modor fölöt
tébb eredménydús az eszmék’ fejlesztése , tisz
tázása , nézetek’ öszpontosításában, tagadni 
senki sem fogja.

— Előttünk a honi izraeliták között 
magyar nyelvet terjesztő pesti egylet alap
szabályai A derék egylet.' alakulásának in
doka olly alkalom’ életbe léptetése, melly ál
tal a fölserdült és iskolákból kilépett izraeli
ták azt, mit eddig a magyar nyelvre nézve el
mulasztottak, kipótolhassák. Czélja a magyar 
nyelvet és irodalmat a honi izraeliták közt ter
jeszteni, s alkalmat nyújtani kezdőknek első 
oktatás és útmutatásra , előrehaladtaknak pedig 
további kiművelésre. Ezt elérendő az egylet: 
kezdők’ számára tanítóról gondoskodik, minden 
magyar hírlapot tart, magyar könyvtárt alapít, 
szállásán kizárólag a magyart teszi társalgási 
nyelvvé, ugyanott felolvasásokat s szavalato
kat rendez magyar classicusokból s a szépmü- 
vészetek’ s hasznos tudományok’ köréből, s vé
gül izraelita magyar Írókat munkáik’ kiadásá
ban gyámolít, a magyar nyelvben kitűnő ifja-

kát pedig jutalmakkal buzdítja. Az egylet ala
kultát föltétező tagszám 300. Minden tag 4 
pflot fizet évenkint, három esztendeig. Szállá
sa d. u. 2 órától 8-ig lesz nyitva. Ki ne üdve- 
zelné a jeles egyletet az egygvéolvadás’ e szép 
terén legszivesb Örömmel, ki ne kívánna vi
rágzást, sikert illy czéloknak, amilyeket az 
idő’ s nemzet’ kívánságát megértő derék pesti 
izraeliták magok elé tüzének? — Lapunk ko- 
ronkint szives készséggel fogja ezentúl is olva
sóival közleni e czélszerii egylet mozgalmait.

— A megyervemlék’ alaptőkéjének növe
lésére szánt előadás— ha a h i v a t a l o s  tu
dósítás ismét nem ámít, ma lesz, adatik pedig 
a P e l e s k e i  n ó t á r i u s .  Legyen az előadás 
ma, vagy máskor, ezt a közönség’ adakozó fi
gyelmébe ajánljuk.

—- Kik vagy a zongorázásban, vagy az 
olasz nyelvben alapos, tanszerii oktatást nyer
ni óhajtanak, azoknak a kitűnő zenemüveltségü 
s születeti olasz P o i z e  Il i  urat, mint derék 
zongora- s nyelvtanítót lelkismerelesen ajánl
hatjuk. Lakását megtudhatni hivatalunkban.

— Fővárosunkban színi előadásokra mü- 
kédvelőtársaság alakult. Van már vagy 30 tag
ja. Elnöke Telekv László gr.; Igazgatója Vahot 
Imre; rendező-tanítója Szentpétery; pénztár
noka, Obernyik ; jegyzője Klée urak. A jöve
delmek jótékony czélokra szánvák. Első elő
adását a nemzeti színházban adja, — ott-e a 
többit is, vagy tán Budán, hol illyes műked
velői színi mulatságok tán czélszerübbek s ok- 
adolhatóbbak lennének— nem tudjuk, a P. 
Divatlap erről nem szólván.

— Fővárosi egvletink’ száma egvgyel sza- 
porult. Ugyanis mintegy 500 cseléd egyesült 
jövőjének biztosítására. Szándékuk bérükből 
évenkint valamicskét félretenni, az ekkép ala
kulandó tőkécskét kamatoztatni, s e kamatból 
szolgálatra tehetlen vagy beteg lagtársaikat se- 
gítni. A melly tag becsületesen nem viseli ma
gát, a kedvezményhezi jogát elveszti. Az alap
szabályok’kidolgozására az egylet Kossuth urat 
kérte meg, ki azt szives örömest tenni igérke- 
zék; a pénz' kezelésére azonban a pesti taka
rékpénztárat tanácslá megkéretm.

— P e c z  ur, a nemzeti színház’ volt te
noristája Bécsbe ment vendégszerepekre. Az 
U. szerint legelőször Suppé’ új operájában ,A 
vidéki lányka' fog föllépni a Wien melletti szín
házban. Glück auf!

— Jókay ur K é t  g y á m- a  nem felelt 
meg a közönség’ igényeinek, s egész csöndes
ségben megbukott. Az egész mü nem egyéb , 
mint kopott anyagokból összetoldozott zagyva
lék ; mellynek sem meséje, sem szerkezete, 
sőt beférczelt sói dit elménzségei sem újak, 
erkölcsi iránya pedig a legkárhozatosb. Tha- 
liánk majd bővebben taglalja jövő számban. Az
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utósó felvonást már nem győzé elvárni a kö
zönség s a darabtól m e g i n d u l t — haza fe
lé. Nem hiszszük , hogy az igazgatóság bérszü
netre méltatta volna e müvet, ha valószínűleg 
rázúdítandott újabb nyers fölszólalásokat kike
rülni nem óhajt, mellv nyerseségek’ árát az
tán a bérlő közönség fizeti meg, a l e gv i l á 
gosabb osztó igazság’ dicséretes elve szerint.

— A pesti magyar polgárőrhad balsorsba I 
jutott szegény társai’ fölsegélésére ,segélvdíj- 
intézet’-et tervez alapítani. A főtöke évenkinti 
részvények' utján fog összeszereztetni, kezde- 
lékül pedig — s egyszersmind felséges kirá
lyunk névnapi örömünnepét részükről is meg- 
ülendök — e czélra múlt vasárnap fényes es
télyt rendezett a nevezett őrhad a redoutter- 
mekben , melly igen számos látogatóknak ör- 
vende. A pestbudai magyar őrhadak’ zeneka
rai, s a nemzeti színház’ kardalnokai felváltva 
működének. Ez utósók’ magyar dallamai, mint 
képzelhető , legnagyobb tetszésben részesültek. 
Sikert kívánunk a derék őrhad’ emberszerető 
fáradozásainak.

—■ Megjelent Hanák’ T e r m é s z e t r a j z á 
nak 3-dik füzete, mellyben az emlösek’ leírása 
folvtattatik. Ajánljuk e közhasznú tankönyvet 
átalában az olvasóvilág; különösen pedig szü
lők s nevelőknek gyermekeik s növendékeik 
számára. Egy füzet’ ára szinetlen ábrákkal 36, 
színesekkel 51 kr. p. p.

— Szemlénk azon örömünnep’ megemlí
tésével vesz búcsút olvasóitól, mellvnek ő fel
sége koronás királyunk’ becses névnapja lön 
örvendetes oka , s melly a budai várban kivált 
fényesen lön megülve. Az egyházak’ híveinek 
buzgó imázása közben, hol az Összes hivatal
világ legfénvesb díszöltözékben jelen volt, künn 
a fővárosi polgári s királyi hadak tisztelgének 
üdvlövéseikkel. A legszebb idő mosolygott ez 
Örömnapra.

M e c r o l o g .  Kösztiszteletü s szerete- 
tü protomedicus dr. Stáhly Ignácz ő ngát ke
mény csapás sujtá. Legidősb fiát, Székesfe
hérvár’ érdemteljes főorvosát halál által elvesz
tő. Az ünnepélyes gyászszertartás húsvéthétfőn 
tartatott a ferencziek’ templomában. A társa
ság’ színe gyűlt össze gvászkiséretül, s nem 
egy könyteli szem bizonyító a mélyen szomo
rodott atyának, mikép a mondhatlan vesztesé
get , melly őt éré, méltányolni tudják. E meg
ható részvét legjobb kezességéül szolgált an
nak, miszerint az itteni lakosságnál a Stahly 
név s a vigasz’ angyala egvjelentőségüeknek 
tartatnak. P. Z.

— ARAD, tavaszhó' 10. Több jeles pol
gártársainkat, kik a józan szellemben haladás’ 
üdvös eszméjével mind inkább kezdenek meg
barátkozni, múlt hó’ utófelében egy különösen 
szép tárgy, a magyar p o l g á r ő r h a d  mi
kénti fölállítása foglalatoskodtatott. Eleinte, 
beállási díj, képesség, egyenruha, alapszabá
lyok stb tisztába hozva nem lévén , a szent ügy’ 
kivihetősége kevés reménynyel biztatott ben
nünket, mindezen akadályok azonban találé
kony elmék közremunkálása által félregördít- 
tetve, az eleinte szétágazott vélemények utóbb, 
bár nem valami testvérileg , összeölefkezve, a 
jeles ügybarátok’ vitatkozása, magyar polgár 
örhadunk’ léte vagy nemléte’ hamleti kérdését 
szerencsésen egy jótékony l e g y e  n-nel dön
tötte el. Őrhadunk’ alakulása után fontos kér
désekül maradtak még fenn: bel- vagy külhoni 
kelméből készíttessenek-e az egyenruhák; és 
az izraelitákat, kik Örömmel kívántak volna őr- 
hadban szolgálhatásért bármelly tehert elvál
lalni, s eziránt tavaszhó’ 22-kén egy minden te
kintetben jól szerkezeti s közjogi szempontból 
értelmesen indokolt folyamodványt is nyújtottak 
a választmánynak, be lehet-e venni polgárőr
hadunkba? Mivel az őrhadi egyének’ sorában 
n é h á n y  védegyleti tagok is akadtak, kiket 
az adott szó’ szentsége honi kelmék’ pártolásá
ra kötelez , az első kérdés' eldöntése szinte ne- 
hezecskének tetszett, mígnem e nehézséget a 
nagyobb rész ,intelligentiá'-ja, miszerint abrün- 
ni posztó olcsóbb is jobb is mint a gácsi, e- 
gyenruháut brünni posztó' vétele által kívánta 
elhárítani. E rendkívül h a z a f i a s  határzatot 
azonban az Életképek 9-dik füzetében valaki 
meglehetősen ,kormos* magyarsággal csakha
mar kipoetizálta, s ez okozta egy részben azt, 
hogv a határozat azonnal kitöröltetett s a már 
ki is alkudott külföldi fölött honi kelme nyert 
elsőséget. Mi az utóbbi kérdést illeti, nem hagy
hatjuk említés nélkül több őrhadi tagok azon 
emberbaráti kebelből fakadt nyilatkozatát , mi
szerint ők, ha izraelitákra a magyar őrhadba 
állás' kötelessége ki nem terjesztetik, készek a 
különben dicséretes vállalat’ létesítésére adott 
pénzöszveget visszavéve, a polgárőrhadból ki
lépni ; mig másfelől csak szánalommal emlékez
hetünk azon egyptomi sötétségben íapogatódzó 
urfélékröl, kik illyesmit az izraeliták’ őrhadba 
állása’ esetére szándékoztak vala cselekedni. 
Hosszas vitatkozás után a polgárok’ többsége 
diadalmaskodott, azaz, a minden jóra szépre 
olly szives készséggel hajló izraeliták azon ok- 

i ból, hogy az aradi polgárok nem akarnak el- 
I sők lenni polgárjogok’ osztogatásában, nem
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Ítéltettek méltóknak a magyar polgárőrhadba 
fölvétetni. Mi, csekély fölfogásunk szerint, az 
efféle őrhadak’ használata nemzeti ünnepélyekre 
s nem vélhető szükség’ esetén város’ oltalmára 
lévén főleg irányozva, tehát a katonáskodás 
egyesegyedül csak ,kötelesség‘-et nem pedig 
egyszersmind ,jog‘-ot is föltételezvén , nem tud
juk elgondolni, mi joggal ajándékoztattak azon 
különben nem polgár egyének is, kik őrhadi 
zászló alá állani szíveskedtek ; talán azzal, hogy 
bár nem polgárok , joguk van a várost védeni 
s önköltségükön készített díszöltönyben , vala
hányszor az ezredesnek kedve szottyan, egy 
az értelmiségben náluk talán alantabb álló em
berese’ vezérlete alatt kirukkolni ?.... hiszen u- 
raim! ez minden egyéb, csak jog nem; vagy 
az őrhadban katonáskodók egyszerre polgárjo
got nyernek ?.... hegedült erről szent Dávid. Ö- 
nök tehát, szeretett polgártársaim! mikor az 
izraelitákat városunk' védelme’ kötelessége alól 
említett okuknál fogva kivonni elhatározták , 
mély bölcsességgel azt bizonyították b e , hogy 
a jog és kötelesség’ eszméjével sehogy sem 
szeretnek — tisztában lenni. — Nagy ba j, az 
igaz ; de még sem akkora , mint az lenne , ha 
önöknek még ötödiziglen, utódai sem követes- 
kedhetnének. Szállja meg önöket, ha nem az 
igazság , legalább a méltányosság' angyala; gon
dolataik tatárországában pedig , ho l, úgy lát
szik , jelenleg tökéletes éjfél van, ha nem nap- 
palodik is, adja az ég, valahára legalább haj- 
nalodjék! POGÁNY ELEK.

— TÁLYA, tavaszhó’ 10. Városunkról 
önnek becses lapjában, ki figyelemmel kisérem 
érdekes hasábjait, legalább eddig nem olvasék 
semmit. De hiába, mi érdekest is lehetne vá
rosunk felől önnek bájos s kecses olvasónőivel 
közleni, hiszen nálunk nincs casino, nincs szín
ház , — kivevén ha néha szerencséltet látoga
tásával egy vándorszinésztársaság , — nincs sé
tatér , ritkán vannak estélyek, annál kevesbbé 
pedig regélyek, nem hallani itt csillámló salo- 
nok’ élvezetes mulatságairól. Tálya a rósz szü
retek' következtében, — mert hegyaljai város 
lévén azokban központosítja minden reményeit, 
eladósodott épületeiben rongált rendellen s min
den csínnélküli város. Épületei között talán 
legdíszesb Breczenheim herczegünk’ szüreti lak
helye , hol szüret’ alkalmával sok főrangú ven
dégeket fogad el.

Belsejét tehát, mennyire lehete, röviden 
leirám. Mit mondjak hölgyeiről ? mint hogy ma
gyarok, védegyleti öltönyeket hordanak. Nem 
hagyhatom mindazálfal említés nélkül a Kárpát 
tövéről nyáron át itt mulató, honi érzelmű, s 
ön lapjainak egyik serény olvasónéját a bájos 
0 Luizat, ki fesztelen s vidor kedélyű tár
salgása által kedves élvezetet nyújt nekünk 
tályaiaknak.

Többet nem irok most, hanem ha ön s 
nyájas olvasónői rósz néven nem veendik, fes
tői s regényes rövid leírásával városunk vidé
kének nem sokára bátor leendek szolgálni. ‘) 

VÁRHEGYI LÁSZLÓ.

— —

T H A L I A .

Tavaszhó' 14. Zu el ma, ered. dr. 4 flvb. 
Irta Ko c s i  H o r v á t h  Z s i g mo n d .  Bérszü
netben. Először. Mentői több eredeti drámát 
látunk megjelenni színpadunkon, annál világosb 
lesz a szomorú tény, mikép a hatalmas Iste
nek e tekintetben nem mosolyogtak a magyar 
múzsának. Zuelmába egy szép maronita hölgy
be Kalembég libanoni alvezér bele szeret, épen 
mint Ingomár Partheniába. Az szelíd és keresz
tény , ez pogány és harczias. Kalembég vi
szont szeretve lévén, Zuelma oda hagyja aty
ját, s kedvesét önkénytesen követve, atyját 
Zodik Emirt kétségbe ejti. Ez megtámadja o- 
rozva Kalembéget, s ennek hiveitől elfogatva 
tömlöczbe vettetik, de később Kalembégtől — 
ki őt részére kiengesztelé •— szabaddá téteten
dő, a vitéz Kalembég’ kedvéért sultánilag hi
vatalától megfosztott Sinán basa, meg a kezére 
dolgozó tömlöcztartó által ármányosan ráfeze- 
detik , s levelet ír leányának, melly őt Kelem- 
bég ellen forralva annyira viszi, hogy ez min
den további kérdezősködés nélkül, ha vájjon 
igaz-e a dolog vagy sem, karjai közé' dől ked
vesének s színlett enyelgések közt áldöfi. Ek
kor jön az atya és mások , a dolgot, perse egy 
kissé későn, felvilágosítni. A fő mese ebből áll. 
Zuelma egy gyöngén utánozott Parthenia. Bélé 
szeret a hős Kalembe, pantofli alá teszi őt mint 
Parthenia, saját vallására akarja őt papucsoz- 
n i , mint Parthenia , magyarázatot tart barátné- 
jának , hogy mi legyen a szerelem ? épen mint 
Parthenia (kivevén Halm’ szép költészetét) stb.

Kalembég egy érdektelen Ingomár, ki min
den öt perezben változik, akar is nem is, ön
álló is nem is, Sidi Dahár urnák az Ulemák’ 
legpiszkosabbjának, legönzőbbikének fütyölése 
után tánczol, noha ezt nem tisztelheti, fukar 
önzését keresztülnézi. Kalembég’ jelleme más 
különben nemes és sok szépre fogékony, de 
Örökös habozása gyermekes.

Zodik Emirben is sok logikátlanság lap
pang. Elein sehogy sem akarja hinni, hogy Ka
lembég nem rabolta el erővel Zuelmát, pedig 
azt mi házánál történt, csak tudhatta volna. 
Nyíltan lovagias jelleméhez sem illett orozva

1) Csinos, mulattató modorban s kellő rövidséggel 
írva, igen szívesen veszi A szerk.

(7'
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sütni ellenére fegyverét hátulról , s végre a 
tömloczbeni kissé eikoptatott ármánytaktikávali 
rászedetése — épen azon perczben midőn a de
rék Kalembéget ismerni tanulta s vele kibé
külni kénvteték — olly megért korú és tapasz
talása lovagnál vagy épen hihetetlen, vagy 
megint gyermekes.

Abd-omár’ alakja még legérdekesb s leg- 
következetesben rajzolt az egészben. A sza
bad lelkű arab lovag itt az ellenzék'' elvét kép
viseli , miként az igenigen túlzó színekkel el
torzított Ulema is a hierarchia’ bűneit látszik 
ostorozni akarni — mellyek létezhetnek illy a- 
lakban t a l á n  Romában, de semmi esetre sem 
Magyarországon. Aztán átalában, korunkban 
főleg arra kellene törekedniük drámaíróinknak, 
hogy nemzeti irányú drámákkal lépjenek föl. 
Csodálni lehet hogy szerző— ki, mint tudjuk, 
fiatal és jóakarattal teljes — ez ínycsiklándón 
háládatos kellék után czélozni nem vágyott.

Mi legyen továbbá jelen drámának erköl
csi iránya, nem tudjuk, hanem ha a vegyes há
zasságok’ veszélyes voltát kimutatni, mire, bá
tor a szabadelvű ib lovag’ jóslata is czélozni 
látszik — ki Kalemoég’ szerelméből annak vesz
tét jósolja—hogy a hierarchiát korbácsló szer
ző is czélzott volna, alig hihetjük. Legfőbb 
drámai hibája e műnek az, hogy cselekvénye 
igen kevés ,. bonyolodás nincs, a részleteknek 
egy drámai czél felé törekvése hiányzik s az 
egész Zuelma átalában nem annyiban dráma, 
semmint egy dialogizált kicsiny episodocskája 
a török-maronita zavaroknak. És a stil sem 
költői s a szellem sem keleties; mert egy két 
olly phrasis min-ő az: mit mondjak? mit tudom 
én? Allah Kherim?“s a sok Allah’ szolgája, 
meg a fülsértő disharmonia még nem teszi ke
letiessé költeményünket, ha a szellem, melly 
alakjaink’ jellemét, tetteit és gondolatait kelle
ne hogy át meg át hassa, nem keleties, nem 
bensőleg sajátlagos. Legjobban sikerült szerző
nek Sinan pasa’ jellemrajza , Sidi-Dahár’ tel- 
hetlenségének vázolata, kivevén ezekben is 
azt, mi túlságba megy és nevettet. Valamint a 
keleti népnek gyáva szolgaisága, nagyainak 
zsarnoksága, s a köztük is mint mindenütt u- 
ralkodó cselszovénvkedés — bár nem új színek
kel— de hü ecsettel vázolvák. A dialogok áta
lában huzamosak és unalmat okozók, mi sokat 
fogott tenni a darab’ tetszetlenségére. Dolgok, 
mellyek oda nem valók, huzamosan kezeltet
nek— illyen az egész consulokkali conferen- 
cziásdi — mig ellenben némelly igen szükséges 
dolgokat feledett okadolni szerző. Feledte többi 
közt tudtunkra adni azt is, hogy mimódon esett 
bele Sinan basa a verembe, mellyet Kalembég- 
nek ás vala ?

Mi az előadást illeti, az ahhoz képest, hogy

a közbejött nagvhét miatti szünnapok elég időt 
adnak vala készületre, meglehetős hanyag volt. 
Készületlenség több jelenéseken, mikint szerep 
nemtudás a sok ferde kitételben mutatkozott. 
Nem tudtunk megbarátkozni a costümekkel sem. 
Hunyady László vagy Bánk bán’ paszomántos 
fehér palástjai a libanoni hátakra bajosan, scót 
kendők pedig nyakaikra épen nem illettek. Az 
orosz hatalmasság’ képviselőjét pedig figyel
meztetjük, mikép a libanon' vidékén sokkal 
melegebb az égalj, semhogy lovászmesteri téli 
bekesben megjelenését motiválhatná Sz. ur. Ki
vétel gyanánt Egressy Gábor urat nevezzük, 
ki az érdekes jellemrajzu arab lovagot mind 
külsőleg mind bensőleg valódi drámái alakká 
képezni bírta. A szép L. R. k. a.’ öltözékei bá- 
jolók valának, valamint gyönyörű kis lába és 
libanoni czédertermete a legszebb formákban 
mutatkozhatának.— Végre, ha e darab ismét
lésre kerül, tetemes rövidítésekre lesz szükség.

Végül, bérlők általi több oldalróli felszó
lítás’ nyomán mi is kénytelenek vagyunk, mint 
azt más lapok is tevék, nem helyeselni az igaz
gatóság' azon eljárását, miszerint az új bérlet
folyamot bérszünettel nyitá meg. E figyelmet
lenségnek egyszersmind taktikátlansága ki is 
tűnt, mert a darab üres páholyok előtt lön e- 
lőadva. P. H. L.

Tavaszhó’ 15. Li nda.  E kedves zenemű 
ismét megtölté a színházat. Előadva azonban 
nem volt szokott praecisióval , a működők'leg
többjei nem valának egészen hangjoknál, igy 
péld. F ü r e d v  uron ez igen észrevehető va
la. Hesz  k. a. még mindig igen félénken éne
kei, s torkát összeszorítva , mi által hangja ter
mészetes teljességéből is veszt, s reszketeggé 
is válik. Azonban 2-dik felvonásbani kettősda
lát Sch. asszonysággal ismételni vala kényte
len. Benza  ur is lankadtabb volt, kivált elein
te. Ré s z i  er  ur kellemes, érthető, s már is 
meglehetősen biztos énekével annyira behizel- 
gé magát a hallgatók’ fülébe, hogy az a re
ményteljes ifjú hang mellett R. ur’ játékbeli 
teljes újonczságát feledve, őt számtalanszor 
megtapsolná. R. ur’ hangjában, tisztaságán kí
vül, kellem, lágyság, erő és bensőség egyesül, 
melly előnyök ha jobban kifejlenek, közönsé
günk' kedvenczévé tehetik R. urat. Azonban 
jó lesz ha énekbeli stúdiuma mellett R. ur a 
mimicában is veend leczkéket, s legalább a 
legelső s legszükségesb színpadi mozgásokban 
otthonosulni törekszik. A közönség’ buzdító 
tapsai szolgáljanak újabb Ösztönül szép tehet
ségei’ kiművelésére. — A legjobbat végül hagy
va , Schodelné assz.’ drámai énekét, s elraga
dó játékát kivált a hires őrülési jelenetben, kö
telességünk még megemlíteni, melly ma is mint 
mindig fénypontja volt az egész előadásnak.



— 16. Ma r i ,  e g y  a n y a  a n é p b ő l ,
másodszor. — ÜY.

DIVATKÖRI UTASÍTÓ.

Legkedveltebb kelmék reggeli felöltönyek- 
hez a keletindiai koczkás selyem, kék földdel, 
barna vagy zöld földön fehér tojáskörökkel, 
vagy háromszögekkel, s néha kigyócsíkok, 
széles lángok vagy apró pettyekkel, mellvek 
öt sort képeznek, s e sorok alul legszéleseb
bek, az ötödik sorig folyvást finomulnak, mig 
a következő öt sor ismét szélessel kezdődik s 
igy tovább. Aztán jön a fényes tafota, chinai 
rajzokkal. Ezeken széles tafotacsíkok vannak , 
mellyeken apró fényes atlaczcsíkocskák futnak 
végig, elevenebb színűek mint maga a szövet; 
aztán egy más tarka csík ezer gyöngéd s sze
szélyes árnyazatu, mellynek közepén lombos 
chinarosa-füzér nyúlik végig, mi ezen új kel
mét igen kedvessé s csinossá teszi. Továbbá a 
pompás újdonságok közt látni még francziakék 
s tavaszzöld tafotát, széles csíkokkal, mellye- 
ket széles fehér atlaczcsík választ el egymás
tól, mellvek közt ismét egy gyöngéd égkék 
vagy világos zöld vonalka fut el ; néha e csí
kok szeszélyes czikkczakkokban kalandoznak a 
szöveten. Ifjú lánykáknál a rózsaszín és kék 
tafota fehér csíkokkal érdemli az elsőséget. A 
gyapjumousselin nem fog viseltetni; Helyét kecs
keszőr szövet s gaze de laine pótolandják. Egy 
új kelme pedig a nankint lesz megbuktatandó , 
s ez a fényes gyapjutafota, s a száltafota (taf- 
fetas-fil).

Mi a ruhák’ szabását illeti, átalános szabá
lyok helyett inkább ismét leírunk egypár öltö
zéket a legújabb franczia minták szerint.

Egy pompás francziakék olasz tafota ru
hán, apró fehér atlaczcsíkokkal öt sor ó frank 

! szalagszegélyzet ál l , melly a ruhát mint antik 
bársonycsík szegélyzi, s fokonkint keskenyül, 
úgy hogy az alul jó széles szalag fölül a csí
pőknél már csak felényi szélességű, ezenmind- 
kétfelől ó frank módra rendezett szalag’ felső 
széle könnyű fehér paszománttal jelöltetik meg. 
Ezen leirt ruha síma. derekú. A mell’ két olda
lán két kellemes gallér fekszik. mellyek ha- 

' sonlag ófrankmód sorozott kék szalaggal diszít- 
vék. Az egészen síma ujjak könyökesek, s á 
la Louis XV patkószerűleg kivágvák. E kivá
gás, mellv arravaló, hogy a fehér alujj kilás
sák, szalaggal van ékítve.

Egy pompadourtafotából készült felruha, 
rózsa és zöld csíkokkal, elül a szoknyán s de
rékon finom gyöngyrojtokkal volt ékítve; az 
egyenes nyílású á la musquetaire ujjak csak a-
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lig értek a könyökön alul, s a finom csipke 
alsó ujjat látni engedék.

Leírunk továbbá egy átlátszó kelméjü ru
hát árnyalt s tarkaszövetü kék s barnaszinü 
gaze de laine-ből, négy magas kicsipkézett 
röpkével (volants), mellyeket egy új paszomán- 
tozás ölel körül, apró, lapos, a ruha’ színével 
egyező árnyalt fonatka' (natte) alakjában. A 
ránczolt derék á la vierge nyílású, s kis övvel 
van ellátva; az ujjak félhosszuak. — E szerint 
úgy látszik , hogy a derekak simán fognak még 
viseltetni, s vagy gallérral, vagy egyenesen, 
mint a férfimellények, nyílnak meg elül, hogy 
alóluk a fehér előingecske’ csinos hímzése, 
vagy a gazdag csipke mellfodor kitűnjék. Né
ha a derék a vállakon ránczokba szedetik , s 
kéveidomban egy kis keskeny övbe szélesül ki. 
Az ujjak leggyakrabban rövidek lesznek, mert 
a himzetek inkább mint valaha , divatban álla
nak , s e rövid ujjak alól a szép fehér tarlatan- 
ujjak egész csinosságukban előtűnhetnek.

A röpkék’ divatideje újra földerült; egy 
könnyű kelméjü ruhára négy öt föl fog rakatni 
e nyáron ; igen sok ruha lesz símán (au passé) 
hímezve , mások csipkepaszománttal ékítve.

A gyermeköltözékek is sokkal kedvesbek, 
csinosbak most, mint ezelőtt, midőn egy öt 
éves kis gyermek ha föl lön Öltöztetve , mint 
egy kis ősz liliput nézett k i , s a kis lányka 
valódi vén banya alakot öltött; ma a gyerme
keknek öltözetükön is megismerni a gyerme
ket s természetes elfogultlanságuk minden ru- 
hadarabjokon megismerszik. Kis fiúcskák me- 
xicoi á la Louis XY ujjaskákat viselnek, bár- 
sonybul vagy szép gyöngyszürke casbmirból, 
bársonynyal s paszomántozással ékítve. Ezek 
igen széles, csinos nadrágcsa fölött nyílnak szét, 
melly nadrág nem sokkal ér leebb, mint tér
den alul, hogy a kamaslit s fényes czipőt látni 
lehessen. Mások lovagzubbonyt viselnek, melly 
szép növésüket igen kiemeli. — Az apró leány
kák becses , legyezőidomban nyíló ruhácskába 
öltöznek, és csinos phantasieköpenykékbe , 
vagy fehér rukácskába , au passé gyapothim- 
zéssel.

Napernyőket látni Párisban, mellyek’ ele- 
| fántcsont nyele bársonynyal van bevonva, s 
I aranynyal zománczozva. Franczia divatlapok 

kétlik hogy ez újítás kedvességre vergődjék, s 
nem találnak benne semmi ízlést.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.
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A SZÍV’VILÁGÁBÓL.

IV . SZERELEM É S ÖNÖSSÉG.
A szeretetnek rellenében az ö n ö s s é g  

áll. Ezek az emberi természet’ két rugóji, 
mellyek egymással folytonos harczban ál
lanak. Az ember önösségben született. De 
az anyának meleg szíve alatt nyugovók; 
tehát még mi egyébnek is, az önzésen kí
vül, kellett veleszületnie. Az első táplá
lékkal , melly neki nyujtatott, egy nemesb 
mag lön szivébe ültetve. A mint világra 
jő, az első, mi benne megmozzan — szük
séglet , tehát önérzés, s ez túlnyomó az 
egész életen át. Szüksége kielégíttetik; a 
szeretet teszi azt, a gyöngédség tárja e- 
léje karjait. Az anyai emlőn szunyád el és 
ébred föl. így termékenyíttetik meg a ne
mesb mag. Megtanulja magát másokban és 
másokkal érzeni, élete mindenütt idegenbe 
fonódik. A szeretet ápolja öt s kiséri mé
lyebben be az életbe. Hogy’ ne fejlődnék 
az ki benne, s hogy’ ne nyerne mindin
kább tulnyomóságot az önösség fölött! Le- 

| hetséges-e, hogy valaha lénye’ legesleg-j 
bensöbbjeig önzővé válhassék? — midőn 
legelőször lehetne azzá, midőn a világ meg
nyílik előtte kincseivel, kedve és örömei
vel, és az önzés igy szólítja meg : mindez 
tiéd lesz, ha leborulsz és imádni fogsz 
engemet; ekkor egy szerető lény lép elé
je, tiszta szemeiből magasb üdvélv sugár
zik reá, szivében egy csöndesb, de boldo
gabb világ nyílik fel előtte. Itt nincs töb
bé választás; akaratlanul vonza az öt ma- 
gához ; önkénytelenül kiált föl belsejében : 
enyém vagy és én tiéd, osztozzunk meg 

(Tj egymáson!

Az önösség tökéletesen csak az e- 
r é n y b e n gyűzetik le. Az erény tiszta ön- 
haszonnélkiiliség, szeretete a jónak, s ha
tás a jó mellett csupán azért, mert jó. E- 
rény előtt saját és idegen egyenlő, mert ö 
nem ismer sajátot. Az igaz és helyesnek 
mindenütt kell lennie, s ebben áll öröme. 
Ugyanezért az erény nehezen is elérhető. 
Nem östermészetünk az, hanem egy máso
dik, magasb, a szabadság’ müve. Csak ke
vés halandó éri el egész tisztaságában. Az 
önzéstelenség a szeretetben született az 
emberrel. A szeretet óv meg, hogy az em
berfaj’ legnagyobb részét meg ne vessük, 
s hogy a hideg egoismus minden szép és jó
val együtt minden életörömet is keblünk
ben el ne pusztítson. Szeretet engesztel 
ki ismét, ha az önzés’ bűnei föllázíták szi
vünket.

Ezért a szerelem hatalmas elögyakor- 
latánl szolgál az erénynek; általa mármeg- 
barátkozánk az erény’ szellemével, mie
lőtt magát ismernék. Szeretet nélkül tán 
egy ember sem volna erényes. Szerelem
ben kapja az ember első sejtelmét a lehe
tőségnek, magát minden önösségen fölül
emelni, szeretetben nyeri azon szellemi e- 
röt és irányt, melly arra megkivántatik.

Ha az önzéstőli mentességet abban 
helyezzük, miszerint minden viszony saját i 
énünkre elenyészik, és jóakaratunk’ bi
zonyítékaiban minmagunkat soha sem te
kintjük, hanem adunk az adás’ élvezete 
nélkül, s elfogadunk, hogy mások az adás’

j kéjét élvezzék, mellyet mi velők nem éré-

---------------------------------------------
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fzünk : illy értelemben, igaz, a szerelem 
sem egészen önzéstelen. Hiszenbenne min
den kölcsönös; az ö lénye minden egyol
dalúság által feldúlva lesz, legyen bár ez 
mindjárt a legtisztább önzéstelenség. Lét
kedv és öröm perse a szerelem’forrása ; de 
e kedv és örömbe az idegen léteinek bele 
kell vonzatnia. Mindkettőt feláldozzuk a 
szeretettnek, hogy azokat benne fölébresz- 
szük s tőle ismét visszavegyük. Az életvi
dámság áradjon át előbb szerelmesünk’ lel
kén, s aztán folylyon vissza mireánk. A 
szerelem a drága áldozatot is elfogadja, 
mellyetneki hozunk, mert a szeretett tárgy
ban az áldozás’ éde a vesztés’ fájdalmát 
fölülmúlja, mert az áldozásban mondhatla- 
nul boldog, s az ő boldogsága a másiké is.

Emília virágot nyújt Gyulájának, melly 
gondos ápolása alatt a legszebb teljíivé 
nyílott. Gyulának nem jutand eszébe ezt 
mondani : tartsd meg magadnak, úgyis sze
reted a virágokat, s ennek nyiltát is olly 
nehezen vártad. Nem ismerné a szerelmet, 
nem értené a szerető szív’ leggyöngédebb 
érzelmét, s e szivet mélyen sértené, ha 
ezt mondhatná. Elfogadja a virágot, nem 
mert kedveli azt; nem is egyedül azért, 
mert a szerelem’ záloga, a szerelem nem 
szorul biztosítékra, — ez még mind önzés 
volna — hanem azért, mert benne kéjtelve 
látja saját hü szerelme’ képét, mert Emí
liának örömére vált, azt az ő számára ne
velni, mert örömtelve látta annak szere
tettje’ számára nyílását, mert Emíliának 
legnagyobb öröme, hogy azt neki adhatja, 
s általa ekkép szólhat hozzá : igy szeret
lek én tégedet! Ki vétkelheti ezt azért, 
hogy ezen öröm az ő kedélyét is eltölti!

A  szerelem tehát örömek’ folytonos 
füzére, mellyek szívből szívbe mennek s 
mindig szellemiebben, dicsöültebben foly
nak át egyikből a másikba, megszűnés nél
kül. Édes törekvés a szerelem a másiknak 
minden élvet adni s önélvét csak ebben 
találni föl.

Annálfogva sem ment a szerelem min
den önösségtől, mennyiben az egyesültek’ 
közös érdekét, minden mások’ érdekének

eléje teszi. A szeretett’ boldogságának min
dent odaáldoz, ha erénynyel nem bir; csu
pán az erény önzetlen minden iránt, s eb
ben különbözik a szerelemtől. De nyers 
önzés mások’ ellenében olly kedélyekben 
sem lakhatik, mellyeket a szerelem ellá
gyított. Gyöngéd szelídséggel uralkodik ez 
az emberek’ egész életén és mozgalmain. 
Ki magát boldognak érzi, mint a szerelem 
boldogít, az másokat is boldogokká tenni 
törekszik. Ki gazdag, mint a szerelem gaz
dagít, annak az önzés’ csatái s szerencse- 
játékában nincs mit nyernie vagy vesztenie.

Önösségből soha sem válhatik szere
lem. Finomulhat az igen nagy mértékben; 
de szerelemig sohasem. Fölöltheti ez vagy 
amaz alakját a szerelemnek, de soha nem 
természetét. Mindig mégis csak a maga 
hasznát fogja keresni. Ki szeretett tárgya’ 
létének örvend, még azon meggyőződés’ 
híjával is, hogy szerettetik, azért még nem 
szeret. Talán csak ez örömet kívánja él
vezni. Szivét nem adja oda érte; azért az, 
mit szerelemnek nevez, csak érzékeinek 
játékszere. Ki szerelmesét nagy áldozattal 
boldogítni vágy, azért még nem szeret. Ezt 
>tán csak azért teszi, mert e látszólagos ön
zetlenségben tetszik önmagának; vagy tán, 
mert magát a szeretett előtt kitüntetni s a 
szivet, mellyre nem érdemes, mind szoro
sabban magához vonzani akarja, hogy a 
győzelem és bírás’ diadalát élvezze. Ez is 
merő önösség.

Ki igazán szeret, szeretettjének eléje 
magát sehogysem teszi. Nem iigyekszik ál
tala lenni valamivé, hanem mindenné ö- 
benne és vele. Jelességeit előtünteti a ked
ves előtt —• nem azért, hogy ez öt többre 
becsülje, hanem hogy magát azok’ szemlé
letében boldogabbnak érezze.

A szerelem semminemű önzést nem 
tűr. De, perse, nem sikerül neki egyszer
re, azt egészen legyőzni. Lassan lassan, 
a mint ömaga mind szabadabban kifejlede— 
zik, elenyésznek egyszersmind minden ön- 
érdekü viszonyok. Csak a képződő szere
lem ismer zavarokat és félreértéseket.

— —
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BALLADA.

Két árva testvér élt, költ5, mUvész,
Egymást szeretve szívből, végtelen;
Egyik borongó, mint az éji vész,
Másik szelíd, mint ifjú szerelem.
Az élet Üdvét veszték el talán ?
Olly szótlan ültek egymás oldalán.

Szól a borongó, s keble könnyű le t t ;
,,Az ég megadta minden vágyaim,
Hírt, fényt, babért szerzett a jő ecset,
Mind teljesültek ifjú álmaim,
Mit ész nem alkot, művész nem teremt; 
Enyém az ég' legszebbik szentje fenti."

És szól az ifjabb, a dalok’ fia:
,Nem énekeltem koszorútlanul,
Szent lángra gyűlt a lelketlen haza, 
Rabnemzetemröl a bilincs lehull;
S mi ennél szebb, egy h ö l g y  a koszorú.1 
Rá a mUvész lelkére száll ború.

Ki ö ? kiált, és halta egy nevet,
Hol elveszített mennye sülyed el. 
Testvérszerelmük átokká lehet; ,
Együtt reped két összeforrt kebel;
Öröm, remény, szív, lélek elhala —
A két testvér e g y  hölgyért lángola.

Mondjon le egyik, szólt a két rokon.
Láttál-e már éjfélt megállani ?
A szerelem zengett a húrokon,
Ezt rajzolák a művész álmai;
Szeretve hitte mindenik magát;
Vágd ketté égen a nap sugarát.

Menjünk a hölgyhez, szóltak, válaszért.
S érzelmet a hölgy kettőt nem talált,
Csak egynek adhat ő vérző babért,
Egy hozhat éltet, a másik halált.
Ki lesz a boldog, mellyik kárhozott ?
Néz —  szenved a hölgy —  nem határozott.

Utazzon egyik, szólt most a művész,
Maradj te honn, én évre elmegyek 
Feledni öt; idősebbé az ész.
De menj te majd, ha nem felejthetek.
Ha messze tőle elvesz életem;
Vedd nőül öt, s egy könnyet adj nekem.

S megy a rokon, mint árny, melly egyre vész, 
De szíve? . .  szíve fájni honn marad. 
Szerelme ég, mint láng, mit hord a vész,
A szív reped, de láncza nem szakad ;..
Nem oltja búját a tenger’ zaja:
Nincsen barát, nincs kedves, nincs haza!

De élt a költő otthonn boldogul,
Kiszítta, üdv, gyönyördús kebledet!

Feledve van, ki elment vándorul,
Eddig talán ő már kiszenvedett;
5 az üdv, a kéj legfelső pontra hág —
Ha sors sebet illy boldogságra vág ?!

Halvány utas kopog be év után ;
Hölgy és a költő sápad, mint halál.
6  volt, a m ű v é s z .  ,Váratlan talán?'
Illy némaság! szavakra nem talál.
Boldogra ég jobban szakadhat-e ?
,Elmúlt az év, menj most u t a z n i  t e !

Ég látja, én feledni nem bírok.
Örök szerelmem még forróbban ég,
Mért meg nem öltek távol a kínok ?
Halálom úgy boldoggá tenne' még,
De így a testvér testvér ostora :
Feledni őt én nem bírom soha!*

S ment most a .költő . . Holt a szép világ, 
Lantján a múltak boldogsága sír,
Keblén virult s hervadt legszebb virág,
É l t  e g y s z e r  — öt zárhatja már a sír.
És élte vész, rajt hervadás’ szele,
S a hölgy ? — a testvér boldog lesz vele.

És száll az é v ; a költő’ híre él,
De ö s szerelme s í r b a n  alszanak.
Halála fáj, de a mUvész remél,
De hajh, a hölgynek szíve m e g s z a k a d  !
Ki bánatot, szerelmet énekelt —
K ö l t ő  birá a megszakadt kebelt.

HIADOR.

—*§-><4*-—

A M Ű V É S Z  L E Á N Y A .
Eredeti beszély

BENEDEK JÓZSEFTŐL.
i.

,,Ki szeret, nem lehet boldogtalan, nem 
lehet nemtelen érzésű soha,“ — e szava
kat olvasá halkan Charlotte egy előtte nyit
va fekvő csinos kötető könyvből, elbámul
va, mint ki gyöngyöt talál a homokban, 
örömmosoly vonult át rózsaajkain; elan- 
dalodott ez édes mondaton, s önkénytelen 
illy eszmék lengék körül ártatlan lelkét: 
Tehát ki szeret, az boldog, — ki szeret, 
annak érzései szentek, mint a szerelem, 
mellyből származnak, tiszta érzelmei meg
nyitják a mennyország’ kapuit előtte, hon
nan üdvesség sugárzik a szerető kebelbe. 
Ki szeret, az nem lehet boldogtalan, — i-
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gen! az nem lehet boldogtalan ; — én sze
retem Leont, — s e  gondolatra, e névre 
elpirult önmagától, — mennyi édes örö
met, gyönyört szül ez eszme, milly boldo
gító e gondolat! érzem hogy szivem’e titka 
mennyei üdvet rejt magában. De ha ö nem 
szeret? hát hasztalan mosolyg felém? é-  
des szerelmet lehelő titkos szavai, mind 
kiszámított hazugságok lennének? nem, ö 
nem lehet ámító, illy nemtelen lélek nem

ment leányához s megszólítá:
— Kedves gyermekem, hagyj fel a re

gényolvasással, lásd, az nem jó neked —
E megszólításra egészen megrezzent 

a szép hölgy, mint kit édes álmaiból fel— 
költenek; ijedten becsapá az előtte fekvő 
nyitott könyvet, s el akarta hirtelen rejteni.

— Nem, kedves atyám! nem olvastam 
most! — felelt fejét rázva, s atyja’ kezét 
me gcsókolá.

!

lakhatik olly szép testben; ö igen csinos 
ifjú, s tán szeret, azért nevez kedves kis 
Charlottejának; de ha hűtlen lenne? — 
nem, hisz az van itt Írva, hogy : ki szeret, 
nem lehet nemtelen érzésű soha. Hát a 
hűtlenség és hazug ámítás nem bün-e ? — 
Eh! de mi jut eszembe?hisz’ csak néhány
szor láttam öt, s mindössze csak kétszer 
beszéltem vele. S ö nem is vallá még meg, 
hogy szeret; hogy is szeretné egy sze
gény festő’ leányát. Én is mindig olly hi
degen feleltem szavaira, — de hát illenék-e, 
tovább vele mulatni? Tudja Isten, ha öt lá
tom, minden csep vér arczomba szőkéi, és 
reszketek, félek szemeimet a földről föle
melni, s szívem hallhatón ver, mindez ta
lán a szerelem. Igen, én szeretem Leont, 
s boldog vagyok; de ezt se ö, se senki 
meg ne tudja, mert elsülyednék szégyen- 
letemben. — Hát szégyen szeretni? hisz’ 
atyámat, anyámat is szeretem, miért ne Le
ont is ? ö olly kedves. De jó Isten, hát a- 
zon fiatal, ki az utczán mindig utánam jő 
és sóhajt? — Szegény! — én öt sajnálom. 
Talán belém szerelmes ? hisz’ egyébért 
miért is kisérgetne? Öt nem, egyedül Le
ont imádja e szív titkos némaságában; — 
ha öt nem ismerém előbb , talán tudnám 
szeretni ez ifjút, hisz’ olly szelíd és sze
rény, meg sem mer szólítani soha, és ha 
néha az ablak alatt elmegy, fölpillant, mint 
ki az éghez fohászt emel, szemei köny- 
nyel megtelnek s csöndesen tovább megy. 
Sajnálom öt, de szívemet egyedül Leon fog
ja bírni, s boldog vagyok, mert szeretek.

E gondolatokba annyira elmerülni lát
szott Charlotte, mikép a szobába belépő 
atyját sem vette észre, ki egészen közel

— Sőt annyira elmerültél édes leá
nyom, hogy észre sem vetted bejöttemet ; 
van két percze hogy itt állok előtted, s 
mégsem láttál. — Ne olvass kedves Char- 
lottem annyi regényt s költeményt, lásd, 
nem való az még olly fiatalnak mint te ; 
egész ábrándozó s méla kezdesz lenni. 
Gyakran a virágból is mérget lehet méz 
helyett szívni, s te még nem tudod azt ki
választani, A regényeket is érett észszel 
kell olvasni, midőn meg tudjuk különböz
tetni az életet az ábrándtól, költeményt a 
valótól. Te gyermek vagy még, s külön
ben is heves szenvedélyedet s tüzes kép
zeletedet nemhogy higgasztaná a regény- 
olvasás, sőt nagyobb lángra gyújtja s any- 
nyira felhangolja érzésed’, hogy nem is
mervén még az életet, mindig az ábrán
dok’ egében fogsz tévelygeni, melly hidd 
el soha sem fogja a valódi boldogság’ ró
zsabimbóit számodra növelni, de igen a ke
serű csalódás s kora kétségbeesés’ tövise
it; azért fogadj szót, kedves gyermekem, 
s ne olvass annyi regényt.

— Ne foszsz meg lelkem jó atyám, 
ez ártatlan egyedüli örömemtől s mulatsá
gomtól; lásd csak könyveim s virágaim, 
mikkel társaloghatok; hadd meg őket to
vábbi barátimul! — szólt kéröleg Charlot
te, s hópuha kezecskéit egybe kapcsoló.

— Igen, legyen, —- felelt az öreg meg
lágyulva s leányát átölelé — legyen, én 
nem bánom, nem is akarlak tőle egészen 
eltiltani; de lásd, egy darab idő óta nem 
vagy olly víg, olly vidám kedélyű ; mintha 
valami titkot rejtenél; no ne ijedj meg, 
nem azért mondom, hisz’ jól tudom hogy 
nincs, de ugyan mi titka is lehetne az én

— ‘(7
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Charlottemnak előttem; mégis egy idő óta 
minden iránt olly közönbös vagy, mintha 
mellőznél minket szülőidet is, s mindig 
csak könyveidet buvod, —

— Ne szomoríts meg atyám, — szólt 
közbe a bájos angyal — kit szerethetnék 
jobban mint téged s anyámat? igen fájna, 
haragudnám enmagamra, ha illyes gyanúra 
akaratom ellen is okot adtam volna, pirul
nom kellene enmagamtól.

— Tudom kedves jó lélek, hogy sze
retsz minket, azért bocsáss meg, ha meg- 
sértélek, lásd öreg vagyok; — s megcsó
kold leánya’márványhomlokát. — No hagy
juk ezt. Charlotte, nem jösz a kertbe virá
gaidat megnézni? a rózsabimbók már mind 
kinyíltak, s a liliom is feselni kezd, — a 
fűszeres lég, a virágok’ illata, a madarak’ 
éneke, minden, minden olly kedves, csak 
téged várnak, csak te hiányzol közőliik.

■— Bocsáss meg kedves atyám, nem 
mehetek, ugy-e nem neheztelsz meg, lásd 
templomba kell mennem, — szóla a hölgy, 
kendőjét, fátyolét s imakönyvét elővéve.

Az öreg szótlan maradt; leült egy 
karszékbe, s míg leánya fölkészült, gon
dolatokba merüle.

— Megyek, atyáin! — mondá Char
lotte, s megcsókolá atyja’ kezét.

— Imádkozzál értem is kedves gyer
mekem ; — szólt az öreg, s akarata ellen 
egy köny tolult ősz szempilláira.

— Milly szép, milly bájoló e lány; — 
szent Isten tartsd meg öt, öreg napjaim’ 
egyedüli örömét, hanyatló éltem’ gyönyö
rét ; — felkiálta, és az ablakhoz ment s 
leánya után nézett, míg csak szemmel be- 
érheté.

E gyermekét forrón szerető atyaVan- 
loo Károly volt, a híres Vanloo művész- 
család’ egyik legnevezetesebb tagja.

Talán nem lesz érdektelen, ha megis
mertetem a nyájas olvasóval az egész csa
ládot. — E nevezetes müvészcsalád Fland
riából Eduseböl eredt, s a németalföldi 
iskolának több jeles képírót nevelt. Első 
volt János, ki magát igen kitünteté az arcz- 
képfestésben. Ennek fia Jakab, mint atyja’

tanítványa s mint fiatal kezdő 1663. Páris- 
ba ment, hol igen olcsó árért arczképeket 
festett, — fölötte gyorsan dolgozott, egy 
nap kettőt hármat is elvégze, s ritka eset 
volt, hogy ne talált volna. Mivel igen sze
gény vala, egykis pénz és hírre vágyván, 
kérte engednék meg, hogy az akkori ki
rályt XV. Lajost lefesthesse; de kérését 
megtagadták. Egyszer a királyt meglátta 
egy népünnepélyen, közelről jól megnéz
te, s emléke után XV. Lajost az eddigiek 
közt a leghívebben lerajzold. Midőn a ki
rály ezt meghallotta, a festőt magához hi- 
vatá, magát általa életnagyságban levéteté 
s öt a párisi müvészacademia’ tagjává ne
vezte. Meghalt 1670-b. Maradt egy fia La
jos, ki mint rajzoló s frescofestö igen ne
vezetes volt. Ennek két fia emelé nemzet
sége’ nevét azon fényre, mellyel az a mű
vészvilágban díszéig. Az idősebb János 
született Aixban 1684-b., híres történeti 
és arczképiró ; meghalt 1745. Hagyott négy 
fiút, egyik volt Károly András Fiilöp, Ber
linben udvari képiró; a másik Lajos Mi
hály, a spanyol király’ első képirója. Meg
halt 1771. — Más két fiai Jánosnak korán 
elhunytak. Vanloo Károly András, Vanloo 
Lajos’ második fia, János’ öcscse született 
Nizzában 1705-ben. Épen egyéves volt, mi
dőn Befwich marschall a várost ostromlot- 
ta. Mindjárt az osrom’ első óráiban anyja 
emlőitől élvévé, s bölcsőjébe tevén, a pin— 
czébe vitte s ott imádkozott vele. Egy 
perez múlva bomba szállt a házra s áttör
te a tetőt, s minden szobán át le a pinezé- 
be hatván, az ott álló bölcsöt szétrombol
ta. De Vanloo Károly elég csodálatosan már 
nem volt benne; János bátyja, ki öt igen 
szerété, a kisdedet karjára vette, hogy né 
sírjon, s a mellékpinczébe vitte. — így 
mentetett meg Károly a művészetnek.

Vanloo Károly, mint nevezetes törté
neti és tájfestö Párisban a müvészacade
mia’ tagja és tanára lett s mindenki előtt 
köztiszteletben s szeretetben állt. Ifjúságát 
szorgalomban s munkásságban tölté; azért 
nem volt ember ki öt nem kedvelte, nem 
becsülte volna. Később megnősülvén, csen-
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des házi életet élt, nyugalomban, megelé
gedéssel folytak napjai ; minden boldogsá
gát, örömét egyedül gyermekében, a bájos 
Charlotteban helyhezé. E leány volt bol
dogsága’ koronája, dicsőségének, élte’ ko
szorújának legfelségesebb virága, egyedüli 
kincse, gy émántja gazdag keblének. Elag
gott napjainak e gyermek vált vigasztaló, 
üdvet adó angyala; szerette is ő leányát, 
mint a dicsőséget, mellyért annyit küzde s 
fárada; — és nem hiába szerété öt, mert 
Charlotte jó gyermek volt, ártatlan, szelíd, 
nemes érzetii, szeretettel csüggött jó szü
lőin, kik őt bálványozák.

ír.

Szép volt Charlotte mint a legszebb, 
legvirágzóbb kor’ rózsabimbaja; — csak 
tizenhat tavasznak látta még illatos virá
gait, ártatlan mint mennyből alászállt an
gyal , kit Isten azért küld a földre, hogy 
Üdvezítöként egy bűvös szemsugárral ez
reket ragadjon ki a bűn’ örvényéből, s 
hogy egy édes mosolylyal számtalanokat 
az erény’ útjára vezessen; tiszta, mint a 
bérez’ virága, mellyet csak a harmat’ kris- 
tálygyöngye s a fénylő nap’ aranysugara 
csókolgat; gyönge mint nyári felhő, melly 
a hold’ ezüstös arcza fölött fátyolként le
beg; szende mint a völgy’ ölébe rejtezett 
ibolya; szép mint a teremtés’ első napja, 
mint az Alkotó’ gondolata, mint az üdve- 
ziiltek’ álma ; s jó mint az áldás’ malaszt- 
ja, mint az erény’ jutalma, mint az üdv’ 
boldogsága.

Ártatlan gyermek volt még; nem is
merte a világot, nem az életet. Minden vi
lága kedves szülői, könyvei s virágai vol
tak; nem ismert ö ezeken kívül senkit; 
nem voltak barátnői, mert azokat föllelé 
szülőiben, kiket kimondhatlanul szeretett; 
nem ismerte a nagyvárosi élet’ gyönyörét 
s mulatságait, mellyen örömeit olly drágán 
kell megfizetni; egyszerűen nevelkedett 
vallás és erényben; jószivü, nemeslelkü, 
de fölötte érzékeny vala : ha szülői roszul 
érzék magokat, ö már vigasztalhatlan volt; 
ha valakit sírni látott, ö is könyezett, a

nélkül hogy tudná miért; — ha regényt 
olvasott, mellyben szomorú események 
fejlődtek ki, ha a regény’ hőse elhalt vagy 
szerencsétlen lett, ö akarata ellen megsi- 
ratá azt, bárha jól tudta, hogy az csak köl
temény ; de mindez gyönge, érzékeny szi
vét, ingerlékeny érzelmeit s tüzes képze
lődését annyira fel tudá izgatni, hogy gyak
ran, mintha a legnagyobb szerencsétlen
ség érte volna, egész nap szomorú s bus 
vala. Illyenkor látva öt atyja, ki leányát 
nem egyszer kapta olvasás mellett könyez- 
ve vagy elmélázva, mindig ellenzé azt; 
mert sejdíté annak káros következéseit, 
fölötte aggódott leánya’ jövendőjén s áb
rándos melancholiáján, s azért mindig e- 
gyéb mulatságot kívánt neki szerezni s a 
könyvolvasást tilalmazá.

Egy idő óta Charlotte, nem mondhat
ni ugyan hogy bús, de magába zárkózó 
lett, szinte kerülé az embereket és sze
rette a magányt; gyakran sóhaj dagasztá 
liliomkeblét, gyakran elméláza vagy egy- 
kedvüleg leült s olvasott. Atyja ezt látta, 
s nem egyszer mondá nejének : asszony! 
meglásd, a könyvek’ olvasása ölendi meg 
gyermekünket. Nem gyanítá szegény öreg, 
hogy leányát a titkos szerelem’ lángja e- 
inészti; nem vélte, hogy Charlotte szerel
mes volna valakibe, hisz’ házukhoz senki 
sem járt.

Gyakran ment az agg művész’ leánya 
a templomba, mert ott látta először Leont, 
— kit csak e névről ismere — s midőn áj- 
tatos imáját végezve onnan kijött, ritka e- 
set volt, hogy ne találkozott volna vele, 
ki öt enyelgő beszélgetés közt mindig ha
za kiséré.

De volt még egy más ifjú is, ki tá
vúiról mindig követé lépteiket, ki forrón 
szerété, imádá Charlottet, de soha sem 
merte megszólítani. Ez ifjú Yalnoir Ar
mand volt, Páris’ egyik reménydus, méz- 
ajku fiatal költője.

Charlotte titkon szerette Leont, ki 
szép és müveit fiatal volt, szerette szive’ 
tiszta ártatlanságában; de nem merte azt 
fölfedezni, még szülői előtt sem ; önma-



gától elpirult, ha titkos szerelméről ábrán
dozott; s e néma szerelem volt oka ma
gába zártságának, epekedő sohajinak s bús
lakodó elmélázásának.

 ̂idáman jött haza Charlotte a tem
plomból, mert látta Leont, beszélt vele s 
magát boldognak érzé.

Leült az ablakba s megint olvasni kez
dett, mert atyja nem volt honn.

Néhány perez múlva ki akart az abla
kon tekinteni, — mert azon ismerős fia
talt, ki öt mindig távúiról kisérgetni szok
ta , ott látta most elmenni; de elbámult, 
midőn egy gyönyörű füzérkét látott maga 
előtt az ablak’ párkányán; nagy örömmel 
felfogta rózsaujjacskáival s nézegető az 
illatdus fúzérkét.

— Ezt bizonyosan ö tette ide -—gondolá 
magában — mert ö ment el az ablak alatt;
— szegény, — milly epedöleg nézett föl;
— sajnálom öt, — de nem tehetek róla,— 
hisz’ Leon birja már szivemet, egyedül Le
on, — ha ezer volna is, mind neki áldoz
nám, ő olly kedves, olly szeretetreméltó; 
ma is milly édesen kérdé : tudna-e ön, 
kedves Charlotte szeretni? Istenem, milly 
furcsa kérdés; hát hamég azt tudná,hogy 
épen ö az, kit szeretek! De milly szép e 
kis lüzér, — vanília, gyöngyvirág, vadró
zsa, narancsvirág és levele. — Bizonyosan 
virágnyelv szerint lesz egybe fűzve. De 
mit jelent a vadrózsa és a narancsvirág?
— Nem tudom, — megnézem a könyvben.

S elővett egy csinos kis könyvet.
Lássam mit mond virágnyelven a vad.  

r ó z s a  : Miért vonod meg tőlem szerel
med’? Milly furcsa, — mert más birja már.
— N a r a n c s v i r á g  : Ki nem mondha
tom, mint szeretlek. N a r a n c s l e v é l :  
Szerelmem tiszta és igaz, jutalmazd vi
szont szerelemmel. Milly szép. Szegény;
— talán nem tudja, hogy mást szeretek,— 
de azt senki se is tudja meg. Lássam mit 
mond a g y ö n g y v i r á g :  Milly rég hor
dom szivemben, oh kedves, szeretetremél
tó képedet. — Hát a vaní l i a  : — Látta
lak és szivein tiéd. — Mindjárt gondoltam, 
hogy' virágnyelv szerint van egybefiizve.

De ime egy kis rózsaszínű papirka is mel
lette. Mi van rá Írva? — Ez egy szó : 
S z e r e t l e k !  — aláírás : Armand.  Te
hát Armandnak híják; ö engem szeret; de 
mit tehetek, ha nem viszonozhatom? ha e- 
gyedül Leonért ég keblem néma szerel
mében. De ö nem tudja, hogy szivem csak 
érte é l! — Megvalljam neki ? Az nem ille
nék, nem, azt nem tenném sokért. Hát ha 
egy illy füzérrel megajándékoznám öt, — 
s ha érti a virágnyelvet, melly egyszers
mind a szerelmeseké is , — akkor megtu- 
dandja, hogy szeretem öt; — helyes; — 
e narancsvirágot levelével, e gyöngyvirá
got és vaníliát, a vadrózsa helyett pedig 
v i o l á t ,  melly azt mondja : — „Titkon 
szeretlek, de el ne árulj.14 egybefüzve, mi
dőn kijövök az egyházból, neki átadom.

Illy édes gondolatok közt, magában 
mosolygva, már előre örvendett Charlotte, 
hogy kedvesét milly szép füzérrel fogja 
meglepni; — s épen tovább akart olvasni, 
midőn az atyja a müvészacademiából haza 
jött, — kivel a kertbe kellett mennie, a vi
rágokat megtekinteni.

ni.

Pamlagán hevert d’ Aubigné Leon gróf, 
midőn a szolga bejelentő ’S alnoir Arman- 
dot, a fiatal költőt.

— Ah kedves barátom! — mi különös 
szerencse , mi hozta önt hozzám ? —■ kér- 
dé a gróf ülhelyé. öl felállva, s jobbját nyuj- 
tá a belépő fiatalnak, kinek sápadt arczán 
a szenvedés s benső fájdalom’ vihara vo
nult át, kinek egykor tüzes szemsugá- 
rai halvány mécslánggá változtak; levert 
volt az egykor vidám és mosolygó arcz; a 
bánat s fájdalom leforrázta onnét az ifjú
ság’ piros rózsáit. — A követelő üledék 
egy köszöntő gunymosolyt hazudott sá
padt ajkaira; — nem fogadta el a gróf 
jobbját, hanem keserű hangon e szavakat 
mondá:

— Kérdje inkább gróf ur, mi szeren
csétlenség űzött engem önhez, vagy e nyo- 
moru világba; mi ördög vezetett ide Páris- 
ba, hol minden becsületes, tiszta szív, egy
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rövid év alatt pokollá változik a nagyváro
si élet s keserű tapasztalás által. — Ne 
csodálkozzék gróf ur, hogy nem fogadtam 
el baráti jobbját, mert nem mint barát, ha
nem mint ellenségjöttem önhez, s mint el
lenség fogok távozni is.

— A fiatal költők mindig különczkö- 
dök szoktak lenni — esék szavába a gróf 
— azért föl sem veszem. De mi lelte önt? 
olly sápadt és levert, talán beteg? vagy 
fölötte sokat dolgozik?

— Igen, beteg vagyok, — de lelkem 
a z; —- szivemet a fájdalom mardossa, keb
lemet a szenvedés’ kínzó ördöge tanyául 
választá. — Eltalálta hogy beteg vagyok, 
s nincs orvos ki meg tudjon gyógyítani.

— Armand, ön bizonyosan szerelmes, 
azért olly ábrándos; — de mit is gondo
lok , költő szerelem , virágillat nélkül ? — 
Igen, olvastam önnek közelebbről megje
lent stanzáit és románczait; mondhatom 
felségesek; önt a szép hölgyek már is Pá- 
ris’ mézajku költőjének nevezik; — szinte 
irigylem.

— Ne irigyelje gróf ur! — a költő 
leikébe mártja tollát, vérző szíve’ gyön
gyeit hozza föl keble’ mélyiből, csakhogy 
egy hölgy’ szerelmét megnyerhesse, pá
lyabérül vagy koldusalamizsnaként, vagy 
hogy az utókor nevére bigyeszthesse ahal- 
hatlanság’ száraz koszorúját. — Minden 
szó a költő’ szenvedő lelkének tolmácsa, 
minden rend egy verése a szívnek, mellyet 
gyötrő szerelem’ lángja csaknem fölemészt, 
minden gondolat fájó lelkének tört darab
ja; — ezeket szereti a világ, ezekben gyö
nyörködik s ezekért tapsolja meg a köl
tőt, ki még szíve’ utósó csep vérét, síró 
lelke’ szaggatott foszlányait is kénytelen 
áruba bocsátani a világ’piaczára, csakhogy 
megnyerhessen egy hölgyszerelmet, csak
hogy egynéhány pénzdarabot koldulhasson, 
mivel eledelt, egy kevés elfedő rongyot 
vagy közelgő halálára koporsót vásárol
hasson, csakhogy egy kis tövises koszorút 
fűzhessen magának a hír’ mezejéről, vagy 
hogy egy nyomoru síroszlopot vehessen

magának előre az emlékezet’ temetőjében, 
melly megóhassa az örök feledés’ sötét 
poklától, honnét nincs feltámadás. Míg sok 
kéjenczek s gazdag, hatalmas urak nem a 
hölgy’ édes szerelmét, hanem magát a höl
gyet képesek magoknak megvásárlani ;míg 
a hír’ mezején a zsarnok, a honáruló, a 
gyilkos és rabló épen úgy szedi a halhat- 
lanság’ virágait, s épen úgy állítnak szob
rokat nekik az emlékezet’ üdvleldéjébe, 
mint akármelly jótevő királynak, halhatlan 
bölcsnek vagy költőnek, (vége következik.)

— —

EG Y K IS  LEÁNY HALÁLÁRA.
Miért zártad be szép emlény-szemed 
Mosolygó kelyhét, szende kis leány,
Nem is virítva illatár között 
Tündér korodnak bájos hajnalán ?

Ki sem nyíltál jól . .  és már elvirulsz ? 
Meghervasztott a mérges déli szél t 
Oh nem nyújt többé bíztató reményt 
A téged őrzött zöldellő levél.

Szétbomlott már a testvérkoszoru :
Nem mosolygasz ott mint emlénykeszál, 
Pedig, leányka, a zöld koszorú’
Virágbimbói közt legszebb valál.

Talán nem hullott harmat’ gyöngye rád 
Hajnal’ pirultán s késő éjfelen ? . .
Ágyadnál állt az édes jó anya 
S a fájdalomtól sírt ö szüntelen.

Sírodnál most is búsan fölzokog 
S nem szűnik égő könyet ejteni,
De nem látod te szentelt bánatát . .
Szavát a sir nem tudja érteni.

Szüntesd könyüzni, lányka, kedvesid’ . . 
Megszűntek úgyis szüd’ fájdalmai;
M őst boldogabb vagy mint a földiek . .
0  tt édesebbek lelked’ álmai.

Te most a mennynek kék ölén virulsz,
S emlékezetnek lengő fátyolén 
Gyakran tekintesz testvérid felé,
Kiket szerettél, szende kis leány 1

URHÁZY.
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ó 'j
a zeneesvleti

l ' J  VÁLTOZATOK
AZ ÉN RÉGI LISZTMAGASZTOSSÁGOM FÖLÖTT.

Saphir *tl. G.-iől 
W  '

n képes vagyok megbo
londulni, csak adjatok e- 
lőbb tárgyat, mellv mél
tó . hogy miatta az ember 
ildomosán megbolondul
jon !

Illven tárgy L i s z t !  
í\ Vasárnap márcz 1-sö- 

jen a zeneegyiei: teremben belém csapott a 
Liszt-villám; tele vagyok villanynyal, s sa
ját magamra illesztem a loll-villanyháritót, hogy 
általa a villám a papírba üssön !

L i s z t  úgy hatott rám, mint mennydör
gés a lankadtan szúnyadó növényre; fölrázott 
tompa apathiámból, lelkemet kikergeté minden- 
napiságunk bőr hüvelyéből.

A viszonyoknak , mellyekbe utóbbi időben 
hálózódtam , aljas- és póriassága undorral töl
te e l! Nincs mi kedvsujtóbb a világon, mint 
ha erő , bátorság és kedv szemben csak nyer
seség, ostobaság, érzetaljassággal találkozik, 
s a karok lehanyatlanak az ellenektőli undor 
miatt! Én keresztülkasul olly ványadt lettem, 
mint mi hysterikus’ övében a flanell.

Nem valék képes lelkemet, szivemet leg
kisebb izgalomba hozni, hiába látogatám az 
olcsó dicsőségek’ nyílt templomait, hogy ma
gamat megrázkódtassam; hideg, ványadt ma
radtam , semmit sem találtam, mi álizgasson, 
mi fölragadjon! Megnéztem és hallgattam vala
mennyi hírszobrot journalisticánk' olcsó papir- 
üdvleldéjében , s úgy találám, mikép azok car- 
rarai márvány helyett , egésséges, solid , egé
szen otthonsült — sajtból faragvák !

Haza tértem ez erőszakkal fólcsavarolt 
egynapi bálványoktól, és nem hoztam magam
mal egy szikra magasztosságot, nem a leghal
kabb utóhangját is szellemi avvagv csak érzé
ki ingerletnek ! Ez már mind ezerszer és job
ban meg volt, mindenütt hiányzik az ,,est Deus 
in nobis“, mind szép, szebb, jó és jobb, sőt 
igen jó , de nem gyújt föl, nem lángeszű, nem 
olly magas, hol az élő szellem a szellemnek 
megjelenik.

Megengedem mindezen, a pillanat szelé
től magasba kapott hírlapdáknak ezen egykis 
csillogásuk és hintázásukat, azt is megfogha- 
tónak találom, hogy ezren meg ezren elragad- 
tatvák, átvillanyozvák , hogy mint mi lázbete
gek a hírlapok' tarka szóvirágait élő alaknak 
s valónak nézik: engem, részemről, mindezen

lélek nélküli báb hidegen , fagyosan, mereven 
hagy ; mondom , magamról szólok , csekélyke , 
igénytelen, mitsem értő személyemről.

De L is z l akként jött lelkem fölé , mint 
regsugár a memnonszobor fölé, íolébredett az, 
megszólal, átrezdül, remeg, újra fónlebeg!

L i s z t  a zongora Columbusza! A zon
gorák már rég a világon voltak, de L i s z t  fe
dezte föl, mint kell odahajózni, hogyan Peruit 
kibányászni, a vad tast-okat civilisálni, megté- 
rítni, szelidítni, emberekké tenni!

Én nem mondom . hogy Li s z t  a l e g e l 
ső vagy l e g e s l e g e l s ő ,  sem hogy l e g 
j o b b  vagy l e g e s l e  gj óbb  zongorajátszó, 
mert egy emberosztály sem fekszik jelenleg 
olly sűrű rétegzetben láthártvánk előtt, mint a 
z o n g o r a j á t s z ó k , '  olly sűrűn . hogy közép- 
szinezetük s fokozataik egymásba folynak, s 
meg nem különböztethetők. Azt sem mondom: 
L i s z t  az e g y e t l e n  e l s ő ,  hanem azt mon
dom : L i s z t  az e l s ő  e g y e t l e n  a zon
gorán !

Senkit sem akarok evvel sérteni; más zon
goravirtuózok is víttak már tőlem ki dicséretet, 
teljesen érdemlett dicséretet; de ki játékával 
át meg átjárt. ki kedélyemből pattogó szikrá
kat csalt ki , idegeimet fölmagasztalá, érzel
mim árját partjain túlhajtá , szívem’ fölvont zsi
lipje megöl kedv és mámor rohanó árját fa- 
kaszta elő, ezt L i s z t  óta L i s z t i g  senki, 
csak L i s z t  tévé !

H a l l o t t a m  L i s z t e t ,  de azért még 
nem l á t t a m  ő t !

Mondják talán : . .L i s z t ’ játékában is van
nak foltok meglehet, a napban is vannak fol
tok , de sugára átmelegit, világa átáraszt, ál
dása körülölel engem, a világot, az emberisé
g e t ,— mig foltjai csak a távcsövek’ számára 
vannak ! A kritika foltgolyója a gyapot, man- 
chester foltjaira, de nem a napéira való!

L i s z t  ugv áll más zongorajátszókhoz, 
mintáz é l ő f o r r á s  egy piaczi kút t r i t o 
n é h o z .  Az ital talán ugyanaz, de csak a for
rás enyhíti, hűsíti, deríti föl s járja át az ivót!

Tudom, hogy tán egynémelly iskolaszerű 
zenésznek, kinek ,,czopfja hátrafelé csüng“ 
L i s z t ’ szerzeményei s játékmódjára egy és 
más megjegyzése volna, de nem minden fának 
egy a héja, s a g e n i e  fája merész erejében 
nem a pedantság idomzó ollója' számára nőtt!

Ne feledjük, hogy m i n d e n ,  mit 1 á n g- 
é s z  a művészetben tesz, jól van téve!

Ah, olly könnyű, híres . v i r t u ó  z nak 
lenni k i c s i n y b e n ,  s olly nehez, g é n i é 
nek lenni n a g y b a n !  Ah milly sok f a j á v a l  
birunk a virtuózoknak ! Ez mecbanismusban 
virtuóz, amaz ujjkészségben, harmadik színe
zetben , negvedik utóhangzásban , ötödik síma-
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ság és bájban, hatodik a hangütésben, hetedik 
a balkézen, nyolczadik az ezer mennydorgős 
játékban stb. És nem kétkedünk , még jőni fog 
valaki, ki két könyökével egy tremolot vagy 
tombolát játszand a zongorán , — de mindez 
együtt nem tesz művészi géniévé nagyban, mi
nő Li s z t !

Vájjon a zongoraiskolára, álalában más 
zongoravirtuózokra virul-e nyereség Li sz t '  
szerzeményeiből, eldönteni nem akarom , nem 
tudom , nincs kedvem. Ki fogja azokat egyha
mar utánjátszani ? De egy nagy eredeti gondo
lat megszűnik-e azért nagy és eredeti lenni, 
mert azt csak kevesen tudják utángondolni ?

Ki hallotta tőle múlt vasárnap a ,,Don- 
Juan“ ábrányt? — Az hallá, mint gyulád meg 
egvik genie a másiktól. A motívumok mind olly 
ismeretesek, olly elkoptatott, mindennapiak, 
hisz az egész világ’ használatára álltak, szám
talan változatokba lőnek már szedve, — de mi 
lett belőlük L i s z t ’ költői géniusza alatt?!

Milly édes folyama Don Juan’ utóhangjainak, 
a lágy, édes, bűvölő, lyrai hangfiguráknak!

Hiszen a dallam: ,0 nyújts kezet, én él
tem' néptulajdon, minden művész zsebében 
hordja; mért nem virula még is egy földolgo
zás alatt sem olly regésded bensőség , olly il
latozó gyöngédség , olly lélekédes pajkosság, 
olly csábító szerelem- és vágyillatteljessé, mint 
a Lisztgeniusz’ szerencsésen találó büvesszeje 
alatt.

Nem vala itt szöveg mint dal szó és lélek, 
inger és csáb, ellenállás , megadás , és a meg-' 
hallgattatás’ édes óhaja? Vagy a ,pezsgődal1 
melódiájában a kedv’ lánczmenekült szellemei 
nem szőkének magasra színes buborékokban, a 
földi gondok dugaszát messze dobva el a lég
be , s nem szállának-e ki a tajtgolyókból a 
dőzs félmámor’ ingerlő, boldog koboldjai?

Ha L i s z t  soha egyebet nem írt s ját
szott volna is, mint ,,Don-Juan“ ábrányát, már 
úgy is a legkoltőibb genie lenne hangszerén!

És aztán ,,Erlkirály“-a , és ,,magyar dal
lamai“ , mindez együtt, minden technicaitökély, 
minden nehézségek’ legyőzése, a phantasia’ 
sasröpte mellett, bizony magasb valami, mint 
m ű v é s z i  s z á m í t á s ;  m ű v é s z e t i  i d e a 
l i sm u s r  a törekvés az, — a hangmüvészet, 
midőn az, mint a s z ó ’ m e g e l e v e n í t ő j e ,  a 
költészet’ eszményeit szép érzékiségben meg- 
dicsőiti.

A benyomást, mellyet Li s z t  újólag elő
idézett, leírni nem lehet. A csodálkozásnak pil- 
lanati, akaratlan fölkiáltása több, mint minden 
,bravó1 és ,újra‘, azon perczek azok, medvék
ben a genie lángadó istenszikrája a hallgató
nak figyelő leikébe esik, s a csodálkozás Ön
tudatlan hangokban tör ki a kebelből.

A villanyos hatás, mellyet Liszt tön, s

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

mindig teend, bizonyítja, mikép a szellem’győ
zelme kimaradhatlan, és átalános.

De mit mond a kritika? Mint hánykódik e 
sphynx, melly arczával előreterpesztett kör
mein hever ?

Mindenek előtt adjon Isten ez öreg, tisz
teletreméltó delnőnek valamit, mivel olly rit
kán bír, s pedig rá olly gyakran szüksége 
van: í z l é s t .  í z l é s  Jean Paul szerint „az 
Összes világviszonyok’ virága4', de a kritiká
nál szükség hogy gyökér, virág és gyümölcs 
legyen egyszersmind, s mégis legtöbb kriti
kusnál semmisem hiányzik annyira, mint épen 
í z l é s !

A legnvakasb és legmakacsabb nép a pr o-  
f e s s i o n i s t a  z e n é s z e k ;  ezek a pedanté
ria’ öntudatával a legnagyobb ízetlenségeket 
mondogatják! A tudós zenészeti kritikának leg
gyakrabban az szerencsétlensége, hogy sem 
aestheticai sem izléstörvénv által nem vezé
reltetik.

G r a m m a t i c a  és t e c h n i c a  — ez a 
két ekebarom , mellyekkel ők a kritika szántó
földét mivelik; de e két izmos, testes, igen 
tiszteletes háziállattal mélyebbre hatni nem le
het, mint a legfölsőbb héjba, de soha nem az 
egésznek jelleme, benseje , subjectivitásába.

A ,z e n é s z e t i  l og i c  a' magában még 
egy nagy művészt sem teremtett, egy nagy 
művészt vagy hangszerzőt sem — é r z e t t ,  te
hát nem is é r te tt , mert zenebirálatban a gon
dolatnak a s z í v e n  át kell a tollba folynia.

L i s z t  saját stíllel bír, s ,,le style, c’est 
l’homme“; ő eredeti, magas- és dústehetségü, 
nagyszerű, lángeszű , szellem- s jellemdús, te
le festői s meglepő sajátságokkal, — mindez , 
sub specie aeterni véve, nem elég-e, hogy va
lakit nagy zenészszé tegyen ?!

L i s z t  a k ö l t é s z e t ’ k e z d e t e  a 
zongorán; mit eddig, bírtunk, csak igen be
cses p r ó z a  volt, v e r t  p r ó z a ,  v á g o t t  
p r ó z a ,  s i m í t o t t  p r ó z a ,  b á j o s  p r ó 
z a ,  a r i s t ó c r a t a i  p r ó z a ,  t r i l l á s  p r ó 
za,  á l a m i n u t e  p r ó z a ,  p r o s a  de 1 
e x t r é m é  g a u c h e ,  s z é p í t e t t  nő i  p r ó 
za stb. de L i s z t  eddig az e g y e t l e n  kez
detpontja a k ö l t é s z e t n e k  a z o n g o r a 
j á t s z á s b a n .  Eddig mindent csináltak a zon
gorából, t ü z f e c s k e n d ő t  és d i ó t ö r ő t ,  
k ö t é l t á n c z o s t  és k l i s c h n i g g e k e t ,  
k o c s i e m e l ő t  és f o g v á j ó t , — csak kö l 
t ő i t  nem!

L isz t- te l  kezdődik a zongora’ palinge- 
nésiája ! Az ó formák nem tartanak többé, ösz- 
szetornek azok azon székkel együtt, mellyen a 
hangszerkínzók magukat agyonfárasztják.

L i s z t  a zongorajáték’ szellemi átalaku- 
j lása, ő az , ki a zongorán nem csak u t á n  te
remt, hanem őmaga is k ö l t ő ;  a költői visz-
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sugárzatok, árnyvetések, tervek, ömlengések, 
tréfák, koronkint ellengő utóhang, ittott egy 
búskomoly viszhang, egy elpárolgó hajnalég, 
egy hő sugárokban felolvadó estszürkület stb 
— minden fölött egy k ö l t ő i  é l e t ’ szelleme 
leng, és lélekbensőség és originalitás , melly 
őt a f o r m a c r i t i c a  és f o r m a t e c h n i c a  
országán messze túl- és fölülhelyezi!

Élvezzük tehát Lisztet, kövessük őt röp
téiben magasba s a mélységre; hadd magasz
talja föl lelkünket, nyissa meg sziveinket s 
rázkodtassa meg szellemünket, hogy legyen 
egyszer jó dolgunk e földön, minden fajú és 
szinü zongorajátszóktól túlnépesültön !

ÉLETRAJZOK
A MAGYAR E LŐKORBUL.

B evezetés.

Midőn a honfi e haza' múltját a vonzó em
lékezet szárnyain átandalogja : merengő lelke' 
szabad röptét nagyszerű jelenetek’ képei állít
ják meg, s a nagyra és nemesre hevülni tudó 
kebel földobog, a megállapodott lélek lelánczol- 
va csügg a jelenet nagyszerűségén , s büszke 
reá a hoDfij hogy e tünemények saját hona’ 
múltjának emléklapjain ragyognak. De vannak 
e haza’ múltjában a kétségbeejtésig szomorú 
események is , s ezen elkeserítő jelenetek ama 
lélekemelőkkel vegyülve alkotják a magyar nem
zet' történetének nagyszerű drámáját. A keleti 
raj romlatlan ereje' -hatalmában rendületlenül 
bízván, Europa’ szívét tűzte ki merész czélja’ 
tárgyául, s e hont választá letelepülése’ he
lyéül. Az Európába zúdult keleti hullám a fél 
világot mozgásba hozá ; mert ki ne tért volna 
félre világrázó Attila’ utjából, kinek karja koro
nákat ingatott és trónokat sülyeszte ?... de a 
nagy kún király' birodalma hirtelen emelkedett 
óriássá: hirtelen kellett megdőlni is a rögtön
zőit kolosznak, s Árpád’ számára volt fentartva 
a dicsőség, e h o n t  v i s s z a s z e r e z n i .  Ro
konaiktól elszakadt őseink súlyosan érezteték 
karjaik hatalmát új szomszédaikkal s azért nem 
is merészelték ezek gátolni a jövevény nemzet' 
honosodását; Olaszhonban véka számra mér
ték az ezüstöt, hogy a pusztító magyar kalan
dorokat megengeszteljék : mígnem a m e r z e - 
b u r g i  és á g o s t a i  csatavesztés után csila- 
podni kezdett rablókalandi szilaj vágyuk. — A 
visszaszerzett hon’ jövőjének S z e n t I s t v á n  
vete biztos alapot. Kezdődék a nemzeti kifej
lődés’ korszaka s lassankint az ázsiai törzsbe 
az európai polgáriság’ elemei oltatának. A las
sú belküzdelem, mellynek eredménye az alkot

mány kifejlése volt, végiglen elfoglaló az A r- 
p á d o k  uralkodását. E korszakban a király 
érdekei ugyanazonosak a nemzetéivel; az ural
kodó együtt einelkedék nemzetével és együtt 
hanyatlott : a nemzet és fejedelem közti viszá
lyok s huzakodások ismeretlenek valának. De 
a vegyes korszakban a magányérdekeiket űzött 
pártok szabad választási jogukkal visszaéltek s 
hosszas belzajongások fogyasztók az államerőt. 
Végromlásához közelgett a hon, s a pártok 
még sem fogtak kezet, mig Cs á k  Má t é  — a 
rettenetes pártfőnök — el nem hunyt. Itt kez
dődik az anjoucsalád kormánylata I. Ká r o l y -  
1 y a 1, kinek politikája Magyarhont világtörté
neti fontosságúvá emelte, kinek szava az euró
pai álladalmak' mérlegében eldöntő sulylyal bírt. 
Károly’ munkálatának eredményéül tekinten
dő, hogy Na g y  L a j o s ’ birodalmának három 
tengerpart szabott határfalat. —  Azonban Ká
rolyt külviszonyi működéseiben nem a hon’,ha
nem öncsaládja’ érdeke vezérlé; alatta a ki
rály és nemzet’ érdekei megszűntek ugyanazo
nosak lenni s utóbb L a j o s ’ n a g y s á g a  ne m 
v o l t  a n e m z e t ’ h a t a l m á n a k  n a g y s á 
ga. Lajos’ halálával nagyságának nyomai is el
tűntek. .Katona nemzet s asszony vezér“ nem 
illenek össze , s a következetlen női kormány 
alatt nem sokára kitörtek az elégületlenség’bor
zalmas jelenetei. — Z s i g m o n d  kormányt vett 
kezébe, de a felháborodott hullámok’ lecsilapí- 
tására nem birt elég kormánylati tapintattal. 
Félszázados gyakorlat alatt sem nyeré meg a 
szilárd következetességü ügyességet ; mert ő 
gyenge kormányzó volt, a hajóját hányó ese
mények’ árjai pedig hatalmasak. Mig Europa' 
védfalát, e hont meg akarta dönteni az előto
longó hódító török: egy család lépett föl ha
zánkban , annak előnyomultát sikerdúsan gáto
ló ; értem a H u n y a d y a k a t .

Má t y á s  hatalmát az egyház’ gyámkodá
sától! függetlenség, állandó adó , és rendes ál
landó katonaság által iparkodék megerősíteni: 
de a nemzet' alkotmányos honvédelmét elha
nyagolta , s halála után a nemesség gyakorlat
lan volt a fegyverforgatásban, az állandó kato
naság pedig elszélede, miután fenlartása’ költ
ségeinek kiteremtésére nem volt többé Mátyás. 
Ez vala az álladalomgép rögtöni megbomlásá
nak főoka. A hatalomra kapott olvgarchia meg
unta Mátyás’ erőteljes kormányát, ki a köröt
te levők’ tanácsait inkább meghallgatni, mint 
követni szerette ; és a hatalmasak olly királyt 
akartak, kinek üstökét kezeikben tarthassák. 
Azután hatalmukkal zabolátlanul visszaélvén, 
kénvurai lőnek a zsarlott pórnépnek, s az em
bertelen törvényekért, az embertelenül kiontott 
honfivérért Mohács terén kelle lakolni. Az ár
va nép nem is védte magát a török iga ellen , 
mert letiport sorsánál s lealázó helyzeténél ke-



servesebb jövőt a török zsarnokság alatt sem 
képzelt: semmi rokonszenv nem hevíté a né
pet a mostoha hon’ védelmére ,, melly tőle min
den kedvezést megvont és egykori szabad álla
potát rabszolgasággá alacsonyítá.

Ismét vérengző beltusák keletkeztek a ki
rályválasztási szabadság miatt, melly talán el 
is sülyesztendé e hazát', ha a keserű tapaszta
latok egyesülésre nem bírták volna a zajos 
szabadosság’ pártoskodó embereit.

így emelkedők éssülyede felváltva e hon: 
szövevénydús eseményeinek képei mindig nagy
szerűek voltak, s varázs alakban fognak az 
örökös korkönyv’ lapjairól felénk ragyogni, és 
tényre hevítő hatással bírandanak , mig a ma
gyar név el nem enyészik, mert Virág Benedek’ 
szavaiként:

„A jó szív és vér , melly a köz honnak ügyéért 
Verni s mozogni szokott, a szép példákra megindul!“ 

Midőn azonban honunk’ történetét egészben te
kintjük : az események’ hullámain csak a király 
tűnik föl — mint kormányzója az álladalomha- 
jónak — óriási alakban; a kormánylatba köz
vetlenül nem vágó események csak habok — 
az álladalomhajó körül fölmerülő habok—mely- 
ivek pillanatnyi ragyogás után újra letűnnek, 
s egymásba vesznek el. S innen foghatni fel az 
é l e t r a j z o k ’ szükségességét, mellyek ma
gánegyének hű képét és jellemét tüntetik elő a 
múltból. Nincs jóra fogékony kebel, mellyre a 
szép példák varázs hatást ne gyakorolnának , 
s nincs életrajz , melly tanulságos olvasmányul 
ne szolgálhatna. Szép az egykorúakat azok' 
életiratával tisztelni meg: de a valódi erény e 

j megtiszteltetést az utókortul látszik igényelni, 
j mert az egykoruak' tisztelete önérdek’ és ro- 
j konszenv' szüleménye lehet, mig a pártatlan 

utókort egyedül igazi erény buzdíthatja tiszte
letre s érdemméllánvlatra. S innen van, hogy 
lelkületűnkre is mélyebben s üdvesebben hat 
azoknak életrajza, kik többé nincsenek, de kik 
az utókor’ hü emlékében élnek. Az életrajzok 
a hontörténeti ismeretek terjesztésének egyik 

I leghathatósabb műszerei, s alapkövét teszik a 
j szépirodalom' azon legszebb hivatási ágának, 

melly történeti nevezetes eseményeket tüntet 
föl a múltkor’ homályából s a költészet’ virá
gaival diszesítve adja azokat át az utóvilágnak^ 
Én a szépiralom’ ezen szakmáját tekintem amaz 
üdves csatornának, mellyen hazai történe
tünk a nemzet életébe átszivároghat, ha a 
szépirodalmi müvekben a történeti igazság hí- 

! ven kezeltetik.
Azonban a dalnok, a dráma- és regény

ei? ipó igen ritkán történetbuvár is egyszersmind. 
'jrS Oklevelek és krónikák' penészlapjain keresni 
^  fel a leviharzott eseményeket; a holt betűk’ lé- 
(í j  lektelen ajkairól olvasni le a múltkor’ beszédét:

ehhez vastürelem s ernvedetlen fürkészkedv 
kívántatik, melly emberi életeket merít ki. A 
költért félteni lehet, hogy a mohos krónikák’ 
müszerü forgatásába belétörődvén, költéri ih- 
lettségének szabad szárnyai a fekete betűkhöz 
lánczoltatnak. Ellenben ha a történeti adat ki
merítve áll, ha valamelly történeti személy’ é- 
letének olvasatlan krónikáink lapjain szétszórt 
emlékvirágai egy kiegészült koszorúba vannak 
fűzve : akkor a költér végig olvassa futólag az 
emléksorokat, s lelkesedése’ szent- perczében 
történeti eseményt vesz föl születendő müve’ 
tárgyául, biztosítja annak hősét idő’ és sors’ 
mostohasága ellen, és a tény ki leszen ragad
va a feledékenység’ eltemető fátyola alól, s u- 
nokakat hevítend a nagyszerű példák’ utánzá
sára.

Ha pedig a költér hiányos krónikák’ egy
oldalú előadásain indul e l , s kimerítő adatok’ 
hiányában hűtlenül kezeli a történeti igazságot: 
akkor nemhogy hasznára lenne a történetírás
nak , hanem inkább hibákra tanítja a nemzet’ 
tetemes részét — mert sokan nem vágynak hi- 
telesb adatok után a színmüvek- s regények
ből mentetteknél — s igy a balvélemények és 
előítéletek szabadon terjednek, mellyeknek le
rombolására évtizedeken át küzdhet aztán a 
történetiró !

Nagy feladat lerontani az illy balvélemé- 
nyek’ oltárait; mert a sokaságra élénkebben 
hat a színdarabban vagy regényben olvasott 
tény, mint hogy azt száraz történeti igazságok' 
kimutatásaival foglalkozó tudományos müvek 
ki tudnák törölni emlékezetéből.

Minthogy tehát a drámai és regényiroda
lom olly hathatós eszköz a történeti ismeretek 
terjesztésére: igen kívánatos, hogy szépirodal
mi müvek szövegéül a honi történetek esemé
nyei vétessenek föl. s véleményem szerint csa
latkoznak azok, kik müveik’ alapjául külhoni 
történetből vesznek anyagot s hatást vélnek 
gyakorolni illyneinü müveikkel a magyar nem
zetre. Magyar szívhez ezek nem szólnak s iro
dalmunkra a külföidieskedés’, az utánzat’ bé
lyegét ütik.

A magyar nemzet különös vonzalommal 
viselteték már hajdanta hazája története iránt. 
Az elődök’ halhat lan hire ösztönző polgári eré
nyekre az unokákat. A szilaj harezokban hős 
tettek énekeltetnek, s az elhunyt ősök’ nevei 
hős dalokban zendülének meg.. Középkori tör
ténetíróink a legérdekesebb hősies jeleneteket 
fölöslegesnek tárták körülményesen leírni, ha
nem a nemzeti dalokra ulasítnak bennünket, 
mellyek országszerte hős zene' kíséretében é- 
nekeltetének.

De bekövetkeztek a keserves emlékű szá
zadok , s a nép Önkénytesen felejteni akará a 
haza’ múltjának nagy napjait, hogy annak em-
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léke siralmas jelenének rablánczait elviselhet- 
lenekké ne tegye.

Mi már ma tán kelletén túl nyugodtak va
gyunk . s csak akkor ragad meg bennünket mi 
névtelen vágy , midőn a kesergő magyar dal’ 
búskomoly melódiái megzendülnek ; csak akkor 
kezdjük sejdíteni, hogy e nemzetnek szép nap
jai is voltak és szorongó keblünk egy vágya
kozó sóhajt boesát az elviharzott múlt felé.

Azonban elhunyt őseink nem csak egy ár
va sóhajt érdemelnek ; hanem méltók , hogy ol
vassuk viszontagságaikat, és tanuljuk méltá
nyolni érdemeiket, életrajzaik’ olvastával is
merjük meg e hon’ múltját, és tanuljuk szeret
ni közös anyánkat, e hazát, mellyhez minket 
annyi édes és keserű emlék csatol; mert Nagy 
Frigyes’ szavai szerint : ,,A h o n t ö r t é n e  
t e k ’ t u d á s a  n é l k ü l  n i n c s  h o n s z e 
r e  t e t.“

Azonban ne csak olly egyének'életét mél
tassuk figyelmünkre, kik a véresen pusztító 
hadakban bajnokoskodtak, ne csak azokét, ki
ket a leghatalmasb ellen sem volt képes rab
igába görnveszteni; ne csak a kebelrázó jele
netekre vessük pillanatinkat, hol valamellv ször
nye a természetnek mérget és tőrt hidegvérü- 
leg használ gyilkos tervei kivitelére; ne csak 
illy tünemények legyenek szemlénk' tárgyai: 
hanem méltassuk figyelmünkre ama szelídek’ 
magányéletét is, kik kortársaik előtt megannyi 
erénypéldányként ragyogtak s az utókor tisz
teletét méltólag igénylik. Ezek se haljanak ki 
a késő ivadék’ emlékéből.

E RZS EBET.
Rablánczok a földi szenvedések , 

Mellyeket csak a halál szakaszt;
Rózsaszálak a gyönyörűségek

Mellyeket egy őszi szél hervaszt!
B e r z s e n y i .

Milly nyomorult lény az ember, milly el
hagyottan tévelveg az élet ösvénvtelen vadonai- 
ban , ha az ész’ világító fáklyája nem vezérli 
ő t : megmutató a sötét középkor. Az ember té
nyeit akkor a világító ész nem kormányzó ; ha
nem emberinél fensöbbeknek képzelt tárgyak
ban kérésé a halandó tetteinek indokát, s azok
ból akarta múltját és jövőjét magyarázni. A 
borongós fellegekben bús kedélye okát kérésé, 
a csillagokból jövendő sorsa titkait akarta ki
olvasni ; égi háborút, földrengést, és üstökös 
megjelentét a végítélet előjeleinek tekinté; áb
ránd szülte bajokkal s nehézségekkel küzdött, 
és sötét képzelete által alkotott lánczokkal volt 
lebilincselve. Mig azonban egy részről sajnál

koznunk kell a középkor’ emberein , kiket gyer- 
mekies babona s a vak ösztönök’ szilaj hatalma 
bánya alá s föl az élet’ tengerén : más részről 
némi irigylendőt is találunk helyzetükben , ha 
meggondoljuk, mikép egy darabka forgács va- 
lamelly keresztből, egy maroknyi hant a szent 
Tőidről, egy földből kiásott láncsa milliók’ keb
lébe erélyt és végelszántságot bíra önteni, s 
lelkesítve ragadó őket halálra a szent sírért, 
hova őket keblök’istene, a meggyőződés, a ben
ső hit ragadó? S minél zsarnokiabban uralkod
tak e korban a lázongó vér és viharos szenve
délyek az emberi akaraton; minél féktelenebb 
szilajságokban tört ki az átalános durvaság: an
nál bámulatosabb e zivataros lovagkorban egy 
olly szelíd jellemre találnunk, minővel E r z s é 
b e t  bíra. Ő II. Endre magyar királynak Ger
trud nejétől született leánya volt; Sárospata
kon *) láta világot (1207) s királyhölgyi kénye
lemben tölté csecsemői éveit. Akkor időben 
férjet választottak a szülék a bölcsőben siró 
kis menyasszonynak, és arát a vesszőn lovag
ló gyerkőczének; — szokásból történt meg u- 
tóbb a kora eskü, s a szív csak akkor kezdett 
szerelemtárgyról érezni, az ész akkor kezdett 
élet- és szerelemtársról gondolkodni, midőn 
többé választani nem volt szabad ; s innen szö
vődik a lovagszellemü középkor' történetébe 
olly sok regényes kaland, mellvekre viszonzat
lan szerelem s a titkos bú’ emésztése vetemí- 
ték az ifjú szíveket. Erzsébetet is eljegyzék 
szülői alig négy éves korában Herman, thurin- 
gi herczeg Lajos nevű elsőszülöttének. Az el
jegyzés Pozsonban történt: Mülbergi Meinhart 
gróf, Varila dús nemes és Berta asszonyság 
Bendeleiben’ neje jöttének a kisdedért. Anyja , 
a férfias jellemű Gertrud, ki országos ügyek
ben képes vala szerepelni, ellátta minden szük
ségesekkel útnak eresztendő csecsemőjét. A 
selyembe pólyázottat ezüst bölcsőbe fekteté. 
Sok arany és ezüst edényt küldött vele; drá
ga koronákat, gyűrűket, arany lánczokat, ezüst 
kádat, mellvben Törődjék; sok öltözetet selyem 
szőnyegekkel; posztót és bársonyt drága ék
szerek- s eszközökkel. Ezen fölül 1000 márka 
pénzt (24,000 ft.) adott, minő kincset azelőtt 
Thüringben nem is láttak, s üzente Herman her- 
czegnek. miszerint még többet küldend , ha Is
ten őt megtartja.

Erzsébet Vartburg’ várába vitetvén, a kis

í) Királyainknak az Árpádok alatt állandó lakhe
lyek nem volt, hanem oda utaztak és ott tar
tózkodtak, hol a király’.jelenlétét országos dol
gok igényiek. Egyébiránt Sárospatak valaha ki
rályok’ városa v o lt, mint Béla’ névtelen jegy
zője bizonyítja (Cap. X \) és Chronicon Budense. 
1838. Budáé 196. lap.

3
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vőlegény mellé téteték s a leendő egybekelés’ 
külalakjai rámondattak.

Éretlen gyermek volt még E. midőn Ma
gyarhonban anyját Gertrudot Bánk bán kivég- 
zé. Anyát vesztett ő e l , kit eléggé nem ismert, 
de ki iránt gyöngéd keblében gyermeki szere
tet lángjai lobogtak; anyát, ki bűnben múlt 
ki és kit sírjába kevesek' szánakozása kisért, 
s azért némi sejtelmes aggály nyugtalanná őt 
mindegyre anyja túlvilági sorsa iránt. *)

E királyi hölgygyei vele született az ájta- 
tosságrai hajlam : négy — öt éves korában már 
alig tudták dajkái elválasztani imazsámolyától.
A meredek hegyen épült vartburgi fényes ud
v a r , mellyben növekedők, müveit és világias 
hangulatú volt. Herman' palotáiban hat magas- 
rangú férfi élt, mind jeles elméjű katonaviselt 
emberek, az akkori regedal írók’ hősei, kik a 
versszerzésre vetekedve fordíták szorgalmukat. 
Erzsébet’ születése’ évében történt a híres 
,,vartburgi pályázat“ (1207), melly végett a 
herczegek’ közkívánatára oda vitetett Plinxor 
(Klvnsor) is Erdélyből, a híres szerelemdalnok, 
a vartburgi költérek' dalainak bírálójául. Plin
xor Atila’ hős tetteit olvasá fel — magyarból 
németre fordítottakat — s ő nyeré el a pálya- 
díjt. — A vartburgi müveit udvar’ örömzajai 
közt nem legélénkebb volt a vallási buzgalom 
— sőt az ellenkezőről találunk egypár furcsa 
történeti adatot— : de az ifjú Erzsébetet nem 
csábíták a zajos életörömek , nem vonzották a 
vigalmak; ő elvonult ezektől, Guta nevű val
lásos dajkája karjai közé , minek főokát abban 
találhatjuk, hogy anyját olly korán elveszlé, 
Zsófia herczegnő— , Herman nejének szerete- 
tét pedig nem bírta. El volt anyjától szakítva 
s a vartburgi palotákban hideg keblű rokonta
lanok közt kellett fölcseperednie, kiknek köré
ben meghonosulni nem tudott.

Midőn megértette, mikép ő el van jegyez
ve , hogy nővé kell lennie : szíve’ fájdalmában 
eltépé a fején viselt szüzkoszorút s azon kútba 
vetette, mellvnél imáit szokta végezni, s ke
servesen sírva bízta magát és sorsát az isteni 
gondviseletre.

Zsófia herczegnő— mint mondók — nem 
szereié ő t ; de Lajos’ hódolatának imaszobra 
volt. Midőn Yarila nevű barátja kérdé egyszer 
Lajost a mezőn: ,,elveszi-e vagy haza küldi 
Erzsébetet?“ Lajos a szomszéd hegy felé emel
te ujját, mondván : ,Ha e hegy tövétől tetejéig 
arany lenne : ezt hamarább vetném meg , mint 
Erzsébetet1 s hajlama’ jeléül rögtön egy nála 
levő gyönyörű tükröt küldött Erzsébetnek, 
mellynek hátlapján feszület emlékeztető a ha

lj Vita Sanctae Elisabethae viduae stb. studio et j 
opera Georgii Pray ex MSS. codicibus eruta. j 
Tyrnaviae 1770. 56 lap.

landót a megváltó’ szenvedéseire. Miután Er
zsébet’ arczaira tizenöt tavasz ölté kellemeit, 
nővé kellett lennie. Az ős legendák előadása 
szerint nem szíve’ sugallatából leve azzá , ha
nem hogy atyja’ parancsát meg ne vesse : azon
ban Lajosa iránti határtalan vonzalmából bizton 
következtethetjük , hogy ő Lajost nemes keb
lének egész lánghevével szerété.

Női viszonyait az ős legendák’ hiteles elő
adása szerint kell rajzolnunk, ha azon kor’ val
lásos és polgáréleti jellemének hű képét akar
juk adni. Erzsébet érzékeny nő volt, példánya 
a hűségnek. Midőn férjének az országos ügyek 
miatt el kellett hazulról távoznia: illyenkor le
vető díszóltonyét s Özvegyies gyászruhát viselt 
férje’ megérkeztéig, s csak akkor tűnt föl is
mét pompás mezében; mert ő csak férjének s 
kizárólag csak férjének kivánt tetszeni. Vallá
sos buzgalmának tulajdoníthatni, hogy többet 
térdele imazsámolyánál, mint pihent férje’ kar
jain.

Lajos ebéd közbeh is mellé szokott ülni, 
hogy mézet csókolhasson harmatos ajkáról; bár 
közdivat szerint a nők egyedül szoktak közé
pen fönn ülni. — Mint háziasszony, bőkezűen 
vendégelt sok szegényt, háza gyakori látoga
tóit. Árva gyermekeket táplált, sziklavára alatt 
egy e végre épített hajlékban, kiknek nem csak 
eledelt, hanem edénykéket s üveg gyűrűket is 
küldözgete játéktárgyakul.— Éhség’ idején 90 
éhenhalót ápolt s kiragadá őket az éhhalál’ 
marczona karjai közöl (1225).

Férje, hogy zárdaélet utáni sóvárgását 
némileg kielégítse , megengedé, hogy a komoly 
tekintélyű Konrád áldornak örök engedelmes
séget fogadhasson, önjoga’ s a házassági kö
telék’ fentartásával. Engedelmességi esküjét az 
eizenachi zárdában tette le s azt holtiglan szi
gorúan megtartá. — Konrád atya megintő őt, 
hogy bőkezűségét szükebb korlátok közé szo
rítsa.

E szelíd lélek’ erényeinek szenvedés által 
kellett a kísérlet’ kövére tétetniük. — II. Fri
gyes császár az ötödik kereszteshadat vezeté 
Ázsia’ szent emlékű földérp (1229). Készség
gel ragadának fegyvert a keresztes vitézek , 
kik keblük’ mély meggyőződéséért, a benső 
hitért nem rettegtek elvérzeni; készséggel ha- 
gyá el hazáját az ábrándos nép. Lajos, a lova- 
gias büszkeségü herczeg is fegyvert ragadott, 
hogy vallásos neje’ buzgó kivánatának hódol
jon, s Konrád hildenzemeni püspökkel tanácsot 
tartván , kereszttel jelölteié meg magát. Nem 
sokára, a halál’ előérzetében, végrendeletet 
léve, érzékeny búcsút von Erzsébettől, és út
nak indult.

Szicziliában találkozók Lajos a császári 
; sereggel s mielőtt hajóra szállna, tovább vitor
lázandó, lázba esett, melly őt naprólnapra erő-
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sebben zaklató. Kénytelen volt a seregektől 
Brunduzban hátramaradni, hol a jeruzsálemi 
patriárcha készíté őt el nem remélt halálára , 
mellyet többen méregital' következményének 
tártának. Katonái a szent földön hallák meg 
urok halálát s ott tárták meg a nagyszerű 
gyászmisét.

Lajos’ kimúlta a rokonoknak hírül adatván, 
legjobbnak vélék ezek, hogy a megözvegyült 
Erzsébetnek Zsófia herczegnő (Lajos' anyja) vi
gye meg a gyászhírt. Néhány főnemes s ma
gas rangú hölgy’kíséretében látogatá meg Zsó
fia menyét a vartburgi várban, s előkészítő ki
térések után igy szólító meg Erzsébetet, a ven
dégeinek Örvendőt:

— Erős lélekkel légy kedves leányom! s
ne zavarodjál meg azon, ha férjedet, keblem’ 
szülöttét, isteni végzet szerint valami érte....

Erzsébetet azon sejtelem’ előérzete hatot
ta meg, hogy férje tán fogságba esett , s biza
lommal feleié :

— Ha fogva tartatik bácsi — igy nevezé 
Lajost, kisdedkori játszótársát s utóbb férjét — 
Isten’ s barátaink’ segélye kiszabadítandja őt.

— Ő meghalt! — sóhajtó napa.
Ekkor Erzsébet kezeit feje fölött egvbe- 

kulcsolá s térdre omolva kiáltott föl:
— Meghalt! úgy meghalt nekem a világ 

és minden, mi e világon rám hizelg!
Hirtelen fölkelvén, sebes léptekkel rohant 

végig a hosszú teremen s majdnem őrjöngeni 
kezdett. Elvezeték őt a faltól, mellyre zokog
va dőlt s mindnyájokat konyre indító a szere
tetreméltó férfiú’ halála s szánandó ifjú Özvegy 
iránti részvét.

Lajosának véletlen halála elviselhetlenül 
sujlá Erzsébetet. Veszteségének nagysága s 
azon önvád , miként tán még élne Lajos , ha 
jóakaró rábeszélései útnak nem indítandák, őt 
majdnem tébolyodásig megzavarák.

Még nem csilapult le a fájdalom' első, leg
érzékenyebben gyötrő rohama , midőn férjének 
öcscse Henrik önérdekhajhászó hűbéreseivel 
pazarlás-és tékozlatról vádolta, s minden ja
vaitól csúfosan megfosztó. Mig tudnillik férje a 
keresztesek’ zászlóját követé, addig Erzsébet 
a jótékonyság’ és kegyelet’ csendes , zajtalan , 
de magasztos erényeit gyakorolta. Az ismét 
dühöngő éhség és dögvész dús alkalmat nyúj
tott jóltevősége’ gyakorlatára. Számtalan sze
gényt táplált, másokat pénz- s ruhával látott 
e l , koródákat építtete ; magas rangja’ díszjelei 
nélkül egyszerűen öltözködve, mint alattvalói
nak hü anyja , járt végig a hozzá sereglett sze
gények’ sorain s azoknak nyomorát bőkezűsé
gével enyhíté. Ezt nevezé Henrik pazarlatnak!

Az embertelen hübérnökök’ erőszakosko
dására nem volt elkészülve a szelíd hölgy; sír

va engedett az erőszaknak, s a legközelebbi 
éjen egy alacson hajlékba andalgott, eddigi 
magas sziklavárából, s egy vendégfogadóban 
talált menhelyet. Éjfélkor elment a szerzetesek
nél akkor időben divatozó éji ájtatosságra. — 
Nem kellett hosszas kétkedés az elkeseredett 
hölgynek, hogy magát elhatározza lemondani a 
fanyar világról, melly vele ennyi kínt érezte- 
te s kéré a szerzeteseket, hogy adnának Isten
nek hálát, ki őt szenvedésre méltató, s reszke- 
teg hangon zokogá maga is, hogy a rá bocsá
tott ínségért legyen áldott az Ur' neve. Midőn 
elhunyt férjéért gyászmisét tartatott: ő többé 
már nem volt Vartburg’ asszonya.

Az irgalmatlan Raspe Henrik nemcsak min
den segélyt megtagadott tőle, sőt az eizenachi 
lakosoknak mégis parancsolta, hogy őt be ne 
fogadják. így bujdosott e fiatal Özvegy élte’ 
legvirágzóbb korában (22 éves volt) a csikor
gó tél' közepén ide s tova ; és midőn őt senki 
nem merné hajlékába fogadni, Isten’ házába 
ment kísérőivel s ott lelt menedéket a dermesz
tő hideg ellen; ott hullának az enyhület’ némi 
csöpjei kínja' tengerére. S midőn a várból u- 
tána hozatának jajgató kisdedei, nem tudta 
hova meneküljön velők , nem tudta hova haj
tsa le árva fejét. Végre a papiak’ egyik zugá
ban talált menhelyet, hol kísérőivel együtt nyo
morultan táplálkozék elzálogított ékszereiből.

FEJÉR PÁL.
(Vége jövőre.)

—

AZ ÉN IMÁDSÁGOM.
Ha léthajóm’ a sorsvihartól 
Hányatva, elmerülni kész,
S hitem’ védárboczát letörve,
Egy fénysugárt sem gyújt az ész;
Isten! te hozzád száll forró imám,
Hogy légy v e z é r e m  a sors’ zajlatán.

Ha föl zavarta szűm’ nyugalmát 
A szenvedélyek’ tengere,
És ostromát szilaj dühében 
Legyőzni nincsen fegyvere;
Isten 1 te hozzád száll forró imám ;
Hogy f e g y v e r e m  te légy e vészcsatán.

Ha árva keblem’ dúlt ölében 
A bűn mereszti föl fejét,
S Ígérve kincseket, syréni 
Hangokba önti énekét;
Isten'. te hozzád száll forró imám,
Hogy én ne e s s e m  t ő r b e  csábszaván.

Ha gyáva keblem megsokalva 
Az édeskínos élveket,
Magasztos vágya’ lángtüzében
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Erénycsiráért hun eped ;
Isten! te hozzád szán forró imám,
Hogy nőne föl k e g y e l m e d ’ h a r m a t á n .

Ha széttekintek bánatomban 
Az ős Magyarföld' téréin,
És látva a tömér teendőt,
Szivem följajdul sérvein;

Isten! te hozzád száll forró imám :
Hogy á l t a l a d  v i r u l j o n  f e l  h a z á m.

Ha küzdve annyi vészelemmel 
Csatára gyönge lett karom ,
S a hondicsöség’ nappalát köszöntve,
E testet sírba nyugtatom ;
Isten! tehozzád száll forró imám:
Hogy légy j u t a l m a m  éltem’ alkonyán.

SUJÁNSZKY.

—• * * » * « < * —

HETI 22EML3.
— Ha mi véletlen akadály közbe nem jött, 

— L isz t-e t  a nagy zongorakirályt holnap est
ve fogadandja falai közé városunk. Ittott hal
iánk beszélni némi ünnepélyes elfogadásokról 
a kiszállásnál, miben álljanak ezek, magunk 
sem tudjuk. Első hangversenyét holnapután 
(30) adandja délben a redoutteremben , melly- 
nek programmját ide igtatjuk : 1. Do n - J u a n  
ábrány, 2. Ave Ma r i a  s E r l k ö n i g ;  3. 
S o n a t a ;  4. G y á s z i n d u l ó  Don Sebas- 
tienből; s végül m a g y a r  d a l l a mo k .  A so- 
natán kivül, melly Beethoven' munkája, a töb
bi valamennyi Liszt’ compositiója. Tehát leg
először is a nagyszerű Don-Juan ábrányt hal
lá ndj uk, — és ama gyönyörű magyar melódiá
kat, mik a hidegen lüktető német vért is gyor
sabb pezsgésre villanyozták. Jegyeket t á n  
kaphatni még Treichlinger müárus urnái. — 
L i s z t  második hangversenyét jövő vasárnap 
tavaszutó’ 3-kán, a többit 5, 7, 10 és 14-di- 
kén lesz adandó.— Ennyi az előleges szám, 
melly hogy változást, nevezetesen pedig sza- 
porítástne szenvedne, hinni nem akarjuk. Hosz- 
szabb ideig azonban köztünk mulatni művész 
hazánkfiát körülményei nem engedik. Kik a kö
zelebb vidékről még őt hallani óhajtják , azok 
üljenek azonnal kocsira, és siessenek a zene
költészet’ égi forrásához , mig azt illy közelben 
fakasztja számunkra az egyetlen zongorász, és 
élvezzék Lisztet, hogy— Saphir úrral szólva, 
kinek Lisztről a Humoristban megjelent czikkét 
a mai számunk fordításban adja — legyen egy
szer jó dolguk e földön !

— A magyar polgárhad múltkor említett 
zeneestélye mintegy 300 pftot hozott be , a 
kiadásokon fölül, az alapítandó segélydíjintézet’ 
tőkéjének megkezdésére. Ez intézet nem csak 
egyike a leghasznosb , legczélszerübb s legüd- 
vesbeknek, mik évek óta városunkban alapítva,

vagy legalább megpendítve lőnek, hanem egy
szersmind tudtunkra a maga nemében legelső, 
melly a polgárok’ jövőjének biztosítását czélul 
tűzé. Az alapszabályok még minden szükséges 
phasisokon át nem mentek, — mihelyt ez meg
lesz , közzé fognak tétetni. Egyébiránt a pénz
tőke’ Összegyűjtésében azon fötekintet, hogy a 
fizetés a polgároknak nehezükre ne essék, szé
pen el van érve. A főforrás, miből az alaptő
ke kikerül, kettős. 1-ször t. i. minden polgár 
fizet az őrhadba léptekor 20 pftot, de ez ösz- 
veget öt év alatt apró részletekben kell csak 
letennie; 2-szor pedig, ez egyszer mindenkor
ra fizetett öszvegen kivül minden polgárvitéz 
évenkint 4 pftot, mit ismét 1 pftos négy rész
letben kell csupán lefizetnie. Hogy valaki az 
intézet’ jóvoltival élhessen, öt évig kellett az 
őrhad' tagjának lennie, s tartozásait pontosan 
teljesítnie. — A derék örhad , s különösen an
nak őrnagya Nádosy ur a magyar polgárság’ 
hálájára érdemesíté magát e jótékony ügy kö
rüli fáradozásokért. Hogy Magyarhon’ többi 
polgárhadai ne fordítsák hasznukra az üdves 
példát, alig hihető. Hogy a magyar őrhad’ tag
jainak száma, melly most 300-ra rúg,  ez in
tézet’ keletkezte óta, tetemesen növekedni kezd, 
és hogy— a Hírharangozó szerint legalább — 
néhány iró és színész is zászlója alá akar ál
lam— ez mind igen magyarázható.

— A nemzeti színház által társalgási víg
játékra kitelt 60 db arany jutalmat 0 b e r n y i k 
ur nyerte ,N ő 11 e n f é r j 1 czimü vígjátékáért. 
Vele a , P a s q u i l ‘ és . Fé r j  és j e g y e s *  
czimüek versenyeztek , s e két utóbbi is elő 
fog adatni. A hírharang azonban előre mintegy 
búcsúztatót tart fölöttük s — kegyes elnézésért 
esedezik, mi Zu el ma’ dicséretteli előzményei 
és szomorú sorsa után gyanítva nem egyéb 
mint — fiasco avant la leltre. Mi e kegyes el
nézéseknek— mint csak nem régiben is kinyi
latkoztattuk— baráti egyátalában nem vagyunk, 
mert meg vagyunk győződve, mikép szigor, 
de őszinte , pártatlan szigor sokkal nagyobb 
hasznára, üdvességére válik színirodalmunknak, 
mint örökös legyezgetés. Ha a gyermeket min
dig megdicsérjük, vagy megsimogatjuk , vala
hányszor elesik , erősb korában is pirulás nél
kül fog bukdácsolni, s a szilárd botlástalan já
rásra kényelmesebben, lassabban szokik. Le
gyezgetés nem volt soha sarkantyúja az Ön- 
becsérzetnek , mellynek földéből virágzik föl a 
nagyratörekvés. Azonban, nehogy félremagya
rázzanak jóbarátaink, meg akarjuk jegyezni, 
mikép a mondottak Obernvik ur’ nyertes víg
játékára különösen távúiról sem vonatkoznak, 
mit azért kívánunk megmondani, mivel tán né- 
mellyek szavainkat mintegy a darab’ hitelének 
előleges csonkítására czélzottakul vehetnék. 
Mert hiszen tudjuk— wie der Schelm ist stb.
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— A gróf Teleky László ur’ pártfogása 

alatt alakult műkedvelő társasulatnak múlt szom
baton estve volt első előadása a nemzeti szín
házban , perse bérszünetben. Teljesen oszto
zunk a hírharangozó ur’ véleményében, misze
rint ez előadásokra a déli órákat kell vala 
használni, s nem a bérlők’ érdekét általuk csőn- j 
kítani, kik — t.i. a színházbérlők— úgyis elég 
sűrűén részesülnek a szünetek' pénzbe, vagy 
mi ennél sokakra nézve kellemetlenebb, egész 
estvék' unalmába kerülő gyönyörűségeiben. — 
Egyébiránt hogy az előadásra magára térjünk, 
a három vígjáték (Műkedvelő, Mocsárvtól; Hű
ség' próbája Kisfaludy Károly tói; Éljen a honi, 
Yahottól, — mind 1 flvsos) gyakorlott ex pro- 
fesso művészek állal is alig hiszszük, hogy nagy 
szerencsével adathatnék,— természetes tehát, 
hogy műkedvelők annál kevesbbé le’netének 
képesek azoknak gyöngéit játékuk által elfödöz- 
n i , vagy előnyeit lehetőleg kiemelni. Különben 
a derék működők nagy szorgalom s ügyekezet- 
nek adák tanúságát, s habár ittott a lámpaláz’ 
némi symptomáit nem lehele is észre nem ven
nünk, az egész előadás jócskán Összement. 
Előadás közben Rózsavölgyi' zenetársasága mu
lattató a szépszámú hallgatóságot.

— A megyeryemlék’ javára nem sokat 
jövedelmezett, fájdalom, a múlt kedden ada
tott , P e l e s k e i  n ó t á r i u s 1. Hiába, negy
venkettedikszer s bérszünetben adatott bohó
zattól hogyan kívánjuk , hogy megtöltse szín
házunkat, ha mindjárt Lendvay ur adja is Su
gár Laczit, s Lendvayné asszony mondja is el 
Desdemona’ egy pár szavacskáját. Egyébiránt 
a karzat legtelibb volt, s legüresbek a páho
lyok, mit oda vélünk magyarázhatni, miszerint 
a bohózatnak legnagyobb vonzerővel kelle ter
mészetesen bírnia a karzati közönségre — s 
távúiról sem oda , mintha tán az emlékkel örö
kítendő művész’ érdemei legkevesb méltány- 
lattal találkoztak volna a páholyvilágnál. Hony 
sóit —-

— Wo l f  u r , szeretetreméltó nejével 
múlt héten megérkezett, s pénteken estve lé
pett föl először mint Gennaro, Lucrezia Bor- 
giában, az igen nagyszámú közönség számos 
ízben nyilvánított tetszése közt. Kívánjuk, hogy 
minél előbb újabb és újabb alkalom — új ope
rákat értünk— nyittassék Wolf urnák, kelle
mes , érthető szavalatu tenorjával bennünket 
gyönyörködtethetni. — Egyébiránt ezt mi csak 
kívánjuk, nehogy belőle azt gyanítsa olvasó , 
mintha tán csakugyan mi új dalmű’ adatásán 
fáradoznék derék operánk — mentsen Isten !

— A pestbudai hangászegylet' idei ne
gyedik nagy hangversenye ismét több érdekes 
számot hozott pártolóinak. Megnyitó a hang
versenyt Lindpaintner W a m p y r ez. dalmű

vének jeles nyitánya. A t e n g e r i c s e n d  
ez. karének ; Mendelssohn-Bartholdy’ nyitánya 
„A szép Melusinához“ , a Weldy Nina k. a. ál
tal csinosan énekelt hangversenydal Spohrtól; 
s Hendl’ Al l e l u j á - j a  tevék az érdekesen 
szerkesztett hangverseny’ többi részét. Minden 

j szám praecisio, ügyekezet és tűzzel lön előadva, 
s dicséretére vált mind az összes karok, mind 
az egyes működőknek, mind végül zeneegvleti 
karnagy Schindelmeisser urnák. Közönség ez 
úttal sem igen nagyszámú volt, mit a kellemes 
időnek is kell egyrészben tulajdonítanunk. Hiá- 
ban! most ki a s z a b a d b a  a jelszó. Zugli
get, városerdő — kivált az utóbbiban nyüzs- 
gott a temérdek nép— vagy legfölebb a nyár
színházak bírnak most vonzerővel.

— Közöljük — a P. H.’ szavaival— a m. 
tudós társaság’ Xl-d. ülésének eredményét. Az 
ülés folyó hó’ 20-kón tartatott. Először is az 
elaggott de az academiára nézve mégis korán 
elhunyt — Jankovich Miklós fölött tartott a tit
kár rövid gyászbeszédet. — Ezután a pártfogó 
nádor ő fensége’ levele olvastatott, mellyben 
értesíti a társaságot, hogy Friewaldszky Imre 
r. t. számára kelet felé való kiutazhatására kért 
engedelmet— 3h> hónapra — a n. múzeumi hi
vatalos tisztétől fölmentvén— neki megadta, és 
hogy a kért ajánló-levelek’ érdemében szüksé
ges lépések magok’ helyén megtétetvék. A 
gazdasági egyesület legközelebb tartandó köz
gyűlése’ programmját közölvén, felszólító az 
academiát: küldene részéről is képviselőket 
ama gyülekezetre, szívesen fogván veendni, ha- 
hogy az előleges tervben érdeklettekre nézve, 
ahhoz értők’ részéről, az academia’ utján is 
felvilágosítás adatnék. Mit az academia illő 
méltánylással s a testvér intézet’ részérőli meg
tiszteltetésnek tekintvén : kebeléből Kubinyi 
Ágoston tiszt., Szontagh Gusztáv rendes és Kacs- 
kovics Lajos lev. tagjait küldé ki képviselő kö
vetekül.— Több az academia’ számára bekül
dött munkák közt bemutató a titkár a bajor 
academiának évkönyveit is , mellyek általa ren
desen megküldetnek. íme az idegen fold becsü
li honunk' értelmiségének, ha nem is kizárólag 
— de némikép’ bizonyosan — képviselőjét, az 
academiát; és a hon’ atyái még csak annyit 
sem akartak számára tenni, hogy a honi föld' 
aknáiból ércz-példányok, mint a n. museumnak, 
úgy ennek is küldessenek! — Legközelebbi hét
főn a történeti szakosztály' ülése leend.

— Múlt számunk érinté Dolezsalek urnák, 
a vaknövelde' volt igazgatójának közölLinki tá- 
voztát. D. ur sokszor nyilvános érintkezésben 
volt köztünk mulatósa ideje alatt e város azon 
lakosaival, kik vagy magok művészek, vagy 
műkedvelők s jótékony intézetek és czélok’ 
pártolói s előmozdítói. Ezekhez, következő bu-



P
—  338  —

csúszavakat intéz a távozó: ,.Pestről távozván, 
kötelességemnek érzem, minden pártfogóim s 
barátimnak, különösen azoknak, kik felhívá
somra, jótékony vagy közhasznú czélokhoz 
nekem segédkezet nyújtani szíveskedtek, leg
bensőbb hálámat nyilvánítani, s magamat to
vábbi becses emlékükbe ajánlani; egyszersmind 
bizonyossá tevén őket, mikép én minden irán
tam bizonyított jóindulatra mindig hálával fo
gok visszaemlékezni. Pest, tavaszhó’ 21. 1846. 
D o l e z s a l e k  An t a  1.‘‘ Kisérje őt szerencse, 
bármerre szólítsák közölünk viszonyai!

— A tavasz’ mindig melegedő napjaira 
Budapest’ fagvlaldái is felnyiladozának. Mind
három legnagyobb csín és kényelemmel kínál
kozik vendégeinek, a Kioszk a német színház 
terén, nem messze onnan a redoutalatti, s a 
casino alatt Dalmer kávés űré, melly, valamint 
a többi is Ízléssel van bútorozva. Ha a fagylalt 
megfelelendne jóságra nézve a küldísznek, az 
igen kívánatos volna, mert bizony a jó fagy
lalt’ készítésének mesterségét mindez ideig nem 
tudták czukrászink eltanulni a bécsi hires Deh- 
nétől.

— A fürdőkben is nyüzsögni kezd a nép ; 
a császárfördő már is százával kap naponkint 
vendéget, később óránkint fog annyi kiszállani 
apró gőzösink’ hátáról, mellyeken már most is 
elevenebb a mozgalom. A császárfördő csinos 
rendbe van szedve s múlt szombaton kellett 
volna ünnepélyesen megnyittatnia, — melly 
ünnepély azonban, alkalmasint a délután kelt 
zivatar miatt, elmaradt. Azonban itt is kí
vánatos volna , hogy az enni s innivalók ehe
tőbbek s ihatóbbak lennének — és ne csak 
drágábbak. Mihalek ur e részben minden jót 
igér, majd meglátjuk. — Hát azon kolduscsa
pa t , melly évről évre a hajóállomás' közelében 
tanyázik, s már mintegy ususon alapuló sza
badalommal látszik bírni, e nyáron is fogja Ö- 
röm és vidorság elé menekülni óhajtó kedé
lyünket zavarni? Nem lehetne e szerencsétle
nekről— ha igazán azok, s nem csalók—más
képen gondoskodni. Ha pedig naplopók, őket 
dologház vagy más efféle intézetben elszállá
solni, mig az ingyenéléstől elszoknának?

— Mert ki tudja, nem veendik-e újabban 
sújtott valódi szerencsétlenek igénybe adako
zási hajlamunkat! Meghatva olvasók nevezete
sen a P. Z. múlt pénteki számában, mikép a 
felföld legszebb városát Kassát f. hó 20-kán 
iszonyú tűzvész pusztító. Az e napon dühöngött 
szélvész idején egy állásban tűz ütött ki, s a 
szél a szikrákat a belvárosba kapá. Első áldo
zatául a dominicanusok egyháza s a zárdato
rony esék a minden irányban terjedő lángro- 
hamnak, melly emberéleteket is ragadott el; a 
leégett épületek közt van a b. Barkóczv kas
tély is, minden melléképületekkel együtt. Meny-

I nyi a leégett házak' száma, még nem irhatá 
meg a tudósító.

— A német színházban E rl u r , a bécsi 
karinthkapu melletti színház’ tenoristája vonz, 
valahányszor föllép, számos hallgatót. Mond
ják , hogy Eri u r , ha vendégszerepeit a német 
színen bevégezte, a nemzetiben is hallatná ma
gét— jótékony czélra , midőn Lucrezia Borgia

! fogna adatni olasz nyelven.
— A magvar olvasóvilág, s különösen fe- 

lejthetlen Vajdánk’ keleti szellemű múzsájának 
együtt kiadandott Összes iratait, mellyekkel a 
boldogult’ özvegye — ki e czélból napokban 
Pesten mulatott — irodalmunkat megajándékoz
ni szándékszik, a becses tárgyak' szerkeszté
sére Garay János ur lön megkéretve.

— Megjelent: Tévedések a nyelv körül, 
az egész magyar irodalomban, Galgóczytól. 
Ára 36 kr.

— Azon kilencz fiatal Írókhoz, kik maguk 
is nyilatkoztak, munkásságuknak a journalis- 
ticátóli megvonása iránt, száma egygyel sza
porodott; K é r  é n y i  urban. A ,,ti z e k‘‘ mun
káikat ezentúl maguk adandják ki, P e s t i  f ü 
z e t e k  czím alatt, mint mondják. Mi legyen 
tartalmuk e pesti füzeteknek, még nem tudjuk, 
de mindenesetre előre föl kell tennünk , hogy 
azok — ha csak az egész ,tízek1 a gyermekes 
viszketegség bélyegét felölteni nem akarják — 
önállóbb , nagvobbszerü müvek leendenek, mint 
novellák , elmefuttatások s egypár csinoska köl
temény ; talán egymás kölcsönös segélyével, 
s szigorú gonddal kidolgozandott apróbb s na
gyobb regények , hosszabb komoly értekezé
sek, mintsem azok szépirodalmi lapba felvétet
hetnének, vígjátékok és drámák teendik tárgyu
kat. És ez esetben sok szerencsét, jó sikert 
kívánunk a ,tizekének, és — mi ifjú tehetsé
geknél olly fehérholló — k i t a r t á s t ,  mert a- 
zon egypár szép tehetség, melly az .elszakad
tak1 közt van , egy és más éldelhetőt nyujtha- 
tand az irodalomnak, minda mellett, hogy még 
mi korának tartjuk ez ifjú kezdőknek a journa- 
listica’ szárnyai alóli kiroppenésüket, mielőtt 
az szellemüket biztosb röptűvé edzhette volna.

—  Ma adatik — ha igaz, mert hivatalo
san jelentették — La b o r  f a l v i  kisasszony' 
javára Vahot Imre ur Z á c h  n e m z e t s é g  
czimü 4 flvsos drámája. A jutalmazandó mű
vésznőt a közönségnek különösben ajánlani fö
löslegnek tartjuk. Elég tudniok urak és hölgyek ! 
hogy m a a Laborfalvi k. a. jutalomjátéka van, 
— tehát színházba kell menni.

— Lapjaink' jelenévi 15-dik számában 
nem épen kedvezőleg nyilatkozott szemlénk 
Pap Ignácz ur’ elemi költészettanának új mű
szavairól. Szavainkat a tisztelt s általunk is mél
tányolva ismert tudományu szerző igazságtala
noknak hivé , — mert fájdalom, igen kevés még
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minálunk, ki a független szót, ha az nem ked
vező is, tűrni erős volna — s egy feleletet kül- 
de be szemleiróhoz, mellyet igen sok korszerű 
(magára a dologra ugyan nem tartozó) néze
teiért közleni fogunk, s belőle majd megmu
tatjuk, hogy a tisztelt szerző felelete ott, hol 
a tárgyhoz szól, u g y a n a z t  mondja, mit 
szemleiró mondott, s hogy szerző maga is meg
ismeri , mikép terminológiája nem omni nume
ro absoluta.

— Két német lap több számon keresztül 
a fölött pöröl egymással: mellyiknek van t ö b b  
előfizetője. Egyik a másiknak minden előfize
tőért , mellyel többet kimutatni bír egy aranyra 
tizet igér. Illy veszedelmes perpatvartól ma
gyar lapok nem félhetnek, ha csak tán a fölött 
nem jőne kedvük vitázni: mellyiknek van k e 
v e s e b b  előfizetője.

— K ő h e g y i  ur magyar táncza , melly- 
röl múlt számaink' egyikében szólottunk, Vi
g a d ó  nevet nyert a keresztségben. Az új szü
löttet minden fővárosi nevezetesb tánezmester 
örömmel üdvezelve fogadá , s ápolását és a 
világba bevezetését mindannyian magukra vál
lalók. Jövő farsangon tehát alkalmasint — Vi
gadó lesz a jelszó.

— A Szerelmev ur’ kőnyomdájából kike
rült csinos Kisfaludyarczkép — mint az Életké
pek írják — a költő' e m l é k é r e  adakozást 
gyűjtő urhölgveknek, mintegy 60 példányban 
országszerte szét fog küldetni, hogy az adako
zók láthassák milly eszme’ létesítéséhez járul
tak .— Ugyanonnan értjük, hogy a lelkes Sztro- 
kay Luiza k. a. Pesten e czélra már 314 pftot 
gvüjtött, melly az országos pénztárnoknál a 
Himfylant-pénztárba van letéve. Mintegy 70 
urhölgy van gyűjtésre“ fölszólítva , kiknek lel
kes buzgalmától remélhetni, hogy e szép szán
dék füstbe nem menend!

— Örvendetes újdonságul jegyezzük föl 
—  írja a Hetilap — hogy a Széchényi uradalmat 
(Neográd vármegye) legújabban a derék hazafi 
P u l s z k y  F e r e n c z  vette meg 700,000 pgő 
forinton. — Azért mondók örvendetes újdonság
nak , mert mi legalább szivünk’ legbensőbb ér
zelmével örvendünk, ha olly férfiakat vagy 
családokat látunk e hazában gyarapulni, kik
nek legtisztább hazafiságáról, tudományok s 
művészetek iránti szeretetéről, és minden jó 
ügy iránti erős rokonszenvéről számtalan bi
zonysággal bírunk. Egy Öreg tisztes versiró igv 
éneklett: Isten ajándéka jó ur a parasztnak, 
kinél bő forrása vagyon a panasznak.

— A nemzeti museum előtti részét a té
rés országútnak már kövezteti a város. Az ag
godalom tehát az iparműkiállítás’ látogatásának 
életveszélyessége iránt ezennel megszüntettelik.

— B o s c o  még mind falaink közt mulat. 
Tegnap újra a budai nyárszínházba bűvölt egy

jó sereg nézőt, kiket, szokás szerint, a legna
gyobb bámulásra ragadott büvészetével s ke
délyes előadásával. Ezúttal a bevétel’ egy ré
szét ismét jótékony czélra szentelé, s ezért 
köszönet a fogyhatlan büerejü varázskirálynak.

— KOLOZSVÁR. Henry Ehrlich u r , a la
punk’ 7-dik számábani kolozsvári tudósításban 
létező azon megjegyzésére tudósítónak, mint
ha Ehrlich ur „ m a g á t “ európai hirü művész
nek maga nevezte volna , egy fölvilágosító le
velet külde szerkesztőségünkhöz. „Remélem — 
igy nyilatkozik Ehrlich ur — a szerk. nem fog
ja hinni, hogy illy nevetségesen hetyke, dul- 
camaraszerü kifejezés tőlem származott legyen. 
Kérem mégis, becses lapjában megemlíteni, 
miszerint azon nyilatkozatot nem én tevém. A 
tudósító ur valószínűleg nem vévé tekintetbe , 
hogy én azon hangversenyt a színházban ad
tam , s hogy az igazgatóság, melly a jövede
lemben osztozott, hirdeté versenyemet olly ne
vetségesen. Perse hogy ezáltal épen ollyforma 
szolgálatot tön nekem Szerdahelyi u r , mintáz 
egyszeri kis biró, ki alvó főbírójának homlokán 
az alkalmatlankodó legyet olmos fütykössel üté 
agyon. Én igen jól érzem, mennyi elnézésre 
van szükségem“ stb.—Melly nyilatkozat E. urat 
teljesen kimenti.

— KOLOZSVÁRT, tavaszhó- 17. Vesz- 
ter’ ballettársasága városunkba érkezett, s itt 
néhány előadást rendez. Eddigelő négy előadá
sa volt, s nagytetszést s számos tapsokat a- 
rattak. Hogy e társaság mennyire megnyerte a 
müértő közönség' tetszését, megtetszik abból, 
hogy a páholyok mindig telvék. Mi nem tarto
zunk azok közé, kik a balletistáknak nemzeti 
színházbani föllépésüket, a ház' czéljával meg 
nem egyezhetőnek tartanok, sőt művészies e- 
lőadásukat mi is kedvvel néztük, s kedvtelve 
szemléltük. A helybeli színtársaság megbomlott,') 
egy része Olaszhonba megy Szabó és Havi’ve
zérlésük alatt, bemutatni a külföldnek a ma
gyar táncz és népdalokat, más része Déésen 
folytatja előadásait , Szerdahelyi Nelli fördőre 
megy, Szerdahelyi pedig Pestre szándékszik 
egy pár vendégszercpre. — Tegnapelőtt váro
sunk nevezetes ünnepnek volt tanúja ; ugyanis 
S c h ü t z  J óz s e f ne k  mellére függeszték a fel
ség által érdemei’ tekintetéből neki adott arany 
érdempénzt. 19-kén a kitüntetett Schütz urnái 
nagy ebéd lesz.—• Székely Imre első hangver
senyét a nemzeti színházban ma estve adja. Ez

1) Hohó! az ugyan szomorú dolog volna; talán 
csak f e 1 bomlott. Szerk.
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ifjú művész sokkal ismeretesb pesti lapokbul, 
hogysem őt külön ajánlanom kellene. Medgyes 
Lajos’ versei sajtó alatt vannak, ajánlható, 
nemzeti jellemben irt munkák. Z.

— KOMÁROM. (Necrolog) M a g y a r  I m 
r e ,  cs. kir. nyugalmazott huszárkapitány, szá
mos évekig, még a régi háborús időkbeni ka
tonáskodása közben nyert sebeinek utókövet
kezményeiül kifejlett kórban múlt márczius’ 
26-kán, élte’ 70-dik évében Örök nyugalomra 
szenderült. Nagy katona , jó hazafi, derék pol
gár hunyt benne el, kinek saját belérdemei 
messze fölülmülák fényét azon küljeleknek, 
miket amazokért nyert. Hideg tetemei Révko- 
máromban katonai és polgári részről rendezett 
fényes szertartással takaríttattak el. Réke ham
vainak ! (Beküld.)

— DABAS, tavaszhó' 13. Az évenkint 
tartatni szokott húsvéti tánczvigalom ma hétfőn 
tartatott meg. Csinos nőfüzér és éber ifjúság 
majd reggelig mulatónak a jól és kényelmesen 
rendezett casinoteremben, hol a tassi zenészek
ben telt Örömünk, kiken hogy pesti vásár óta 
nyert vezérzenészük új és jó vagyon , az újon
nan betanított darabok’ szabatos előadásából 
tapasztaltuk. Ezen Dabasi bálban jelen volt 
szépek közt leginkább feltűnt a szőke, szép 
G. Rebeka k. a. Soroksárról, valamint pesti 
vendégek T. Kati, és F—y Eliz , kitűnőn szép 
tánczával, a mi nálunk biz isten már ritkaságok 
közé kezd számíttatni, mert a hanyagság, mely- 
ivei a tánez iránt viseltetnek szépeink, napról 
napra nő. Dabasról is sokan készüinek e l , a 
nyarat különböző fördőtájakon töltendők. — 
Különben más, mint az, mi tán vidékszerte 
napirenden van, a szép tavasz’ reményei és 
tervei, mellyek egy kebelt sem hagynak med
dőn , más tudósílnivalóm nincs. — Másnap is
mét egy báli hirdetmény ! Irsára, a szomszéd 
rokonkedvü helységbe hitt ez át; már itt kisebb 
közönséget, de szinte válogatás alá eshetőt 
szemlélénk. Nem mulaszthatom el egyik ked
ves hölgy’ gyönyörű magyar fejkötőjét után
zásra méltó figyelmükbe ajánlani azon számo
sán jelen volt irsai asszonyságoknak, kik bi
zony jobbadán , vagy tán mind németes főkö- 
tövei borítók szép fejecskéiket. Egy kis bor 
is csúszott be a mellék termekben mulató ven
dég urak’ némellyikébe, aztán ebből egy kis 
szóvita eredt, no de sebaj! csak hogy per 
nem lett belőle!— Aztán egy kis makkao is 
megtette hatását, egy másik mellékteremben, 
no de ez is sebaj ! mert hiszen adakoztunk is ! 
-—Az irsai compossessor földesurak, és a vi
dék urai megúnván az eddigi rósz zene boszan- 
totta füleik állapotját, eltökélék magokban, mi
szerint ezen, alaposan segítendenek, hogy a 
XlX-dik század méltó fiai közé számíttassanak; 
és lön egy árkus papírnak homlokirata körül

belül ez : ,,Az irsai czigányoknak a czeglédi ka
pellmeister által leendő oktatásukra“ , — még 
pedig az ívkészítő K. G. ur azonnal 20 pftot 
irt alá. Tehát most a jelszó: kapellmeister for 
ever. Meglátjuk , a jövő bálban a bőkezű ada
kozók úgy fognak-e tánczolni mint adakozónak, 
vagy mint a czeglédi úgynevezett k a p e 11 m c is- 
ternek és illetőleg a czigányoknak, fújni akar
ni , tetszeni fog. ÓLSZÁL.

EO LH IREL
— R o s s i - C a c c i a  asszonyság a párisi 

nagy operához szerződvén, első évben 5000, 
másodikban 6000 francot kap havonkint. — 
Tűrhető fizetés.

— Néhány hét óta az Oka nagyherczeg- 
nő’ számára készülő nászhozományok vonják 
Páris’ legelegánsabb hölgyeit Baudrimont ur’ 
divatárukereskedésébe. Hogy képzetünk legyen 
czári pompájáról e hozományoknak, megjegy
zik a francz lapok , hogy köztük 12 tuczat csip- 
keszegélyü zsebkendő van, mellyek’ darabja 
5000 franc értékű. Átalában minden tárgyból 
tizenkét tuczat van megrendelve.

— Holsteinnak egy kis városkájában e- 
gyesület alakult, melly a szegények’ élelmezé
séről következőleg gondoskodik. Barczákat 
(Marken — a Hetilap’ szava) árul igen csekély 
pénzért; a barczák’ előmutatója pedig frugalis 
ebédet kap. Azok tehát, kik alamizsnát szok
nak adni, barczákat vesznek, pénz helyeit eze
ket ajándékozzák a koldusnak. S igy a szegény, 
pénzt, mellyet részegségre használhatna, nem 
kap , de éhen sem vesz el.

— A legtöbb most ismeretes franczia 
színműírók hivatalviselők. Mazéres praefectus , 
Empis , dolgozótársa, a korona’magánjószágai
nak igazgatója ; Cové a Bureau des beaux-arts 
igazgatója; Vailly a belügyi ministerium’ egyik 
irdájának főnöke; Dupatyarsenali könyvtárnok; 
Bonjour és Lafont hasonlókép könyvtárnokok; 
Lédhuy a nyilvános nevelés’ ministeriumánál 
van; Deschamps koronajószági kormánylatnál 
vatf; Dumersan az érdempénzkabinet’ felvigyá
zója ; Leonce, Moleri az igazságministerium- 
nál vannak ; Laya a pénzügynél; Doncet a ki
rály’ magáncabinetében dolgozik ; Kock Henrick 
(Paul de Kock’ fia) a vámhivatalnál van ; Augier 
(a La eigne szerzője) néhány hét óta az au- 
malei herczeg’ könyvtárnoka stb. Azon színmű- 
költőket , kik magánszemélyeknél alkalmazvák, 
fölszámlálni sok volna.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.
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A SZÍV’VILÁGÁBÓL.

V. SZERELEM ÉS SZÉPSÉG.
A tetszésérzet, mellyet az alak’ szép

sége ébreszt, nem csak teljesen különbö
ző azon érzelemtől, melly a szerelem’ lé
nyét jelöli, de sőt nem is képes szerelmet 
előidézni. Ezer meg ezer szép tárgy van, 
mellyet sohasem fogunk szeretni, mert hi
ányzik bennök a szerelem’ legfontosb meg- 
kivántatósága : a lélek, s evvel a kölcsö- 
hös közlekedési képesség. A szem ittas, 
de a szív nem csatlakozhatik hozzá.

De még az é lő , sőt emberi alakok’ 
szépsége sem elegendő a szerelemhez. Nyu
godtan szemléljük őket, a nélkül hogy töb
bet várnánk tőlük. A mit adhat, egy pilla
natban mind bírjuk. Mindig újabb gyönyör
rel térünk vissza hozzá, de egy csöpet sem 
érdekeltetünk általa, hogy öt magunkhoz 
közelebb vonzani óhajtanék. A t á r g y  
közönbös ránk nézve, csupán a l akj a  tet
szik. A szépség tulajdonképen nem is olly 
valami, mi magához a tárgyhoz tartozik. 
Csupán a kedélyerök’ könnyed, vidám já
tékát idézi az elő mibennünk. Az örömve
gyes érzet az, mit mint szépséget magasz
talunk s a kültárgyra átruházunk.

A szerelem is nézletböl indul ki s él
vet talál a nézlésben. De itt a nézlés’ tár
gya : valódi erkölcsi tulajdonok és viszo
nyok, s a bírás és egyesülés’ érdekét kel
ti föl bennünk. A szeretett tárgytól többet 
várunk, mint a külalak mutat. A kedély’ 
mélyéből mindig új meg új sajátságoknak 
kell fölmerülniük, mellyek a kéjt emelik s

a köteléket szorosbra vonják. Annak, mit 
bírunk, érzete egyszersmind sejtelme egy 
kimeríthetlen teljnek, melly még előttünk 
feltárulni fog. A szerelem végnélküli adás, 
vágyat vágyhoz, élvet élvhez csatol az 
megszűnés nélkül. Mit a szerető szeretett
jétől kíván, nem csupán alak, hanem tarta
lom, melly az ö saját hiányos lényét be
töltse s örök vágyát kielégítse.

A szépség’ lényege : a k ü l ö n f é l é 
n e k  e g y g y é  ö s s z e h a n g z á s a ,  ha r 
mó n i a i  ö s s z e o l v a d á s a  az e g y e s  
v o n á s o k n a k ,  r e n d  és  m é r e t a r á n y  
a k ü l ö n f é l é b e n ,  mi n d e n  t e k i n t e t  
n é l k ü l  v a l a m i  k i t ű z ö t t  c z é l r a .  
Ebből ered szabad kedve a kitágult kebel
nek. A szerelemben is ezen öszhangzás és 
egybeolvadás, e rend és méretarány léte
zik. De itt a jellem az, mi azokat egyesíti. 
A bensőnek tulajdonsága hozza létre a kül
sőnek alakját. A szépség ezer alakban tük
röződhetik; de a szerelem csak e g y e t  is
mer, azt, melly maga a lény által határo
zódik. A szépség az egyes részeknek egy 
egészszé öszhangzásában éri el teljessé
gét. A szerelemhez két egyén’ harmóniája 
kívántatik, kik egygyé olvadni törekesz- 
nek. A szépség megelégszik az alak’ kül- 
vonalaival, a szerelem bizonyos sajátságo
kat követel. Ezért van, hogy valamelly é - 
lö lénynek a legtökélyesb szépség’ koszo
rúját nyújthatjuk, a nélkül hogy legkisebb 
szerelmi izgalmat érzenénk iránta. ^Söt el- 

1
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lenkezöleg, minél tökélyesb valamelly szép
ség, annál inkább önmagába zárkozott is 
az, s a lény,mellyet illy szépség diszít, an
nál inkább beelégülni látszik önmagával s 
nem szorulni egy más lény’ magához vé
telére. A bevégzett szépségnek, melly te
hát sem fi- sem nőnemű, hanem a kettőnek 
egyesülete volna, a szerelemrei tökéletes 
tehetlenség’ gondolatát kellene bennünk 
ébresztnie.

A mondottak által azonban nem akar
juk tagadni, hogy a szépség átalában, ki
vált pedig a képzerö’ illusiója által, melly 
a szép külső mögött olly örömest álmodik 
egy megfelelő bensőt, a szerelmet, hol az 
már létezik , erösbíti s neki új ingert köl
csönöz.

Máskép áll a dolog némileg a k ü l ö n  
n e m e k ’ s a j á t  s z é p s é g é v e l .  Ha a 
nemi jellem a testben is visszatükröződik : 
e jellemhez képest a szépségnek mind fér
fiak mind nőknél különböző kinyomattal 
kell bírnia. E szerint a f é r f i s z é p s é g  
az e r ő  s s z i l á r d s á g ’ h a r m ó n i á j á 
ban állana; míg a n ő i s z é p s é g  a 
g y ö n g é d  é s  v i d á m n a k  ö s z h a n g -  
z a t á b a n  lenne keresendő. Amott a ha
tárzott, feszült, merész, törekvő fogna tet
szeni, itt a lágy, egymásbafolyó , szelíd, 
elhaló birandna szépségrei igénynyel.

Ha már e nemi szépség a szerelemhez 
egyátalában nem szükséges is ugyan, s an
nál inkább nélküleztetik, minél inkább u- 
ralkodik a szellemi a testin: azonban még
is sokat tesz annak emelésére, s léteznie 
kell, hogy a szerelmet teljes jogába helyez
ze. Egy tiszta női szépség’ szemléletében 
sohasem hiányzik szerelmi érzelem, melly 
érzelem maga a szerelem fogna lenni, ha 
ez valaha csupán a külsővel megelégedni 
tudna. De a valódi szerelem’ számára csak 
annak fölfedezőjeül szolgál, hogy a nőa
lakban valósággal s nem csak színre, való
di női jellem is tükröződik.

A női mint a fiszépség az átalános 
szépségtől lényegesen különbözik. Ama
zok magas fokban létezhetnek, a nélkül 
hogy ez utóbbira igényük lehetne. Ezért

a szerelem gyakran hidegen halad el a va
kító szépségek mellett, s olly tárgyakhoz 
hajol, mellyek, szigorú méret alá véve, 
legtávulabbról sem szépek.

Az a l a k ’ s z é p s é g é n  kívül külö
nös figyelembe veendő még, s jelen tekin
tetben még fontosabb a m o z g á s ’ s z é p 
s é g e .  A férfiúi szépségben mindkettő egy- 
befoly, mert jellemük erő és törekvés, ez 
pedig mozgás nélkül lehetlen, s mindig 
legalább mint a mozgás’ első kezdete vagy 
mint mozgási szándék’kinyomata tűnik föl. 
A férfi, kinek állásában szilárdság, hatá
rozottság és kerekdedség egyesül, bizto
san s az evvel összefüggő kimértséggel 
teendi mozdulatait is, s ezekben sem mel- 
lözendi a méltóság’ szépségét.

Máskép van a dolog a női szépséggel. 
A lágy, gyöngéd, elhaló’ eszméjéből még 
nem következik a mozgás. A női szépség’ 
külvonalai inkább nyugalomra látszanak 
mutatni, s még egy más egészen saját ele
venítő elemet szükségleni, hogy mozgás 
álljon elő, s kivált hogy e mozgásban a 
külvonalak nyilatkozzanak. Innen van, hogy 
nem ritkán látunk alakokat, kiktől a női 
szépséget meg nem tagadhatni, de kik az
ért bennünket egészen hidegen hagynak, 
mert az élet bennük mintegy merevült, mert 
nem nyújtanak egyebet, mint egy lelketlen 
tömeg’ méretarányát, vagy mert mozdula
taikban semmi szépség nincs, legkevesbbé 
női szépség, mert ezekben majd a lassú, 
majd a szeles, majd a szögletes, a mester
kélt vagy egyhangú s kimért boszantja a 
szemet. Mindezek olly tulajdonok, mellyek 
nem igen ébresztenek szerelmet, s már a 
külsőben hiányos nőiséget árulnak e l , 
mellyröl könnyen következtetünk hasonló 
bensőre. (Folytattatik.)

— —

AZ EM BEREK .
I.

Hallgassatok, ne szóljon a dal,
Most a világ beszél,
S megfagynak forró szárnyaikkal 
A zápor és a szél,
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Könyzápor, mellyet bánat hajt,
Szél, mellyet emberszív sóhajt.
Hiába minden ; szellem, bűn, erény : 
Kincsen rem ény!

II.
Hallátok a mesét : a népnek 
Atyái voltának,
S a mint atyáik vétkezének,
Ok úgy hullottanak :
A megmaradt nép felsüvölt:
Törvényt ! s a törvény újra ölt. 
Bukott a jó, tombolt 3 gaz merény: 
Nincsen remény!

III.
És jöttek a dicsők, hatalmas 
Lábok törvény felett.
Volt munka : pusztított a v a s !
S az ember kérkedett.
S midőn dicsői vesztenek,
Bújában egymást marta meg.
S a hír ? villám az ínség éjjelén : 
Nincsen remény !

IV.
És hosszú béke van s az ember 
Rémítő szapora,
Talán hogy a dögvésznek egyszer 
Dicsőbb legyen tora :
Sóvár szemmel néz ég felé,
Mert hajh! a föld az nem övé,
Neki a föld még sírnak is kemény: 
Nincsen remény !

V.
Mi dús a föld, s emberkezek még 
Dúsabbá teszik azt.
És mégis szerte dúl az éhség 
S rút szolgaság nyomaszt, 
így kell-e lenni ? vagy ha nem,
Mért oliy idős e gyötrelem ?
Mi a kevés ? erő vagy az erény? 
Nincsen remény !

VI.
Istentelen frigy van közötted,
Ész és rósz akarat!
A butaság dühét növeszted,
Hogy lázítson hadat.
S állat vagy Ördög, düh vagy ész, 
Bármellyik győz, az ember vész :
Ez őrült sár, ez istenarczu lény ! 
Nincsen remény 1

VII.
Az ember fáj a földnek ; olly sok 
Harcz- s békeév után 
A testvérgyülölési átok 
Virágzik homlokán ;

S midőn azt hinnők, hogy tanul, 
Nagyobb bűnt forral álnokul.
Az emberfaj sárkányfog-vetemény : 
Nincsen remény, nincsen remény!

VÖRÖSMARTY.
—+1*4*—

A M Ű V É S Z  L E Á N Y A .
(V É G E .)

— Eh csalfa a sors, nyomom az élet,
önző a világ. — De én nem azért jöttem 
önhez gróf ur, hogy itt elmélkedjem az é- 
let és világról, s hogy panaszkodjam a köl
tészet’ nyomorairól; nem -------

— Hisz megvan a költészetnek is a 
maga jobb oldala; — esék a beszélő’ sza
vába a gróf — míg más lelke’ fájdalmai
val s szíve’ kínzó érzéseivel küszködik, 
addig a költő édes dalba fűzve, szivet e- 
melö , lelket mennybe varázsló ábrándok 
közt panaszolja le, mint zengő csattogány, 
szerelme’ bánatát, míg vagy enyhülést s 
viszont szerelmet nyer, vagy —

— Vagy szíve megreped! — fejezé 
be Armand keserű mosolylyal. — De hagy
juk ezt gróf ur ! — Feleljen őszintén kér
déseimre, ön mátkás ugy-e?

— Igen.
— Ha jól haliám, még e héten ülendi 

menyekzöjét a de Ligny marquisné’ leá
nyával, a bájos Gabrielával, nemde?

— Három nap múlva lesz esküvőnk. 
De miért kérdi ezt Armand? Ah sejdítem, 
tán arámnak kedveskedni akar üdvözlő 
stanzákkal? — igen helyesen, — számít
hat — —

— Gazdag jutalomra, akarta mondani. 
Köszönöm, nem szorultam még arra, hogy 
hazug hízelgésekkel pénzt kolduljak. — 
Szereti-e ön szép mátkáját?

— Milly furcsa kérdés, ha nem sze
retném, hát miért venném nőmül?

— Oh az most a legutósó kérdés szo
kott lenni a házasságban; — folytatá Ar
mand gúnyosan — eléggé tapasztalhatni, 
hogy a mostani divatházasságok nem e- 
gyebek mint kiszámított hideg kalmári köt-

*
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levelek, mellyekben az első s főpontokat az 
ön- s családi érdek, pénz- és nagyravá- 
gyás foglalják el s az utósó helyre szo
rítják e kérdést : vájjon szeretik-e a felek 
egymást ? vájjon lesznek-e boldogak együtt ?

— Én elég gazdag vagyok, sem rang-, 
sem pénzre nem vágyom, egyedül a szere
lem köt egybe a bájos Gabrielával, — fe
lelt a gróf — de miért kérdi ezt ön, talán 
más is szerelmes bele?

— Ne gyanakodjék gróf ur! — a szép 
Gabrielával semmi közöm. —- Csodálkozik 
ugy-e, hogy e kérdést tevém önhez, hogy 
szereti-e mátkáját? Lássa, én meg azon 
csodálkozom, s szinte lehetlennek tetszik 
előttem, hogy egy szív hogyan tudja ma
gát úgy kétfelé osztani, hogy egyiket vagy 
másikat meg ne csalja? — hogyan lehet a 
kebel’ érzetét két részre szakítani, holott 
néha az ember elégtelen, azt egyben köz- 
pontosítni? —- hogyan lehet az ideált, a 
rokonleiket kettőben egyformán feltalálni ?
— hogy lehet kettőt tisztán szívből egy
szerre szeretni? — ugy-e ez a nevetségig 
különös kérdés; de feleljen gróf ur erre, 
mert a kérdés’ más részére félek gondol
ni, mert ön akkor előttem nem egyéb mint 
egy alávaló csábító —

— Csöndesen Armand ! — ne feledje, 
hogy szobámban van; mit akkor? fejezze 
ki magát tisztán!

— Ismeri-e ön Charlottet? — o de 
mit is kérdem ezt?

— Ah, a bájos Charlottet, a művész 
Yanloo Károly’ kedves leányát? — isme
rem; — de mi köze önnek evvel?

— Gróf ur szereti mátkáját, azt mon- 
dá; ne feledje. — Most az Isten s minden 
szentjeire kérem, feleljen : szereti-e Char
lottet? vagy szerette-e valaha?— Ha i-  
gen : miért csalja meg? miért repeszti meg 
ez ártatlan, szelíd angyal’ galambszivét?
— mit vétett e lány önnek? — Ha nem 
szerette, miért csábítá el? mi czélja volt 
vagy van vele? — Feleljen gróf ur ez é -  
letkérdésre, mert megörülök! — Ön hall
gat, — s még mosolyog, — neveti ugy-e 
lelkem’ kínjait? — Jól van! hallgasson

meg engem, egy elkoptatott regét fogok 
röviden elmesélni a lepe és rózsáról. — 
A völgy’ titkos keblén virult egy szende 
rózSabimbó, mellyet a harmat kristálygyön
gyeivel táplált s a nap aranysugárival ne
velt fö l; ez volt a völgynek egyedüli kin
cse, mindene ; szép vala a rózsa , a virá
gok’ legfelségesebb királynéja, ha tiszta, 
szűz keble’ illatának leheletében megfü- 
röszté a körléget, gyöngék voltak levél
kéi mint a fuvallat, s tiszták mint az ártat
lanság maga. Jött azonban egy tarka, ara
nyos szárnyú lepe, körülröpkedé a kis, 
szende rózsaszált, s mézes hízelgéseivel 
addig csábítgatá, míg a rózsa szerelmes 
lett bele; de az aranynyal hintett szárnyú 
lepe más virágra szállt, a kis rózsát elfe
ledte. — Eljött a kisded méh is, szerelmet 
dalia és szerelmet kért, de a rózsa öt 
megveté, mert már első szerelmét a csalfa 
lepke megcsalá! — Mi lett a rózsa’ sorsa? 
— bujában, keservében elhervada. — No 
gróf ur, tetszik-e a rege? nevessen, hogy 
a rózsa elhervadott. ügy hiszem érti e me
sét. A rózsabimbó Charlotte, a csalárd le
pe ön gróf ur, s a méh, oh a méh! — A 
lepe megrablá a rózsa’ illatos kebelét, ön 
elrablá Charlotte’ szerelmét, s mégis meg
csalá ; mondja, szerette-e valaha e lányt?

— Mint minden szépet a világon, mi 
lelkünket csodálatra ragadja s érzékeinket 
gyönyörrel tölti el, —

■— Ne tovább g ró f! megálljon ! — ér
tem már! — kiáltá Armand görcsösen —  
ne tovább, mert megfulok e szavak’ mér
ges fulánkitól! most már tudom, mi volt 
czélja e lánynyal; áldom az eget, hogy 
még annyira nem engedé menni a dolgot; 
mert hisz’ akkor körmeimmel tépném szét 
önt gróf ur s leikével együtt a poklokra 
küldeném. — Mint előbbi némaságából s 
mostani szép, átalános világot szerető sza
vaiból kivehettem, ön nem szerette s nem 
is szereti Charlottet; Istenemre illy jellem
mel érdemeden egy hitvány állat’ szerete- 
tére, nem olly bájos angyaléra mint ö. — 
Hogy czélja mi volt, érteni kezdem, s fáj 
a lelkem, ha arra kell gondolnom, hogyan
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T; lehet oily ember a földön, ki még egy illy 
^  tiszta szeráphot is képes elcsábítani s alá

való, nemtelen czéljainak s érzékei’ gyö
nyörének kíméletlenül feláldozni. — Sze
rettem és szeretem Charlottet mint lelkem’ 
üdvességét, s imádom mint éltem’ őran
gyalát, szivem’ üdvezítöjét; nincs hatalom, 
kincs, miért odaadnám csak egy édes mo
solyát, s ö engem nem szeret; mert ön 
gróf ur mézes hizelkedéseivel, álszínü á- 
mításaival elcsábítá. —• Charlotte önt sze
reti, tudom, s e gondolat agyamat lánggá 
gyújtja, szívemet tépi, mint felleget szakitó 
orkán.

— Honnét tudja, hogy Charlotte en
gem s nem önt szereti, — kérdé a gróf.

— Egy virágfüzért tevék ablakára, 
mellyel rr.egvallám, hogy öt kimondhatlan 
szeretem ; a füzért másnap láttam, midőn 
önnek ajándékozá; mert a templomból mi
dőn kijö, tekintete már önt keresi, s ha 
aztán föltalálja, az öröm szemein, lelke’ 
tükörén mosolyg, és ha nem látja önt, bu
sán megy haza; ha pedig engem lát, el
fordul, rám sem tekint. — Gróf ur, ez an
gyalt, ez égi teremtést képes megcsalni, 
kiért életem’, ha örökre tartó lenne is, fel
áldoznám, kiért kész lennék a pokolba lép
ni vagy a mennyországot szétrontani, ki
nek szerelméért lehoznám a menny’ an
gyalait játszótársul, vagy az ég’ csillagait 
drága gyémánt ékszerül. Mit gondol 
gróf ur, ha ö megtudja, hogy ön meghá
zasodott s öt megcsald, nem reped-e meg 
gyönge szíve ? nem fonyad-e el e szép vi
rág mint a rózsa, melly bújában elherva- 
dott; s én, kit olly mondhatlan szeretek, 
egy csalárd csábítóért elhervadni lássam? 
hisz’ lelkem megszakadna e látáson, szí
vemet tépném ki inkább, csakhogy neki é- 
letet adhatnék. Míg ön’ könnyelműségéért 
s kéjgyönyört vadászó szenvedélyiért két 
ifjú élet titkos szerelmében elsorvadna, ad
dig ön gróf ur boldogul kéjelegjen szép 
neje’ kebelén? — Nem, Istenemre! ezt nem 
tudnám elnézni! Nem irigység, hanem ne
mes boszu szól telkemből, melly azt kiált
ja : Elégtételt a megsértett angyalért! —

hogy megmutassam, mikép korunk’ elfer
dült világában is van még nemes szív, 
melly az ártatlanokat védni, a megsértett 
szerelem s becsület mellett lovagiasan fel 
tud szólalni, ha kell, életét, vérét is felál
dozni kész ; hogy bebizonyítsam Charlotte 
iránti határtalan szerelmem’, azért, midőn 
azt mondá gróf ur, hogy Gabrielát, jöven
dő nejét szereti, azzal kimondd a halált is 
egyikre kettőnk közöl.

— Tehát párbajt akar ön Armand ? — 
kérdé a gróf egész nyugodtan.

— Vagy ön nem leend boldog vőle
gény —- vagy én nem fogom látni, Char
lotte mint fonyad el első szerelme’ hajna
lán. Párbaj halálra!

— Mikor és hol?
— Holnap reggel az elyseummezön!
— Jól van, ott leszek; — válaszolt 

egykedvün d’ Aubigné gróf, ki fölötte ii- 
gyes vívó volt s párbajakban gyakran forgó.

Valnoir Armand távozott.
A gróf lehevert pamlagára s tovább 

unalmaskodott.
IV.

A nap nyugodni indult, végbucsucsók- 
ját küldé szét a világ’ öt részeinek, utósó 
Istenhozzádot mosolygott a föld’ virági
nak, mellyek be kezdék zárni kebleiket a 
hüves éji szellő’ csapodár csókjai elöl.

Kertje’ magányában virágai közt ült 
Charlotte, egy nagy szomorfüz’ árnyai a- 
latt, körötte a rózsabokrok lugast képez
tek, s ö a rózsák’ legszebbike köztük ült, 
mint királyné bíboros trónján. Kezében 
lant volt, mellynek húrjaiból liliomujjai i- 
gézo hangokat csalónak ki, s mint kesergő 
csattogány e következő dalt zengé:

Mint tengerár, mérhetlen a 
Szerelmi vágy,
Mellyen a szív kis sajkaként 
Repül tovább.

Mint vész a tengeren dühöng 
Az érzelem,
S a gyenge szív sülyedni kezd 
Élettelen,

Gyöngyként Öröm e hab között 
Ritkán vagyon,
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Szakadt szivek' darabja leng 
És- fájdalom.

Boldog, kit ész’ kormánya visz,
Nem szenvedély,
Keblén ha hit s erény- virul,
Hisz és remél.

És sok édes küzdés után 
Szenvedve bár 
A szív szerelmi czélhoz ér 
És partra száll.

Hol várja őt hü kedvese 
Szerelmivel,
S ő nem cserél az égiek’
Szent üdvivei.

Elhalt Charlotte’ éneke; ajkain egy é- 
des mosoly vonult át, mellybena néma sze
relem’ gyönyörérzete rejlett, lehajtá szőke 
kis fejét márványkarjára, s megint elmé- 
lázott. Leon jutott eszébe, kinek képét 
szüntelen maga előtt látta ; kit jobban kez- 
de szeretni, mint önmaga is képzelé; aka
rata ellen sóhaj dagasztá keblét s szemé
ben egy tiszta könycsep ragyoga, melly 
felért kelet’ minden gyöngyeivel s Brazília’ 
gyémántival ; nehezen lehetne meghatá
rozni, vájjon a titkos szerelem’ édes, ben
ső öröme csalta-e ki azt, vagy azon szívet 
repesztö bizonytalanság, vájjon viszont sze- 

! rettetik-e ? -
Nincs édesebb érzése az emberi ke

belnek, olly boldogító, olly mennyei üdvet 
izleltetö, mint midőn a szív szeretni kezd 
iijusága’ aranytavaszában, hol az élet még 
csak egy bájos rózsabimbóként áll előtte, 
mellynek nem remélhetni szebb jövendőt, 
csakhogy nyílni, virágozni s illatozni fog ; 
hol a gyermek’ álmai, aranyos ábránd
jai s egekbe repkedő reményei fölött még 
nem áll gúnyolva a keserű tapasztalás, a 
szívet gyilkoló csalódás , hol még a világ 
nem mocskolá be szíve’ legszentebb érzé
seit, ártatlan lelke’ tiszta liliomát még nem 
szeplösíté m eg; bizton el lehet mondani, 
hogy az élet’ rózsás korában az első sze
relmi szív’ dobbanásánál nincs édesebb ér
zés a földön; — ez azon remény, melly 
hitet ad a mennyei boldogságról, mert már 
ízlelni kezdi annak, bárha csak egynéhány 
percznyire is, üdvességét, s boldog, mert

szeret; de ez csak úgy teljes, ha, kit imád 
a szív, egész világ előtt magáénak vallhat
ja , ha az, kit szeret, viszonozza szerel
mét, miről ha bizonyos, jöhet bármi vész 
vagy szenvedés, mi el akarná orzani e bol
dogságát, vagy széttépni szerelme’ tünde 
mennyországát, ö bátran szembe száll ve
le s küzd utóleheletéig, még a szenvedés’ 
emésztő lángjai is rózsáknak fognak tet
szeni, mert ö szeret s szerelme viszonoz- 
tatik.

De nincs fájóbb, szivet szaggatóbb ér
zelem a lelket ölő, a kétségbeesés’ örvé
nyébe vezető, kínos bizonytalanságnál. — 
Szüntelen e tépő kérdés veri fel szivein
ket boldogító álmaiból : vájjon viszont sze
rettetünk-e ? Nincs gyötrőbb fájdalom a né
ma szerelemnél, ha az édes gyönyört, mit 
keblünkben hordozunk, nem oszthatjuk meg 
az egész világgal, ha a szív’ fölgyuladt 
lángja elfojtatik, mi végre is önmagát e -  
mészti fe l; ha meg nem vallhatjuk szerel
münket annak, kit imádunk. — Az érze
lemüdv’ árasztó világát ha elzárjuk, a bá
nat’ éje fogja körül szivünket, melly elöli 
lelkünk’ boldogságát, a remény’ és öröm’ 
rózsáit elhervasztja; jaj azon kebelnek, 
melly szerelmét önmagába zárja; fölemész
ti a néma fájdalom azon örömérzet’ né
hány bimbóit, mellyeket a szív első sze
relme’hajnalán terem, s helyébe a kétség- 
beesés halotti fátyolát adja a beteg szívre, 
mellyet a kebel’ öldöklő angyala, a néma 
szerelem elhervasztott.

így járt Charlotte is; a néma szere
lem epeszté öt. Keble’ titkos lángjaival kel
le küzdni önmagának, mi ingerlékeny ér
zelmeit s gyenge, ártatlan szivét még job
ban elkínzotta; — szeretett; de nem volt 
bizonyos, vájjon szerelme viszonoztatik-e? 
Nem vala barátnéja, nem senkije, kivel 
szíve’ titkát s érzelmeit megoszthassa, ki
nek baráti keblébe lerakhassa lelke’ ter
hét; önmaga hordozá szerelme’ osztatlan 
kínját, mi végre birhatlanná vált, mi keb
lét elfárasztotta, szenvedélyét s lelkét any- 
nyira felhangolá, hogy közel volt nem a



— 347 —
kétségbeeséshez, hanem egy tébolyodás- 
szerü elmélázáshoz.

A zöld bokrok’ zörgése ébreszté föl 
Charlottet édes szerelme’ álmaiból, mély 
elábrándozásából. Kimért, lassú léptekkel 
jött Vanloo Károly, egy hírlapot tartva ke
zében, s örömmel mondá :

— No Charlotte, itt van a mai szám, 
lesz megint mit olvasni; jer, nézegessük 
át, te úgyis kedveled az olvasást.

—■ Ma nincs kedvem olvasni, kedves 
atyám, aztán tudod, a hírlapokat nem is 
szeretem, engem nem érdekelnek.

— De nézd itt a napi események’ szem
léjében fölötte sok érdekes újság és hír 
vagyon. Például hallgasd csak : Tegnap 
egy szenvedélyes kártyahös, miután min
denét elveszté, a vízbe ugrott, de hitelezői 
szerencsétlenségére élve kifogták. — Egy 
nő vágytársnéja’ arczát leönté választó
vízzel, hogy az ö kedvese ne szerethesse 
többé ; a vétkes tettéért már börtönben van.
— A derék d’ Aubigné gróf holnap íilen- 
di pompás menyekzőjét a bájos de Ligny 
Gabrielával; irigylendő szép pár lesz be
lőlük. — Tegnap Páris’ egyik igen szép 
tehetségű fiatal költője egy gróffal párbaj
ra kelvén, veszedelmesen megsértetett s 
még az estve meg is halt. Mint mondják, 
egy leány’ szereimé fölött kaptak össze, 
kit a költő szeretett s a gróf el akart csá
bítani, az iíju ezt nem türheté s azért éle
tét föláldozá; — de te nem is figyelsz ide 
Charlotte, megint elméláztál? — szakítá 
félbe az olvasást az öreg művész.

— Mindentjól értettem, kedves atyám,
— felelt a hölgy — ha nem hiszed, ismé
telhetem, ugy-e azt olvastad, hogy d’ Au
bigné gróf holnap esküszik meg a bájos 
Gabrielával, hogy egy költő párbaj’ követ
keztében meghalt, nincs kitéve a neve, ho
gyan hittak ? — Sajnálom, akárki legyen, 
mert nemesszívü volt.

— De hallgasd csak Charlotte, még 
ezután jő az érdekesb — mondá Vanloo s 
megint a lapra szegzé szemeit.

— Ne olvass kedves atyám, nem aka
rok többet hallani, lásd roszul érzem ma

gam ; tudja Isten, elöérzet vagy mi, de én 
beteg leszek; érzem, hogy —

— Az Istenért gyermekem, beteg vagy? 
igaz, sápadtan nézesz ki; jer, menjünk a 
szobába, itt igen hűvös kezd lenni a lé g ; 
mi lelt, szólj leányom! vagy tán megint 
regényt olvastál ?

— Nem, nem olvastam, de nagy elö- 
érzetem van; beteg leszek vagy szeren
csétlenség ér. Ne aggódj, ne ijedj meg ked
ves jó atyám, hisz’ ugy-e ti nem hagyjá
tok el leányotokat; jer vezess anyámhoz.

V.

Másnap egyedül volt honn Charlotte, 
mert az öreg művésznek az academiába 
kelle menni, anyjának pedig a boltba vá
sárolni.

Az ablakban ült a szende angyal; ma igen 
nagy kedve volt gyászba öltözni, s szőke 
hajfürtéi közé is gyászvirágot tüze. Mint 
kit az elöérzet, sejtelem szorongat, bús, 
levert vala, nem tudta miért, de mindunta
lan könyeze, nem látta már bárom napja 
sem Leont, sem a bus Armandot; s ez öt fö
lötte szomorítá. Elővette kedves könyveit, 
de nem tudott olvasni, mindig csak Leon- 
rul gondolkozott; nem volt nyugta, nem 
lelte helyét, s ez boszantá öt. Leült az ab
lak előtti karszékre s bágyadt, nagy, kék 
szemeivel kibámult az utczára; de semmit 
sem látott, mert az akarata ellen toluló kö- 
nyek, mellyeket elnyomni nem tudott, egé
szen behálózák azokat. Charlotte beteg volt, 
a titkos szenvedés és elöérzet tették azzá; 
lelke fájt, keble égett, szivét egy kima- 
gyarázhatlan érzés szorongatá, melly for
rása volt a szüntelen szivárgó könyeknek.

Néhány perczet töltött Charlotte e lel
ket kínzó, nyugalmasnak látszó, de szivet 
emésztő helyzetben, midőn kopogtatás éb
reszté föl elmélázásából.

Egy csinos, barnafürtii kis fiú lépett 
be, kezében egy füzérkét hozva, melly egy 
fehér rózsából s két szál cyprusból állott. 
Az eléje menő hölgynek átadá a gyermek 
e szavakkal: Vanloo Charlotte kisasszony
nak! s hirtelen mint kis futócsillag a szó-
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f bából eltűnt, a nélkül hogy Charlotte csak 
egy szót is mondhatott volna neki, vagy 
megkérdhette volna, ki küldi azt.

Mosolyogva nézegeté a füzért, mert 
azt hitte, hogy Leon küldi azt kölcsönbe; 
örömsugár futotta át bánatos arczát, mint 
midőn a téli nap’ bágyadt sugára kitekint 
a barna fellegek közöl; — egy édes érzés 
fogta el szivét, melly azt súgta, hogy Le
on öt szereti, mert nem feledkezett el róla. 
— De milly szörnyű volt csalódása, midőn 
meglátta, hogy a rózsában egy kis vékony 
papír feküdt, melíyre csak e néhány szó 
vala írva : Angyal! édes érted a halál! — 
aláírás: Yalnoir Armand.

Reszkető ujjai közöl kiejté a papirkát, 
megnémultan mint márványszobor a fü
zérre nézett, lélekzete elakadt, a percznyi 
örömsugárokat arczárói elüzék a keserű 
csalódás s rettentő sejtelem’ rémei, sá
padt ajkát a tépő fájdalom s az iszonyú 
gyanú, melly keblét pokoli sátánként föl— 
dulá, egy őrültséghez hasonló gunymo- 
solyra voná. Remegő kezével elővette a 
kis könyvet, mellyben a virágnyelv volt, s 
megnézte, mit mond a f e h é r  r ó z s a :  — 
Ragadjon karjai közé a halál, mivel te meg
vetettél ; — s a c z i p r u s z :  Egy jobb vi
lágban ismét találkozunk.

A könyvet eldobá, szemei könynyel 
megteltek, mint félhalott egy karszékbe 
omla, kendőjével elfödé arczát s zokogni 
kezdett.

— Szent Isten ! ö meghalt! — felki— 
álta végre, miután ereje annyira visszajött, 
hogy eszméletét egybe szedheté — ö en
gem szeretett s meghalt. Jó Isten, mit vét
keztem, hogy ennyire sújtasz, hogy egy 
csapással szívem’ megrepeszted. Ö meg
halt, mert megvetettem; hisz Leont szere
tem, tehetek-e róla, ha szívem csak érte 
él. A becsületes, szerény ifjú’ halálának én 
vagyok oka. Isten! ne vedd el kegyelmed’, 
áldó malasztod’ rólam, mert szivem meg
szakad, lelkem a kétségbeesés’ poklára 
sülyed, — légy irgalmas szent atyám, légy 
kegyelmes.

E szavak után imára egybekulcsolá

kis márványkezeit, szemét áhítattal égre 
emelé mint bűnbánó angyal, s Istenben, 
hitben keresvén vigaszt, imádkozni akart; 
de künn az utczán nagy kocsirobogás hal
latszott, s roppant néptömeg tódult a tem
plom felé, hová imádkozni szokott menni 
Charlotte. A kocsik egymást érték, a bá-* 
mész nép csoportozott.

Charlotte imáját félbeszakította, föl— 
ugréks az ablakhoz futott. Eszébe juta, mit 
olvasott atyja tegnap az újságból. — Ah, 
most esketendik d’ Aubigné grófot a bájos 
de Ligny Gabrielával, — gondolá.

A menyekzöi pompamenetnek épen a 
Yanloo Károly’ háza előtt kelle elmenni; 
az utcza nem a legszélesebb volt, jól lehe
tett látni az ablakból a kocsiban ülőket.

A bámész nép két sorban állott az ut
czán s vártak, hogy a boldog vőlegényt a 
bájos menyasszonynyal láthassák. A ko
csik egymást követték, mellyeknek egyiké
ben megláttak egy szép angyalt fölkoszo- 
rúzva, mellyröl fátyol omla kétfelé. Egy
másnak mondák a bámészok, hogy most 
jő a menyasszony s a vőlegény.

Pompás ezüstös kocsin, arabfaju tüzes 
mének vivék a boldog párt.

Charlotte is feszülten várá az ablak
ban, hogy láthassa őket. A kocsi az ablak 
előtt ment el, s d’ Aubigné grófban, a vő
legényben az ö szeretett Leonjára ismert; 
— egy nyögésformáju halk sikoltás repült 
ki ajkán s élet nélkül összerogyott.

A boldog új pár tova robogott s a bá
mész nép eloszlék.

Mintegy félóráig feküdt Charlotte min
den életjel nélkül; nem volt honn senki, 
ki segíthetett volna rajta.

Yégre eszmélni kezde, mert az utczát 
gyászzene’ szomorú hangja tölté b e , mi 
fölveré öt a halál’ karjai közöl, hogy új, 
kínosabb halálba taszítsa. Fölébredt, ke
zével letörlé- a hideg verejtéket márvány
homlokáról; hallá a harangok’ bus nyögé
seit, mellyek mintegy sírva hirdeték a nagy
város’ büszke lakosinak, hogy a holtak’ 
rémlakába új lakost visznek; — látta a 
temetési gyászmenetet, a csoportozó né-
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pet, melly előbb menyekzön volt, most ha
lottat kisér! — látta a füstölgő fáklya’vö
röses lángját s annak fátyolként felszár
nyaló füstfellegét; hallá a szomorú éne
ket , melly az embert a múlandóságra em
lékezteti ; ballá a szívet repesztő, a lelket 
borzadással eltöltő gyászzenét ; látta a ko
porsó’ bársonyán ezüstfejü szegekkel e sza
vakat fölverve: A r ma n d V a l n o i r  1764. 
— De mindez kisértetes álomként húzó
dott át lelkén, ő mindezt csak álinadá, — 
mint szobor állott az ablakban, nem kö- 
nyeze s nem sóhajtott, hanem megmere- 
víilten elinéláza ; szemei a koporsóra me- 
redeztek; nyugodtan mosolyga, míg végre 
nagy, hangos kaczajra fakadt, miközben 
ezer darabra tépte s összemorzsolta a fü
zérkét és a papirt, s elszórá. Néhány per- 
czig, míg a gyászmenet elhúzódott, nyu
godtan álla, azután megint felkaczagott, s 
mint a reszkető hold a kék égről, csende
sen elmélázva mint alvajáró kiment a szo
bából.

Belépett atyja’ festőműhelyébe, a fok- 
polczhoz ült s dalolva rajzolni kezde.

Alig telt egy fél negyedóra, Vanloo 
Károly haza tért a miivészacademiából s 
észrevétlenül bement a műhelybe, és meg
látva leányát, hogy fest, örömmel mondá 
magában : — illyenek a Vanlook, rajzolni 
tudnak, mielőtt tanulnának.

Midőn végre a leány megálla s rajzolt 
alakját szemlélgeté, melléje lépett az atyja 
s elhalványodott;— Charlotte halált feste, 
fejének angyalábrázatot adván.

— Gyermek — mondá Yanloo Károly, 
erőltetett mosolylyal rejtve el könyüit — 
nem igy kell kezdeni, kelj föl, majd meg
mutatom.

Charlotte hallgatva fölkelt. Vanloo Ká
roly leült, remegő kézzel törölte el leá
nya’ rajzát, kivevén az arczvónásokat, s 
átalakításához fogott. Az arczon nem so
kára nyájas mosoly játszott, fürtök hullá
nak le fejéről s vállain szárnyak növének; 
a halálból Amor lett. Hamar puzdrát csi
nált melléje, virágokat s csókolódzó ga

lambokat hozzá, s midőn elkészült, leányá
hoz fordult s kezét megcsókolva mondá:

— Nemde ezt akartad?
— Nem! — válaszolt a lány mély el- 

andalodtában.
Vanloo mindinkább halványulni látta 

leányát s ijedten kérdé : Charlotte, éltem’ 
öröme mi lelt? — leányom az Istenre kér
lek, szólj, mi bajod?

— Nem, a halál, a halál! — kiáltott 
a hölgy S atyja’ karjai közé rogyott, ki öt 
neje’ szobájába vitte s ágyba fekteté.

— Charlottem, édes egyetlen gyerme
kem, mi bajod?— mondá zokogva az öreg 
művész, s kétségbeesetten kezeit egybe- 
kulcsolá.

— A halál, a halál! — kiáltott a lány 
kitárt karokkal és zavartan kezde beszélni.

0 megörült.
VI.

Páris’ legelső orvosai sem tudták az é- 
letnek s szerető atyjának megtartani.

Másnap iszonyú kínok közt meghalt. 
Vanloo Károly, ki Charlotte’ titkos 

szerelméről mit sem tuda, mindig azt állt
tá, hogy leányát csak a könyvek ölték meg.

BENEDEK JÓZSEF. 
— —

BŰN ÁLDOZAT.
REGEDAL.

I.
Rengetegben, hol a vész’ szavára 

Felriadtan zúg a bércztető,
Hova ritkán néz a nap’ sugára —
Éldegél az a g g  s z é n é g e t ő .

Itt mosolygott hajdan ifjúsága,
Mellynek egy szép gyöngye fönmaradt,
S lön a völgynek bájoló virága 
L e n k e  néhány kurta év alatt.

És az agg múltjának romhazáján 
Andalogva új reménynek él :
Bár reménye’ e mosolygó táján 
A sóvár szív megnyugodni fél. —

S a vidéken két szív lel világot 
Egy i f j V1 p ó r s a b e r k i  s z é p  v a 

d á s z  . .

2
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Vajh! Ai fogja bírni a virágot,
Mellyel ápolt e kicsinyke ház ? . .

II.
Halk az est . .  a hold ezüst sugára 

Titkon les át a lombok’ sátorán,
S a szív csak egy mély, gyönge sóhajára 
Feltűnt az ifjú, az árnyak’ során.
„0  Lenke, Lenket mért e kétkedés?
Jmét nevemnek titkát kérdezed !
Szerelmem hát szerelmedért kevés ?
Hogy szívem folyton ezzel vérezed.
Mi kell minékünk más, mint szerelem ? — 
Hát kérdezém-e én még rangodat ? . .  
Megjö a nap, midőn eljösz velem 
S csendes lakocskám asszonyul fogad.’

Szólt a vadász, s a két szív összeforrt, 
E pillanat a kéj virága volt t 
Álmodtak képzeletben rózsakort,
Mellyet szivükhöz csábremény csatolt.

III.
S az elorzott kincsesei vad gyönyörben 

Illant odább a csalfa k é j  v a d á s z  :
Nem látták többé a kies ligetben 
S a lányka keblén titkos bú csatáz.
. .  A pillanat’ rózsája elvirult,
Emlékéül csak kíntövis maradt'.
S ki azt letörni egykor nem pirult 
Újabb szerelmi kéjlánczon akadt. —
Szép Lenke sír, szép Lenke hervatag:
Bú lepte arcza rózsahajnalát,
Sötét szeméből ömlik könypatak ;
Méltán sóhajt fel, ki e szívbe lát.

IV.

Szilaj danát üvölt az őszi szél :
Rémesen zúg a rengeteg bele!
Tán a haldokló természet beszél 
S utósót sóhajt fájó kebele.
A falvak érczi éjfélt konganak,
S belé sivít a metsző förgeteg — 
Viszhangja zúg a bérezek orminak;
Az élet fáradt, az élet olly beteg.
S a sárga lombok közt két árnyalak 
Ijesztő rémként áll egy sír fölött :
„Enyém, enyém vagy — feltaláltalak'.“ 
Sóhajt a p ó r f i s szíve megtörött.
Arczán a bánat megkövültén ül,
Az élet rajta zordon és avar,
S zilált hajával kíméletlenül 
Úszik fölötte a zúgó vihar . .

Mig elfásultan áll a másik o t t :
Dúló keserve meg neui mérhető !
Reménye sírján, mint élőhalott 
Meredten néz —  a v é n  s z é n é g e t ő !

SZELESTEY LÁSZLÓ.

—

ÉLETRAJZOK
A MAGYAR E L ŐKORBUL .

I. BRZiÉBET.
(Vége.)

lt Vartburg’ városában egy 
főrangú hölgy, ki a testi 

csábingerek által akará 
magát megkedveltetni és 
jobbérzelsértö divatkez
déssel akarta kivívni a vi
dék' hölgyei közötti első 

jszerepet. Erzsébet — meg
ákkor Vartburg' asszonya — többször rá pirí
tott vétkes hiúsága miatt és saját divatmintáit 
küldé szét a hölgyek közt előpéldánvul; mely- 
lyek amazéi fölött köz kedvességet nyertek. 
S ez az ok, hogy a hiúságában megsértett úri 
hölgy halálos ellene és vetélytársa lett Erzsé
betnek: de vele — Vartburg' asszonyával — 
nem daczolhatott. Most azonban a sorszúzott 
királyhölgy’ szerencsétlenségén kárörvendve, 
jelen látta lenni a perczet, hogy a keblében 
fölébredt boszú' édes vágyának adózzék. A 
nagylelkűség’ s multakróli elfelejtkezés szere
pét színié játszani, s meghívá a hajléktalan 
Erzsébetet tágas lakásába. Nem örömmel ment 
ez hozzá, de mostoha körülményei kényszerílék. 
A művelt boszu' első fulánkja az volt, hogy a 
térés teremekkel biró hölgy egy szűk szobát 
vetett oda kegymorzsa gyanánt Erzsébet s őt 
kisérő híveinek, aztán lenézés és szemrehányás 
által sértegeté az elkeseredett, száműzött hölgy’ 
érzékenységét. Vendégszeretet helyett ellensé
geskedést tapasztalt itt E. s önkényt elhagyá a 
falakat, mellyek még őt az elemek ellen védék 
s az emberek’ márványkeblüségének meggon- 
doltán igy kiáltott fel: „Én áldanám az embe
reket, ha lenne okom azt tenni“, s visszatért 
előbbi menhelyére. Olly nyomorban élt, hogy 
három kisdedét kénytelen volt idegenek'könyo- 
rére bízni, mert azokat már nem birá táp
lálni.

Sorsa’ mostohaságánál még érzékenyeb
ben sérté őt a hálátlan emberek’ részvétlensé
ge. Egy nyomorult özvegy — kin E. egykor 
szegénységében alamizsnával, betegségeben 
orvosi szerekkel, ínségében tanácscsal segí
te tt— jött vele szemközt egy szoros úton, hol 
a nagy sárba kődarabok voltak téve — de az 
ösvény' szűke miatt csak egy sorjával — az át
járók' számára. A keskeny kőpallón találkozik 
a jóltevő hölgy kegyeltjével, de ez nem akar 
visszatérni. E. jól ismeré a hálátlant, s vissza 
kezdett lépni, de a kövön megsíkamlék s a 
sárba rogyott. Némi fénvsugárt vet ekkori lé-
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lekállapotának megismerésére — mi róla fel van 
jegyezve—-hogy a hálátlan Özvegy' emberte
lensége miatt sárba esvén, n e v e t e t t  s t ü
r e l e m m e l  me n t  a p a t a k h o z  iszapkevert 
ruháját megtisztítandó.

A szegényeknek még ekkor sem szűnt meg 
adakozni, minek következtében ékszerei és va
gyona végkép elfogvának, s adakozási könny
elmű jósága öt éhenhaló ínségre juttatá.

Mig szenvedése' kelyhét a jégkeblű világ 
részvétlenség- s megvetéssel tetézé : voltak sze- 
lidebb sziviiek is , kik helyzete’ borzasztóságát 
mélyen érezék, de a vár' szívtelen urától ret
tegve nem mertek rajta segíteni. Végre a ki- 
ezingi apáczák’ fejedelemhölgye elviteté őt Bam- 
bergbe Egbert püspökhöz (ez Gertrud magyar 
királynő’ testvére volt) ki tiszteletteljesen fo
gadé az ifjú , sarsüldözött özvegyet. Egbert az 
apostol’ szavaira hivatkozék, ki azt akarta, 
hogy ,,az özvegyek férjhez menjenek“ s vala- 
melly herczeghez nőül kívánta őt adni: de Er
zsébet — ki a világról végkép lemondott, s tá
vozó férjének, annak halála’ esetére, holtigi Öz
vegységet fogadott — nem egyezett bele Eg
bert szándékába. Egbert Bodenstein várt adá 
E.-nek lakhelyül.

Ez alatt megtértek a keresztes vitézek és 
szent tisztelettel hozák el Szicziliából Lajos’ 
hamvait Bambergbe , honnan szívrepesztő gyöt
relmek közt kísérte azok eltakarítási díszme
netét E. a fő urakkal s a gyászünnepély’ nagy 
tömegével együtt Reynhersborn zárdába, az 
ősi családi sírboltba. A szomorú énekek, az 
összetóduló szánakozó nép’ komór arczai, a 
harangok’ bús kongása újra visszavarázsolák 
lelke elé a múltak’ kínos perczeit s vissza 
ment puszta hajlékábá, hogy a magányban ke
serűbben könyezhesse meg az élet’ napjait.

A gyászünnepély után látogatók meg Hen
riket— Vartburg’ új ur át — a haza tért keresz
tes vitézek, névszerint : Varila Rudolf pohárnok, 
Belsteten , Erba Hartvik, Farila Walter s más 
tekintélyes hatalmasok. Az első szívreható be
szédében megfeddé az ifjú Henriket, hogy Er
zsébettel olly méltatlanul bánt. Sírt az ifjú her- 
czeg, hibája’ javítását igéré s kész volt Erzsé
betnek Vartburg' várát visszaadni : de amelyen 
érező Erzsébet a zajos világban többé nem 
akart szerepelni, nem vágyott a magasba, mert 
nem akart újra szédülni; s Henrik’ ajánlatára 
azt feleié, mikép várat és birtokot, melly őt 
világi zajra emlékeztetné, nem akar: legfölebb 
pénzbeli adományt fogad el jegyajándokb'a ho
zott kincsei’ kárpótlásául.

Nem sokára végkép elhagyá Türinget, hol 
az emberiség' javára áldozá napjait s Marburg- 
ba koltozék. Üldözői s vetélytársai’ keze oda 
is elért és senki sem volt hajlandó őt hajléká

ba fogadni. Ö e csendes városban lakhelyet é- 
píttete , s annak elkészültéig egy pusztult ud
varba vonult, hol csak falombok árnyai véd
ték a nap forró melege s az idő’ zivatarai el
len ; maga készíté el egyszerű táplálékait az 
épületrom konyháján s a királyi hölgy’ szemei 
nem fájdalomtól — mert szíve már megridegült, 
érzelme eltompult a tengernyi sanyaruságban 
— hanem az ártalmas füsttől könyezének. — 
Elkészült a sárral tapasztott alacson fahajlék. 
Hogy a gyötrelmes múltak’ fátyolét semmi előt
te föl ne iebbentse , eltávolító Erzsébet mind 
azt, mi őt az elviharzott jobb napokra emlé
keztető. Leveté királyhölgyi ruhát, s ollyat 
vett föl, minőt Guta—-őt ínségei' minden Ös
vényén híven követő szolgálója — hordozott.

Konrád atya iránti tökéletes engedelmes
ségét a gyanakodó világ titkos szerelemre ma
gyarázó, s Varila Rudolf pohárnok — boldo
gult férjének barátja — őt meglátogató , a ter
jengő rágalmat tudtára adandó, mit Erzsébet 
hallván, e szavakra fakadt: ,.Megvetem a világ’ 
kincseit, megtagadám születési rangomat, ifjú 
szépségemmel keveset gondolván, testsanyar
gatással hervasztám azt e l : csak a hölgyi be
csületesség’ díszét akartam megtartani... és a 
világ előtt ezt is el kellett vesztenem; de le
gyen úgy, ez is Isten' akarata.“

Atyja , a dicskörnyezett jeruzsálemi király, 
s bőkezű magyar fejedelem meghallván, milly 
nyomorban teng királyi magzata, ünnepélyes 
követséget küldött Marburgba Bánfi gróf’ el
nöklete alatt, hogy őt haza hoznák. Bánfi ki
rályának leányát guzsalynál gyapjút fonva ta
lálta. Meghívták őt a követek szülőföldére aty
ja fényes házához; de Erzsébet rettegett Ma
gyarhonba jőni, hol anyja’ halála miatt olly sok 
polgárvér ontalott s az elégületlenek háborgá
sa mindegyre dühöngött. 0 száműzött akart 
maradni, s midőn keblében a kétkedés’ hul
lámai felzajdulának, mit válaszszon : visszamen- 
jen-e atyja' házához , hol fény és rang fognák 
őt körülragyogni, de hol ismét ki leendne téve 
a ilág’ fondorlatainak? vagy küzködjék a föld
re sújtó nyomorral?.... kérte Istenét, Öntené 
keblébe megvetését minden mulandónak; s a 
megvetés és rágalom ellen adna neki állhata
tosságot védpaizsul Az őt hivó követeknek te
hát ,,nem“mel válaszolt, s azoknak távozta u- 
tán ismét rokkájához ült s fonással kereste é- 
lelmét. Olly szorgalommal dolgozott, hogy né
ha elgyongülten s betegen feküvék ágyában, 
mégis orsót pergete. Ha fonásáért az oldenbur- 
gi apáczák többet találtak fizetni, mint érdem
ié, visszaküldötte az egész díjt.

Henrik nem javítható többé hibáját: leg
alább az ínségből akarta tehát kiemelni Erzsé

b e te t ,  mellybe könnyelműen sülyeszlé s — 
i Konrád atya' közbevetésére — tetemes pénz-



Öszveggel akarta kárpótolni veszteségeit. De 
Erzsébet ezen mulékony javakért — mint mon
dani szokta — Öröklőket, a szegények’ imáit 
és árvák’ áldását vásáriá. Marburg' környén 
t. i. akkor ismét éhség pusztított a sinlődő la
kosok közt. Erzsébet Marburg'vidékéről 12,000 
szegényt összehivatott. — Hogy senki ne zá
rassák ki bőkezűsége’ élvezéséből, hirdetmé
nyek’ utján bizonyos helyt s időt tűzött ki a jó
tékony adakozásra. Le kellett az összejöttek- 
nek rendre ülni és senkinek föl nem volt szabad 
állani, mig mindnyájan nem nyertek alamizs
nát , hogy a visszaélések eltávolíttassanak és 
valaki kétszer ne kérjen. A szegények’ ülő tá
borát korülállá a nézők' bámuló serege. Mind
ezeknek közepén pedig dicsöülten állott a jóte
vő, a királyhölgy, kinek kellemdús arczárói csak 
most oszlottak szét a bánatos bófellegek, csak 
most tudott nyájas arczczal szánakozni s vi
gasztalni árvákat és ügyefogyottakat. Végig 
ment a sorokon, s kinekkinek alamizsnát adott. 
500 márka pénzt osztogatott ki e napon éhező 
embertársai közt, kik hálarebegve sietének 
nyomorral küzdő családaik’ vigasztalására. A 
nagybetegek és éhségtől tikkadtak ott maradá- 
nak éjszakára is s azért hosszú tüzet rakatott 
Erzsébet közöttük, kenyeret osztogatott ki, s 
a betegek’ sebeit kötözgeté.

Konrád megfeddé Erzsébetet túlzó bőke
zűsége miatt s eltiltá egy szegénynek egy dé
nárnál többet adni; azután nem volt szabad 
pénzt osztogatnia , hanem csak kenyeret; ké
sőbb ezt is kis darabonkint s végre minden a- 
lamizsnálkodás tilos vala. Erzsébet engedelmes
kedett, mert azt fogadá egykor tőle búcsúzó 
férjének, s azután betegek’ ápolásával foglal- 
kozék.

Erzsébet’ türelmének, mellyet az üldöző 
sorscsapások ellen védpaizsul használt, s jó
tékonyságának , mellyel a szenvedő emberisé
gen segített, mindinkább terjengő híre a romai 
szent székhez is elhatott, s IX. Gergely pápa 
öt apostoli levéllel tiszteié meg, mellyben E. a 
kereszténység’ ős korában élt szentek’ példájá
val serkentetik az erényekbeni állhatatosságra. 
Öltözetében egész élethosszanta az egyszerű
ség’ arany szabályát követé. Hölgytársait pél
dája' utánzására buzdílá s kérte őket, hogy a 
század’ hiú bohóságait kerüljék.

Föl van róla jegyezve , mikép a szakadat
lan könyzápor sem komorílá el ifjú arczát: 
gyakran folyának könyüi, midőn arcza vidám
nak látszék.

Folyvást hordá még özvegyi fátyolét, mi
dőn lelki gyötrelmei ifjú , de bágyadt testén 
is erőt veitek s az élet' erőteljes szakában vi
ruló (24 éves) hölgy halálos ágyba hanyatlott. 
Forró idegláza végperczeiben vidáman énekelt,
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s gyöngeségét panaszlá , de fájdalmat nem ér- 
ze. Így szenderiilt át a jobb létre öromtelen 
élete’ 24-dik évében (1231. őszutó’ 19). Gyen
géd arcza’ szépségét még a halál’ dermesztő 
csókjai sem szedhették le. Sokat szenvedett 
hamvai az általa épített kórodéban leiének 
nyughelyét.

Erényeinek csodálása őt az elhunyta utáni 
negyedik évben már a szentek közé igtatta.— 
E nyilvános jele a köz tiszteletnek példátlan a 
történetben. Atyja és gyermekei életben valá- 
nak, midőn Erzsébet’ neve már a szentek’ név
sorában tündöklőn. Élte’ alkonyadtán Örvendez
tető meg a hír Endrét, a dicsőült hölgy’ ájtatos 
atyját.

Midőn Erzsébet’ hamvai fölemelteiének 
nyughelyükről (1236), a nagyszerű ünnepélyre 
roppant embertömeg sereglett Marburgba egész 
Európából. Jelen volt Frigyes császár is és Er
zsébet’ tiszteletére egy pompás arany koronát 
ajándékozott.

Idővel sírja fölött nagyszerű imaház emel
kedett, melly Némethonban a goth építészet’ 
legtiszteletreméltóbb emlékjelei közé tartozik. 
Az E. tiszteletére készült emlék 1810-ben Kas- 
szelbe, onnan pedig később ismét Marburgba 
vitetett. — Ereklyéi Prágában, a karensteini 
várban és Budán a Kláraszüzeknél rejtvek el. 
— Zsófi nevű lánya által—ki 5-dik Henrik bra- 
banczi herczeghez ment nőül, s csecsemő Hen
rik’ anyja lett— Erzsébet a hesszeni fejedelmi
ház’ törzsanyja lön.

Erzsébet a gyanús dicsőségű keresztes há
borúk’ erkölcsmételyező korszakában a hölgy
erények’ magasztos példánya volt, s ez által 
nyerte meg a korabeliek’ tiszteletét; méltatlan 
szenvedései pedig szánakozó könveket hullaié
nak mindazokkal, kik a magas születésű ki
rályhölgy’ kétségbeejtő sorsát ismerők. Ő a 
középkor’ legfenségesb jellemű személyeinek 
egyike; a vallásszeretettel, nagyravágyás és 
fitogtatás nélküli jótékonysággal, mindenrőli 
önkénytes lemondással és balsorsban csüggedni 
nem tudó lélekkel párosodott gyöngéd hölgyi 
érzelmek’ e s z m é n y e  (ideálja). Élethajóját 
legdühöngőbb hullámok hánykodtaták: de biz
tosan állt az ; horgonya — melly fontartá — 
mozdíthatlan gyökerű sziklába kapaszkodók, s 
e rendíthetlen szikla a — h i t  volt. Csak Iste
nében rendületlenül bizó tűrhetett annyi sors
csapást a nélkül, hogy a végzet ellen zúgo
lódnék.

• FEJÉR PÁL.
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HETI SZEMLE.
— Mióta minapi szemlénk született, Becs

ben járónk, hol oíly dús mező nyilék szemlélge- 
tésre , hogy alig győznők hűn előadni, mit illy 
rövid időn látónk, hallónk s tapasztalónk, azért 
mindjárt ama két nevezetes lázra megyek, melly 
a jó bécsieket e perczben megrohanta , a Lind- 
láz és Fraschinilázra. Lind Jenny (Svédhonból) 
rendkívüli tünemény. Nem mintha szebb, tel- 
jesb, terjedtebb és olvadóbb hangokat nem hal
lottunk, avvagy tökéletesb énekművészeiét nem 
élveztünk volna életünkben, hanem mert olly 
költői felfogást, olly lelkesen értelmes, olly mű
vészileg motivált recitatiót szebb játékkal, 
aestheticaibb előadással és nemesb, nagvsze- 
rüebb egyszerűséggel párosulni még soha nem 
láttunk. Vedd ehhez az alantabb hangokon kí
vülieknek gyönyörű csengését, azon harangke- 
rekdedséget, melly hanglétrájának minden e- 
gyes hangját tengerek’ legdrágább gyöngyévé 
gördíti, a legolvadóbb trillergyönyört s eszmé- 
nyiségét, mennveiségét a mezza voce phrasi- 
soknak , vedd ehhez főleg a fiatal művésznőnek 
át meg át költőies szellemdús egyéniségét, s 
nem fogunk többé más következményt ered
ményezhetni; semmint azt: hogy Lind Jenny 
nagy hírének és a felőlei várakozásoknak több 
mint megfelel, hogy Lind Jenny valódi zseni— 
s annyira classicai müvészalak, hogy nincs sem 
müértő sem müveit ember, kit ezen szeretet
reméltó előnyökkel elbájolni ne tudna. Egy 
rendkívül érdekes, igéző stylu költeményhez 
hasonlítnak Lind’ működései, mellynek ha első 
sorait elolvastad, figyelmed annyira megragad
ják, hogy többé le nem teheted kezedből, inig

| azt a legnagyobb érdek-, legnagyobb figyelem
mel végig nem olvastad. Gyöngédség, magasb 
értelmiség és egy a legapróbb részletekig mo
tivált logika emelik különösen e szép költe
ményt. Szóval Lind Jenni valóságos zseni. De 
bezzeg zsarolja is Pokorni ur pogányul a kö
zönséget, 40 pengős páholyok, 8 pengős kar
székek , s 5 pengős zártszékekkel s tb , mit 
hogy a bécsi rendőrség olly nyugodtan szem
lél, csak azon legfelsőbb pártfogásnak lehet 
tulajdonítni, mellyel a jó ember itt Bécsben di
csekedhetni szerencsés.

— Másik láz a Fraschiniláz. A közönség 
majd kiugrik bőréből, midőn Fraschini’ erős 
mellhangjai megcsendülnek. Fr. 27 éves fiatal 
ember , erős, magas tenorhanggal, szép külső
vel és olaszos előadással. Kell-e még több a 
közönségnek illy tenorárva időkbeni túlmagasz- 
tosságát okadolni? Fr. urnák azonban minden 
szerencsés előnyei mellett azon nagy hibája 
van, hogy igen kiált, és hangjának koczkázta-
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tásával vadászsza a fanatismust, mellyet éne
kének lúlcsigázott ereje szülni bír.

— Volna még egy tavali láz is, de ez — 
mint minden a mi régi, természetesen kevesbbé 
mérges és (a régihez képest) kezdi az eléltség’ 
jellemét magán hordozni. És ez a F a n n y -  
l á z ,  ki idén távúiról sem teszi azon túlságos 
hatást, mellyet kivált tavai tön a jó bécsiek 
közt. Akkor szerencsés volt, ki 3 nappal a 
ballet előtt ülést tudott kicsatázni magának — 
épen mint most Lindnél, — idén pedig annyi 
széket kapni, mennyi csak kell. Hiában! akkor 
Fanny, most Jenni a szőnyegen— s ha vala
hol, úgy a művészetben betelik, hogy rendre 
járják a búcsút. Egyébiránt Fanny a régi bájo- 
ló tánczosné , a mindig kedves, mindig kegy
teli és mindig fölülmulhatlan sylph lévén máig 
is, nem kétkedünk, mikép az új hallétben (Es- 
meraldában) új magasztosságot és diadalt ara- 
tand, melly a mostani lindlázas időkben egy 
két duczat entrechat-val s ugyanannyi obligat 
mosolylyal többe fog kerülni mint tavaly.

— Lehmann’ léghajója is nagy magasra 
száll vala harmadmagával napokban a Práter
ből. Legnagyobb szélcsendben kilencz ezer egy 
néhány lábnyira halottak, 8 foknyi hideget ér
tek a hóvegyes felhők között, és l / 2 órányi 
mulatós után Süszenbrunn mellett szerencsésen 
leszálltak. E sorok’ írója ha egy negyedórával 
előbb érkezik a fővárosba , bizonyára olly ma
gasra hágott volna (Lehmann úrral) hogy bezzeg 
büszkén nézhetett volna le körülbelüli tisztes 
collegáira. Lehmann urnák ez tán 36-dik lég- 
útja volt, és egésségére váljék. De szálljunk 
le a felhők’ sphaerájából, s lássuk az élet mit 
nyújthat nekünk ezúttal itt a magyar földön?

— Legelőbb is azon ritka gyönyört, a ha- 
sonlíthatlan Liszt’ hangversenyeit élvezhetni. 
Liszt olly magasan áll hangszerével művész 
társai fölött, mint állott Paganini a hegedűsök 
— Malibran az énekesnők— mint állott Beetho
ven és Mozart a zenészek, mint Raphael a fes
tők , avvagy Shakspeare a költők fölött. Liszt 
a zseni melly é l , gyújt, viharzik és bájol. Szer
zeményeit csak magának írja,miként nagy meste
rek, hogy senki többé ne utánozhassa, széttörik a 
mintát, mellybe öntötték szobrukat. Minden kri
tikai bombast, ügyesség, zenetehetség, művé
szi előadás, különös erő, következetesség, 
sublimitás és tudja Isten mi minden más pa- 
rókás tüzetesség nevetséges rongyfoszlánynyá 
válik, a drága Phidiaszmüre aggatottá. Múlt 
csütörtöki zsúfolva telt hangversenyének pro- 
grammja volt: Ábránd Don Juan fölött, Ave 
Mária és Rémkirály (Erlkönig), Beethoven As- 
Sonatája, Marche Funebre, Don Sebastiánból, 
és a gyönyörűnél gyönyörűbb önmaga szerzet
té magvar dalok, mellvekhez a szűnni nem aka-

3



— 354 —

f ró tapsvihar miatt még egy hetedik darabot is 
adni kényteték. Hogy mikép adta legyen elő 
ezen, egyen kivül,mind saját szerzeményeit, 
arról szólni fölösleges. Liszt úgy játszott hang
versenyében , mint csak egy Liszt játszani ké
pes— mi több egy Liszt, kit a sors keze vi
szonyokba sodort, mellyek messze tartják öl j 
imádottjától a hontól, mellyet nagy keblében hor
doz. Nemzetiségének érzete nyomta őt el a Fa- 
tűm' súlyának alatta, érzette hogy magyar, lel
kének teljes lángja—szivének minden legkisebb 
erében, és ingerlékeny idegzetének minden 
atomjában érzette hogy az. És az érzet hogy 
ő is egy azon ritka boldogtalanok közöl, kiket 
a géniusz és sors hazájokból kiüldözött, — hogy 
vásárolnák meg legdrágább szívvérükön egy 
világhírnév’ rettenetes dicsőségét — e jajtel
jesen fölséges érzel nagyszerűvé tette játékát, 
költőivé minden Ieggvöngédebb hangjait. Egy 
világfájdalom ült a nagy mester’ homlokán , s 
ki olvasni tanult emberképekből — foghatja csak 
föl keserves nagyszerűségét azon lángszellem
nek , melly Liszt Ferenczünk’ első versenyé
ben annyira magán kívül ragadta a hallgatósá
got. Több volt ez mint a géniusz hatalmas vil
lanva—a rokonszenvek' legnemesbikei— a nem
zeti symyathiák működtek itt.

Tegnapelötti, második hangversenyében 
— ha lehet — még fényesb volt a hatás. Ezút
tal Tell Wilmos’ hires nyitánya, Chopinnek két 
bájteljes tanulmánya, egy magyar mulongás 
(divertissement) Schuberttól, a hasonlíthatlan 
kedvességü Lucia finale meg a pompás Ördög 
Robert’ nagyszerű ábránya tették a becses pro- 
grammot. Legvégül megint nemzeti dalt zengett 
e magyar Pindarus éljenek közt, miknek vége 
hossza nem volt. Többi hangversenyeit a nem
zeti színházban fogja adni, melly az őt hall
gatni vágyó s hazánk’ minden tájékából sőt Er
délyből is csoportosan érkezett hallgatók’ tö
megét nagyobb kényelemmel fogadhatja be, 
semmint a minden más hangversenyeknél igen 
nagy, Lisztéinél pedig kivételkép igen szűk nagy 
redoutterem. Szükséges megemlítnünk , hogy 
mindkét zongora, mellyeken a jeles vendég 
működik, Streicher’ műhelyéből került, és Pé
ter ur vácziutczai raktárában kaphatók. Hogy 
Liszt Ferencznél minden hangverseny után not
ion nő az érdek és bámulás, természetes — ez 
szokott lenni sorsa valódi lángszellemeknek. — 
Hogy érkezésekor a nagy mester a Dunapart-. 
nál ezrektől váratott, a zeneegylet’ igazgató 
tagjaitól ünnepélyesen fogadtatott, később szál 
lásán a fiatal gentlemanek' sergétől korözteték 
s végül a nemzeti színház’zenekara által (szín-

t ház után) egy jeles fáklyás zenével és Garavnk 
készítette csinos versekkel üdvözelteték, — 
hangversenyeiben pedig számtalan tapsok és 
kihívásokban részesedők, az magától értetik.

S most menjünk át egyéb tárgyakra, s 
tarlózzunk egykissé szárazröviden közöttük. 
Mondók, csak szárazröviden, mert hiszen a 
Lisztmagasztosság hevébe egyéb érdek úgyis 
majdnem egészen felolvad.

— Egyik érdekesb tudnivaló azon zöld
mulatság, mellyet a koránhúnyt Vajda emlé
kének megülésére rendeze oktató Teichengrä
ber ur növendékeivel, a szabadban, a termé
szet’ nyiló kebelén, hol az elköltözött olly szí
vesen mulatozott, melly alkalommal egy bérez 
Vajda-bércznek lön elnevezve , s elhatározva , 
mikép ez emlékmulatság minden évben meg fog 
tartatni.

— A J ó z s e f  n á d o r  nemzeti k é p 
c s a r n o k a ’ felállítására a nemzeti museum- 
ban, az első közlés óta ismét tetemes adakozá
sok történtek, i szép tanúsága egyfelől a di
csőített név iránti kegyelet’ átalános voltának, 
másfelől a művészet iránti érzék’ ébredezésé- 
nek. A második közlés' egész öszvege 3307 ft 
50 krt tesz pengőben. Egyenkint a gyűjtő s a- 
dakozó urakat s hölgyeket elősorolni tilt a tér- 
hiány , s igy csak átalában említjük meg, mikép 
vannak számos ivek , mellyeken 150, 200, 260 
sőt (Aigner ur, pesti kereskedőtestület’ elnöké
nek ivén) 420 pft is van följegyezve. Illy rész
vét mellett nem marad el azon szép siker, 
mellyet e képcsarnok' alapítói magok elé tűz
tek, s mellyre az igen érdemes is.

— Ki a z , kit Flora’ virányországa ne ér
dekelne , ki az kit a virágok’ mosolygó szín
pompája és andalító illata el ne bájolna ? s ki
vált nemünk’ virágai, a nők közt van-e , ki 
testvérét a feselő rózsái, meg a gyönyörű ca- 
meliát, vagy gyöngéd liliomot ne szeretné. A 
mükertészet fővárosunkbani egyik ügyes kép
viselője Muszely K. Edvárd ur a legigézőbb tért 
nvita mindezen virágkedvelőknek, midőn saját 
kertjében (Terézváros rózsauteza 768 sz. a.) 
V i r á g k i á l l í t á s t  rendezett, s azt a közön
ség’ szemléletére múlt hó' 28-kán megnyitotta. 
A távulság el ne rettentse nagyságtokat, meg
tekinteni ez ízléssel rendezett virágcsoportoza- 
tokat, miknek pompás, meglepően gyönyörű 
példányai hazai virágkertészetünknek valóban 
díszére szolgálnak. A kiállítással egyszersmind 
virágkijátszás is van egybekapcsolva , t. i. min
den sors, (ára 20 pkr.) okvetlen nyer valami 
virágot. A kijátszandó virágok, köztük szép Rho- 
dodendronok , Azaleák, Cameliák, Fuchsiák, 
Újhollandi s más növények, egy külön terem
ben vannak felállítva , hol mindenki maga húz
za ki nyerősorsát, s a nyert tárgyat azonnal 
el is vitetheti. A kiállítás f. hó' 10-kéig lesz 
nyitva.

— Színházunk körül mi érdekes mondani 
való sincs. A múlt napok’ folytában föllépett 
vendégek nyomtalanul tűntek le. L u k á c s  y



— 355 —
k. a. Soubrette szerepekre nem épen rósz szer- | 
zemény. Opera mezején még semmi újság. \ 
Drámai mezőn Vahot ur’ Z á c h  n e m z e t s é g  
ez. drámája került színre. Holnapra O b e r -  
ny i k  ur 60 aranyat nyert vígjátéka, a N ő 
t e l e  n f é r j  yan hirdetve. .Meglátjuk sikerét. 
Egyébiránt a közeledő nyár mindinkább növelni 
kezdi az e szakban beállani szokott pangást, 
mellvből majd alkalmasint csak az ősz rázand 
föl, vagy egyegv falaink közé tévedő művész 
meteor. Illy meteorokról sokat beszéltek már 
a többi lapok; azon hírek azonban az alapos
ság’ kellékét teljesen nélkülözik , s hitelt nem 
érdemlők. A jőni kürtőit művészek’ jövetele 
még mindig csak a t a l á n  stádiumában áll. *

— Múlt pénteken máj. első napján a ked
vetlen idő’ daczára is egy igen fashionable tár
saság ebédelt a szép juhásznénál., mellyet a 
szép házinő gr. Károlyi Gvörgyné szokott ked
vességével fűszerezvén, felejteté a hideg má
jus’ mostohaságát.

— Másnap szombaton Széchenyi István 
gróf ő excjával L i s z t  az új híd’ építményét 
meg a hajógyári tekinté meg , s hogy a hőér- 
zelmü magyar művész hazafi örömmel látá nem
zeti haladásunk ezen nagyszerű tanúságait, s 
hogy hazafi keblének egész melegével tisztelni 
tanuló nemzeti nagygyá létünk’ e kezdeményei
nek főalapítóját gróf Széchenyi Istvánt azt fe
lőle mondanunk sem kell. E séta után családi 
ebédnél látta művészünket ő excja. Estve pe
dig Wenkheim-Orczy bárónő ő mlga’ tisztele
tére válogatott társaság gyűlt ő excja termeibe, 
hol a társaság minden tagja meggyőződök, mi
kép Liszt Ferencz ép olly genialis társalgó, mint 
genialis művész.

— A hajógyárra visszatérve megemlítjük, 
mikép S z é c h e n y i  gőzös építése gyorsan 
halad előre, s a Balatonra szánt K i s f a l u d y  
is naponkint közelít bevégezteléséhez. — 
F r a n z  C a r l  ez. gőzös pedig, mellv ekko
ráig a legnagyobb luxussal van építve, tegnap 
indult el üresen , innen Bécsbe, pályáját Bécs- 
Linz közt, hova rendelteték, megkezdendő.

— H e r c z e g  p r í m á s u n k  s a  p é c s i  
p ü s p ö k  ő nmlga — a N. U. szerint — napok
ban fővárosunkba érkezehdnek; ez utóbbi a ter
mészettudósok társulatának nagygyűlésében 
elnöklendö, s egyszersmind a társulatot főher- 
czeg I s t v á n  ő fenségének, ki szintén e na
pokban váratik , mint a társulat magas pártfo
gójának bemutatandó.

BÉCSI LEVÉL.

BECS, tavaszhó’ 20. A szegény oláh a 
naptár’ négy nagy böjtje mellett mindennap böj- 
töl, a bécsi nép a mindennapi séta mellett négy 
fő sétát tesz évenkint. Mindenki rendeltetése 
szerint cselekszik. Nagy péntek a feltámadás' 
estéje, husvét másod és május' első napja a 
négy nevezetes nap, mikor zarándokolva járja 
be e nép a templomokat és illetőleg — a ser
házakat.

Nagypéntek és a feltámadás’ estéje itt a 
szabadság’ napja. E napokon a lánykák, kiket 
eddig anyai gond őrzött, minden ellenőr
ség nélkül egyedül szent képekben dús ima- 
könvvük’ kíséretében járják be a templomokat. 
0  az anyák elfelejtek, hogy mint most leányaik, 
egykor ők is őrizet nélkül bocsáttattak az ur' 
egyházába. s hogy dicsőítve a leghatalmasb 
érzeménynyel a teremtőt, az aggódó szüléhez 
későn tértek meg, és mint imakönyvükből tán 
egykét szent kép hullhatott ki, úgy keblok' vi
rága egvegy levelet hullatott el. s a feltámadás 
estvéjén vágyak , kiolthatatlanok , támadtak a 
hervadó liliom' helyén. Vagy tán a jó anyák 
multjokat kívánják igazoltatni ? Kisérjük el a 
szende kis leányt. Merengő szemeiben kéj á- 
rad , ajkain mintegy viszhang lebeg még a fo
hász , s mintha már is annyi bűne volna—mert 
még nem nyugodott le a nap — áhítattal ván
dorol templomból templomba. A néptengerből 
egy ifjú válik ki, ki a leányka’ angvaltekinte- 
tétől elbájoltan állapodik meg; egy gondolat és 
űzőbe veszi a szende gyermeket, megszólítja, 
a kis leány ájtatos gondolataiban hidegen vi- 
szonza az ifjú’ beszédeit, de ez olly rábeszé- 
lőleg szól, olly melegen állítja , hogy ez nem 
az első pillanat, mellyben látja ő t , mert ha ál
maiban nem is élt volna ré g , lehetlen elfelej
tenie az angyal arezot, mellynek — a templom
ban vagy másholi— első látása óla benne csak 
egy gondolat élt — szeretni őt — hogy a kis 
ártatlan mint ajkait mosolyra , úgy szívét ez 
édes szavaknak Önkényt nyitja meg. Mi ez? a 
lányka egy templom előtt halad el ifjával, a 
nélkül hogy, mint szándoka volt, betérne ; a 

i kis angyal’ szemeiben tűz lobog fel, nyílt aj
kai a kebel' nyugtalanságát árulják el, már kar
ja az ifjú’ karába fűződik, az imakönyv az ifjú 
lány' kebléhez szorított kézből a földre hull, 
zárja felpattan s belőle tarka vegyülelben pe
regnek ki a szent képek, még néhány lépés 
és a búcsujáró kis leány boldog ifjaval kocsiba 
lép. És ha későn anyjához visszatért, vájjon 
megszámlálja-e az anya az imakönyv’ képeit? 
— De mi visszatérünk a templomjáró néphez. 
Három leány, mind szép és ifjú, lép ki a né-
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pes utczára, s a 3 áhitatos leány felé szinte 
három ifjú közeledik, bizalmasan üdvözlik egy
mást, s meghitten nyújtják karjaikat az egymás’ 
őrizete mellett együtt zarándokoló lyánykák- 
nak. De a tolongásban igen megfogható ha a 
párok egymástól elszakadnak s ha figyelmesek 
valánk, hallhatunk egy helyet és bizonyos időt 
megnevezni, mellyben és hol eltévedés’ eseté
ben a lyánykák ismét összejövendenek, s ész
revehetők, miként a három pár három külön 
irányban folytatja templomlátogatásait. _— Itt 
egy úri hölgyet látunk kereső szemmel egy 
szögleten megállapodni s inasát a templom
ban zártszékében felejtett kendőjéért küldve, 
sietve egy leeresztett függönyos hintóba lépni, 
amott egy pajkos szobaleány vizsgálja a kapott 
ajándék’ rejtélyét , mig kisért úrnője egy deli 
ifjú’ karjain tova lebeg és — és — illyen a nagy 
péntek Bécsben ; de a nép — imádkozik.

Adieu! HANS.

AJA, tavaszhó' 24. Váro
sunk naponkint élénkül, csi- 
nosbodik; tőkepénzeseink 
szaporodnak, új épületek 
emelkednek, piaczunk ki
kövezve , sürgés forgás 
mindenfelé,—laczikonyha , 
panorama, színház, casino, 

olvasókör és még egy olvasókör; ünnepélyek, 
zenehangok jobbra balra , — mire mutat mindez, 
mint, hogy mégis csak jó városnak lenni a Du- 
naparton. — A feltámadási ünnepélyen, és fel
séges királyunk’ születésnapján igen dicséren
dő renddel díszelegtek mind a m. fegyveres 
polgárok, mind a gránátosok; — ezenkívül 
még a helybeli katonaság is.

Nem emlékszünk olly tömött színházra, 
mint f. hó’ 19-kén látható volt; — ,,Falura kell 
mennie“ ez. darabban ,,a faluról vásárra jöttek“ 
jól mulattak. Szuper e vidéknek kedvencze ; 
hogy is neveznék csak a bécsiek játékát? — 
igaz ! „Zwerchfellerschütternd.“ Jó volna Szu
pert tán Pesten is látni? Azonban mi vidékiek 
annak nem igen örvendhetünk, ha színészeink’ 
java mind a középpontba vonul, s nekünk egye
dül Thalia templomának siralomra késztető ha- 
rangozói maradnak. 21-kén Egressy Gábor ur 
,,Hamlet“ben lépett föl, és aztán mi ne le
gyünk sorsunkkal megelégedve?

Ismét elmondjuk: van casinonk „nemzeti“ 
az ,,arszlán“ban, van olvasókörünk a „bárány
ban“ , és most lesz, de igazán lesz , ismét ol
vasókörünk a „fehér hajó“ban — és pedig a

Dunaparton, csak német sógoraink a bárányba 
olly szerelmesek ne volnának, s a többiekkel 
együtt a fehér hajóban evezni akarnának. —
A panorama már régóta nálunk van, szép s 
annyival szebb, mivel a muszka felírást ittott 
magyar fedi fölötte a franczia és németnek. 
Lám Baja több o/vasztóerővel bir mint Szabad
ka , mert itt a „Weltmerkwürdigkeit“ok tulaj
donosának már nem látszott roppant költséges
nek,— mint az említett kir. városban, — egykét 
magyar czímiratot készíttetni, és magyar meg
hívásokat keringtetni.

— MISKOLCZ , tavaszhó’ 22. P i l t a  Mi
h á l y ,  köz- és váltóügyvéd, kit a Honderű ol
vasói Miskolcz vidéke’ társalmi életéről irt el
més tudósításiból ismernek, tizenhárom napig 
fájdalmasan senyvesztő ideglázban, munkás él
te’ 30-dik évében tavaszutó’ 17-kén lenni meg
szűnt. Egy jó honpolgár, hű rokon , igaz test
vér, becsületes munkás férfiúval benne meg- 
kevesbült a derékek’ száma. A magyar iro
dalom sok reményekre jogosított szorgalmas 
bajnokát és pártfogóját; az ügyvédi kar hiva
talkörét emberségesen betöltött tagját ; kevés 
de őszintén szeretett baráti elvszilárd , Önzés- 
telen és szerényérzelmü kebelrokont vesztének 
általa. Legyenek áldottak hamvai!

— EGER, tavaszhó’ 24. Még múlt évi 
tavaszutó’ 12-kén kezde színi előadások által 
jótékony czélra — kisdedóvóra — működni egy 
állandó „mükedvelőtársulat“ de hiányos szer
kezeténél s a közönség’ részvétlenségénél fog
va sokáig nem örvendhete szép föladatának ; s 
nyolez havi élet után lenni megszűnt.— Folyó 
hó’ 19-kén mint dicsőén uralkodó koronás ki-

' rályunk’ születése napján , díszöltönyekben je
lenlevő minden rendű s rangú hü alattvalóinak 
örömére, a székegyházban először hallánk con- 
venlualis miseáldozat’ alkalmával m a g y a r  
imadalt, melly a „Religio s nevelés“ czimü lap
ban megjelenvén , jeles új karmesterünk Zsass- 
kovszky F. ur által ez alkalomra hangszerezte- 
telt, és a jól rendezett egyházi énekeskar által 
áhitatos hatással Isten’ dicsőítésére énekelteték 
el. Különös benyomást tőnek a könyörgőkre 
a dal íme szavai:

Add ur Isten! e hazában
Hit, s/ív , ós nyelv egy legyen1....

SZINENCZY FERENCZ.
— KECSKEMÉT, tavaszhó’ 28. Váro- 

sunkbeli sajtó alól e napokban illy czimü mun- 
kácska jött ki: „ H a j n a l k a “ szorgalmas nö
vendék lánykák’ számára irta Beöthy László. 
A kis könyv’ tartalmát mesék, elbeszélések és 
erkölcsszabólvkák képezik, miknek, a kis lyány
kák' elméjéhez képest, czéljok mulattatva ok
tatni.— Figyelemre méltó kis munka, nemcsak 
azért, mert illyeseknek nagy hijjával vagyunk ; 
hanem, mert szerzője— egy az itteni tanoda-
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beli joghallgató — e részben nem kis szorgal
mat s részvétet tanusíta, midőn többféle, illy 
növendékek’ számára czélirányos munkácská- 
kat szerze, mellyek közöl elsőbb ezt bocsátá 
saját költségén sajtó alá. — Szinte e szerző , a 
múlt hónapokban egy „Borbély legény“ czimii 
3 flvsos színművet irt, mit az akkor itt tanyá
zott szinésztársulat előadott. Azon körülmény, 
hogy szerző illy ifjú korban, annyi szorgalmat 
s költői tehetséget tanúsít, mindenesetre figye
lemreméltó , s iró felől igen szép reményekre 
jogosíthat.

Májusi bál — mint hallom— az idén nem 
leend, s csak majd amollyan z ö l d m u l a t s á 
gokat csapunk.

KECSKEMÉTI JANCSI.

—

IRODALMI ÓVÁS.

A fővárostóli huzamosb távollétem miatt 
csak ma esvén tudtomra, hogy a nemzeti szín
ház’ főigazgatója által kitűzött három drámai 
pályajutalom másodikát t. ez. Obernyik Károly 
ur N ő t e l e n  f é r j  czimü 3 felvonásos vígjá
téka nyerte meg; miután az , ezen körülmény
nél fogva , egy szinte készen levő vígjátékom 
előtt kerülend nyilvánosság elé ; nehogy e meg
előzés által utánozás vagy irói csempészet bű
nébe keveredjem : kellemetlen ugyan de enma- 
gam iránti mellözhetlen kötelességemnél fogva 
kényszerülve vagyok kijelenteni, miszerint: az 
érintett N ő t e l e n  f é r j  tervezetét — a meny
nyiben e müvet részint szerző felolvasásából, 
részint másoknak értesítése nyomán ismerem 
— saját M a r a d j u n k  n ő t l e n e k  czimü víg
játékom alapeszméjével s némelly részleteivel 
is , több ildomosán kölcsönzött változtatások 
daczára , a meglepetésig hasonlónak találom.— 
Midőn tehát ezen törvénytelen vératyafiság el
len itt ünnepélyes óvást teszek: szabad legyen 
Obernyik urnák ellenemi — hogy erősebb szó
val ne éljek — lovagiatlansága’ bebizonyítására 
az alkalmul szolgáló körülményeket szárazrö
viden,— s nehogy a két vígjáték részletes bon- 
czolásával s megismertetésével a N ő t e l e n  
f é r j  érdekességéből levonjak — csak átalános- 
ságban elősorolnom. — Én ugyanis január hó 
vége felé nevezett vígjátékom’ tervezetét Práz- 
novszkv János barátommal közölvén; miután 
az általa ajánlott lényeges változtatásokra néz
ve véleményeinket össze nem egyeztethettük ; 
nevezett barátom a köztünk támadt versenygést, 
s annak tárgy át szóbeszéd közben , bizodalma- 
san ugyan, de elég meggondolatlanul-Obernyik 
urnák elmondotta ; kinek a fólfedett terv sze
rencsés volt tetszését rögtön megnyerni, s ki 
ugyanezért később, saját vallomása szerint,

egy már majd két felvonásig kidolgozott vígjá
tékát félre dobván, a fönebbi utón tudomására 
jött terv nyomán, egy gyanús rokonságú me
sét dolgozott ki — azon jó hiszemben , hogy én 
tervemet ki nem dolgozandom. — Én azonban 
elfogadván a Práznovszky barátom által vitatott 
tervbeli változtatásokat, vele a kidolgozásra 
nézve is szövetkeztem. — Február hó’ végnap
ján, midőn már a N ő t e l e n  f é r j  be volt ad
va s midőn a M a r a d j u n k  n ő t l e n e k e t  be
fejeztük, Obernyik úrral P. barátomnál talál
kozván , ez alkalommal különös részvéttel tu- 
dakozá darabunk’ czimét; megértvén pedig bogy 
azt egyelőre szándékunk volt N ő t e l e n  f é r j 
nek keresztelni, ismét különös részvéttel, azon 
ajánlatot tévé , hogy müveinket egymásnak köl
csönösen olvassuk fel.— Már kérem alázsan a 
többihez nem kell commentár ! s nincs is egyéb 
hátra mint egy részről tűrnünk a vett sérelmet, 
más részről felsohajtanunk: s a j t ó t ö r v é n y  
j ő j ö n  el  a t e o r s z á g o d !

Ezt kötelességemnek tartottam nyilváníta
ni, semmi más tekintetből, mint az igazság 
szempontjából; mit nekünk olly méltányos fér
fiú mint minőnek Obernyik urat ismerem, re
mélem , már csak mint 60 aranynyal megvi
gasztalt iró is, tartózkodás nélkül meg fog ad
ni: mert hisz’ lelke' mélyében meg kell valla
nia, hogy ha Práznovszky által a Maradjunk 
nőtlenek tervéhez nem férkőzik, ő soha, de so
ha a Nőtelen férjet nem irta volna. Pesten 
tavaszhó’ 30. 1846. *)

BERINKEY MÓRICZ.

— —

T H A L I A .

Tavaszhó’ 18. K é t  g y á m,  ered. nép
színmű dalokkal. 5 flvb. Irta J ó k a y  Mór .  
Zenéjét S z é n f f y Gusztáv. Először. Mint ér
tesültünk , szerző maga belátá müve’ gyenge
ségeit adatás alatt, s azt többé adatni nem is 
szándoka. Illy esetben felőle hosszasban szó
lam bírálói viszketegnek látszhatnék. Minden 
során e compilatiónak — mert az egész nem e- 
gyéb — meglátszik a fiatal kezdőkéz’ tanulatlan- 
sága, mellynek még évek’ szorgalmas, szilárd 
művelésére, meg egykis élettapasztalatra van 
mindenekelőtt szüksége, hogy éldelhető szín-

1) Jelen czikk’ fölvételénél kérnünk kell az illető 
felet, miszerint midőn annak közlését a méltá
nyosság parancsolá, e mindenki iránt egyenlő
nek lenni köteles méltányossághoz részünkről 
semmi személyes ellenséges indulat ne számít- 
tassék. Valamint azt is kijelentjük, mikép polé
miái csatának , melly ne . tán ez ügyben támad
hatna, terévé tenni lapunkat nem szándékozunk.

Szerk.
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müvet nyújtani képesb legyen. Addig Isten ve
lünk !

— 19. D o n  C a e s a r  d e  Ba z a n ,  
dr. 5 flvb. írták Dumanoir és Dennerv.

— 20. B á n k  b á n ,  tört. dr. 5 flvb. 
Irta K a t o n a .

— 21. P e l e s k e i  n ó t á r i u s ,  bohó
zat 4 flvb. Ga altól. Ha már az intézet a pó- 
tolhatlan Megyerv’ emlékének tökéjét akará nö
velni, úgy kell vala azt eszközölnie, hogy lát
tatja legyen, azt pedig úgy éri vaía e l , ha a 
közönséget nem utalja csupán az elhunyt iránti 
kegyeletre, hanem az élvérdeknek is meghall
gatja szavát, mi e bohózatnál már teljesen zé
rusra reducálódott.

— 22. Rózs a ,  vj. 3 flvb. S z i g l i g e 
t i t ől .  A közönség mindig elégülten mulat Sz. 
ur e sikerült vígjátékában, mert az rendsze
rint kedvvel is szokott adatni. Laborfalvi k. a. 
Szentpétery, László, Bartha urak ma is igen 
jól mulattatának. Szigeti ur néha igen kiabál, 
s illykor élesb hangja a nőibb hallást sé r t i , 
kivált ha kiejtésére vigyázni is megfeledkezik. 
Egyébiránt e szépreménvü színész most leg- 
többnyire kedv s szorgalommal játszik.

— 23. A p a j k o s  j u r i s t a , v j .  5 flvb. 
Koczebue után Baranyi. Szükségből rántatott 
elő. '

— 24. B o r g i a  L u c r e  z i a,  opera 3 
flvb. D o n i z e t t i t ő l .  W o l f  ur mint szerző
dött tag , Gennaro szerepében , először. Scho- 
delné assz., Füredy, Wolf urak — illy terzett 
csak megteszi aztán. Hesz Róza k. a. még mind 
igen félénken énekel. Udvarhelyi S. ur’ szép 
felbaritouja vájjon müveltetik-e ? Az egész ope
ra igen kereken ment, de különösen kiemelen
dők, a második felvonásbeli terzett, s az utó
só finale. Ebben kivált Schodelné assz. megra
gadó bensőségü énekével hatályos drámái já
tékot olly szerencsésen egyesít, mikép e jele
net meghatóbban alig adathatnék. Wolf ur is 
igen gondosan, s nem kis szerencsével játszá 
haldoklási jelenetét.

— 25. M ű k e d v e l ő k ’ e l ő a d á s a . — 
Nem tartozik bírálói toliunk alá.

— 26*. Ké t  p i s z t o l y ,  színmű 3 sza
kaszban S z i g l i g e t i t ő l .

—ÜY.

FELELET
A HONDERŰ’ SZEMLEIRÓJÁHOZ.

Tetszett önnek elemi Költészettanomról e lapok’ 
15-dik számában egy rövid nyilatkozatot összepende
ríteni, miben legszebbnek találtam azt, hogy a tárgyat 
és tartalmat illetőleg nem bocsátkozik ön felölel hosz-

szabb beszédbe, hanem csak amúgy apodictice 
mondja e l , hogy a szerencsétlen purismusnak még 
szerencsétlenebb áldozatává válik mind m a g a a 
s z e r z ő ,  mind úgyszólván e g é s z  m u n k á j a .  — 
Ha ön.  mint közösen tudva van, a purismusnak meg- 
eskiidt ellensége 1), a babiloni szólásnak pedig hő ba
rátja nem volna, akkor önnek ezen állítása nemcsak az 
én terminológiámnál, hanem még a g y ü m f a g y ö k -  
h é j d é k nél is merészebb volna , mert a purismusnak 
sem é n , sem müvem még eddig nem áldozatja: nem 
én , mert most is csak iróasztalkám mellett dolgozom 
egy ismét purismussal előállítandó irodalmi hiány’ pót
lásán (Elemi Ekesszólástan), olly épségben, mint vol
tam tanom’ kiadása előtt; de munkám sem áldozatja, 
mert ha költészettanom tovább.is nálam úgy kelend , 
mint a lefolyt hat hét alatt, akkor bár ezer példányban 
nyomtatám, bizonyossá tehetem önt, hogy előbb, mint 
chinai terminológiám által elszörnyedt állapotában ön 
hihetné, nem sok időre második kiadást érend,ésm ár 
ért is volna, ha csak 500 példányban nyomatom 2 ). Ta
nom’ fogalmazásánál elmélkedve, azt hittem , hogy mi
után egyéb tudományos szakmák, mint a törvényes 3), 
természettani, sőt már az egyházi is, műszavaira néz
ve a magyarítás’ korszakát elérték, a költészeti mű- 
szótárnak sem szabad többé idegennek lenni; azt hit
tem egyszersmind, ha már e fontos hálátlanságot vala
kinek csakugyan el kell kezdeni, kit sem illethet az job
ban mint azt, ki önnel szólva, ,,a költészet’ elemeit 
magyar nyelven, s e nyelv’ természete s a magyar köl
tészet’ saját jelleme szerint adni megindul“ , 4) és ime 
e természeti kötelességemnél követtem el a legnagyobb 
bűnt, miért korholtatom 5), s néhány nem sükerült 
szógöröngyök’ romjai alá majdmajd elevenen föláldoz- 
tatom a nélkül, hogy tévelyeimben valaki a jobb útra 
világot gyújtana előttem; a nélkül, hogy az egész 50—55 
szóból álló roppant terminológián kívül beebb eresz
kedni még eddig valaki merészelt volna. Pedig uram! 
fontos az ügy , éber figyelmet, érett értelmi összeol
vadást, hatányos cselekvőséget igényel, mert mikor a 
tatárok dúlták édes hazánkat, nem tudom, mennyivel 
merengett költészetünk mélyebben a vészben, mint 
m ost, mióta tábori szellemével az ifjúság’ kora roha
ma abba berontott. Nekünk rimes költészetünk nincs, 
az idő fölemésztő ; minek egykor nemzetek hódoltak , 
mit nagyságában nemzetek bámultak. Mikor nagyok pá
lyáztak e téren , akkor a rím’ dolgában nyelvünk ellen 
panaszt nem hallánk, solid köteteket kaptunk legszebb 
rímekkel végig ültetve, most egy dalocskában pápasze-

1) Azon czikk’ Írójának nincs szere~cséje tisztelt 
szerző által ismertetni, különben épen ellenke
ző hibát vetne szemére.

2) Igazán szívéből örvend rajta szemleiró. De hi
szen azon szavak alatt nem a n y a g i  áldozat 
értendő, hanem tankönyvüli „gyakorlati hasz
nálhatóság.“ S e részben bátrak vagyunk előbbi 
véleményünkhöz ragaszkodni.

3 ) Azaz; törvénytani, mert hiszen a többi sem 
törvénytelen.

4) Reméljük a könyv’ belbecsérőli e nyilatkozat
ban nem talál *a tisztelt szerző ellenséges indu
latot?

5) Ugyan az Istenért, hol neveztük mi e köteles
séget bűnnek, s hol korholtuk érte ? Sőt nem 
ismeri-e el azon czikk egy műnyelv’ alkotása’ 
nehézségeit s igy szerző’ érdemét is ?



men kell a rímeket fölkeresni. 6) A két Kisfaludy, 
Csokonay, Kö'csey s egyéb nagy költészeink’ idejében 
a rímek mindig a szó’végén állottak, most a szó’ kö
zepén találjuk azokat, mert nyelvünk már a rímezés- 
re nem alkalmas többé; azelőtt a komoly költészetért 
nem kelle imádkoznunk, mert a nemtök hivatásukat 
ismerték, most e téren kriptái csend uralkodik, s az 
utána sovárgók a hosszú remény’ áthidegült honában 
lassankint elszáradnak, mint a somogyi malmok; — az
előtt a technica válhatlan kapcsolatban állott a nemtö
vei, a rugalmas magyar erő e két hü elemet is most 
már ketté szakasztá, s akadozó reményeik’ szűk od- 
vain ridegen boronganak, mint a magyar szekrényből 
kiugrott német kisértet; —előbb a fiatal nemtő tanult, 
azután irt, most ír, s írva akar tanulni; azelőtt a ko
ra lépteket korholtuk, most egekig emelve dicsérjük; 
hajdan az élet’ végén sőt halál után adták a nagy fér
fiak’ életrajzát és arczképét, most azt az életr elején 
teszszük a kis poétáknak , — azelőtt az irók maguk e- 
rnelték föl magukat, ma már erre idegen erő és befo
lyás kívántatik; azelőtt érdem emelt, most protectio ; 
azelőtt a fiatalság volt az olvasó közönség, most a 
szépirodalom az ö vállain nyugszik; hajdan az ifjú ara
nyakat fizetett volna egy vers' közléséért, most ö fi
zettetik aranyakkal stb. — Uram! tények ezek, elvitá%- 
hatlan tények, mellyekórt a szépirodalmi sajtó’ több
ször érzékenyen kitört följajdulása kezeskedik; soha 
sem volt jobb idő egy korszerűn átgondolt költészet
tanra 7), soha sem volt illvenre nagyobb szüksége e le
élt kis nemzetnek, mint most; lenni kell ennek igen 
is , s adjon akárki, kinek nálamnál nagyobb képessége 
van e fontos pályán szerencsésebben megjelenhetni, ne
kem elég jutalmam leend a z , hogy a nagyobb képes
ségnek igénytelen mozgalmam szolgált e hiány’ érde
kében ébresztő rugóul. 8) Addig pedig engedje ön 
megismernem rövid nyilatkozatában azon egy jó oldalt, 
miszerint ha merész terminológiám’ irányában mitsem 
igazított is, legalább Fogarassyt ajánlja követésül; elhi
szem , e tanács' elfogadásával szénám önnél jó renden 
volna, de jó renden vólna-e a gyakorlaton álló azon 
értelmi többségnél, kinek tetszeni legjobban szeret
nék ? — Azt mondja ön, F.’ magyarítmányai \ minden 
tekintetben sükerültebbek ; hát mért nem használja ön 
azokat ? mit vett át eddig azokból gyakorlati költésze
tünk ? mit bírunk tőle? én még most is mindig allegó
riát, paródiát, jambust, hexametert, hymnust stb ol
vasok mindenütt, F.-nak én itt nyomát sem látom , és 
ez volt egyenes oka, hogy én sem figyeltem rá , úgy 
okoskodván, hogy ha F. szerencsével magyarított vol
na , legalább az időszaki sajtóban akadtam volna ennek 
nyomára ; s onnan minden jót átvettem volna, mint át
vettem a g u n y o r-t, l a n t o s  s z í n m ű ,  d a l m ű  s 
egyebeket; de az értelmi többség sem állott még F.- 
hoz, elfogadja-e öt tettleg, sükerültebbnek ismeri-e az 
ö merényét, nem tudom, ha igen, csak egy nyiltszóra

6) Igaza van a tisztelt szerzőnek. S igaza .a költé
szetünkről alább mondottakban is — ámbár ide 
nem tartozókban.

7) De hát hol mondtunk mi ellenkezőt ?-
8) Nemde ugyanazt mondja szerző, mit szemleiró : 

hogy új műnyelvet alkotni n e h é z ,  s igy ez el
ső próba nem  l e h e t  t ö k é l e t e s ,  — hadd 
javítsák majd mások ezután.

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

van a többségnek szüksége, s én egész terminológiá
mat kitörölve , azonnal az övé vagyok, mert közhasz
nú akartam lenni, és ha önerőm által illyen nem le
hettem, legyek a mai divat szerint ón is — kölcsönös 
erő által; én , vagy akárki, csak a közügy csorbát e 
részben ne szenvedjen. 9) — Elemi költészettanomban 
adtam irodalmi próbáim’ nyolczadikát, kritikusban so
ha sem szűkölködtem, de egyet mutasson fel ön, kinek 
észszerű tanácsát megvetettem volna ; ön jelenleg nem 
kritikus, csak fölöttem ollyan halálmadárforma akarna 
lenni, de nem is azon körbül való. honnan én bírálói
mat várom, 10) és hála az égnek! hogy nem onnan 
való, különben 14 nem Ínye szerint készült szóért kész 
volna engem gyehennára kárhoztatni, müvemet pedig 
franczia hebehurgyasággal lángra vinni ; haha ! lassan 
uram, még ehhez többen is fognak szólani, kényes az 
ügy, s legroszabb benne, hogy hasonló a kocsonyá
hoz, raelly melegében távúiról sem mutatja, minek kell 
belőle lenni, de az idő lassankint töményebb alakra 
segíti, mig végre szilárd elemébe lép , s kiadja a hasz
not, mire mint táp rendelve van. Chinai terminoló
giám’ soha se bántsa önt, mert az csak kísérlet, 11) 
mi ha nem életrevaló, jól mondja ön, úgy is' előbb 
utóbb elhull. Én minden irodalmi elbízottságnak ellen
sége vagyok, magamban pedig a legnagyobb utálatot 
gerjesztene, de a nemes rátartóságot fölötte szeretem 
az elbizottságtól megkülönböztetni, s korlát között 
tisztelem mindenkiben, magamban pedig olly hő ba
rátja vagyok, mikép nyíltan ki merem mondani, hogy 
az irodalomban semmi kabuli függetlenséget írem is
merek, s mmi loangoi kénynek nem hódolok, s ha 
volna is illyen , izsáki bohósággal soha sem tartanám 
bárdja alá nyakamat, e helyett inkább szembe iszálla- 
nék vele, s ha az ügy jónak tartaná, egy hamis szóért

9 ) Ugyan hasonlítsunk össze néhányat szerző’ s F.’ 
műszavaiból. Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy 
F’. műszavai a lábak’ szellemén kívül annak 
m é r t é k é t is megmutatják. Így; jambus (o - )  
szerzőnél j á m b o n y ,  (tehát még korcs is — 
félmagyar) F.-nál s z ö k ő .  (Tehát olly szó, melly- 
nek első tagja rövid , másika hosszú, s igy ma
ga is jámbus láb.l T r o c h a e u s  ; (—u) szer
zőnél ; g ö r g e n y; F-nál : 1 e j t i. s p o n d a e u s, 
(— —) szerzőnél s z ö k n y e ,  F. nál l épő .  
T r i b r a c h  y s ( u o u )  szerzőnél n ő t t  s z ö k 
n y e ,  F.-nál" s z a p o r a .  0 r e t i c u s v. a m - 
p h im a c er  (—u—) szerzőnél fog 1 a ny (?) F.- 
nál u g r a t ó  stb. Már kérdjük, van-e szerzőn 
kívül, ki nem F’. műszavainak ad elsőséget'! 
Csak kár. hogy F. a l á b a k ’ nevein kívül alig 
magyarított egyebet.

10) Ez ismét bizonyítja, hogy azon czikk’ Írójának 
nincs szerencséje tisztelt szerző által ismertetni. 
Ő már számos év óta a nyelvészettel foglalko
zik különösen , s nem egy — átalánosan elfoga
dott új szóval volt szerencsés szaporítani szó
kincsünket, — tehát e részben igényel magának 
annyi belátást, hogy valamelly új szónak jó vagy 
rósz voltát a szóalkotás’ törvényei szerint meg
ítélhesse.

11) Ismét azt mondja maga szerző, mit szemleiró 
mondott ezen szavaival: ,,lgen tudja szemleiró 
felfogni nehézségét a feladatnak, egy illy mű
nyelvet egészen újból alkotni, s nem csoda, ha 
e műszavak is n em  mi n d  a legnvelvszerüeb- 
ben ütöttek ki; csináljanak majd jobbakat má
sok; sőt meglehet maga szerző is később job
bakra ötlik.“ — Hát ugyan miért jajdult föl a 
tisztelt szerző ?
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is kész volnék vele harczot indítani, s a nekem szánt 
sorsot nyakába keríteném. 12) így lö n , hogy ön rövid 
honderűi nyilatkozatára is engem már talpra állított, s 
följogosított a rra , hogy szemére lobbantsam, mikép 
terminológiám elleni följajdulásával csak azt mutatta 
meg ön, hogy Költészettanomat nem is olvasta át egé
szen, mert úgy jegyezget ellenem, mintha én új sza
vaimat valakire erővel tukmálnám , holott a 163-dik la
pon főszabályaim’ 9-dik pontjában ez új szavakra néz
ve talán igen is szigorú figyelmet tanácsiok fordítani, 
melly igy hangzik:

„9. I s m e r d  a n y e l v e t  a l a p o s a n ,  hogy 
benne válogatni tud j, mert a szépirodalom virágos ter
mészet szép keblek’ számára. A nyelvből hullanak ide 
az éltető harmatgyöngyök, mellyek a nyíló bájzat’ kely- 
héből szerte röpítik, az illatot, hogy vonzó és átható 
legyen mindenütt. Alapos ismeret nélkül könnyű itt rút
ba tévedezni, mert a fényűzés’ világa már a nyelvre 
is rágyult, a fénycsillámok’ özöne tisztább kellemeit 
lassú senyvvel emészti: gondot igényel, hogy tövis ne 
sértsen ott, hol virágnak kell az ipart jutalmazni. Nyelv
tani újdonságoktul azonban ne irtózz , mert szabad ur 
vagy azok fölött, s hatalmas nekik sorsot osztogatni; 
de használd az újdonságokban , a mi jó , mert ekkor 
a tiéd ; vesd meg a rútat s homályítót, miért felelet
tel nem tartozol, lß) mert ez örökös joggyakorlata a 
szépiaodalmi művésznek. Az igenleges nyelvtani újdon
ságokat szabad használni, de összehalmozni nem, mert 
nem magadnak dolgozol, és lehetséges, hogy mi ne
ked szép , az másnál vagy egészen ismeretlen , vagy 
más hatásban á ll , s néhány illy merényért költemé
nyedet kiszakasztja kebléből, minek különben a szép 
kebel maradandó honja volna : Ízlés és tapintat min
denben ! a költészi nyelvben pedig a legműveltebb, 14) 
mert nincs a tárgyképnek olly illetéke, mellyen a nyelv 
nem segíthetne , nincs olly szépsége, mellyen kárt nem 
ejthetne: méltó tehát, hogy főszabály által ez is figye
lem’ tárgyává örökíttessék.“ lő) — Béke velünk!

PAP 1GNÁCZ.

Ö s z l e t e s  k i v o n a t a  a n e m z e t i  
s z í n h á z ’ j ö v e d e l m e i  és k i a d á s a i n a k  
1845. j a n u a r ’ 19-től dec. 31-kéig b e z á 
r ól ag .  — B e v é t e l :  A lelépett igazgató ál
tal beadatott s fizetett pénztármaradék 356 ft 
20 kr ; előadások’ bérletes , bérszünetes jöve
delmeiből és bérleti előfizetésekből 87,610 ft 
7 kr; czukrászi, gyümölcsárus, gesztenyeárus

12. Itt szerző már egy kicsit fölhevült.
13) S nekünk mégis roszalja szerző, hogy úgy cse

lekvőnk , mint épen itt megparancsolja.
14) A szóalkotásban pedig ezen fölül még philolo- 

gia s nyelvünk’ beltermészetének ismerete.
15) íme mennyi szó —semmiért, mert hiszen véle

ményben e felelet a szemleczikkel e g y e z i k .  
Mindkettő n e h é z  nek mondja a müszóalkotást, 
k í s é r l e t n e k  a kérdéses műnyelvet, tehát egy 
sikerültebb által pótlandónak. Mi hogy mielőbb 
történjék, óhajtja

a megtámadott szemleczikk' írója.

s kalácsos haszonbérlőktől 338 ft 15 kr; az 
1840-ki országgyűlés által tett alapítványi pénz
tárból rendelkezésre álló s ez időre eső ősziét 
15,199 ft 47 kr. A bevételek’ öszlete : 103,504 
ft 29 kr.— K i a d á s :  Tisztviselői fizetésekre 
737 f t 6kr ;  a személyzet’havidíjaira s jutalom- 
játéki illetőségekre 64,254 ft 36% k r ; dráma
írói díjakra 3195 ft 32 kr; vendégművészek’ 
follépti díjaikra 7180 ft 40 k r ; díszítmény , 
ruhatári, könyvtári, irodai kellékekre, tűzifa 
s annak hozatala s felvágása stb elegyes költ
ségekre 6634 ft 50 kr ; épületi javításokra s 
újon épített tárgyakra 3237 ft 18% kr; jóté
kony czélokra adott előadások’ jövedelmeiből 
fizettetett 1463 ft 24 kr. A kiadások' Öszlete: 
86,703 ft 27% kr. S igy

a bevétel’ Öszlete . . . 103,504 ft 29 kr. 
a kiadások’ öszlete . . 86,703 „ 27% „
a bevételekből lehúzván a ki
adásokat, maradt a pénztár
ban Összesen . . . .  16,801 ft 1% kr.
Ezen öszlethez tartoznék még 4360 ft 59 kr. 
pp., mint az 1845-ki januar’ 19-től mart. 31-ig 
járó bérleti illetőség, melly a lelépett igazgató
ság által fízetetlen maradt, s mellyel együtt, 
ha jövedelembe iktattatott volna, az egész ezen 
időre számítandó pénztármaradék tenne 21,162 
ft % kr pp. A fönebbi bérletilletőségi hiány’ 
némi kárpótlásául azonban, a lelépett igazgató
ságtól , korábban kivett biztosítéki tartalékpén
ze’ helyébe, az országos főigazgatóság által 
ugyanakkor zálogképen lefoglalt ruhatári, di- 
szítményi, könyvtári, szertári 3132 ft 29 kr 
pp. becsértekü beruházásai az intézetnél meg
maradván, s tettleges használatban lévén, a 
fenidézett bérletet illető követelés még 1228 
ft 30 kr pp. marad, mi, lefizetés’ esetében, a 
16,801 ft 1% kr pp. maradék öszlethez számít
tatván , a zálogszerzemény mellett még tenne 
18,029 ft 31% krt. — Kelt Pesten, april’ 22- 
kén 1846. Gróf R á d a y  G e d e o n ,  a nem
zeti színház’ országos főigazgatója.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.

—  3 6 0  —







19. SZÁM. KEDD.
-----------------------------
TAVASZUTÓ’ 12. 1846

A SZÍV’VILÁGÁBÓL.

V . SZERELEM É S SZÉPSÉG,
(Folytatás.)

A mozdulatbani női szépség ke l l e n i 
nek — grácziának neveztetik. Ellentéte 
ennek : egyfelől a n y u g a l o m ;  másfelől 
a m o z g á s ’ t ú l e l e v e n s é g e  s az eb
ből eredő szabálytalanság.

A ke l l ern’ első kelléke, bogy a szép
ség’ átalános lényegével bírjon, azaz : a 
k ü l ö n f é l é n e k  e g y s é g e ,  ö s z ha ng -  
z a t a létezzék benne. A mozdulatok’ egyes 
részei pontosan kimért arányban álljanak 
egymáshoz, kényszertelen folyjanak át egy
másba s könnyen egyesüljenek egyjól ren
dezett egészszé. Hol e kellékek hiányza
nak, ott kellemröl szó nem lehet. A melly 
test még csak szépen sem, annál kevesbbé 
fog kellemteljesen mozogni.

De a mozgás’ s z é p s é g e  ma g á 
ban még nem kellem. Hogy azzá legyen, 
nőiesnek kell lennie. Vannak nők, kikben 
amaz ez utóbbi nélkül, azaz szépség női
esség nélkül létezik, s ennélfogva tetsze
nek ugyan, de a szívet magukhoz nem 
vonzzák, mint az a szerelemben megkiván- 
tatik.Kellemmel bir a nő : ha m o z d u l a 
t a i b a n  v i d á m e l e v e n s é g  g y ö n 
g é d s é g g e l  pár ul  s ez  a ma z t  s z e 
l í d í t i .  Egy csöndes, nyájas szellem lát
szik a mozgás’ különféle s egymást gyor
san követő játékán uralkodni. Minden moz
dulat egy biztos ízléstől vezérelt szeretet
teljes lélek’ könnyed költészetének látszik |

lenni. Mintha minden egyb ől származnék, 
sokszoros életbe oszlanék fel, s aztán is
mét eg y be  olvadna össze.

Kellem létezik nem csak a testnek tér
beli mozgásában, hanem az állásban, pil
lantás, arczvonalmak, sőt a test’ tartásá
ban is. Kellemteli az ajk, melly körül a 
szelíd vidámság’ csöndes mosolya lebeg. 
Báj tündöklik a szempárból, mellyben ma
gasztos elevenség nyugodt odaengedéssel, 
édes vágy szerény lemondással, szenve
dés’ fájdalma békés ártatlansággal, a tüz- 
szellem benső érzelemmel párultanak. Grá- 
cziák biborozák amaz arezokat, mellyeken a 
benső izgalom nyájas pirulatban tör fel. Az 
ajkat, melly lágy vonalakban kerekdedül, 
Grácziáktól került; azért mintegy nyugvó 
lebbenet tűnik föl.

A kellemben megkivántatik, miszerint 
a mozdulati élénkség annak szelídségében 
akkép felolvadjon, hogy ez elvegyülésböl 
azon igéző könnyűség származzék , melly 
csodálatunkat különösen magára vonja. A- 
zonban még mindig egy tetemes különbség 
marad itt. Néha tudniillik a szelídségben 
az élénkség annyira elvész, mikép amaz 
válik lényeggé, míg emez csak mellékessé 
csekélyül. Majd ismét a szelídség igen ke
véssé kormányozza az élénkséget, úgy 
hogy amaz félig átlátszó fátyolhoz lesz ha
sonló , melly a vonalakat ugyan annyira 

1



362
mennyire elrejti s a szem előtt elsimítja, 
de néhanéha mégis elötiinteti, azonban 
több vagy kevesbbé mégis mindig a tárgy’ 
alakját kell fölvennie, mellyet födez. Első 
eset létezik a s z e l í d ,  az utóbbi a n a i v  
k e 11 e m nél.

A s z e l í d  k e l l e m  tisztábban női
es ; ellenben a n a i v  inkább elbájol vidor- 
ságával s virító ingereivel, miket mindig 
új alakban s kimeríthetlen változatosság
ban tud kifejteni. Amaz megnyeri a szivet, 
ez kitágítja. A szelíd kellem k e g y  t e l i ,  
a naiv b a r á t s á g o s .

Már csak e kevésből is, mit a kellem’ 
természetéről közlénk, észre lehete ven
nünk annak nagy befolyását a szerelemre. 
Mint csupán kültünemény tekintve ugyan 
egyedül maga szerelmet előidézni nem ké
pes, de alkalmat nyújthat rá, erösbbé te
heti azt. Azon gyönyörérzet, mellyet ben
nem a női kellem ébreszt, aestheticai ér- 
zernény, s még nem szerelem, de már föl 
kezd benne támadni a szeretésvágy s azon 
sejtelem, mikép egy rokonlényre talált, ki 
egykor talán övé lehet. T a l á n  : — úgy 
leend-e aztán majd valósággal? az saját 
természetünk s benső lélekjellemeink’ kö
zelebbiviszonyai által föltételeztetik. Szük
séges t. i. hogy az egyéni női báj ez egyé
ni férfiméltósággal, s ezenfölül még a női 
jellem a lérfiéval öszhangozzék, hogy a 
kettő egyesülhessen, egy közös létbe fel
olvadhasson. Ebben alapszik azon erösb 
érdek, mellyel egyik bájos alakhoz a má
sik fölött vonzatúnk, melly olly gyakran 
válik a szív’ illyforma néma vallomásává: 
e l é n y t  te k é p e s  l e s z e s z  s z e r e t n i .

Magában véve a szelíd kellem több 
szerelemképességgel bir, mint a naiv. Mint
hogy azonban, valamint a természetek, úgy 
a szükségletek is különbözők, innen van, 
hogy némellyekre a naiv kellem mélyebb 
benyomást tesz, a szerint a mint jellemve
gyük különbözik. Továbbá nem kis fontos
ságú itt a szerető lény’ hangulata. A tisz
ta férfiasság s szelíd báj közt tán igen é- 
les lenne az ellentét. Egy kedélyvidáin fér

fit naiv kellem tán inkább érdeklend. in
kább mulattatand.

A külkellem’ hiánya gyakran müvelt- 
séghiánynak következménye , s ennyiben 
lehetséges, hogy valamelly nőt kellem nél
kül is szerethessünk. De még ez esetben 
is félreismerhetlen a kellemrei belhajlam, 
melly a valódi nöiségtöl elválaszthatlan; 
— hol ez is hiányzik, ott szerelem nem 
támadhat soha. Egyébiránt mit a művelés 
elmulasztott, azt szerelem utánpótolhatja. 
Ez legjobb tanítója a kellemnek. Minden, 
még a legelhanyagoltabb nő is bájteljessé 
válik, ha szeret. A szerelemben legfényesb 
diadalukat ünnepük a Grácziák!

A kellem akkor lesz teljes hatásúvá, 
akkor lesz tartóssá s olvad össze a nő’ e- 
gész lényével, ha egyszersmind er k ö 1- 
c s i , b e n s ö is, úgyhogy sajátkép nem e- 
gyéb, mint e bensöségnek tükrözete a kül
sőben.

Azon benső mozgalmak, mellyekben 
az erkölcsi kellem nyilatkozik: g o n d o 
l a t o k ,  é r z e l m e k  és h a j l a mo k .  E- 
zek akkor kellemteliek, ha bennük e 1 e- 
v e n s é g ,  k ü l ö n f é l e s é g  és é l e t v i 
d á m s á g  b e n s ö s é g g e l ,  g y ö n g é d 
s é g  és m e g a d á s s a l  párosul; ha a gon
dolatok gyorsan, de mégis tartóz’ odva tör
nek e lő ; ha az érzemények mélyen jár
nak, könnyű változatban gyorsan lebben- 
nek tova s mégis szelíd szemérmességben 
önmagukat visszatartják; ha az édes vágy 
szün nélkül előtör, s mégis egyszersmind 
szerénység és ártatlanság szün nélkül mér
séklik azt és korlátozzák.

Hol csupán elevenség, különféleség s 
életvidámság létezik, bensöség, gyöngéd
ség és megadás nélkül, s a szemekben és 
mozdulatokban csak amaz elsőbbek tükrö
ződnek , ott s z e l l e m  d ús  s z é p s é g  i-  
g en , de kellem nincs. A szellemdus szép
ség sokkal kevesbbé nőies, semhogy sze
relmet megnyerni tudhatna. Mindössze is 
társalgási vagy a barátság’ érdekét kelti 
föl bennünk. A szellemdus nőnek imádója 
lesz akármennyi, sőt ollyan is akad, ki ve
le összekelni vágy ; mert szépítötehetsége
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kimeríthetlen; mert nála az élet untalan új 
meg új ingert nyer; s mert minden viszony
ba a legérdekesb különféleséget varázsol
ni ért. Ha az illy szellemdus nő rokon
szívre talál, melly vele szerelemben egye
sülni képes : ö e szövetséget is mindig új 
meg új virágokkal fogja koszorúzni. De 
még más valaminek kell hozzájárulni, hogy 
szerelem képződhessék.

Másfelől meg, holbensöség, gyöngéd
ség és megadás elevenséggel, különféle- 
ség és életvidámsággal párulva nincsenek, 
ott a szépség n y u g o d t  és s z e l í d ,  de 
nem kellem. A nyugodt, szelíd szépség i- 
gen nagy mértékben nőies. E helyett azon
ban szellem’ hiányában, egyebet nélkülöz, 
mellynek a szerelemben hiányozni nem 
szabad, ha egyhangúvá válni nem akar. E 
szépség a t ű r é s ,  jóakarat és gyöngéd
ségnek — de egészben véve csupán s z e n 
v e d é s n e k  kinyomata. A szerelem többet 
igényel: t e v é k e n y  e l l enhat ás t , mel l y  
nélkül főn nem állhat.

Egyébiránt mindenesetre lehetséges, 
hogy lélekteljes tekintettel vagy szelíd sze- 
mekkel találkozzunk, a nélkül hogy egyéb 
testi szépség mutatkoznék. Ez azonban a- 
mazok’ hatását csak alig fogja gyöngíteni. 
Ugyanez áll a külső s benső kellemröl is, 
mellyek nincsenek szükségkép szép testtel 
összekötve. Sőt nemritkán találni rút höl
gyeket, kik mondhatlan bájuk által elbűvöl
nek bennünket. Ezek müveit férfiaknál sok
kal szerencsésbek lesznek, mint a legszeb- 
bik, kiről a Grácziák megfeledkezének. 
Szépség kellem nélkül csak az első pilla
natban ragad csodálatia, aztán undorít. De 
valódi kellem a szépség’ hiányát könnyen 
felejteti.

A tulajdonképeni szépség és a kellem 
között középen van az é r d e k e s  s z é p 
s é g ,  melly föképen az által tetszik, mit 
mi c s i n o s n a k  nevezünk. Ez is , mint a 
kellem nem csak a külalakban, hanem a 
mozdulatokban is nyilatkozik. Az alak női
én gyöngéd, a mozgás kevesbbé lágy, ha- 
tárzottabb, kerekdedebb s müszabályosb,

mint a kellemnél, s inkább elmésség s il
lemérzet mint öszhangzó benseje által jel— 
lemeztetik. A szellemi, mi benne kifejezve 
van, inkább szükséglet és ösztön, mint 
hangulat és állapot.

A szem örömest mulat ugyan az ér
dekes szépségen, de a szivet nem kapja 
meg. A társias- és háziasság’ igényei gaz
dagon kielégíttetnek, de az egygyélét’ vá
gya üresen marad, hacsak költői képze- 
lemerö nem járul segélyére. Érdekes szép
séget valódi nökedélyeknél igen ritkán ta
lálni. Még akkor is, ha csupán természet’ 
vagy természeti tehetség’ müve, mindig bi
zonyos kimértséget árul el, melly valódi 
nöiséggel soha jól össze nem fér. Azonban 
vannak mégis fokozatai, mellyeken a báj
hoz közelít. Egyébiránt az érzelmek, mely- 
lyeket ébreszt, a szerelemmel némileg még
is rokonok. (Folytattatik.)

—•*frt*4*—

A KUNYHÓ.
Elfogy a föld . . olly nagy pusztaságon 
Hol csak ég van, s számkivetve lég,
Merre a nap elfáradt sugárt von,
És a vándor eltévedve lép 
Áll a kunyhó, háza békességnek,
Benn csak a vész s mennydörgés beszélnek.

Gazda nincs, ki tűzhelyén tüzeljen,
Hamv takarja beesett helyét.
Hol lakója, tán a rengetegben,
Ott keresvén esti ételét ?
Néma, holt a rengetegnek éje,
Senki nem jön és nem megy feléje.

Rég napokban lobogott e tűzhely,
Jobb időkben kis családja v o lt;
Most az ég gyújt benn világot éjjel,
És lakókat nem talál a hold.
Jó lakói messze útazának 
Népe lettek boldogabb hazának.

Áll a kunyhó, vár a két kis ablak,
Rá nem ismer megtért népe m ár;
Nyílt ajtóval áll az elhagyott lak,
Rajt be a szél’ síró szárnya jár,
És kesergve ül a tűz helyére 
S h a m v a k a t  szít a lakók h e l y é b e .

Fejlehajtva jő a bús szelindek,
Néz s siratja régi jó urát.

*



f Nyelve mért van szenvedéseidnek,
Meg nem ért itt senki, hű barát?!

Menj! S vonítva elbolyong a hű eb — 
És urának sirhalmán szakad meg !

Néma kunyhó, olly rideg, lakatlan,
Szólj, ki tart fenn, ég vigyáz-e rád? 
Állsz, miként a fájdalom magadban, 
Boldogságot életed nem ád.
P u s z t a  vagy; nincs semmi — semmi 

benned!
D ö n t s ö n  ég el  . .  mért v a n ,  a ki 

s z e n v e d  ?!

szomorú egyhangúság uralkodott, melly- 
böl néha még a népes városoknak is kijut 
téli időben rideg osztályrészük; s ha a kö- 
rösleg népetlen táju helység szegénység
re mutató falai között valami az életet és 
belmozgalmat tanusítá, az csupán az egy 
emelkedett dombom templomtorony’ re- 
kedtnemü harangkongása volt, melly hét
köznap reggeli nyolczórai isteni tisztelet
re hivá össze a lakosokat.
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B Á L I N T  H U S Z Á R .
BESZÉLY

LAKNER SÁNDORTUL.
i.

Még csak két évtized előtt is, a kato
naállítás körül, az illető uraság’ részéről 
gyakorta sok visszaélés történt, s nemegy
szer vala kénytelen a szegény pórhajadon 
földművelő kedvesét épen akkor a harczi 
köntösben megpillantani, midőn ennek már 
jegygyűrűjét viselé ujján; sőt gyakran ma
gok a fiatal családapák is, nejök és kisded 
gyermekeik’ keserű visszahagyásával, haj
tattak a fegyverfogásra, melly előttük, a 
kényszerítés miatt, gyülöltté, utálatossá 
vált, elannyira, hogy többször szökésben 
keresvén menedéket, tetten kapatásuk’ kö
vetkeztében éltüket veszték bündíjul. S ám
bár a katonaállításnak jelenleg is megvan
nak terhes oldalai, vigasztalja az újonczot 
mégis azon némileg enyhe gondolat, hogy
önmaga húzta ki a sorsot, melly öt katona
ságra inti, tova szülőföldéről.

Sürü pelyhekben szitázott a hó a lát
határt egészen elborító hamvas fellegtö- 
megböl; a letarolt fákra odafagyott zúz
marát a koronkint fölkavargó szél sem va
la elég erős tovasodorni, csupán a sárta- 
paszu viskók’ szalma- és nádfödelein der- 
medö jégcsapok közöl volt képes ollykor 
néhányat letörni, mellyek vékonyságuk mi
att nem küzd hettek versenyt ez elemcsa- 
tával. Az egész falu fölött azon sajátságos

A templomhoz közel egy alacsony ház
ikóból két női alak lépett k i, erősen be
göngyölve ; még szemeik is alig valának 
kivehetők a kendöbástyázat megöl, csupán 
annyi szabad tért engedve a látó műsze
reknek, hogy lépteiket kellőleg kalauzol
hassák, mellyek, mint látszott, az egyház 
felé valának irányozva. Egyiköknek közö
lük mintegy öt évtized szedte barázdákba 
arczbörét, míg a másiknak kerekded és 
szabatos arczárói mély bú és bánatos el
keseredés látszék lehervasztani iíjui ró
zsáit. Szemei vörösre sírvák s egész lé
nye’ levertségén észre lehetett venni, hogy 
emésztő kín rágódik belsején. Lepörgő kö- 
nyeit ollykor még most is darócz nagyken- 
döje’ végével törölgette; sőt voltak per- 
ezek , inellyekben egyes zokogássohajok 
törtek föl kebléből.

— Már miért nem hagysz föl egyszer 
örökös sírásoddal? — inté öt az öreg a- 
nyóka, a hózivatar miatt kissé megállapod
ván, hogy szabadabban fúhassa ki magát.

A leány elhallgatott, szomorúan szö
gező le fekete pilláit a hólepett ösvényre, 
s két nagy könycsep vegyült össze a keb
lére tapadt hózuzmarával.

Nem sokára a templomhoz értek s mi
után magukról a félfagyott hóréteget le
hetőleg lerázták, szokott áhítattal a tem
plomba léptek, mellynek kisded csarnoka 
még egészen üres volt.

Buzgó imában esett le térdeire itt a 
szép hajadon s összekulcsolt kezekkel ked
vesé’ sorsáért esedezett, ki jelenleg a fa
lu’ házában szinte kétségbeeséssel küz
dött s holnap, mint katonaújoncz, rendel-
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tetése’ helyére volt szállítandó. Térjünk 
kissé hozzá, a szegény áldozathoz.

Mestergerendázatu kamara sötétül e- 
löttünk, mert az a nélkül is gyér télreg
geli világosság alig derítheti föl némileg 
a szurtosfalu kalitkaszerü négyszöget a 
kisded ablaknyiláson keresztül. A fal mel- i 
lett puszta szalmaágy s mellette rozzant 
asztal á ll; az ágy egyszersmind ülhelyéül 
is szolgál azon teremtménynek, kit az á- 
dáz sors mint fogolyt vagy bünhödöt e 
helyre kárhoztat.

Bálint volt jelenleg a szánalomra mél
tó legény, ki a szalmaágyon végső elkese
redéssel küzdve, öngyilkosságról gondol
kozók.

Mariska és Bálint régóta szereték egy
mást; szíveik azon kiszámítás nélküli haj
landóságra lobbanva, melly leginkább egy
szerű lelkek közt föllelhető, ifjúságuk’ e- 
gész lánghevével engedék át magokat a- 
zon édes érzelmeknek , mellyek mennél 
tisztábbak, annál tartósabbak ; mennél ha- 
szonlesésnélkiiliebbek, annál mélyebben 
gyökerezők.

A falunak egy kéjelgö földesura volt, 
Sziromi Dezsér, ki kora ifjúsága óta, leg
több nagyaink’ mételyes szokásának hó
dolva, Páris és Yelencze’ éghajlata alatt 
tévé sajátivá azon szabadabb gondolkozás- 
mód’ mérgező sarjadozásait, mellyek e- 
rényt és szentebb kötelékeket nem ki
méivé, szinte gúnyosan emlékeznek neme
sebb szívviszonyokról, házias családélet- 
ről, szóval mindenről : mi az erkölcsös 
egyszerűség’ korlátái között keres a nagy
világ elöl szerény menedéket. Férfias é -  
veiben, részint megunva a fenékig kiürített 
gyönyörélveket, részint fogyásnak indult 
s adóssághalmozott javadalmai miatt ösz- 
szébb vonulni kényteleníttetvén, ismét ha
zájába tért vissza, mellynek egét tíz év ó- 
ta nem látá maga fölött mosolyogni. Rop
pant vagyonából csupán két falu maradt 
még vissza; egyikének kastélyában maga 
üté föl tanyáját, a másik, a lakosok’ sze
génysége miatt alig volt helységnek ne
vezhető. E szegény helységben pillantá

meg a nőtlen földesur Mariskát, az egy
szerű, de bájos pórleányt, s bőkezűsége’ 
következtében rögtöni győzelmekhez lé
vén szokva, hitte, hogy ez ártatlan virágot 
is egyszerre magáénak nevezhetendi. De 
fölötte csatatkozék; Mariska szegény, de 
böcsületes leány, s e mellett szivének tisz
ta szerelme, mellyel Bálint iránt viselte- 
ték, olly védő bástyafallal érczíté körül 
lelkületét, melly a világ’ minden kincsével 
sem lehetendett megerötleníthetö. Az inga
tag földesurnak ez csak inger volt, melly 
vad érzelmeit még inkább sarkalá. Minden 
lehetőt elkövetett, hogy a szegény leány’ 
szemeit elvakíthassa; de az hajthatlan ma
radt s nyíltan kijelenté, hogy inkább örök
re elhagyja faluját és más helyütti szolgá
latban keres menedéket, semhogy magát 
földesura’ üldözésének tovább is kitegye. 
A földesur kémeket bérlett, kik Mariska’ 
érzelmei’ kipuhatolásában segédeszközökül 
valának szolgálandók. Csakhamar nyomá
ba jött a titoknak s megfogadá, hogy Bá
lintot a faluból bármelly áron is eltávolí- 
tandja, hívén, hogy ha a leány előtt szíve 
kedveltje nem leend, könnyebben czélt ér
het. Épen katonaállítás következők; a föl— 
desurtól a falusi bíráknak egy szó — s 
minden megtörtént kívánatéhoz képest.

így jutott Bálint azon sötét kamrába, 
mellyben öt kétségbeeséssel küzdve lát
juk — mert másnap, mint katonaújonczuk’ 
falujábóli elvitetése határozott dolog volt.

Lehetetlen fájdalmát olly érzethün 
visszatükrözni, mint az keblét marczango- 
lá. Behozatása’ első perczeiben öntudatla
nul dőlt a kopott szalmaágyra, arczát ke
zeibe temeté s férfias szilárdsága’ daczára 
keservesen zokogott; aztán, fölzuduit in
dulata lassankint lecsilapodván, öngyilkos
ságról gondolkozott, mert annyira el volt 
keseredve, hogy bármiféle halált üdvözölt 
jótevőként ölelt volna rideg kebléhez. Jól 
tudta ö, ki vala oka szerencsétlenségének; 
mert vájjon nem vala-e szerencsétlennek 
nevezhető, midőn, odahagyni kénytetve for
rón szeretett mátkáját, Mariskát, idegen 
városba vala költözendő, bizonytalan idő-



re ugyan, de mindenesetre számosabb é-  
vekre. Nem volt ugyan képzelődő ereje any- 
nyira kifinomítva , hogy bizonytalan jövője 
felöl túlzott eszméket forgasson agyában : 
annyit mindazáltal híven tudott maga elé 
tükrözni, hogy Mariskája nélkül bármelly 
részén a világnak s bármilly tűrhető sors
ban boldog nem lehetend. így tépelödött, 
igy aggódott a szegény, míg Mariskája ért
té a templomban imádkozék.

Az Isten nem teljesítheti mindig hívei
nek legöszintéhb kebelből eredett esdéseit 
i s ; kipuhatolhatlanok a végzet’ titokteljes 
utais olly végetlen lánczolatu kapcsolat fű
zi egybe a földi események’ legkülönne- 
miibb fajait is, mellynek végső kibontako
zása gyakran számosabb egyének fölé ra- 
gyogtatja a jólét és elégiiltség’ sugárait.

Mariska ugyan szíve’ mélyéből imád
kozott, keblének egész ajtatosságával esde 
a Mindenható előtt, legforróbb imája’ da
czára is azonban másnap reggel Bálint, 
mint katonaűjoncz, rendeltetése’ helyére 
viteték. Még búcsút sem vehete mátkájá
tól, n ért a földesur úgy irányoztatá a dol
got, hogy a két szerelmes, megválásakor, 
egymással ne szólhasson.

Tiszta volt a hajnali lég, midőn Bálint 
Mariska’ lakása előtt a kocsin tovavitetett', 
örömest szállt volna le, de a mellette ülő 
fegyveres katona veszteglést parancsolt. 
A reggeli csillag olly fényesen ragyogott; 
a szán csörtetve csúszott a fehér havas u- 
ton : de Bálint’ keblét mi sem vala képes 
fölvidítni. Keble eltompult, vakon engedé 
át magát kérlelhetíen sorsának, semmiről 
sem gondolkodott; úgy tetszék, mintha a- 
gyában ki nem bontakozható eszmezavar 
fűzte volna egymásba fonák szövényeit. 
Szótlan mogorvasággal dőlt a szánsarag- 
lyához, s csak midőn a hegyre fölértek, 
tekintett keservesen vissza szülőföldére. 
Aztán fejét lehajtá s megkövesült szemek
kel meredt maga elé.

A szán pedig vígan csörtetett odább 
a sírna hórétegen.

Sziromi Dezsér kicsapongó jelleme’ 
daczára sem veszthető el egészen külsejé
nek ama vonzó csinosságát, melly gyakor
ta egy egész család’ minden sarjadékain 
észrevehető. Atyja, a derék, szorgalmas 
férfi, korán hunyt e l ; igy nem csoda , ha 
az ifjú, hanyag s önmagának gazdálkodó 
gyámkezek alatt atyja’ lelki tulajdonaitól 
annyira elütött, hogy ha testi hasonlatos
sága öt arczából szakasztott fiának nem 
vallja, szinte kétkedni lehetett volna illy 
szoros vérbeli rokonságukon. Van azonban 
a külső arczidomnak egy sajátságos bélye
ge, melly a szülök és gyermek között majd
nem mindenütt fölismerhető; a természet
nek, mondhatnám, bizonyos néma tanuje- 
le, melly elvitázhatlan bizonyságát viseli a 
vérrokonságnak.

Dezsér nem megvetendő külsejű férfi 
volt; korának'ép azon delében, melly a 
gyermekéveket jóval túllépő nők’ellenében 
némi varázsingerrel bir s könnyen támad
ható rokonérzelem’csiráit hordja magában.

Hinday Matild egyetlen leánya volt a 
Dezsér’ szomszédságában lakó földesura- 
ságnak. Gyakran látta ö a leányt, gyakran 
társalogtak egymással; s ámbár a hölgy’ 
viseletéből gyanítni lehetett, mikép Dezsér 
iránt tartózkodatlan hajlammal viseltetik; 
a félig életunt Dezsér mindazáltal nem i-  
gen nagy élvet látszott találni e rokon- 
szenvben, s félig meddig, mondhatni, kö- 
zönös maradt a leány’ ellenében. Ellenke
zőleg a leány; mert mellőzve azon körül
ményt, hogy szülőiktől mindkettejök még 
kora ifjúságok’ éveiben egymásnak voltak 
szánva; mellőzve azon sokoldalú kérde- 
zősködéseket, mellyek ez eleve kiszemelt 
házasság’ folytán annak tartandása fölött 
a bensőbb házi ismerősöktül tétettek s e 
szerint a leány’ kedélyét folytonos élénk
ségben tárták : még az is sokban elősegí
tő a leány’ érzelme’ növekedését, hogy 
körül a tájékon a tehetösbek közöl alig 
vala külsőleg csinosabb férfi Dezsérnél.

így történt itt is, mint a világon leg
többször történik, hogy egy szelíd, jámbor
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szívű hölgy a vele legellentétiebb sajátsá- 
gu férfiban hitte föltalálhatni boldogságát, 
elégültségét. Ide járult még, hogy ez ér
zelem annál nehezebben leendett kiirtható, 
mert a leány mintegy azon gondolattal nőtt 
fel, mint érintők, hogy Dezsér bizonyosan 
élettársa leend. Hallván azonban a leány’ 
szülői Dezsér’ pazarlását, lassankint le a- 
karák szoktatni a leányt Dezsér’ emléke
zetéről. De már késő volt, mert a női em
lékezet ollyan, mint a dús rózsabokor, 
melly ha egyszer sarjadzásnak indul, mi 
sem képes megakadályozni feselő bimbait, 
mert ha erőszakos kéz nyúl hozzájok, ma
gát a bokort is hervadás fonyasztja el.

Később Dezsér a külföldről haza ér
kezvén, jelenléte csak növelé Matildban a 
lángot, mellynek lobogását, mint fönebb 
mondók, csak nagyobbítni segíté azon fér
fias középkor, melly állapodott hölgyek’ 
irányában legbiztosb mód a győzelemre.

Dezsér kezdetben nem nagy figyelem
re méltatta a hölgyet; később mindazáltal 
higgadt kedélylyel megfontolván, mennyi
re növelhetné tetemesen megcsökkent ja
vadalmát a leány’ nem megvetendő vagyo
nával, nemét a megelőző kitüntetésnek mu
tatta iránta; sőt hetek’ folytán át kezde 
látni, hogy minden férfinak végre csaku
gyan a házasság legbiztosb kikötő a mind
inkább tornyosuló évek’ aggkori zivata
raiban.

Mariskát e közben nem szűnt meg ül
dözni ostromlásaival, mert ámbár szivében 
némi vonzalom keletkezett a minden te
kintetben jeles Matild iránt : szenvedélye 
mindazáltal félig kialudt parázshoz volt ha
sonlítható, mit a legcsekélyebb szél is ú- 
jolag izzásba hozhat. Ez ösztönző szél Ma
riska’ gyakori látása volt, mit Dezsér ön
kénytelenül is keresni látszott.

III.

Iszonyú elemvihar dühöngött. A hideg 
éjszaki szél erőszakkal csapkodá a sűrűén 
hulló esőt a templom’ ablakaihoz, s a rom- 
ladozott tetőn békétlenkedö szélforgó foly
tonos csikorgással sírt berozsdásodott sark

vasán. ügy látszott, mintha a dühöngő e- 
lemnek kedve kerekedett volna a zsúp- éí 
nádfödelü viskók' tetőit egymásután a lég
be ragadni föl. Maga az éji sötétséget ked
velő bagoly is mogorva egyediiliségében 
vonult vissza az odvas gerendázatu torony’ 
egyik zugába s kísértetiesen hallatta tom
pa huhogását, míg néhány odúból kiűzött 
denevér visítva keringett ollykor a kisded 
toronykúp körül.

Éjfél volt; az egész falu mély álom
ban nyugodott, csupán a tőlünk már kez
detben érintett kis házikóból, hol Mariska 
lakott, sugárzott ki gyönge mécsvilág, je
lül, hogy lakója még viraszt.

Benn a kisded szobában egyszerű szal
maszéken Mariska ült s kezét a durva 
tölgyasztalra támasztá. Szemeiből gyakorta 
könyük permeteztek s dús hajzata pongyo
lán simult le vállaira, mellyek’ fehérsége, 
daczára a falusi nap’ perzselő tüzének, a 
hóéval vetekedék. Az egyszerű falusi kál- 
ha’ vállán gyönge mécs pislogott, s tán 
nem fogunk szives olvasóinktól hossza
dalmassággal vádoltatni, ha a világosság’ 
segedelmével ez érdekes hajadon’ rövid 
leírását jelenlegi helyzetében megkísértjük.

Mariska egy volt azon teremtmények 
közöl, kiket a sors nem azon helyzetre 
látszék teremteni, mellyben tettleg valá- 
nak. Gyöngéd arczulatán, ártatlan szemei
nek fényes tükrében mondhatlan báj fe
küdt, s azon nemesebb lelkidet volt mind
járt első tekintetre külsején fölismerhető, 
melly a szemlélőt szinte csodálatra ragad
ja ; szóval, egész külsején látszott, hogy 
sokkal nemesebb körben kell vala szület
nie , mint csakugyan született. Arczain 
szende halványsága finom rózsapirral volt 
vegyítve, s termetének karcsúságát mintául 
vehetendé a szobrász.

Annál szembetűnőbb vala az ellentét, 
melly öltözetének egyes részletein felöt
lött, mert míg derekához durva posztóne- 
müböl készített pórias vállszorító simult, 
alöltözetét széles ránczokba szedett kar
tonrokolya s kék vászonkötény egészíté 
ki, míg lábait vastag börsaru födte.
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Soha tán szomorúbb kifejezésü arcz- 

czal nem találkoztunk, mint jelenleg Ma
riskáé volt; ha igy lehet magunkat kifejez
nünk, egész fájdalmi összeség vala egyes 
arczvonalairól leolvasható. Sokáig ült igy 
a fönleirt helyzetben; fájdalma’ nagyságá
tól megkövesültnek tetszék, mert, miután 
kedvese katonának viteték, a világon e- 
gyetlen gyámját és védőjét agg édes any
ját tegnap temette a sírba. így egyedül állt 
a tágas világon, mi annál kínosabban ha
tott rá, mert igen jól tudta, milly hatalmas 
vala saját telkén a földesur, ki öt még most 
sem szűnt meg üldözni.

A vihar e közben erősen tombolt, az 
erőszakos szél könyörtelen rombolással 
söprött át a tágas pitvaron s a hosszú kut- 
gém recsegve hallatta nyikorgását.

EkEor csöndes kopogás hallatszott a 
kisded pitvarablakon. Mariska ijedve bor
zadt föl kövesült merevségéből. A kopo
gás ismételteték.

— Ki az? — kérdé megdöbbenve a 
leány, szemeiről félresimítván az odahulló 
hajszálakat s egy durva nagykendöt körí
tett nyakára.

Mi válasz sem követkézéit, csupán az 
újólag fölkavargó szél’ visítása hatott le é- 
lesen a rövid kéménytorkolaton. A leány 
bátran, mint mindig, nyitá meg a konyha
ajtó’ kilincsét, félretolván előbb a ráeresz
tett fazávárt. A fölnyitott ajtón betóduló 
sebes levegő elfojtással fenyegető a leány’ 
kezében föllobogó mécsvilágot.

— Ugyan, babám, mit hágy olly so
káig ez átkozott locspocsbán kün didereg
ni; hisz’ olly lucskos vagyok, mint vízben 
fürdőit kácsa.

E szavakat egy fakókék köpenybe bur
kolt magas szikár alak intéző a leányhoz, 
ki az ismeretes férfi’ megpillantásakor e- 
gész testében összeborzadott.

— Már mit kíván megint István gaz
da? — szólt elkeseredve a hajadon, s a 
konyhában megállapodék, erősen föltevén 
magában, mikép a váratlan vendéget a szo
bába be nem kiséri. (vége következik.)

EM BER.
E szóban ,ember' menny van és pokol, 
Fenséges üdv és gyilkos kárhozat, 
Emberkebelben istenség honol,
Vagy ördög, a ki kéjjel tesz roszat.

E szóban ,ember' pontosulva mind,
Mit a Teremtő szépet alkotott;
És a mi ocsmány bűnt a szem tekint,
,Ember ben összepontosíttatott.

E m b e r ,  ki tiszta meggyöződteért 
A rémhalállal szembeszállni kész,
És a gaz, a ki hitvány érdekért 
Öönnön szivének árulója lész.

E m b e r ,  kiben mint égő vesztatöz 
A szent szabadság lángérzése é l ;
És hánynak, a kit hívság’ vágya űz, 
Legkedvesebb a fénylő rabkötél!

Ember, ki a szót, mellyet köt vala, 
Élet’ javával nem cseréli fe l;
Más lenge bűnösségnek általa 
Kényére játszik szent esküivel.

E m b e r ,  ki inkább angyal volna, jó 
Áldást könyörgő ellenségire;
És az, ki embervért szomjúhozó 
Hyénaként zord öntestvérire.

E m b e r  nem véges ész’ sugárinál 
Az égieknek bühonába lát,
És ember, a ki, mert romolva áll 
Agygépezetje, — állatnál butább.

E m b e r  miképen óriási bérez 
Idők' folyását tartóztatja fel,
És millió, ki mint bolygó lidércz 
Csillogva perczig, nyomtalan’ huny el.

Legszebb, dicsöebb természet müve 
A testileg szép lelkes emberek,
S olly szörnyet a természet nem szüle, 
Mint egy időtlen emberszörnyeteg.

E m b e r ,  kinek szempillantásira 
Ezrek figyelnek rabszolgák gyanánt,
És hány ezernek sóhajtásira
Az árva föld egy morzsácskát se szánt!

E m b e r ,  kinek hűlt porladványihoz 
Szent Unnepélylvel jár a jobb világ ;
És kit, mivel jobbulhatlan gonosz, 
Közvágy’ szavára a bakó levág.

így van különség s lesz mindenkoron 
A szerteágzó emberfaj között.
Egyenlőség tán lesz még egykoron?
Igen —- ha majd a sírhant elfödött.

PAJOR.
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A CSŐR KÍGYÓ NÁSZA.
Ind rege.

A népétet’ első jelenségei dalai- és mon
dáiban csíráznak. Gyermek’ dadogása, miben 
a férfiasság’ kor-ingató szónoklatának magvai 
szenderegnek. Mióta ezt Herdertől megtanultak, 
a költészet' ez első és egyszerű neme annyira 
divatba jött, hogy jelenleg a fold’ csaknem 
minden népének regéiből bírunk már mutatvá
nyokat, eredetieket és utánzottakat, jókat és 
roszakat, a gyűjtők’ szerencséje és izlete, vagy 
az utánzók' tehetsége szerint. A koszorú e 
nemben az angoloké.

Az efféle legérdekesb gyűjtemények’ egyi
ke fekszik előttünk: T a l e s  of  an I n d i a n  
C a m p  (London 1829 3. k.). A mi keveset 
csalhatlan forrásokból tudunk a vörös emberek’ 
szokásai, életmódja és gondolkodásáról, nem 
elég biztos, határzatul, ha az in d  t á b o r ’ 
r e g é i  Európai képzelem’ szabad müve-e, a 
Guzla' illyr dalaiként stb., vagy állítólag való
ban hü fordítások a Chipervay-, Cherokeé-vagy 
Crek nyelvből. Legalább mind eredetiek — ha 
nem a költői vagy vallási alapeszmék, de a be- 
öltöztetés’ tekintetében. Mutatványul álljon itt 
e következő.

*

Egy nap,  midőn Cavenguirago egyedül 
vadászott a rengetegben , s helyre jutott, mit 
a nagy szellem kiegyenlítni megfeledkezett , 
egy halom’ lejtőjén nagy barlanghoz ért. Téli 
idő volt s hatalmas eső- és hóviharral fenye
getett. A lég' szellemeinek haragja elől elvo
nulandó , a barlangba* ment s sok fát, vadásza
ta' martalékával, vive be magával.

Belépve, mindenféle különös és irtóztató 
hangokat halta; de Cayenguirago harczfi volt, 
s bár bűnökkel elterhelt , de zajjal soha nem 
gondoló sokat; ügyeletlenül ment hát beebb a 
barlangba. Sötét volt az, mint fellegéj a hold 
halálára következő időben; de észrevette,hogy 
a sötétet ittott kis csillagok világosítják meg, 
rendkívül ragyogó, farkasszemekhez hasonló 
pontok, bár kisebbek és sokkal világosabban 
fénylők, mik szünetlenül lassú ingékony moz
gásban lebegtek körül a barlangban. Egyszers
mind olly folytonos sziszegés, csörgés és pat
togás hallatszott, hogy e zajtól csaknem elbó- 
díttatott. Tovább menő, valamitől föltartva ér- 
zé magát, mibe lábai mindig bebonyolodtak. 
Süppedékes homoknak vélte.

Midőn elég távol volt a bemenettől , hogy 
a barlangba betérő léghúzamot ne érezze , le
tette hátáról a vadat, tűzkövet és taplót vett 
elő s kicsiholt. Miután a magával hozott fát

czélirányosan fölállítá s lángot gyújtott, fölkelti 
körülnézni a barlangban. Ki írhatja te az iszonyt, 
melly Cayenguirago’ telkét megkapá, bármilly 
reltenetlen és vitéz vala is különben, midőn 
megszámíthatlan csörgőkígyó közt leié magát s 
látta, hogy a halálos állatok tevék, a barlang’ 
alján vastag burkolatot csinálva , a fekvet, min 
egy ideig hevert. Szemeik voltak a csillagok, 
mik a barlangot megvilágosíták s tőlük jött a 
sziszegés, csörgés és pattogás , melly belépte- 
kor üdvözlé. Lábai alatt és minden oldalon 
meddig szeme érhetett, fejek emelkedének föl, 
kis hegyes nyelvekkel, mik a zöld állcsontból 
kipattantak s nyári villám' lángjánál sebesebben 
mozogtak. A kigyófejek sűrűbben voltak a 
barlangban, tolvaj hollóknál tele gabnatéren. 
Azon perczben midőn a gyújtott tűz az idegent 
velők megláttatá, mindnyájan reá rohantak, bár 
egyik sem tön próbát megsérteni. A legköze
lebb állók mintegy lépésnyi távol maradtak tő
le , a hátulsók az előbbre nyomultak’ hátára 
másztak,'mig minden oldalról nagy emberváll- 
nyi magasságot képezének. A legmérgesebb és 
veszélyesb állatoktól, miket a nagy szeltem te
remtett, vétetve körül, Cayenguirago el nem 
felejté tüzét lángban tartani, sem jó dohány
nyal megtömött zacskóját venni elő. Miután 
nyugalmát s eszméletét ismét visszakapta, s 
megint férfi lön, pipáját a kedves növénynyel 
megtolté, meggyujtotta s füstfellegeket kezde 
bocsátgatni. Valahányszor újat szippantott, lát
ta, hogy a kigyók mindig távolodának tőle, mig 
végre azon sötétbe siklottak, melly a barlang’ 
legtávolabbi részeit elfödé.

Mig tehát igy tüzénél fekvék és sütkörő- 
zÖtt, s illatozó füstölgéseit eresztgeté , valaki 
éles sikoltó hangon kiáltá mellette ,,Buh“ ! — 
Cayenguirago fölpillant s egy végtelenül idomta- 
lan teremtményt látott maga mellett állani, de 
embert-e vagy állatot? első perczben meg nem 
különböztetheté. Bőre koromfekete, haja hófe
hér volt, szemei azon zöld távszemek (szem
üvegek) színéhez hasonlók, mikkel a sápadt 
arczok (európaiak) távol tárgyakat megláthat
nak , annyira kiálltak fejéből, hogy ha egyikök 
a homlok’ közepén van , a leeső csöp csak az 
orrhegyet érintette volna. Igen nagy fogai hó
fehérek és sárga fülei kisebbek valónak a feke
te dió’ leveleinél , mikhez alakra tökéletesen 
hasonlítottak is. Lábai nem emberformájuak va
lónak, de két egyenes, hús- és idomtalan csont
ból állók s olly feketék és fényesek, mint szén
né égetett nyir. De a mi kinézését még ennél 
is irtózatosabbá tette , az volt, hogy kigyók, 
mérges csorkigyók tekergőzlek czombjaira, tes
tére és karaira, sziszegve és csombókként fon
va körül nyakát s iszonyú ügyességgel siklot
tak föl s alá.

2



—  370 —
Miután Cayenguirago e kisértetes lényt egy 

Időig mély hallgatásban nézte , megszólítá ir
tózatos társalkodóját:

— Ki vagy?
— Urad.
— A Maqua férfi — válaszolt merészen a 

harczok’ fia — térdei meg nem hajlottak soha; 
urat nem ismer.

— Soká és jól szolgáltál engem, Cayen
guirago ; én Ebernucou vagyok, a rosznak szel
leme s ez lakhelyem.

—  Sötét lakást s különös társalgást vá
lasztál magadnak— mond a hadfi.

— Nem társaim ők, de harczosaim, hő
seim, kínzóim — válaszolt a rosznak szelleme. 
Ezekkel kinzom a bűn’ embereit, miként a Ma- 
quák aggdadákat használnak a csata’ foglyai
nak gyötrésökül. De ne félj semmit Cayengui
rago ; hű cselédem valál s meg nem engedem 
szolgáimnak hántásodat. Tudod-e hogy lányo
mat nődül szándékozom adni.

— Nem, azt nem tudtam — válaszolt a 
maqua.

— Tiéd legyen — mond a szellem — ; de 
előre megmondom neked, hogy nála kelle- 
mesb társalkodó is van, mint első tekintetre lát- 
szandik, mert rendkívül ingerlékeny és szen
vedélyes. A mellett annyira tetszvágyó, hogy 
hiszem, a legundokabb békát is, mit valaha 
féreg megemésztett, üldözőbe venné , ha meg
fogni remélhetné. Valódi nő.

— Mit ad az atya a maquának, hogy el
veszi.

— Wampumot, sok wampumot.
— Elveszem.
— Sok hódbőrt és sok medvehúst.
— Cayenguirago nőjéül veendi.
— Boszút a huronokon , kik annyi har- 

czosit megölték az utósó hódhóban. Kénye sze
rint igya vérüket, tűznél sütött gyermekeiket 
egye s embereit hőseik húsának levesével táp-
lálja-

— 0 enyem.
—  De tudod-e hogy csörkigyó?
— Mi gondom r á , csak a dús ajándéko

kat s az édes boszút mit igérél hozza nekem ná
szul. Lássa-e a maqua a leányt ?

— Igen, csak arra kéri az atya , hogy 
egy dologról meg ne feledkezzék. A nász al
kalmával el ne feledje a férj neje’ farkát elmet
szeni; élete függ ettől. Ha elfelejti, a mátka 
özvegy leend , mielőtt nő vala.

Ezzel a szellem a barlang’ benső részei
be vonult. Csakhamar visszatért s egy roppant 
csörkigyót hoza magával. — Ez — mond a ma- 
quanak — ez a leány, kiről beszéltem s a nő 
kit rég neked határzék. Kissé kövérebb talán 
mint kellene, de annál kevesebbet eend. Vedd... 
—jó szolga valál, s jutalommal tartozom neked.

A maqua mátkájához fordult s barátságo
san beszélgetett vele; mondá milly boldogúl 
fognak együtt élni s több efféléket, miket illy 
alkalommal szokás s mik ép olly gyakran bizo
nyodnak be valókul, minthogy a pacsirták ég
ből hullnak.

A rósz szellem parancsolá most Caven- 
guiragonak, hogy egy szobába kövesse a bar
lang' bensőjében, s tüstént végezze a nászt. 
Engedelmeskedett, lehegő mátkáját egy nya
kára fűzött szalagon czipelve maga után. A 
csÖrkigyók’ egész társasága követte a párt, 
sziszegve, pattogva, farkaikkal csörögve s a  
hegyes nyelveket kinyújtva; de öröm-e vagy 
bánat miatt? azzal Cayenguirago keveset gon
dolt s vizsgálni fáradságra érdemesnek nem le
ié. Végre egy kis szobába értek, mit a köze
pében égő nagy kék tűz világosíta meg. — Ez 
legyen — mond a rósz szellem— a nászszo
ba, hol az éjt eltöltenetek kell. — A pár most az 
ind nászszokásokat megtevé s a maqua a csör
kigyó’, Ebernucou rósz szellem’ leányának fér
je Ion.

Az estet igen kellemesen tölték egymás
sal s Cayenguiragot a nő’ szép beszélyei, el- 
méssége, jó kedve és csókjai olly jól mulatta- 
ták, hogy az apa tanácsáról egészen megfe
ledkezett. A nő , miután néhány órát kéjelgés- 
ben töltének e l , falevél-ágyához siklott, s a 
férj követte. Lassankint igy szólt a maqua ne
jéhez : bőröd igen hideg ; fekügy kissé távolabb 
tőlem.

— Bőröm meleg — válaszolt a kígyó — 
de te az egész takarót magadra vontad; a hi
deg' szelleme fú reám a barlangból.

így lassankint heves vitába jöttek, sze
relem és gyűlölet, hideg és más dologról, mi
ket itt említeni szükségtelen. Szavuk mindig 
hangosabb lön s vitájok hevesebb, mire a nő ke
vés türelmét egészen elvesztő, s rögtön halá
los fulánkját vette elő, férjét a maga nézetére 
bírni. Iszonyú sikoltás jelenté a méreg’ hatását 
melly ereiben dúlt. Csak kevés perez, merev, 
felpuffadt s elfeketült holt testként feküvék.

S igy veszett el a gonosz maqua, ki csör
kigyót vett nőül s farkát elmetszeni megfeled
kezett. TOLLAGl JÓNÁS.

BETYÁR-RECIPE.
(Néprománcz.)

A  hold búsan sétál,
S sápadt sugárinál 
Bandi betyár.
Bámulva néz a holddal 
Farkasszemet,
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Felet nevet, .
S Hlyen furcsán szólítja m eg:
Jaj be sápadt a holdvilág!
Be reszketeg!
Lígy megfogyott, ollyan sovány,
Hektikába esett talán ?
S tán ő köhög 
Ha mennydörög?
Szegény beteg !
Ajánlok én orvosságot 
Jó holdkomám;
Éljen vele egy pár hétig ,
Fogadom a kövérségig 
Megtelik ám :
— Egyék csak mindennap 
Paprikás szalonnát,
Bográcsos gulyáshúst, »
Töpörtös galuskát.
S öntessék rá egy iccze jó 
£ c s e g i  :
Az istenek’ titkát is ki 
Fecsegi!
S ollyan kedve kerekedik,
Hogy ha k e ll, még verekedik.
— És ha tetszik jöjön mindjárt 
A korcsmába , '
Mint én m ostmék.a szilaj kedv’ 
Templomába.
S itt az ivásban ha velem 
Versenyt menne:
— Fogadom hogy reggel felé 
P i r o s  lenne!!

L1SZNYAI KÁLMÁN.

N Y  I T R A .
Nyitrának emléke a régiség’ homályába 

merül.
Midőn ősapáink Magyarhonba érkezének, 

Nyitravár már állott a kies völgy’ meredek kő
szikláján s büszkén mosolygott alá a szilajúl 
romboló ellenséges hadakra. Eleinte a nyilak’sü- 
völtései ellen kevés gonddal erősítteték meg, 
egyszerű fallal, leginkább pedig dél felől vétet
vén körül , merre legkényelmesebb a feljárás ; 
több figyelmet fordítának megerősítésére a ma
gyarok a német császárokkali hadakozásaikkor, 
kivált pedig Ottokár’ véres pusztításakor; még 
többet Budának a törökkézre jöttekor s legtöb
bet Érsekújvárnak 16‘63-dik évbeni ostromakor.

Első sugaracska, melly a hajdankor’ sö
tétségéből Nvitra fölött kifénylik, Lázinak s 
Inchoffernek irományiból szemelhető. Ezek 
szerint Kegyes Lajos’ idejében , valami 825-dik 
év’ táján a morvák’ egyik fejedelme Maymar , 
megkéré a passavi főpapot Urdfust , hogy tar
tományába térítőket küldjön. Ez tehát megha
gyó Alevinusnak, a nyitrai püspöknek, hogy a 
Jézus’ szent nevét hirdesse a pogány tótok kö
zött , mit ő meg is tön 2 dik Eugen pápának

nagy megelégedésére. Ezekből következtetve, 
Nyitra már ezen időkben jelentős püspöki vá
ros volt, bizonyosan a morvákat uraló.

Maymar fejdelemnek birtoka a IX-dik szá
zadban a salzburgi püspök’ megyéjéhez tarto
zott, s minthogy ugyanezen megyébe a passaui 
püspök avatkozék, beléje küldvén az említett 
térítőket; nagy haragra lobbant e miatt Lei- 
pramus salzburgi püspök, Urdfust bevádolá 
4-dik Gergely pápa előtt s panaszaival annyira 
meglágyító a romai főpapot, hogy ez őt érsek
ké tenné s a sorigutturi és n y i t r a i  püspökö
ket alája rendelné.

Soká hallgat ezek után Nyitróról a króni
ka , s csak 880-dik évről említi, hogy akkoron 
Wichindus nevű püspöke volt.

Ennek idejében Arnolf, Swatopluk morva 
fejdelem’ helyére ennek fiát Swatocopiust eme- 
lé a fejdelmi székre, a ki Methodius salzburgi 
érseknek halálos ellensége lévén, annak me
gyéjét s egyházi javát földulatta, melly sors
ban Nyitravára is osztozott. Wichindus püspök 
megfutamodván, Arnolfhoz menekült, ki őt az
tán passavi püspökké tette. Itt vége szakadt a 
nyitrai püspökségnek , mindaddig , mig azt pár 
század’ múltával a magyar királyok ismét föl 
nem állítanák.

Megvevén elődeink honunkba jöttükkor 
Szerencset, országgyűlést tartónak s csapatok
ra oszolván, az egész ország’ meghódítását tü- 
zék ki czélul. így egy merész csapat a morva 
határokra rohant s Nyitravárát ostrom alá fog
ta , mellynek tót, Zobor nevű parancsnoka 
megrémülvén , szorult helyzetéből megszökött , 
de utóléretvén, azon hegyen fölakasztatott, 
melly nevéről máig is Zobor hegynek hivatík. 
A vitéz magyarok pedig erősen megfészkelvén 
magukat a meredek kősziklán, mint sasok le
lecsaptak az ellenséges morvákra és németek
re , kiket hosszú évsorig sanyargattak.

Legelődús és bájoló lévén Nvitra’ tájéka , 
de a kőszirti laktanya is elégséges oltalmat a- 
jánlván az ellenséges megrohanások ellen, — 
a biztos hely nagyon megtetszék apáinknak s 
mint tőlük kitelhetett, kicsinosíták azt.

Méltó haragra gerjedvén a szentéletü 1-ső 
István király, apja testvérének fiára Vazulra, 
feslett életéért, megfogatta őt és Nyitra várá
ba csukatta ; azonban a kereszténységnek gyön
ge csemetéjét, mit Magyarhonba ültetett, meg
őrizni óhajtván, s halálának közeledtét érezvén, 
örökösről kezde gondoskodni. Kopasz László’ 
fiaihoz András és Bélához bizodalma nem lévén, 
elküldé Nyitróba Budát, Egruth fiját, hogy a 
fogságban levő Vazult a királyi székre meghív
ja. E tökélet Gizela királynénak nem tetszett, 
mert kegyenczének, az olasz-német érzelmű 
Péternek szép kilátásait piegsemmisíléssel fe
nyegette ; megvesztegeté tehát Budát. Ketten
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közös akarattal elküldik Sebust, Buda’ fiát Nyit- 
rába, ki Vazulnak szemeit kitolatván s füleibe 
olvasztott ónt Öntetvén, — mig szent István 
élne , Csehországba távozott. István pedig meg
látván a szerencsétlen ifjat, megkönyezé gyá
szos esetét, Pétert rendelé utódul és nem so
kára meghalt. — E gonosz tény Gizela’ kebelét 
haláláig marta s hogy fájdalmait enyhítse a ki
rálynő, bevégezleté az általa építtetni kezdett 
egyházat, melly szent Emmerán tiszteletére 
szentelteték, smelly a várban maiglan is fón- 
áll, falain az idők' viszontagságainak jegyeivel.

Ezen egyház roppant kincsekkel gazdagít- 
tatott meg az Árpádház' uralkodása folytában, 
mert szent Zoerardi András és szent Benedek’ 
teste temettetvén belé, nagy bucsújárásoknak 
lön helyévé.

Zoerardi András, születésére lengyel, a 
megtért magyarok között első remete volt s 
példás élete által nagy tekintélyt szerze magá
nak. Meghalálozván s megnyittatván teste, ben
ső részeiben egy vasláncz találtatott, mellyet 
ő valaha olvasó gyanánt használt volt. Kivétet
vén ez , mindenek’ bámulatára édes, csengő 
hangot hallatott.

A dalmácziai születésű sz. Benedek pedig 
Zoerardi András’ tanítványa s követője vala s 
egykor ide s tova utazgatván, a pogány ma- 
gyaroktul megöletett s Vág' vizébe taszíttatván , 
egy egész évig ott hevert, miglen a ragadozó 
madarak föl nem fedeznék hollétét.

Megveretvén Salamon király Gejza és Lász
lótól Vácz' tájékán, Henrik német császárhoz 
szökött, adózást ígért neki ha elvesztett koro
náját fejére teendi, s reá bírta esdeklésivel a 
magyarok’ erősödését irigy szemmel s bizodal- 
mallanul szemlélő császárt, hogy hazánk el
len hatalmas sereget vezetne. Henrik, pusztító 
hadából egy csapatot Salamonra bízott, hogy 
azzal Nyitrát bevenné; ki is Sempte felől a 
városra törvén, azt keményen vívatá. A várbe
liek erősen ütközőnek meg, kirontván a kapun. 
Az ütközet hevesen folyt, majd ezeknek, majd 
amazoknak kedvezvén a szerencse. Végre a 
számra nézve hatalmasabb ellen visszanyomá 
a nyitraiakat s ezek’ üzésében leginkább Bát- 
hor Opos tűnt k i , ki bámulandó erejével iszo
nyatos vérontást okozott a megfutamlottak kö
zött, melly vitézségéért magasztalásokkal hal- 
moztaték német társitói. Henrik maga is kíván
csin tudakozó, ha vájjon Gejzának táborában 
vannak-e olly vitézek, mint Báthor Opos? Mire 
Salamon „oh igenis — feleié—pedig nagy szám
mal s sokkal ügyesebbek.“ Ha igy van—jegy
ző meg Henrik — akkor ne tarts számot elvesz
tett országodra. El is múlt kedvük a németek
nek Nyitra ostromától, mert a várat haszta
lanul megrohanván, Vácz felé vevék utjokat, 
csakhamar dicstelenül visszatérendők.

Megemlékezvén 2-dik Béla két század 
óta üres püspöki székére Nyitrának,— betöl
tötte azt, első püspökévé 1133-ban 1-ső Mik
lóst tevén. Mások szerint a püspökséget 2-dik 
Gejza állító vissza s első püspökké szerintük 
1-ső Eduárd lett 1158-dik év' táján. Különben 
ezen időkig Nyitra csak nagy prépostság vala.

Elárasztván vad csordákkal édes honun
kat a tatárok , megverék a Sajónál 4-dik Béla’ 
hadát s feldúlók országunk’ kevés helységeit, 
közöttük Nyitrát is , mellynek jámbor és sze
líd életéről elhirhedt püspökét 1-ső Ádámot 
leölék.

4-dik Béla és 5-dik István’ kormánya alatt 
szomorú idők vonultak el Nyitra' ormai fölött, 
•mert ezen uralkodók a cseh Ottokárral gyakori 
csatákba keveredvén, szétrombolák egymás’ 
tartományit s Nyitra a morva szélektől nem fe- 
küvén távul, a vészes sorsban nem ritkán osz
tozott.

De 2-dik János püspöknek Robert Károly- 
hozi hűsége még ezeknél is nagyobb romlást 
árasztott Nyitrára , mert a boszúálló Csák Má
té megtámadván a tőle idegenkedő városiakat, 
s első megrohanásra a falakat áttörvén, a vá
rost fölgyujtatá, a polgárok’ nagy részét le- 
mészároltatá s szent Zoerardi Andrásnak tisz
ta ezüstből vert koporsóját s a körülötte egy
behalmozott kincseket elszedeté. E csapás után 
Csák Máté Nagyszombatot és Semptét rontó le, 
de meghallván, hogy a nyitraiak leégett há
zaikat újólag fedetik , nagy méreggel téré visz- 
sza , a lakokat földig lerontatá s az egyházakat 
ismételve dúlatá fel. Mondják, hogy a makacs 
zsarnok leginkább azért boszankodék János 
püspökre, mert őt követőivel együtt egyházi 
átok alá vetette.

2-dik Jánost Benedek követé a püspöki 
székben 1330-dik év’ tóján, ki Olaszhonból 
mint Robert Károly' sebésze jővén országunk
ba , olaszországi Benedeknek hivaték. Nagy tu- 
dományu s jámbor életű lévén, Károlytól előbb 
préposttá, aztán nyitrai püspökké tétetett, melly 
szerencséje honunkba csalta két testvéreit Mik
lóst és Bartholomaeust, kik aztán a már vég
kép kihalt Deméndy családnak törzseivé le
vének.

Giskrának ragadozó fegyveresei, mintáz 
egész felvidéknek, úgy Nyitrának is nagy ár
talmára valának, mit megemlítenem fölösleges.

FÖlzendülvén 1471-ben Corvin Mátyás el
len több nemesek, közöttük Vitéz János esz
tergomi érsek is , a rájok vetett kemény adó
zásokért , — a magyar koronával megkinálák 
Lengyel Kázmért, ki is november elején or
szágunkba jővén , a király’ részén levőket ül
dözni s javaikat pusztítani meg nem szűnt. A 
cseh háborgásokkal foglalkozó Mátyás megért
vén a lázongok’ terveit, villámsebességgel honn



terem, a pártosok’ főbbjeit ígéretek által ma
gához édesíti, sereget szed s megindulKázmér 
ellen,— ki a harczos király' hadverő seregét 
megpillantván, rémülten Nyitrába zárkózik. Má
tyás a magyaroktól elhagyatott lengyeleket szo
rosan bekerítette, éhséggel szándékozván őket 
kiirtani, minek az lön következménye, hogy 
Kázmér titkon alkuba bocsátkoznék s Mátyás
tól nagy sokára megnyerné az engedelmet, melly 
szerint éjnek idején 700-ad magával megszök
hetek. A benn maradtak szintén kegyelemért 
esdeklének s elbocsáttattak azon föltétel alatt, 
ha illően térnek vissza hazájokba; szavukat 
azonban megszegvén s a földnépén gyújtoga
tással párosult rablást követvén el, nagyobb 
részt levágattak. Kázmér valami 15 évvel ké
sőbb döghalál által elragadtatván, a szentek 
közé soroltatott, s minthogy Nyitra nagyon ér
deklé e szent’ sorsát, ez okért városunk’ em
léke a lengyel történetíróknál sem csekély.

A mohácsi gyászos ütközet után két párt 
rászakadván nemzetünk, Nyitra az ausztriai 
házhoz hü maradt, nem szíves ragaszkodásból, 
hanem félelemből, minthogy Ausztriának szom
szédságában fekszik vala. Azonban hogy Zá
polya Jánost is uralta, világos abból, mert ő 
a püspökséget elfoglalván, Török János hívé
nek adományzá a tág uradalmat, ki ezt aztán 
több évekig használta, mig Zápolya’ csillaga 
lehunyván , pártja Ferdinand’ győztes hadai ál
tal kiveretett. 1-ső Ferdinándnak is sokkal na
gyobb szüksége vala pénzre, semhogy a nyit- 
rai uradalom’ jövedelmeit önhasznára ne fordí
totta volna. A megszorult király tehát Thurzó 
Eleknek zálogosítá el a várost, ki azt Thurzó 
Ferencznek később nyitrai püspöknek hagyo- 
mányzá.

Az 1542-diki országgyűlésen meghagyaték, 
hogy az ország egyik kapitánya Nyitrában lak
jék, — mi a várnak jelentőségére mutat.

Ez óta Nyitra felől hallgatnak évköny
veink s felőle csupán Bocskai István’ támadása
kor jegyeztek föl valamit. Az erélyes pártfőnök 
ugyanis kiterjesztvén hatalmát a magyarhoni 
felvidék fölött, elküldé Rédei Ferencz és Ho- 
monnay Bálint vezéreit az iszonyatos hajdúk
kal a dunáninneni rész’ elfoglalására , kik a be- 
léjök vetett bizalomnak híven megfeleltek. Ré
dei Ferencz , megvevén a bányavárosokat, meg
lehetős csapattal Nyitrát bekerítette s két ál- 
gyúval csapatván falait, első megrohanásra a 
várost hatalmába keríté s fölperzselé. — A vár
ban Forgács Ferencz püspök parancsolt, de 
ez többet értvén az olvasóhoz, mint a csatá
hoz, miután Kolonics császári vezérnek segélye 
felől kétségbeesett volna, a várat feladatá, azon 
feltétel a la tt , hogy kanonokaival békén Győr
be költozködhessék , — mi meg is lön. A vár-

őrség’ nagyobb része a győztes lázadókhoz sze
gődvén , Galgócz, Sempte s Nagyszombat, 
nem különben Érsekújvárnak megvívásában ha
talmas segélyt nyújta Rédeinek. Nyitra’ eles- 
tének nagy következményei valának, mert a 
körülfekvő kisebb várak vagy semmi, avvagy 
csekély erővel foglaltattak el; Érsekújvár os
tromához bizonyosan kulcs gyanánt szolgált.

Megköttetvén a jövő 1606-dik évben Bocs
kai és Rudolf’ helyettese Mátyás herczeg ko
zott a bécsi béke, Nyitra az ausztriai háznak 
visszaadatott.

Hasonló sors érte várunkat Bethlen Gábor’ 
támadásakor, — mert ennek hűséges s szapora 
vezére Szécsy, szétüzvén a német had’ mara
dékát , csakhamar bekeríté Nyitrát, s Telegdi 
János püspököt a várba szorítá, ki magyarné
met őrségével meglehetős ügyességgel védé 
birtokát; hanem az ostromlók tüzesebben lát
ván munkájokhoz, feladá azt s Bécsbe költöz
ködés Bethlen fölépíttetvén a romokat, élést 
és fegyvert hordatott Nyitrába , hogy Ausztriát 
pusztító hadainak biztos éléstára legyen.

De nem sokára Buquoi, 11-dik Ferdinánd’ 
vezére Érsekújvárt megszállani óhajtván, útjá
ban Nyitrát is megtámadó, s mielőtt az ostrom
hoz tüzesen látott volna, a várnagytól, Litaszszi 
Istvántól, gyalázatos feladásképen átvette azt. 
Azonban Buquoi Érsekújvárnál elesvén, Nyitra 
ismét Bethlen’ hadainak ragadmányává leve.

Nem volt különb helyzete Nyitrának I-ső 
Rákóczy György többszöri támadásakor sem , 
s nem is derült reá hamarább a béke’ hajnala, 
mint 1645-ben, midőn a linczi béke köttetett.

Az 1663-diki török hadjárat s Montecuc- 
coli’ ügyetlensége, valamint egész hazánkra , 
úgy Nyitrára is terhes vihart borított , mert a 
törökök megvevén Érsekújvárt, 6000-nyi csa
pat Nyitra’ ostromara küldetett, melly a várost, 
különben is gyengén kerítetlet, kevés ellentál- 
lás után bevette. A várbeli német őrség olly 
gyalázatosán védé az erős helyet, hogy annak 
főnöke a feladás után Pozsonba költözködvén , 
büntetésül lefejeztetnék. A magyar alvezér, 
Nyitraynevü, alkalmasint illy büntetéstől fél
vén , a törökökhöz szegődött s a tájékot tár
saságukban széliében pusztító.

Nyitra a törökök hatalmában egy évig sem 
maradt, mert Susa császári fővezér megértvén, 
hogy a városi polgárok vele egyetértenek, 
1664-diki tavaszhó’ 3-kána várost megtámadá , 
mellyet a törökök hamarjában fölgyujtván, a 
várba vonultak. A vár elleni ostrom egy egész 
hónapig folyt, melly idő alatt a császáriak foly
vást csapatták álgyúikkal a falakat. Végre az 
500 főnyi várőrség Érsekújvárra kisértetett, a 
vár feladatott, s vele együtt 30 álgyu.

Egyesülvén 1678-ban a tatárokkal Tököli 
3
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Im re, s megvervén Leszlei német vezért, ha
dát Nyitra' tájára s Morvába küldé pusztítani, 
maga az alatt Árvát, Muránvt, nem különben a 
■bányavárosokat megvevén. Tököli több Ízben 
rabőltatá ki Nyitrát s a várnagy Soyer igen 
igen roszul viselé magát.

Legutólszor ostromoltatott Nyitra 1704- 
. diki nyárutó’ 24-kén , a melly napon azt Ber

csényi Miklós, Rákóczy Ferencz' vezére meg
vette s mindaddig hatalmában tartotta, mig 
1707-diki nyárutó’ 3-kán Heister német vezér 

í  Rákóczyt a trencsini ütközetben meg nem verné. 
Ekkor Nyitrát Révay Gáspár, a vár’ akkori 
parancsnoka a császáriaknak általadá , s soha 
azóta ellenséges hadat nem látott a vár.

Mig a törökökkel s zendülőkkeli csatázá
sok tartottak, a nyitraiak nagyon elhirhedtek 
harczbani ügyességükről, mert minden polgár
nak s lakosnak a fegyverre kelés kötelességé
vé tétetvén, mindenki elegendőkép gyakorolha- 
tá magát a fegyverforgatásban. Hajdanta , közel 
a vár alatt fekvő város a püspököt ismeré e- 
gyetlen urának s birájának, mig a távolabbra, 
a Nyitra nevű víz' mentében terjedő, külön 
hatósággal dicsekvék. — A régi irók világosan 
említik, hogy idejokben a lakosok’ nyelve egye
dül a magyar lett volna, most azonban tót és 
német is van, pedig sok.

Jelenleg Nyitrának 4818 lakosa van, kik 
közöl Fényes Elek szerint 4645 cath. 5 evang. 
13 reform. 154 zsidó és 1 óhitii. Vannak ben
ne csinos épületek is, úgymint: a kegyesszer- 
zetbehek’ aranyozott kéttornyú temploma, a 
szent ferencziek’ zárdája , a Nyitra’ partján 
emelkedő tágas és szép megyeháza , melly va
lamennyi tisztviselőnek adhat szállást; továb
bá a kanonokok’ csinos lakai, — a Gizela által 

; építtetett székesegyház stb. Mindazáltal, ám
bár utczái kövezettek , Nyitra , rendetlensége 
miatt, szépnek nem mondathatik. Lakosai leg- 

I inkább földmiveléssel s bortermesztéssel fog
lalatoskodnak s fáradságukat jó fehér bor jutal
mazza. — Vidéke nagyon kies . kivált szőlőkert
jei szép látványul szolgálnak. Éjszaknyugat fe
lé egy negyed órányira fekszik a már említet
tem Zoborhegy , mellyre hajdanában sz. István 
szent Hyppolit vértanúnak tiszteletére sz. Be
nedek rendűek’ számára zárdát építtetett s azt 
birtokkal elláttatta. Ezen birtok a rend’ elköl- 
töztével a nyitrai püspök’ vagyonaihoz csatol- 
taték, miglen Jakiin Balázs püspök a 17-dik 
század' vége felé a zárdát kijavíttatván, azt sz. 
chamalduliaknak nem adná. Ezen zárdában la
kott Zoérardi András, ki halála után szentté 
tétetvén, a várban levő székesegyházba te- 
metteték. Délre fekszik a Kálvária hegye, ré- 

'vfj genten szent nazarénusok’ zárdája. Múlt száza- 
dókban a nyitrai menyecskék vetélkedének a 

T_f galgócziakkal jó kenyérsütésben s ezért di

csérteinek a hajdani utazóktól. Heti vásárai 
hétfőn szoktak tartatni.

Nyitra nevű folyó gyakorta nagy csapá
sokat áraszt a földmives’ vetéseire , különben 
jó izü hal lakik benne.

Püspöksége hazánkban a legrégibb. Je
lenleg egyházi megyéjéhez tartozik egész Tren- 
csén, s Nyitrának nagy része. Foglal magában 
10 kanonokságot, 4 fő , 16 alesperességet, 
143 plébániát, 90 segédpapságot s rendesen 
52 tanuló papo t; nem különben hat szerzetes 
zárdát és 299,144 kath lelket. A püspökség 
két uradalmat bír Nyitrában, a mocsonokit és 
krakovánit. ‘ BENCZÚR MIKLÓS.

HETI SZEMLE.

zemlénk' azon díszlapjai, 
mellyeken fenséges uralko
dónknak nemzeti emelkedé
sünk s hazánk’ fölvirágoz- 
tatását czélzó legkegyesb 
tettei a hő hálaérzelem' sza
vaival följegvezvék, egy- 
gyel gazdagulnak e maiban, 

mellynek homlokára a felséges királyi pár nem
zetünk iránti kegyének újabb jelét van édes al
kalmunk följegyezhetni. Ide igtatjuk magát a 
hivatalos jelentést: ,,József nádor’ nemzeti kép
csarnoka’ pénzalapjának gyarapításául Fe r d i -  
n á n d ő cs. kir. s apostoli felsége , dicsősége
sen uralkodó királyunk s urunk Öt s z á z  ezüst 
forintot, nem különben felséges hitese Má r i a  
An n a  C a r o l i n a  Pi a császárné s királyné 
legkegyelmesebb fejdelemnénk s asszonyunk, 
h á r o m s z á z  pengő forintot méltóztattak az 
intézet’ pénztárának legkegyelmesebben bekül
detni.— ő cs. kir. felségüknek e nemzeti vál
lalat iránti magas kegyelmük és kitüntető pár
tolásukat az említett nemzeti képcsarnokot ala
kító egyesület’ nevében, jobbágyi hódolattal 
párosult legforróbb hálaérzelem' Örvendetes 
nyilvánítása mellett legmélyebb tisztelettel köz
li M á t r a y  Gá b o r  egyesületi titoknok.“

— E hálalelt jelentés után legméltóbb he
lyet foglal az E. H. erdélyi lapban megjelent 
azon hálanyilatkozat, melly Erdély' legjotéko- 
nyabb főpapjának újabb jótettért mond köszö
netét, s melly igy hangzik. ,,Az erdélyi rom. 
kath. püspök K o v á c s  Miklós ur ő nméltósá- 
ga, a csiktusnádi gyógyfördőn , a szenvedő em
beriség’ ápollatása’ tekintetéből három díszes 
alakú kórház' fölállítására Ötezer hetven rftot 
kegyeskedett ajándékozni. Forró hálás köszö
net a szenvedő emberiség’ nevében ő nagy-
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méltóságának! Tartsa soká a mennyei fölség a 
minden szép , hasznos és jó’ előmozdítására 
törekedő atyáskodó keblét. Mártonfi János, 
kozmási lelkész.“ Kivánhat-e egy is olvasóink 
közöl egyebet mást főpapnak, ki a sáfárságá- 
ra bízott világi kincseket illy áldástermő kama
tokra helyezi el?! —

— Mielőtt szemlénk a nap’ hősének Liszt 
Ferenczünknek további diadalait tovább vázol
n á , megenged a kiváncsi olvasó, ha még a 
mezőn, mellvre léptünk, a jótékonyságén mu
latunk egykissé. És egyike a legjótékonyabb 
hatású intézeteknek fogna lenni, ha megalapí
tása sikerül, az o r v o s ö z v e g y e k  és á r 
vák '  n y u g d í j i n t é z e t e ,  mellynek terve, 
miután kir. tan. Stáhlv Ignácz ur által az esz
me megpendítve, s hőn ápolva iön, már ki
dolgoztatott, s neveztük kir. tan. ur’ erélyes 
buzgalma által a szent ügy annyira előhaladott, 
mikép az intézet megalapítása napjául ö fens, 
nádorunk félszázados örömünnepének mármár 
bekövetkező napját tüzhelé ki a munkálkodó 
bizottmány. Hogy az összes magyar orvosrend 
hőn fogja ez üdves-tárgyat felkarolni, valósí
tania czélszerü tervet, a felől kétkedni nem 
szabad. — Nem egy lap kötötte e mozgalmak
ról! jelentéseihez azon óhajtást: vajha az irók 
és művészek’ Összes testületé is föladatául tűzné 
hasonló intézet alapítását, itt annál szükséges
bet s eredményeiben üdvhozóbbat, minthogy 
bizony nincs rend , melly a sors' mostoha csa
pásinak inkább kitéve lenne, mint e kettő, az 
íróké és művészeké. És miután az eszme , ha
bár csak ohajtásilag, megpendítve van, jelen
korunkban, midőn minden jó szikra villanykényt 
gyújt meg ezer kebelet, ennek valósítását sincs 
okunk az utópiai álmák közé sorozni.

— Eszmerokonság’ nyomán itt van helye 
megemlítenünk az t , miszerint a Szentpétery 
Zsigmond ur’ számára gyűjtött pénz’ egy része, 
mint tudósítlatánk, már a művésznek átadatott. 
Azonban az egész dolog’ tisztába hozatala vé
gett magok az adakozók gyűltek össze múlt 
szombaton, és sikeres intézkedések fölött ta
nácskozónak ez ügyben. Egyébiránt a csekély
ke segély, mind a mellett hogy biz elég későn, 
de mégis épen jókor érkezett derék művészünk’ 
kezébe, mert, ha a hallottuk hír igaz, épen 
azelőtti napokban érzékenyen meglopatott egy, 
mint működési eljárásából a gazfinak következ
tethetni, kitanult tolvaj által. Tehát legalább 
,v e s z e t t  f e j s z é n e k  nye l e  f o r d u l 1 — 
e példaszóval vigasztalhatja magát a károsult.

— De ideje le,sz már, — gondolja bizo
nyosan velünk együtt az olvasó — L i s z t ’ 
hangversenyeire áttérni. Tehát legyen. A nagy 
művész e lefolyt héten — a múltkor említetten 
kívül—három hangversenyt adott,—m ind  jó 

t é k o n y  c z é l r a .  Szerdán estve a nemzeti 
conservatorium’ alaptőkéjének nevelésére; szom
baton a magyar polgárőrhad’ nyugdíjintézeté
nek javára, s másnap tüstént a nőegylet ja
vára jövedelmezteté lángeszét mint m ű v é s z  
és mint e m b e r  egyaránt nagy Liszt Feren- 
czünk. A két első hangverseny a nemzeti szín
házban estve, a harmadik a redoutban délben 
lön adva , hogy mindig föladásig tömve voltak 
a termek, s az elragadtatás, a lélekmagasz- 
taltság, mellybe a művész lángszellemü játéka 
bűvölte hallgatóit, átalános, s a tapsok, éljen- 
rialmak s kihívások számnélküliek valónak, 
mindezt nem akarjuk ismételni. Átmegyünk in
kább vázolására azon megtisztelésnek, melly- 
ben a nemzeti színházban adott első hangver
senye után részesült a nagy művész. Színház
tól ugyanis rialgó éljenek közt, egy sereg fák
lya' világánál a pesti Kor' szállásához kiséré 
őt tisztelőinek számlálhatlan tömege, hol a két 
Kör’ nevében üdvezlő meleg szavakkal lön fo
gadtatva. Fönn pompás lakoma vala rendezve 
tiszteletére, mellyben tömérdeken vőnek részt 
a két Kör’ tagjai s nem tagjai közöl. *) Hogy 
a vidám kedélyfüszerezte vacsora’ folytában 
számos elmésnél elmésb áldomások üríttetének, 
az magától értetik. Mellyeknek egyikére, a gróf 
Teleky László által ráköszöntöttre, Liszt F. kö
vetkező, szemleiró által azonnal francziából 
magyarra hevenyészve áttett, szavakkal vála
szolt: „Urak! Megbocsátnak önök nekem, ha 
e pillanatban szókat keresni nem tudok. Mert 
azok nagyon hiányosan fejeznék ki úgyis azon 
magas érzeménveket, mik e jelen perczben fog
ják el keblemet, érzeményeket mellveket ben
ne kedves hazámfiainak ezen testvérileg szives 
elfogadása élesztett. De hiszen különben is szó
lottám én ma önökhez a nemzeti színpadról s 
önök— ha nem csalatkozom — mindazon hó
dolatot és tiszteletet elértették, mellyet a szét
szaggatott hangokban kifejezni vágytam. Rövi
den felelek hát önök’ áldomására : ürítsük e po
harat a drága honért, melly akárhány derekabb, 
akárhány értelmesb embert szült mint magam. 
— Éljen hazánk! Éljen Magyarország!“ Végül 
meg kell még említenünk, mikép Egressy G. 
ur koszorús költérünk Vörösmartynak Lisztet 
dicsőítő költeményét mesterileg szavalá el.

1 ) Ezúttal szabadjon az illyes lakomák’ t. ez. ren
dezőit szerényen figyelmeztetnünk, miszerint 
máskor a rendelkezéseket akkép tenni szíves
kedjenek, hogy mindenki, a ki aláirt, legalább 
helyet kapjon, s ne kénytessék — mint most 
számosakkal történt — vagy éttelenul ácsorogni, 
Aagy pedig — az egész estélyt odahagyni. Ha a 
terem nem vala elég tágas az aláirt vendégek’ 
mindnyája’ befogadására, jó lett volna más tá- 
gasb helyről eleve gondoskodni. Szerk.
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—Múlt szombati hangversenyét a pesti ma
gyar polgárőrhad’ nyugdíjintézetének javára a- 
dá Liszt. Melly hazafi szivességeért a nevezett 
őrhad háláját kifejezendő, a hangverseny után , 
gyönyörű díszruhájába öltözve, fáklyavilágnál 
s saját zenekarával kiséré szállására a nemes 
művészt. Másnap délelőtt pedig az őrhad’ fé
nyes küldöttsége jelent meg nála , s átnvujtá 
neki az oklevelet, melly által az őrhad őt tisz
teleti tagjai közé sorozza. A küldöttség’ érzel
meit Tóth Gáspár ur következő szavakkal tol- 
mácslá: ,,Köztiszteletü s világszerte nagyhírű 
hazafi! Reád a magyar több tekintetből büszke; 
büszke azér t : mert a világgal tudatod, hogy 
nemzetünk nem csupán vitézkedésre van hívat
va , hanem mindenre mi polgárosodás, mi ne
mes, mi magasztos.— De még büszkébb azért: 
hogy kebled mindig az eredeti magyar marad , 
s abból a bőkezű nemeslelküséget semmi kül 
s idegen hatás nem csak ki nem törölhette, 
sőt azt bámuló honfitársaid iránt még szoro
sabb vonzódássá képezé, minek többi közt e- 
zen város' polgári magyar őrhada szinte sze
rencsés tanúja. — Fogadd el tehát általunk őr- 
sergünk’ őszinte köszönetét és hálánkat tanú
sító ezen egyszerű oklevelet. Meilyet midőn át
adunk tudjuk ugyan , hogy Te ennél fényeseb
bekkel bírsz, de engedd meg azt hinnünk: mi
kép illvesek' átnyujtásánál nálunknál tisztább 
örömet senki nem érezhetett, s pedig azért 
sem, mert a mi kitűzött czélunk is nemzetünk’ 
díszére lévén irányozva, a polgári állás' mind- 
inkábbi fejlődését tűzte ki, melly közmunkálat
ra Téged is mint igen érdemes új tagunkat e- 
gész barátsággal és rokonos szívességgel fel
kérvén, könyörgésünkkel egyszersmind az e- 
geknek urához folyamodunk , ki Téged nemze
tünk' dicsőségére és őrhadunk' díszére sok szá
mos évekig éltessen. Éljen! Melly éljent szív
ből viszhangzott az egész néptömeg, s még kitö- 
rőbben ismételt, midőn Liszt, az erkélyen megje
lenvén, tiszta magyar kiejtéssel viszonzá a meg
tisztelő polgároknak: Éljen a pesti polgárság!

— Hogy Liszt Ferenczet az általa elbá
jolt bécsiek nagyszerű emlékajándokkal szán
dékoznak meglepni, alkalmasint tudja már a  
nyájas olvasó. Ez ajándék azon zongora leend, 
mellyen a halhatlan zeneszerző Beethoven örök
becsű müveit szerzé. Hozzá azonban egy nem 
kevesbbé pompás mint értékes kótatámla is já- 
ruland még, meilyet Lisztnek minden rangú s 
osztályú tisztelői 10 pftos aláírás' utján készít
tetnek. A támlát Beethoven . Schubert és We
ber’ ezüstből kivert mellképeik ékítendik, s az 
egésznek becse mintegy 3000 pftra becsülte
tik. E nagyszerű ajándokok Lisztnek innen visz- 
szatértekor fognak ünnepélyesen átadatni, mi 
nem sokára megtörténendik, minthogy

— H o l n a p  u t ó s ó  h a n g v e r s e n y é t

a d a n d j a  L i s z t  — vele búcsút veendő szü
lőföldének fővárosától, melly őt a hazafiui ro
konérzet’ édes melegével fogadá , s mellvnek 
óriás gyorsaságú fölvirágzása kebelét olly fon- 
dobogtatá , — búcsút veendő nemzetétől, melly- 
hez tartozni lelkének büszkesége, hogy ne lás
sa azt ismét ég tudja meddig , ne lássa más
kép , mint az emlékezet’ sötét vásznán föl- 
foltünedező ködfátyolképekként. Tehát holnap 
utólszor halljuk a nagy zongorakirályt!

— Hogy azonban a művészt legalább má
solatban folyvást bírhassa nemzete , mellynek ö 
büszkesége, Karácsonyi Gedő ur’ indítványára 
néhány fővárosi urak a művész’ arczképét Ba
rabás által levéteték, e képet a museumnak 
felajánlandók. Minthogy pedig ugyan e czél- 
ból a nemzeti museum’ igazgatója ngos Kubi- 
nyi Ágoston ur által is felkérve lön a művész, 
e kérelemnek következtében gr. Festetics Leo 
ur megigéré, hogy Lisztnek érczből öntött mell
képét, meilyet a művésztől ajándékban bír va- 
la, a nemzeti museum' számára ajéndékképen át- 
engedendi. Tehát két becses másolatban birand- 
ja nagy művészünket a nemzeti képcsarnok.

— Még egypár megtiszteléséről a művész
nek kell szólnunk , mielőtt más tárgyakra 
térnénk. — Egyik a múlt pénteken Schodelné 
asszonyság által adott ebéd, mellynél a ven
dégművészen kívül számos művészeit s művész
nőit a két városnak, s több más rendi vendé
geket is egyesite a házinő’ szívessége. A má
sik pedig

A  b u c s n e s te ly  L i s z t ’ t i s z t e l e t é r e

meilyet tegnap estve 6 órakor a városerdei 
Bartlházbani nyárlakukon rendezének Kará
csonyi Gedó ur és e lapok szerkesztője, melly 
estmulatság olly őszinte tetszését nyerő meg 
mind a megtiszteltnek, mind a jelenvolt ven
dégeknek, mikép nem lehet részleteit rövid 
vázlatban el nem mondanunk. Legelső kelle
mes benyomást az érkezőkre a virágokkal pa
zar pompával s kitűnő csínnal ékített lépcső- 
zet és csarnok tőnek, leginkább meglepte pedig 
mindnyájokat a két oszlop közt gyönyörű virá
gokból alkotott fülkében fölállított, több mint 
életnagyságu, megkoszorúzott szobra az estün
nep tárgyának Lisztnek , ifjú művészünk Dozs- 
nay Károly által készítve. Az összegyűlt ven- 
dégkoszoru ízes vacsorához ült, mellynek ba
rátságos vidám kedély, számos pezsgő s ma
gyar borpalaczkok’ ürítése, elmés áldomások, 
s kedves czigányzene tevék fűszereit. Vacsora 
után egy tréfás symphonia adatott elő , melly- 
ben a művész s műkedvelő urak s úrnők tevék 
a zenekar' tagjait, s meilyet Erkel karnagy 
Hunyady Lászlójáért ajándékul nyert ezüst kar
nagybotjával kormányzott. A symphonia tréfás 
sajátossága által különös mulatságára szolgált

{
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az összes vendégfüzérnek.— Ezután Schodel- 
né assz. Füredy ur s maga a tisztelt művész mu- 
lattaták magasb zeneélvekkel a jelenlevőket. Az 
estély éjfélig huzódék, s a főváros’ számos művé
szi s művésznőin kívül részt vettek benne Sze- 
pessy polgármester, Szekrényessy kapitány, Ná- 
dosy polgár őrnagy urak s számos más vendégek.

— Es most folytassuk más mezőköni tar
lózásunkat, s említsük meg mindenekelőtt azt, 
miszerint fens nádorunk’ nyárutóban tartandó 
félszázados örömünnepének részletei fölött ta- 
nácskozandók, néhány megyék' követei már 
Pestre megérkezének. Az ünnep valamint tár
gyára nézve a legritkább, legfényesbek közé 
tartozik, úgy elrendezésében bizonyosan a leg- 
pompásabbak’ egyike leend , mellyeknek a két 
várós századok óta tanúja lehetett. E neveztük 
vendégeken kívül

— Napokban több magas vendéget vala 
szerencsés fővárosunk kebelébe fogadhatni. Ő 
fens. I s t v á n  főherczeg Prágából a budai vár
ba fens, szülőihez megérkezett, valamint kar- 
loviczi érsek ő főméltósága is falaink közt mu
lat. Ellenben prímás ő hgsége , miután néhány 
nevelőintézetet meglátogatott, s a helyet, hova 
a Pesten megalapítandó kegyesnők’ zárdája é- 
píttetni fog , megtekintő, párnapí itt muiatás 
után székvárosába Esztergomba visszautazott 
— Széchenyi István gr. ő excja pedig ismét Bécs- 
be utazott föl, a tiszavölgy’ szabályozása’ ügyé
ben szükséges további lépések tétele végett.

— A tudós társaság’ f. hó’ 4-dikéni kis 
ülésében Balogh Pál r. tag igen érdekes fölol 
vasást tartott a „ f öl d é l e t é r ő l “ . Szerző 
érdekesen s tanulságosan feszegeié s bizonyít- 
gatá a tudós világ’ azon állítását, miszerint 
„földünk saját életterbir, és hogy ennek bel
sejében halál nem lakhatik“, hogy a tengerek 
mérhetlen mélységeiben leginkább az állator
szág’ milliárdjai, a szárazföldön pedig a nö
vényország’ remekei díszlenek, sőt hogy a lég
kör is saját élettel b ír , mellynek Afrika körü
li porában , sőt a békák' és lazaczok’ vériben 
mész és kréta s pálarétegekben Ehrenberg sa 
ját életmüves szerkezettel biró infusoriumok 
(ázalékok) ezereit talált a látcsői kémlés’ cso
dálatos utján; melly szerint ezen állotocskák- 
nak 1000 faját ismerhetni, mellyek egy tojás 
kából egy nap alatt millióra szaporodnak, s 
mellyek olly aprók, hogy egy köblábnyi pála 
kőben 40,000 millió kova-pánczéla van a gal 
leonáknak: bizton el lehet mondani, hogy a fold 
teremtő erejét, az alsóbb rendű állatokra néz 
v e , folyvást gyakorolja: továbbá hogy Pest 
,kövesült kagyló'-ból van leginkább építve stb 
Ezután áttért az égcsillagokra, s felhozta, hogy 
mintegy 8000 csillagot ismerünk jelenleg, de 
Herschel telescopja előtt egyetlen óra alatt
250,000 csillag vonult el stb.

— Ugyané tudósítás’ folytában jelenti a 
P. H. honnan ezt közlők, miszerint nádor ő 
fensége Frivaldszky Imre rendes tag’ részére a 
kívánt utazási szabadságidőt megadá, s az a- 
jánlólevelek számára kiadatnak, s hogy a ne
vezett természettudós már kelet felé útnak is 
indult. Utazásának tudományi sikere kétségkí
vül fényes leend, kivált miután arra a korán 
beállt tavaszi idő is a legkedvezőbb.

— E kora tavasz ugyan május’ első nap
jaiban kissé makranczoskodott, s annyira el- 
hidegedett, hogy a hévmérő csaknem fagy
pontra sülyedett alá, sőt mint némelly felsőbb 
vidékekről írják, 1-ső május rendszerint sma- 
ragzöld mezét ezúttal hópalásttal váltá fel. A- 
zonban pár nap óta ismét elveszte rideg éles
ségét a levegő, s a sugárok' hévereje napról 
napra nő. Hegy és völgy a legkellemesb zöld 
színben pompázik, sőt a mintegy varázsütés
sel odateremtett Széchenviberek’ csemetéi is 
dúsan leveledzenek, s nem sokára ha még hüs 
árnynyal nem szolgálandnak i s , de kellemes 
gyönyört nyujtandanak kopár homoktengerhez 
szokott szemeinknek. — Az uszdák elfoglalók 
állomáshelyeiket, s a múlt melegebb napok' 
egyikén meg is nyittalának. A dunafördök’talp- 
raállítása körül is erélyesen dolgoznak. A nyár
lakok Budapest körül már majd mind telvék, s 
a z Öl d látogatók’ száma a zugliget- és sváb
hegyen , az irgalmatlan utak’ daczára is szapo
rodik. A városerdő körüli sétány’ fasorai ren- 
deztetnek, szaporulatnak — s az út hozzájok 
öntöztet—hetnék.

— A fórdővilág is mozogni kezd. A mind 
inkább hírre kapó Füredre kivált idén sokan 
készülnek. K i s f a l u d y  gőzös nyárutó’ köze
pe’ táján Füredről kezdi meg pályáját a Bala
tonon. A fördötulajdonos apátság pedig újabb 
építkezések s czélszerü szépítések és újítások 
által fog az érkező vendegek’ kényelméről gon
doskodni. Az új kerek kápolna bevégeztetésé- 
hez közelít, mellynek oltárképe K ä r g l i n g  
Henriette k. a. ismert hirü müvészecsete alól 
kikerülve, már készen van. A gyönyörű kép a 
szent könyvnek ,Jézus és a samaritai vízmerí
tő hölgy, czimü elbeszélését ábrázolja, s azon vi
déknek egyik becses műkincse leend mindenha.

— Jelentette szemlénk néhány hét elolt, 
miszerint Erkel’ Hunyady Lászlójának kedvesb 
dallamait, zongorára téve, potpourrialakban e 
lapok' szerkesztője kiadandja. E kiadási jogot 
időközben Treichlinger müárusra ruházván át, 
ez utóbbi’ gondjai alatt fognak nem sokára meg
jelenni e dallamok' első füzetei, mellyeket a 
magyar zene barátai bizonynyal örömmel fo- 
gadandanak. Hogy a kiállítás a mű’ belbecsé
nek megfelelő leend, azt Tr. úrtól bizton re
mélhetjük.

— És itt egy más dolgot is megemlíteni
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alkalmat veszünk magunknak. Több Ízben meg
kerestettünk ugyanis , kivált külföldön vagy tá
vul az ország’ szélein fekvő katonai zenekarok’ 
részéről, hogy a kedveltebb, s népszerű ma
gyar dalok, valamint különösen a magyar ope
rák’ közkedvességü áriáit, haugszerezve külde- 
nők meg. Illy megrendelést könnyű tenni, de 
nehéz teljesítői, minthogy a kívánt zenemüvek' 
kívánt módoni hangszerezeteit minden fáradság 
után is bajos megszerezni. Vájjon nem volna-e 
czélszerübb , hogy az illető hangszerzők maguk 
gondoskodjanak szerzeményeiknek illy kívánt 
kellékü kiadásairól ? Legalább a magyar zené
nek naponta terjedő népszerűsége, sőt azok
nak külföldön is örvendetesen növekedő ked- 
veltetése, valamint a mindig szaporodó után- 
tudakozódások illy kiadások’ eszközlését igen 
nagyon igénylik és ajánlják.

— Május' 1-seje is elmúlt és a vasút még 
sem nyittatott meg. Hiában , a vállalat' benső 
kezelési szerkezete annyira megzavarodottnak 
látszik, miszerint addig mig a legközelebbi nagy
gyűlés e zavarokat ki nem egyenlítendi, e vas
úton haladni alig foghatunk. Azonban csak 
mégis történik valami folyvást, többi közt a 
szolnok-debreczeni vonalon is megkezdve a 
földmunka.

— A nm. helytartótanács legfelsőbb meg
hagyás’ következtében, mint egyik lap’ említi, 
a magyarhoni vasutak' igazgatóságaival, a pos
tának ez utóm szállítása iránt bocsátkozott ta
nácskozásba , minek következtében remélhető, 
hogy legalább Debreczenbe , s a meddig a vas
út' hálózata kiterjeszkedik, nem lesz, mint most, 
hetekre szükségük — unokáinknak, ha ezek t. i. 
e vonalak’ fölépülését valamiképen megérik, 
egy pár szónak levél általi váltására.

— Azon hírt, mintha az új lánczhídnak 
még egy középlábra volna szüksége, hogy föl
építtethessék . több lap tiszta koholmánynak ál
lítja , s nem is lehet azt egyébnek tartani.

— A nemzeti színházban múlt csütörtö
kön estve adatott N ő t e l e n  f é r j  czimü víg
játéka Obernyik urnák tetszéssel lön fogadtat
va. Szerző éljenek és kihívatásban részesült. 
A mű nem minden hiba, de nem is minden becs 
nélküli. — Ugyancsak a nemzetiben lépett föl 
múlt héten Szerdahelyi u r , s a közönség egy
kori kedvelt buffóját szívesen üdvezlő tapsok
kal fogadá. Sz. ur színházunknak ismét rendes, 
szerződött tagja.

— A kir. m. természettudományi társulat’ 
múlt hó 28-kai kisgyülésén igen érdekes ha- 
tárzatok keltenek. Bugát Pál tr. ur t. i.,— tár
sulati másodelnök — az idei vegetationak eddig 
oliy kedvező időjárási körülményekről, s az 
ezek következtében rendkívüli haladásban mu
tatkozó növény- s különösen gyümölcskifejlő
désről vevén alkalmat, azon indítványt tévé:

miszerint Buda Pest’ vidékén a jelen május’ 
1-ső napján , s igy a bekövetkező években u- 
gyanazon napon jegyeztetnék föl a társulat’ 
számos tagjai által a különféle gyümölcsök—s 
füvészek által egyszersmind más növényeknek 
is — kifejlődési állapota. — Mellv indítványt a 
nemz. museum’ igazgatója ngos Kubinyi Agos 
ton ur mindkét haza’ minden részeire kiterjesz- 
tendőnek vélt, s ez oknál fogva a határnapot 
május’ 15-kére tétetni indítványzá, az e napon 
teendő jegyzetek’ beküldésére hírlapok’ utján 
történhetvén átalános felszólítás. — Az igy ki
terjesztett indítványt Sztanojonis Lázár egyete
mi segédtanár ur azzal kiváná megtoldatni, mi
szerint a gyümölcsök slb állapotát jegyzendő 
urak egyszersmind az idei — legalább tavaszi 
időjárásnak különösségeit is , a mennyire azo
kat jegyzették volna, a társulattal tudatnák,— 
mi el is fogadtatott. Egyébiránt nevezett tr. 
ur egy másik indítványt is tön, miszerint t. i. 
a társulat — még más hatályos erőkkel is— ha 
lehet, egyesülve— gondoskodnék a vegetatio 
körül országszerte rendszeresen teendő olly 
átalános vizsgálatok’ kieszközléséről, minők 
Prágában s vidékén Fritsch’ vezérlete alatt ren
desen történnek , és a prágai csillagászat’igaz
gatójának illy czimü évkönyvében: Magnetische 
und meteorologisch^ Beobachtungen1 Vegeta
tionsbeobachtungen ez. alatt egy toldalékban 
közöltetni is szoktak. E vizsgálatokat pedig u- 
gyanazon modorban s azon rendben kívánná 
indítványozó nálunk is megtétetni, mikép azok 
Prágában tétetnek: hogy igy a hon’ külön ré
szeiről nyerendő adatok nem csak egymás közt, 
hanem ama prágaiakkal is öszhangzók — cor- 
respondensek legyenek. Melly indítványt Peté
nyi ur , museumi k. segédőr azon megjegyzés
s é  pártolt, hogy illy vizsgálatok’ eredményei 
után fognók M. ország’ botanica geographiáját 
bírhatni; mire indítványzó az indítvány’ aján
lása s támogatásául még azt is tévé, hogy a 
vegetatióróli illy vizsgálatok bizonyos meteoro
lógiai észrevételekkel kapcsolatban állván — 
nem csak a növényzetet különösen illetőleg fog
nánk tudományos feldolgozásra szolgálható a- 
datokat nyerni; hanem mindezen vizsgálatok 
azonegy kulcs és typus szerint fogván megtör
ténni , több, péld. 10 év múlva, az ország’ 
több terv szerint kijelölendő helyeiről bírhatván 
szabatos u. n. meteorologiai journalokat — 
e z e k ’ a l a p j á n  f o g n a  l e h e t ő  l e n n i  
Magyarország’ klimatológiájának kidolgozása is. 
— Az indítvány, mint korszerű és hasznos e- 
redményeket ígérő közelfogadást nyerve, az 
indítványozó egyúttal a miként teendő vizsgá
latok kulcsának és módszerének az említett 
évkönyvek' nyomán leendő kidolgozásával is 
megbizatott.

— Megjelent, s kivált a természettannal
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foglalkozóknak igen érdekes olvasmányul ígér
kezik Sztanojovics Lázár ur illy czimü röpira- 
t a : ,,A t e r m é s z e t t a n ’ n é m e l l v  e l v e i 
n e k  t a g l a l á s a ,  különösen Tarczy Lajos 
ur természettani munkájára vonatkozólag.“ A 
röpirat több füzetekre terjedend, s sok tudo
mányi érdekességgel van írva.

— Ó cs. kir. ap. fölsége legkegyelmesebb 
uralkodónk fejedelmi legmagasb kegyeletének, 
mellyel tudományunk s művészetünk iránt vi
seltetni méltóztatik, újabbi fényes bizonyságául 
Kallós Lajosnak magyarhoni polgárjogról érte
kező munkájából legmélyebb hódolata s tiszte
lete’ jeléül ő felségének átnyújtott példányt 
méltóztatott legkegyelmesebben elfogadni sfej- 
delmi legmagasb tetszésére méltatni.

Ugvszinte a fenséges cs. kir. örökös fő- 
herczegek tudományi s művészeti elöhaladásunk 
iránti őszinte részvétüket újólag kimutatandók , 
a nevezettől legmélyebb hódolattal s tisztelet
tel ö fenségüknek átnyújtott példányokat leg
magasb tetszésük’ nyilvánítása mellett kegyel
mesen elfogadni méltóztattak.

WlÉ&l K
ÁPA , tavaszutó’ 3. A sok 
komédiázás után , mellyel 

iKkNvalami Vahra nevű tánczta- 
nító a t. ez. pápai kozönsé- 

' get egy ideig boszantotta : 
némileg jól esett az ember
nek a legközelebb Proszt J. 
ur helybeli zenetanító által 

rendezett hangversehy. — Hogy el ne feledjem 
— az a becsületes komédiás egy párszor mint 
Elsler Fanni lépett föl színpadunkon.— Képzel
heti a nyájas olvasó milly borzasztó bakugrá
sokat tehetett ez az úriember, kiből legalább 
is 3 Elsler Fanni bőven kikerülne. Az említett 
hangversenyre azon észrevételünk volna, mi
szerint a hirdetésekben kissé kevesebb charla- 
tanság nem ártana.— Ha szabad tudnunk, mire 
valók az efféle kitételek : ,,védegyleti magyar“, 
mellyel alulirl a védegylet kezdetekor .. .urnák 
volt szerencsés ajánlhatni. Továbbá: ,,A kis N. 
Károly ki egykor tán  honunk első művészei 
közé soroltathatik“. . .  Köszönöm alázsan ! . . .  
Egyébiránt meglehetősen mulattunk, volt éljen
zés, tapsolás; de különösen koszorúzás! Küst- 
ner ur meglehetősen működött; nem külön
ben Vid Károly a „Pesti vándorokban , és a 
főiskolai éneklőkar a „Tokaj hegvéhez“i dalban. 
Proszt zenetanító úrral szinte meg vala a közön
ség elégedve. A helybeli képzőtársulat mint 
halljuk f. hó’ 9-kén tartandja Vajda’ gyászün
nepélyét. Ha szerkesztő urnák úgy tetszik,

majd erről is annak idejében, most Isten ve
lünk. TIHANYI OTTO.

— NYÍREGYHÁZÁRÓL. Husvét másod 
napján hölgyeink a helybeli kórház’ javára 
tánczvigalmat adtak; a bejött tiszta haszon 600 
váltó forint, mi tanuja annak , hogy Nyíregy
háza népes és tehetős helység. Megjelentek vi
dékiek is , közöttük miskoleziak, kik meglehe
tősen garabonczáskodtak , élesen ordítozván a 
borsodi kortesdalokat. Adtak tánczvigalmakat 
kegyes czélokra az öreg urak és az ifjak is,— 
most a lányokon van a sor. — A kisdedóvó é- 
pülni kezd , — a védegylet ernyedetlenül áll,— 
s a casinóban folyvást kártyázunk.

Szép napok járnak fölöttünk. Gyümöl
csünk annyi lesz, mint még soha, ha az ur 
Isten megőrzendi a rósz idötül. Legalább fele 
hulljon le , különben valamennyi gyümölcsfánk 
letörik. A vetések szépek, néhol kalászokat 
vetnek s ha olly meleg idők fognak következ
ni , mint eddig voltak, akkor nyárelőben vége 
az aratásnak. Olly szép tavaszra, mint a je
lenlegi , az Öregek is alig emlékeznek; — a 
vándor vizi madarak már télutó vége felé je
lentkeztek. — Az élet' ára csökken, s több 
gabnakupeczek vakarják fejőket. B.

— ARAD, tavaszutó’ 1. Meg vagyok 
győződve, aradi polgártársaimnak csak közkí
vánatát teljesítem , midőn dicsőén országló fe
jedelmünknek múlt hó’ 19-kén városunkban is 
megünnepelt születésnapja megemlítésével kez
dem rövid tudósításomat. Az egész ausztriai 
birodalomban egyaránt nagy érdekű naphoz 
kötött ünnepély városunkban az idén fényesebb 
volt, mint minőre eddigelő polgártársaim emlé
keznek. Nem említve ugyanis a várbeli gya
logkatonaság által minden rendű hadfőnókök' 
jelenlétében tartott s harsány zenével s álgyu- 
durrogással magasztosított előiinnepélyt: váro
sunk főterén a minorita templom előtt olly 
meglepő s koronás királyunk iránti mély hódo
latra minden kebelt elragadó jelenetnek valánk 
tanúi, minő csak két polgárőrhadaink s a hg. 
Schwarzenberg nevét viselő dzsidás ezred' gyö
nyörű sorai előtt, szeretve tisztelt főispánhe
lyettesünk F a s c h ó  J ó z s e f  ő mltga vezér
lete alatt egyesült megyei, városi, váltószéki, 
kamarai stb hivatalnokok díszmenetéböl szár
mazhatott. A több rendbeli hangászkarok’ ze
néjével, taraczk , — puskalövésekkel s minden 
jelenvoltak buzgó ájtatosságával kisért mise 
elvégződvén, a hadosztályok díszmenettel vo
nultak el; igy az említett hivatalnokok is. Foly
tatása volt az örömünnepnek egy nagyszerű 
lakoma, mellyel szeretve tisztelt főispánhelyet
tesünk a megyei gyülésteremben számos me
gyei, városi s királyi hivatalnokokat, több ér
demes egyéneket az egyházi s katonai rendből 
is mesörvendeztetni szíveskedett s mellvnek al-



kalmakor ő méltósága, —  koronás királyunk, 
királynénk s az egész ausztriai ház' egéssé- 
geért — riadó ,éljen‘-ekkel s taraczkdurrogá- 
sokkal kisért áldomáspoharat emelt. — Ugyané 
napon délután ünnepi magyar beszédet tartott 
hitfeleihez S t e i n h a r d  J a k a b  héber hitszó
nok is. Berekesztette pedig ez országos öröm- 
nap' ünnepélyét a város alatti , z ö ld ‘-ben tar
tott s igenigen jól rendezett fényes estély.

Eszmerokonságnál fogva, halljunk egy pár 
szót színházi estélyeinkről is.

A mandzsur theatristák’ elvándorlásakor 
megijedtek már sok aradiak, hogy művészek’ 
hiánya miatt, jövő őszig, mikorra a szeretett 
mandzsurok újra visszavándorolnak, a művé
szetnek még nevét is elfeledendik, megijedtek 
mondom s tán most is vaczogna foguk, ha 
V e s z t e r  S á n d o r ’ utazó táncztársasága tör
ténetesen be nem téved Aradra. A derék táncz- 
müvész múlt hó’ 26-kán lépett föl először, mi
dőn s azután is mind őt, mind jeles társait 
zajos tapssal fogadta nagyszámú közönségünk. 
Magán a vezér tánczoson kívül Kilányi, Kilá- 
nyiné s Tóth , mint tánczosok, és Stróné , az 
,Ernst‘-féle ,velenczei carneval‘-nak derék elő
adója, Törökországban is, hova, mint halljuk, 
a társaság szándékozik, bizonyosan kiállják a 
sarat. A tegnapi estély’ érdekét különösen 
emelte S á r  os y G y u l a ,  ki a társaság iránti 
részvétből s talán azért is, hogy a még né
hány napig itt időzendő társaságot, hihetőleg 
valami szent ügyben , hasonló részvétre nyer
je meg: ,Számadás* és ,Vidák Györgye* czimü 
szép költeményeit szavalta el. POGÁNY ELEK.

— MAROSVÁSÁRHELY, tavaszhó’ 19. 
Tegnap , mint felséges királyunk’ születésének 
előnapján gr. L á z á r  J ó z s e f  ur fényes lako
mával vendéglé meg az épen erre keresztül u- 
tazott, s e napon itt pihent egy hadcsapat szé
kely gyalog katonaságot, több mint 1000 köz
embert s 26 tisztet. Az utóbbiak’ számára pom
pás asztal teritteték, a legízletesb étkek’ s vá
logatott borok'súlya alatt görnyedő, hol szá
mos áldomások üríttetének különösen a felsé
ges uralkodóért és az uralkodó házért. — A köz
legények’ számára szabadon az udvarban több 
hordó bor ültetett csapra, mellyből tetszés 
szerint oltá szomját a fáradt hadfia, s csak ké
ső estve távoztak ismét szállásaikra, nem győz
ve háláját, köszönetét nyilvánítani a derék ne
mes házigazdának, s számtalan ízben éltetve 
i t t , ki őket olly jó szívvel megvendégelni szi
ves volt. - f -

DEÉS , tavaszutó' elején. Az itt épí
tendő kisdedóda költségeinek födözésére, a vá
lasztott bizotmány lelkes szavakban szólítá föl 
megyénk nökoszoruját, hogy pártolásuk által I 
járuljanak segedelmére a szép reménynyel biz- J 
tató intézetnek. Milly méltánylattal fogadtatott |

a fölszólítás, bizonysága az , miszerint a far
sangi szórakozások’ daczára is 138 darab kéz- 
mü küldetett b e , a tavaszhó’ 14-kén tartatott 
tánczvigalomkor kijátszandó. Elkölt sorsjegy 
650 szám, 40 pkrával, s hozzá adva a táncz- 
vigalom’ jövedelmét, mintegy 500 pft gyűlt a 
nemes czélra , szép bizonyságul, mikép Belső 
Szolnok megyében a haladás és jótékonyság 
soha nem szűnő részvétre számíthat! — E sü- 
ker által bátorítva vannak kik kóroda’ építését 
is tervezik, újabb adakozások’ utján, de alig
ha közönségünk már is ki nem fáradt, a szük
ségek naponta sokasodnak, a pénzforgás pedig 
illy kis városban igen silány, kereskedés nincs, 
mert hitel nincs, a fényűzés pedig szerfölött 
nagy á c o n t o ;  s ezek mellett naponta! pél
dák tanúsítják, hogy a legtisztább adóssági 
keresetek is 5—10 évekig elhúzódnak, törvé
nyes kifogások’ utján , s sokszor annyi idő’ el
teltével i s , kénytelen a hitelező semmivel vagy 
kiadott vagyonának felével hátraállani. Gyüj- 
tsünk hát, hogy legyen miből adjunk, s ezt 
legközelebb egy takarékpénztár' létesítésével 
hiszem eszközölhetni. Milly jótékony illyszerü 
intézet a legalsóbb néposztályra ') fényesen be 
van bizonyítva, hogy pedig nálunk mennyire 
kívánatos létesülése, meggyőződünk, ha tud
juk, mikép a bornak és szeszes italoknak egy 
városban sem lehet több kelete, mint itt, hol 
ha nem minden, de mondhatni már második 
háznál korcsma van,  a tehetősebbek csupán 
italokkal kereskednek, a korcsmák' haszonbé
re évenkint ezerekkel rugtattatik fölebb , s még 
sincs példa , hogy egyik haszonbérlő is vesz
teséggel hátrált volna. Többször hallottam az 
ittas polgárnak azon mentegetödzését feddő ne
je ellenében, hogy inkább megiszsza pénzét, 
semhogy másnak kölcsön adja soha nem látom 
fejében. Másik vészok a lotteriaszenvedély, 
mellyet egy pár csekély terno hihetlen tulság- 
ra vitt. Köztudomás, mikép egy mesterlegény 
havonkint legkevesbet 5 vftot adózik a lotleriá- 
ba; már ha takarékpénztár volna, csak örömes- 
tebb adná mindenki pénzét olly helyre, honnan 
biztos a visszakapás, és tán sok családos em
bert megszállaná a jobbérzés , a korcsma’ ajta
jából visszatérne, kínosan összegyűjtött fillé
reit jövőre megtartani. Rajta hát uraim! s ti 
hölgyek, kiktől olly sok függeni mondatik! mi
után biztosítottuk a kisdedeket testi veszélyek 
ellen, biztosítsuk jövőjöket, hogy a szülői könny
elműség ne mérgezhesse meg ápolásunk gyű 
mölcsét, — s miután gondoskodásunk alól ki
került a növendék , dolgozzék , s ha dolgozott, 
legyen hol munkája bérét szükség’ esetére biz 
tosítnia. P. LOUISE.

1) S milly jövedelmező a részvényeseknek!
Szerk.
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A SZÍV’VILÁGÁBÓL.

V. SZERELEM ÉS SZÉPSÉG.
(Folytatás.)

A szépségen s kellemen kívül van még 
a testnek egy tetsző sajátsága, melly a 
szerelemre nézve nem egészen közönbös : 
az é r z é k i  i ng e r .  Ez kétféle, a szerint 
a mint az inger vagy az é r z é k e k r e ,  
vagy a k é p z e r ö r e ,  phantasiára hat. Va
lamint a szépség’lénye az alakban áll; úgy 
az inger egészen az anyaghoz van kötve. 
A szépség bájol a részek’ harmóniája ál
tal , az inger annak tartósságával, azzal, 
miben amaz nyilatkozik. A szépséget a 
nézlésben, az ingert az érzésben vesz- 
sziik észre. A szépség az értelemre, az in
ger érzékeinkre hat. A szépséget mindig 
csak reflexió’ utján ismerjük meg, az inger 
már egész hatását megtevé, midőn ránk 
hat, s az által közvetlenül az alsó élet
erők’ könnyű játékát idézi elő.

Leginkább mutatkozik ez anyagi ter
mészet az é r z é k r e  h a t ó  i n g e r b e n .  
Teljes, buja testalkat, gyöngéd kerekség 
s lágy öltözet legfőbb eszközei ennek; olly 
tulajdonok, mik ériilet közben a gyöngéd
ség s hajlékonyság’ érzetét keltik föl, s a 
szemnek csak annyiban tetszenek, a meny
nyiben az érzelmi benyomásnak emléke 
vegyül annak érzetébe. Az ajk csókra hív
ni látszik , a kéz a barátságos szorítást 
szívesen fogadni. Ezen ingernek mindene
setre befolyása van a szerelemre : mert

benne törekszik a férfiúi a nőivel, a szelíd 
az erőssel, a lágy a szilárddal külsőleg e- 
gyesülni, mint bensöleg a jellemekben. De 
minthogy a Szerelem’ valódi lényege a ben
ső egyesülés : ezért az inger nem képes 
egyébre, mint annak külső kíséretet s színt 
kölcsönözni. De sokat tesz annak, ott, hol 
már egyszer létezik, erösbítésére.

A k é p z e r ö r e  ha t ó  i n g e r  vélet
len gondolatjátékban áll, és ezért csupán 
alanyi. Az ingerlő nem létezik magának a 
tárgynak természetében, hanem mi érde
kes gondolatban, melly általa elöidéztetik 
s mellynek érzete a tárgy’ érzetével ösz- 
szefoly. Az inger nem az utóbbi’ tulajdona 
tehát, hanem a tárgy és képzerö’ külön 
sajátságainak egyesülésében áll. Innen van, 
hogy valaki egy arczot vagy termetet in
gerlőnek talál, melly mást mindenkit kö
zönödén hagy. Mert nem csak az érzéki- 
leg kellemesnek okai, hanem az eszmék’ 
lánczolata is külön egyénekben különböző. 
Az, mi által az ingerlő ránk hatalmát gya
korolja, az embernek legtitkosb benső é-  
lettörténetében alapszik, melly talán még 
önmaga előtt sincs megfejtve, s rendsze
rint azon sajátságaihoz tartozik, mik öt 
másoktól megkülönböztetik s öt illy egyé
ni lénynyé alkotják. Valamennyi érzetek 
közt egy sincs, mellyröl az ember kevesb- 
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bé tudna számot adni, mint az ingerérzeté. 
Hogy azt tehessük, nem csak egész benső 
világunkat minden alakjaival kellene föl— 
bűvölnünk szürke homályából, mellybe ez 
alakok mintegy eltemetvék, hanem fényre 
kellene hoznunk a lélek’ azon rejtett mű
ködéseit, mellyek által e világ képződött. 
Hiszen tudjuk, hogy a híres Cartesius min
den kancsal lányt ingerlőnek talált, mert 
fiatal korában egy szeretője volt, ki egy- 
kissé kancsalított.

A képzeröre ható inger rendkívül von
zó s a szivet bizonyos szelíd hatalommal 
hódítja meg. Ebben hasonlít a széphez, s 
azért evvel sokképen összezavartátik. Gyak
ran a képek, mellyek által elbájol, való
ban szépek. Ez összezavarásban lesz bi
zonynyal oka annak, hogy gyakran, kivált 
a közéletben, hol nem szoktunk olly fi
nom megkülönböztetéseket tenni, a szép
séget alanyinak nyilatkoztatjuk s átalános 
tetszési igényét kétségbe vonjuk. A szép 
szükségképen átalánosan tetszik, mert an
nak érzete az emberi szellem’ lényeges a- 
lakjából ered, vagyis inkább azon viszony
ból, mellyben a tárgyak’ alakjai ehhez ál
lanak. Az ingerlő épen olly szükségképen 
mindenütt másmás, mert ez egyéni hangu
laton s a phantasia’ esetleges játékán a- 
lapszik; mert ez nem a dologban létező 
valami, hanem ollyan, mit mindenki saját 
magáéból tesz ahhoz.

Az ingerlőnek e neme is, mint a szép 
átalában, jóhatásu lehet a szerelemre. A 
többszörös tetszés növeli a hajlamot is s 
az odaengedésrei kedvet. De magában vé
ve kisebb jelentőségű, mint az elöbbeni, 
mert nem képezi különös kinyomatát a ne
mi jellemnek.

VI. SZERELEM É S ÉRZÉK ISÉG .
Alig követhetni el nagyobb méltatlan

ságot az emberi természet’ becsületén, 
mintha a durva testi ösztönt szerelemnek 
akarnék nevezni. Sőt inkább az a szere
lemnek ellentéte — merő önösség, mert 
nem keres egyebet, mint saját gyönyörét,

s a másikat csupán mint élveszközt tekin
ti, csak finomabb s műveltebb embereknél 
emeli a gyönyört azon gondolat , hogy a 
másik is érzi azt. A köznapi ember erővel 
csikarja ki a kegybizonyságokat, vagy pén
zen vásárolja meg. Egyik'esetben sem szá
mított élvosztályra; mindeniknél pirul az 
emberiség. Ép olly gyalázat más lényt sa
ját érzéki kedvének eszközévé aljasítni, 
és, ha az önkényt aljasul azzá, tőle utálat
tal el nem fordulni, valamint e lénytől gya
lázat, magát e végre rút nyereségért oda
engedni.

S miféle gyönyör az, mi után a durva 
ösztön vágyakozik? Merő csiklándása az 
érzékiségnek, valóban undorító valami, — 
ha mi nemesb szellemtermészet meg nem 
szentesíti -— mellyben az ember állattá sü- 
lyed, ha nem képes annak némi emberi 
színt kölcsönzeni s ekkép saját méltóságát 
megmenteni. Az érzéki vágy’ kielégítése 
szerelem nélkül, legaljasb állatiság. Innen 
a szemérem, melly minden csak valameny- 
nyire is müveit emberben létezik e tekin
tetben. Innen azon tapasztalat, miszerint 
az erkölcsi jellem’ tökéletes alásülyedése 
okvetlen bekövetkezik mindazoknál, kik al
jas kéjelgésnek engedik át magukat, vagy 
avval épen nyilvános keresetet űznek. De 
sehol sem visz az nagyobb pusztítást vég
be, mint a női természetben. Hol ez magá
ra hagyva uralkodik , ott minden nöiség 
kiirtatik, vagy a legcsömörletesb alakká 
torzíttatik. És ez szerelem volna? Szere
lem, melly az erénynyel olly közel rokon, 
melly az emberi természetet olly felsége
sen díszesíti *s olly magasztossá emeli, 
melly olly tiszta gyönyört érez mindenben 
mi szép és jeles, melly az illem s nemes
nek érzetét olly szent tiszteletben tartja, 
mellyben valódi nöiség olly bájolólag tün- 
döklik s melly ezt olly gyöngéden ápolja?

Az érzéki vágy egy hirtelen föllobba
nó s ismét kialvó tűz. Valódi szerelem las- 
sankint gyulád föl szelíd melegében, de e 
meleg mindig magasb hevületté nő s soha 
ki nem alszik. Az érzéki vágy undorral 
végződik, a szerelem mindig tisztábbá vá-
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ló elragadtatásban mosódik el. Amaz min
dig változást keres s egy tárgyról másra 
űzi magát. Ez örökké állandó s soha nem 
vál szeretettjétől. 0  nem ismer szebbet an
nál , kit szíve választott, vagyis inkább, 
inger és szépség semmi ott — hol a szív 
választ.

Hol a durvább ösztön egész ereje- s 
nyerseségében uralg, ott szerelem nem lé
tezhetik. Elnyel az minden jobb érzelmet, 
mellyböl a szerelem táplálékát nyeri. Nem 
engedi a szellemit fölnöm', pedig a szere
lem természetére nézve szellemi. Mások
ban csak az élv’ eszközeit látja; — ki sze
rethetné az Hlyeket? Nála a szerető csat
lakozásnak s szerető közlékenységnek még 
csak gondolata sem támadhat soha. A ke
délynek meg kell előbb szabadulnia a kí
vánság’ hatalmától, hogy a csendes, ösz- 
hangzó életben a szerelem’ szükségérzete 
fölébredhessen. Az érzékösztön’ rabjai 
rendszerint mind mélyebb aljasságba sü- 
lyednek, míg erejük kimerül s ők pusztító 
szenvedélyük’ áldozatául vesznek él. Csak 
ritkán teszen kivételt ez átalánosság alól 
egykét eltántorult, kinek jobb természet ju
ta osztályrészül, s kit jobb nemtője ismét 
visszavezet az erény’ útjára. De ezek’ szí
ve nem is volt soha szeplőtelen, bármilly 
gyalázatos lett legyem is életük. A legmé
lyebb siilyedésbcn sem hagyá el még őket 
egészen ártatlanságuk.

Az érzéki ösztön az emberrel vele

zéki ösztön’ uralma alatt sínylődjenek s a 
nemek’viszonyait ne érezzék máskép, mint 
ingerleteiben. Ezen ösztön az, melly meg
köti szövetségeiket, mellyekbe nem soká
ra csömör, kelletlenség és unalom csúsz
nak be, ha a kötelékek mindjárt a násznap 
után már fel nem bomladoztak! (Folytattat.) 

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

ÁBRÁND.
Az élet zajló tenger,
Hullámin sajka én,
E sajkán lelkem a hajós.
Jövőbe néző büszke jós 
A küzdelmek terén.

Merész sajkámnak e hon 
Hullámi pályakor,
Eveznem rajt’ remegve kell,
S csatáznom vészek vészivel.
Melly ellenembe tör.

Mert még homály körűlem . .
Az éj eltűne bár,
De lelkem néz kelet felé,
Honnét mosolygva leng elé 
Egy lángoló sugár-

Sugár egy jobb jövőnek 
Boldog határirul,
Hol e hon homlokára majd, — 
Leküzdve vészt, leküzdve bajt — 
Fénykoszorú borul.

Szerelmem is sugár az 
Érzelmi lángokon,
Melly hűn és elválhatlanu!
Báj ideáljához vonul,
S ez ideál a hon.

született s önkénytelenül fejlik ki. A sze
relmi képesség is az ember’ természetébe 
szőve ugyan; de mégis müleges ápolásra 
s finom lélekmiiveltségre van még szük
sége. Szerelemre csak azok képesek, kik 
a kedély’ hangját értik s kik előtt annak 
gyöngédebb vonásai mások- s magukban 
rejtve nem maradnak. Hogy szerethessünk, 
a természeti s erkölcsi szép iránt érzéssel 
kell bírnunk. De ezzel kevesen bírnak s 
kevesen emelkednek a műveltség’ olly fo
kára, mellyen a szerelem’ gyöngéd szava
it megérthetni. Legtöbben, szellemi nyer
seségükben arra kárhoztatvák, hogy az ér-
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Sajkám színes zászlója,
Mit üdvek’ reggelén
—  Szent kéjül szűm' érzelminek —  
Vágyim' tUndóri szőttének :
Az égiszép r e m é n y .

Reményzászlómnak szárnyit
—  Hatalmas szél gyanánt —  
Szerelmem’ lángja lengeti,
Mert égők e szív érzeti 
Hon, e szent tárgy irán t!

De e homály honában 
Szerelmem büszke sas,
Vágy a fénykor világihoz,
Hol jólét’ üdve áradoz 
És vágya szent, magas.

*



És keblem’ büszke sasa 
Reményem zászlaját 
Szivárványpályatéreken
—  Fénykorhoz törve fényesen — 
Jövőbe tűzi át.

Fenn a homály fölött hűn 
Hitemnek csillaga,
— Hogy el ne tévesztné utát —  
Zászlómnak gyámvilágot ád,
Tán Isten 5 . . maga!

Lehet, vihar jövend majd,
S csap a tengerre le,
S csapásán megmenthetlenül 
Törékeny sajkám elmerül 
A vész’ örvényibe.

De lelkem ellebegve 
Reményem' szárnyain, ,
Ennek vezérsugárinál 
Hitem’ fénycsillagára száll,
S agg a vész árnyain.

Majd a hit csillagának
Dicső sugárai
Honom keblére szállanak,
S világinál eloszlanak 
A vészek árnyai.

S hitem, szép csillagának 
Tündöklő fényivel,
E hon' halantékára hull.
S lelkem szerelmi csókjául 
Nimbusba oszlik el.

És a j ö v ő  j e l e n  lesz,
Miként a hit való;
S e szép jelennek hajnalán 
Hazámnak büszke homlokán,
— Fényben, mint egy mindenható 

Dicsőség lángvilára
S hitcsillagom sugárar 
Leend majd látható.

ORBÁN PÉTER.

— —

B Á L I N T  H U S Z Á R .
(VÉGE.)

— Csak ne lennél mindig olly nyakas 
— hallatta szelidültebb hangon a férfi, ki 
Dezsér’ kastélyában a fögazdai állomást 
látta el — hisz’ tudod, hogy a nagyságos 
ur majd megbódul utánad.

— Hagyjanak nekem békét — szólt 
szilárd hangon Mariska s kisírt szemeiben

egy könycsep tört meg — jól tudják, hogy 
szegény anyámat tegnap temettem el s még 
alig kisérém szegény szülöm’ koporsóját 
a sírba, már is űjolag nyugtalanítanak. 
Hagyjon el tüstént, s engedjék legalább, 
hogy békében sirathassam meg szegény, 
jó anyámat.

De a szikár férfinak nem igen volt 
kedve a leány’ fölszólításának engedni.

— Indulj tehát vesztednek — dörögte 
végre a türelmét vesztő czinkos, és daczos 
fenyegetőzés villogott mély üregii zöldes 
szemeiből — rohanj a mélységbe, mellyet 
magadnak készitél. Én ugyan többé egy 
tapodtat sem koptatom érted saruimat. 
Sorsodat a következés eléggé meg fogja 
veled sirattatni.

Itt egyet igazított tágas karamu föve- 
gén s aljas szitkok közt hagyta el fenye
getőzve a becsületes hajadont.

A leány erősen becsukta ismét az aj
tót, szobájába sietett s térdeire hullva i- 
mádkozék Istenéhez. így könyörgött egy 
jó óranegyedig; aztán erösülve kelt föl, 
kevés ruházatát összegöngyölgeté, jól 
felöltözött s könyezve hagyta el a kis la
kot, melly öt gyermeksége óta növekedni 
látta.

Az eső kün egészen megszűnt s a hajnal- 
csillag fényesen tűnt ki rózsafellegek mö
gül a láthatáron. Útja a temető mellett vit
te el öt; még egyszer akarta látni anyja’ 
sírhalmát, még egyszer borult az átázott 
homokhantra, melly agg anyja’ hidegült 
tetemeit födözé. Keble közel volt a megre- 
pedéshez. Aztán fölkelt, csöndes zokogás
sal távozott, hová? maga sem tudta.

Tévelygő lépteit a széles országút’ egy 
mellékösvénye fogta föl. Semmit, semmit 
sem tudott magáról; csupán annyiról vala 
még fogalma, hogy ha mindenki is elhagyá 
öt, fölötte viraszt még az Isten, ki övéinek 
hü vezérlője, gyámja, oltalinazója.
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IV.

A természet olly vidor színt, ölte ma
gára, mintha a csak imént múlt elemcsatá
ról legkevesebb tudomása sem volna. A
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könnyeden repdesö pacsirta magasztaló to
rokzenével üdvözlé a mindenhatót, míg a 
zöld fák’ galyaira telepedett verébsereg 
szűnni nem akaró csiripöléssel tölté el a 
lég’ kitisztult párázatait. Az egész minden- 
ség magasztos derüünnepet látszék fönsé- 
ges kedvében ülni.

A csalitos mellék kocsiuton két hintó- 
val ügettek a tüzes háinlovak; az elsőben 
egy öreg ur, egy koros asszony s egy szép 
leány ült, arczában olly nyugodt kifejezés
sel, melly romlatlan lélek’ tüköré; a má
sik kocsiban a család’ szolgálatára meg
kívántaié cselédség foglalt helyet, olly lé
nyek, kik évek ótaí bű szolgálatuk s ura- 
ságukhozi ragaszkodásuk’ következtében, 
inkább házi rokonok, mint szolgai egye- 
dekül valának tekinthetők. E család az ö- 
reg Hinday volt nejével és kedves leányá
val. Az öreg urnák házi orvosa a füredi 
fördőket ajánlá a nyári hónapokra, hogy a 
korroncsolt testnek egyszersmind varázs- 
erejű elevenség eszközöltessék; de más 
részről az öreg urnák, ki igen szeretett 
gazdasági dolgaiba merülni, némi szóra
kozás és kedvderítés kölcsönöztessék. így 
határzá el az öregur, hogy néhány hónap
ra Füredet családostul együtt meglátoga- 
tandja, remélvén egyszersmind, hogy tán 
leánya is, más ismeretség’ folytán kigyó- 
gyuland Dezsér iránti — mint az öreg ur 
mondani szokta — szerelmi hagymázából, 
mert, köztünk legyen mondva, az atya nem 
igen kedvelte Dezsért ismeretes pazarlása 
miatt, s leánya előtt csupán azért nem a- 
kará méltányos becsmérlés alá venni Szi— 
romit, nehogy Matild’ gyöngéd érzetének 
kíneszközül szolgáljon. Kettős ok vezérlé 
tehát az öreg Hindayt a fürdőkbe : saját 
egésségének és leánya’ szívbetegségének 
helyreállítása.

Már magasan fönragyogott a nap, mi
dőn a két hintó, etetés miatt, egy mellék- 
országúti csárdába behajtott. Első vala 
Matild, kinek vizsga tekintetét ki nem ke
rülhető a pitvarban egy fáradt kinézésű ha
jadon, pórias viselete’ daczára megragadó 
arczczal és külsővel.

Leszállván a hintóról, Matild szívé
lyes nyájassággal szólítá meg a hajadont, 
gyaloglása’ czéljáról tudakolta öt, ki ö- 
szinte egyenességgel vallá meg, hogy je
lenleg igen szeretne valamelly jó szolgá
latba állani. Midőn pedig Matild tőle meg
érté, hogy Dezsér’ falujábóli születés ; mi
dőn a szegény leány könyező szemekkel 
panaszlá el neki, hogy a világon egyetlen 
gyámja és védője, agg anyja három nap e- 
lött téteték le temetői örökös nyughelyé
re : ekkor Matild’ angyalian jó szíve mé
lyen megindult s tüstént elhatárzá, hogy a 
leányt, szülői’ megegyezésével, magával 
viendi szobaleányul, annyival inkább, mert 
bővebb tudakolás után megérté a leánytól, 
hogy ollynemü kézi munkákban, mik e szol
gálattal összekapcsolvák, van némi gya
korlata.

— Majd megtanítlak én mindenre — 
szólt nyugtatólag a jó Matild, miután a le
ányukat kedvelő szülök helybenhagyólag 
dicsérék nemes gondolatát — te velünk 
jösz Füredre s jó lesz dolgod.

Mariska hálakönyükkel áztatá jótevő 
angyala’ kezeit és szentül megfogadd, hogy 
jótevőinek benne helyezett bizalmára ma
gát hű ragaszkodás és fáradhatlan szor
galma által ügyekezni fog minél érdeme
sebbé tenni.

így, ki csak néhány perczekkel eze
lőtt majdnem kétségbeeséssel kiizde üldö
ző sorsa’ irányában, imént nyert kedvező 
helyzetében megnyugodva, könnyiiltebb ke
bellel folytatta útját pártolói’ kocsijában 
Füred felé, s hálafohászokat bocsáta az ég’ 
urához, ki teremtményeinek legcsekélyebb
jeire is egyaránt gondot visel hatalmas őr
szemeivel.

V.
Ki ne emlékeznék édes visszagondo- 

lással azon napokra, miket Füred’ keblé
ben tülte, főleg, ha baráti, rokoni vagy 
szívviszony fűszerező otllétének varázs
idejét? ki ne fogná ollykor maga elé idéz
ni azon gyönyörű bájvidéket, inellynek fő- 
dísze a pompás Balaton, tűrendő habjai
val? s a szomszéd Tihanyt, melly ellen
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mondást nem ismerő viszhangjával tölti be 
lombkoszorus erdözetét a vadregényes tá
jéknak? Elbeszélésünk’ idejében nem vala 
még ugyan Füred annyira látogatott, mint 
jelenben; válogatott vendégei mindazáltal 
már akkor is elég társalgási élvet nyujtá- 
nak a sétányokon.

Egy illy sétaórában pillantjuk meg az 
öreg Hindayt, nejével és derék leányával. 
Az öreg ur rögtön inegállapodék s egy él
tes megyei tiszthez sietett, ki épen akkor 
egy oldala mellett sétáló huszártiszttel e- 
gyik mellékösvényre akart bekanyarodni.

— Dienes, nem ismersz többé ? — szó- 
lítá öt meg az öreg Hinday — hisz’ mi, ha 
nem csalatkozom, barátok volnánk.

A megyei tiszt csodálkozva állapodott 
meg, s a jövő perczben két egymástól hu- 
zamosb évek óta elszakadt ősz iskolatárs 
feküdt egymás’ karjai között.

— íme, itt fiamat Ernőt mutatom be 
nagyságtoknak — szólt amaz, Hinday’ csa
ládjához fordulva — ki toll helyett a kard
forgatást választá pályájául. Jelenleg fő
hadnagy.

Ernő a neki sajátságos udvariasság
gal hajtá meg magát s megelőző kitünte
tést nyilváníta az urhölgyek iránt, kik i- 
gen jól mulattak a karcsú levente’ társu
latában.

Hosszú párbeszéd után, melly mind az 
öregek, mind a két fiatal’ részéről ihlettel 
birt, azon biztosítással váltak el egymás
tól, hogy kölcsönös gyakori látogatással 
fogják fűszerezni az ittlét’ rövid ugyan, de 
annál élvdusabb gyönyöreit.

Ernő, katonaléte’ daczára, igen fur
csán érzé magát, s ámbár fölötte megszo
kó az udvarlásokat, kénytelen vala magá
ban elismerni, hogy Matild igen kedves te
remtmény , ki még szabadon gondolkozó 
harczi szivet is képes lánczra fiizni.

A látogatás mindkét részről gyakori- 
abb, sőt végre mindennapossá lön, clany- 
nyira, hogy a két család szinte egygyé ol- 
vadott. Matild kedves mulatótársat hitt bír
ni Ernőben, ki csinos külsejével nem egy

fördői hölgynek bilincseié le tartósabb fi
gyelmét.

Van azonban egy fontos körülmény, 
mellynek megemlítését továbbra halaszta- 
nunk nem lehet. Volt Ernő főhadnagynak 
egy hű közlegénye, ki egyhónapi szolgá
lata alatt is annyira bírta urának bizodal
mát, hogy minden titkába be volt avatva.
E hű huszár közlegény nem volt más mint 
Bálint, ki új pályáján, mióta mostani urá
hoz jutott, fölötte meg volt elégedve sor
sával. Nem vala itt kitéve urasága’ folyto
nos üldözéseinek s teljes megelégedésé
hez csupán kedves Mariskája’ bírása hi
ányzott, kit nem birt elfeledni. Még távoli 
vidékekre is követte öt a szeretett haja
don’emlékezete és szinte örökre elveszett
nek hivé öt, ha meggondoló, milly nagy 
hatalmú a földesur saját jószágán; pedig 
jól tudta más részről, milly forró indulat
tal ég Mariskája iránt a földesur.

Képzelhetjük tehát, milly nagy vala 
öröme, midőn Mariskával a füredi forrás 
mellett véletlenül találkozék. Álomképnek 
hitte az egész jelenetet, s alig volt képes 
néhány érthetlen szavakban kirebegni ér
zelmeit, midőn a boldog valóságról csak
ugyan meggyőződök.

— Édes, jó Mariskám! — szólt éde
sen Bálint s napbarnított arczán mély meg
indulása tükröződék — milly csoda hoz 
téged most ide? hogyan jösz te e helyre 
faludból?

— Csodálatos biz az én történetem — 
hallatta őszinte fölindulással a hajadon — 
annyira csodálatos, hogy alig hiszem most 
is valóságát.

— De mióta lettél te hütelen egyszerű 
falusi szokásaidhoz ? — folytatta visszahök- 
kenö elkedvetlenedéssel a közvitéz, ked
vese’ félvárosias öltözetén meghökkenve 
— hisz egészen kisasszonyosan nézesz ki.

— Légy nyugodt, édes Bálintom — 
mbndá szelíd megnyugtatással amaz — ám
bár mostani szolgálatom ez öltözetet kí
vánja, szivem még mindig a r é g i, s hidd 
meg, hogy gyakorta megsirattam fájdal
mas távollétedet. — S körülményesen el-
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bestéié az elválása óta történt dolgokat.

Midőn pedig a leány megtudta kedve
sétől, hogy ez főhadnagyával még néhány 
hétig itt maradand s a főhadnagy’ nevében 
úrnője’ gyakori vendégét ismerte föl : ek
kor Bálintnak meg kelle ígérni, hogy Ma
riskáját sokszor, igen sokszor meg fogja 
látogatni; sőt megfogadák egymásnak, hogy 
a hold’ bizalmas világánál gyakrabban ta
lálkozni fognak a szomszéd fáskörben.

, VI.

Kellemes éj vol t t i sztán ragyogott a 
hold s a fényárban úszó Balaton’ hullá
mai százszoros verőfénynyel kápráztatták 
a természet’ e magasztos játékában gyö
nyörködő szemeket; úgy tetszett, mintha 
a ragyogó csillámhabok csakugyan azon 
regedicséri rejthelyek volnának, mellyek- 
böl aranyhaju tündérek bújnak föl holdvi
lágos éjek’ háborítlan csendében.

Egy büszke négylovas hintó hajtott 
be Füredre, pajzán ostorpattogtatással. Az 
elbízott tulajdonos Sziromi Dezsér volt. 
Mihelyt iilhelyéröl leszállt s inasának a 
szükséges parancsokat kiosztá, a pompás 
éj’ kellőméit siete élvezni a sétahelyre.

Idejövete’ okát könnyen kitalálhatjuk. 
Megtudván ugyanis Hindayék’ Füredre u- 
laztát, ö szinte a fürdőbe jött, nem csupán 
leendő mátkája miatt, kihez inkább pénz
ügyi tekintetben akarta magát haszonleső 
előreszámítással lekötni, hanem inkább 
szemkecsegtetés, s tán, ha lehetséges vol
na, fényesb győzelem’ aratása miatt, tel
jes elhatározása lévén, hogy mármár be
köszönendő agglegénysége elől a mielőb
bi házasság’ nyugtató révébe fog mene
külni.

így sétált ö a susogó loinbozatu fák 
között, midőn egy csinos női alak jött ve
le szemközt. A leány egyszerű fürdői ven
déget gyanítván a férfiban, megszokott 
egykedvűséggel haladt el mellette s Bá
lintra gondolt, kinek mára ártatlan talál— 

2 ?  kozást igéi t.
ü k  A férfi rögtön megállapodék s Maris- 

kát nevénél inté magához. Mariska úrnő

je’ valamellyik házi vendégét vélvén a föl- 
hivóban, tüstént mellette termett, de meny
nyire döbbent vissza, midőn az utált vo
nalakat pillantá meg, azon férfiúéit, ki ez
előtti szerencsétlenségének egyedüli oka 
volt. Megvetéssel akart tovább sietni, de 
Sziromi öt kezénél majdnem erőszakosan 
tartotta vissza.

— Tehát még most is annyira gyű
lölsz? —• szólt hizelgve tettetett szelíd
séggel a leányhoz, szenvedélyes vágygyal 
legeltetve mohó szemeit a kerekded tago
kon — szinte örvendek, hogy feltalálta
lak. Mintha a föld nyelt volna el, olly hir
telen tűnél el.

A leány mit sem válaszolt, hanem ka
rát az utált férfi’ kezeiből iparkodék ki
szabadítani.

— Nem, nem, olly könnyen el nem e- 
resztelek — habozott ingerlékenységében 
Dezsér s karai közé akará szorítni a me
nekülni törekvő leányt. így ví a jámbor 
gcrlicze a kajánul lecsapó saskeselyüvel.

Mariska’ ajkairól önkénytelenül han
gos sikoltás siklott ki s azon perczben vé
vé észre a fák’ sűrűjéből mellette termő 
Bálintot.

A huszár a nélkül, hogy kedvese’ szem
telen megtámadójának kilétét kérdezné, 
olly hatalmasan sujtá ezt el Mariskájától, 
hogy a kalandor lovag hosszában a földre 
terült. Iszonyú szitkok között hagyta el ez 
aztán kőkemény fekhelyét s eltorzított ar- 
czából gyanítni lehetett, mennyire jöttek 
érintkezésbe kényes tagjai a homokból 
gyúrt párnatömeggel.

Mariska ijedve figyelmeztette kedve
sét földesurokra, de az, nem lévén többé 
jobbágyi szolgaságban, büszke önérzettel 
lépett a megszégyenített ur elé s olly for
ma szavakkal kért bocsánatot, mellyek in
kább egyszerű erkölcsi oktatásul voltak 
tekinthetők.

Sziromi dühében elnémult s iszonyú 
elégtételről dadogott valamit fogai között. 
Aztán hátat fordított mindkettejüknek.

Bálint még az éjjel bejelenté az egész 
dolgot főhadnagyának, ki részéről megfő- 

-----------------------------------------------
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gadta, hogy öt pártolni és védeni fogja.
Másnap a tiszt maga hozta elő a dol

got Mariska’ ura előtt s Mariskának min
dent el kelle beszélni az egész család’ je
lenlétében. Az öreg Hinday pedig örven
dett, hogy leányát illy véletlen körülmény 
világosítá föl leendő vőlegénye’ rút jelle
me felöl.

Ernőnek e szerint igen könnyű volt 
győzedelmeskedni, ki katonai szolgálatá
nak leköszönése után a csöndesebb megyei 
hivataloskodást választá életpályául; és so
hasem bánta meg e füredi útját, a legjobb 
hölgyet mondhatván feleségének.

Sziromi Dezsér szégyenfejjel volt kény
telen távozni s jószágát lassankint eltéko- 
zolván, sanyarú napokat ért későbbi ko
rában.

Egy boldog párról kell még megem
lékeznünk : Bálintról és Mariskáról; amaz, 
Ernő’ közbejöttére, elbocsáttaték a kato
naságtól s elégült boldog napokat élt Ma
riskája’ oldalánál, ki a legfürgébb gazd- 
asszonynak tartaték Hilmay’jószágán; fér
je és ö valának a felügyelők Ernő’: gazda
ságában, ki sohasem feledte, mivel tarto
zik a hu Bálintnak. Még gyermekei is bő
ven részesültek hálás földesurok’ jótéte
ményeiben, kik gyakorta vittek ki alamizs
nát egy öreg, meggörnyedt koldusnak. A 
mogorva arczvonalakban Dezsér’ egykori 
parasztgazdáját, Mariska’ bűnös kerülgetö- 
jét lehete fölismernünk.

Egyébiránt a faluban, hajó gazdát a- 
kartak példa gyanánt fölhozni, igy szólt 
az apa gyermekeihez : „Ollyanok legye
tek, mint B á l i n t  h u s z á r ! “

LAKNER SÁNDOR.

Mint egy gazdag bimbó nyílik,
Sok vész után lángkebelón.

S ha e remény bimbóiból 
A népnek iidvvirág virul ;
Az ország’ szíve földobog 
S arczán örömhajnal p i r u l .

S ha megsértik, —  haragjában 
Arczképe v é r p i r o s  leszen ;
—  Ez harczos ö n e r ő '  jele —
S elégtételt karddal vészén.

S ha trónján békeszellem ül,
Arczképe tiszta szépfehér ;
Ez tartós boldogság jele,
Melly mind a kettővel fölér.

S ha keblén rút viszálkodás 
Vagy önkény lassú férge dúl,
El s á p  ad  a sok kín miatt,
S szenved kimondhatatlanul!

A történet beszéli így:
Ritkán volt e k é p  ,bájoló , —
—  Találd ki, drága honfi ! most 
Mellyik szín az , u r a  l k o d é  ?! —<

LISZNYAY KÁLMÁN.

IEÁNYIZENET.
Gólya szállott zöldellö mezőre,
Zöld mezőben egy halomtetöre.

Kedvesemtől hozott kis levélkét:
A levélben küldi hű szerelmét.

Messze ment ő, messze, tengeren túl, 
S háborúban vére mint eső hull.

Értem ég ö, én meg érte égek . .  
így vagyunk mi egy szerelmes lélek.

Lombos erdők s rónák útazója,
Hozd karomba, hozd már, édes gólya

Én szerelmem’ írom tölgylevélre,
S azt ragaszsza vérező sebére.

— —  

HAZÁM' KÉPE.
Hazámnak a végzet szerint 
H á r o m s z i n ü  arczképe van ; 
S e szín egymást cseréli föl 
A agy vészesen, vagy bájosan.

Ha a nép tett’ utján halad, 
Virító z ö l d ,  ha a remény.

És e gyűrűt küldöm még ujjára: 
Emlékezzék róla mátkájára.

S mondd meg, gólya: mához esztendőre 
Várom e szép zöldellö mezőre.

URHÁZY.

— —
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Mathild egyszerű házias öltözetben foglal
ta el az elnökséget , melly még inkább kiemel
te kecseit és kellemét, mert a szemlélő’figyel
me nem oszolhatott meg, — mint rendesen czif- 
ra nők’ tekintésén szokott— az öltözék és alak 
közt.

I.

' népesb városai
nak egyikében élt, s 
mivel necrologját még 
nem olvastuk, alkal
masint most is él egy 
dúsgazdag polgár, ki 
— hogy trópussal él
jünk — a fél várost e- 

gyik, a félmegyét pedig másik zsebében hor
dozta. De a roppant drágaságok közt mégis 
legbecsesb kincse volt fiatal neje , kit ő a vá
ros' legszebb asszonyának tartott, pedig mél
tán , mert egy nő sem dicsekedheték annyi ud
varlókkal , mint Dámián ur' élettársa, a hódító 
tekintetű, bájos, kellemes , stb stb Mathild 
asszony.

Dámián azon üstökösek közé tartozott, 
mellyek előbb észrevétlenül bolyongnak látkö- 
rünkön, s csak később tűnnek föl aranvcsillo- 
gásu fényükben ; őt is a város’ népe csak ak
kor kezdé ismerni, midőn már jól meggazda
godott. Pénzvadászat lévén éltének egyedüli 
feladata, nem csodálhatjuk, ha harmincz éves 
honfiusodása’ ideje alatt sem tanulhatott meg tisz
tán magyarul beszélni, s ha nyelvünkön szó
lott, a szavakat oliy töredezve ejté ki, mintha 
azokat valamelly gyógyszertár’ mozsarából 
szedte volna elő. Magyarodásának egyetlen 
symboluma abban állott, hogy bajuszt növesz
tett orra alá.

Történetünk’ idejében Dámián ur már vá
lasztópolgár volt, s mint illven, teljes megelé
gedéssel ült terített asztala mellett. Elhízott, 
de a leélt félszázad’ súlya alatt legkevesbbé 
sem görbedő teste egészen elfoglalta a zsellye- 
széket, e rendes ülőhelyét, honnan étvágytel
je s , és lángoló tekintetet lóvéit az épen föl
adott kappanra.

1) Az iró, kitől jelen kedélyes kalandot, mint az 
olvasó emlékezik , csak imént hu yt el , élte1 
virágában, a legszebb fiatalság’erökorában. Ben
ne az irodalom egyik legreményteljesb munká
sát veszté el. Eddig idejét tanulás , művelődés 
foglalák e l , s midőn a szellem már gyümölcsöz
ni kezd vala , összeomlott a porsátor, mellyben 
amaz lakozott. E müvét betegsége előtt, melly 
öt elragadó, alig néhány nappal küldó be szer
kesztőségünkhöz. Szolgáljon az némi bizonysá
gául annak, hogy tőle sok jót várhattunk volna 
e pályán. Szerk.

Dámián ur épen a felszeldelt kappan’ íz
letes püspökfalatjával mulatá magát, midőn künn 
lódobogás, fegyverzörgés’ kétes zaja hozá moz
gásba a városka’ apraját nagvát. Kíváncsian 
ugrottak mindketten asztaltól az ablakhoz, meg- 
tekintendök a ritka zaj okát. — De milly nagy 
Ion Dámián ur’ bámulása, midőn a piaczon , 
mellyre lakának ablakai nyíltak, egy osztály 
lovasságot láta megállapodni, s egy tisztet a 
csapat’ éléről lováról leszállva egyenesen há
za felé tartani. Már valami király és haza ellen 
netán valaha öntudatlanul elkövethetett bűnén 
törte fejét, elfogatási, Munkácsot meg min
dent látván káprázó szemei, s a servilis devo- 
tio’ veleszületett önkénytes mozdulatával ra- 
gadá kalapját, eléje sietendő a tisztnek, s igv 
előbb megtudandó a különös látogatás’ okát.

Mathild a tiszt’ csinos külsejének szemlé
letébe annyira elmerült, mikép férje’ távoztát 
csak akkor vévé észre, midőn ez az ajtót gyors 
kisietlében becsapá. Bajt sejtve, öntudatlan 
aggálvlyal ugrott férje után , s mintha becses 
kincsének elvesztésétől félne, szorosan karjába 
csimbajkozék.

Jövő perczben előttük állott a tiszt, ud
variasan bemutatá magát, mint hadnagy Zere- 
mi Victor, ki ezredével Csehországból Magyar
honba tétetvén által, s pedig épen Dámián ur’ 
városkájának környékére, neki egy csehországi 
rokona által különösen ajánltatott. Victor tehát 
addig, mig az osztály e városban nyugnapokat 
tartand , e rokoni ajánlat’ következtében „ma
gát — mint kifejezé — Dámián urnái beszállá
solni bátorkodik.“

Dámián ur’ aggodalma tehát, a slatusbünt 
illetőleg, mint előre gyaníthattuk, teljesen a- 
laptalan volt; — de e helyett más, tán sokkal 
alaposb agály leple meg első perczben lérji 
szerető szivét, mit ha Dámián urat egészen 
más oldalról nem ismernők, féltésnek nevez
hetnénk, s mit azon önkénytelen felötlőit kér
dés ébreszte szivében: ha vájjon a nyalka had
nagy nem fogja-e magát majd az ifjú menyecs
kének egészen szivébe b e s z á l l á s o l n i ?

Szerencsére Dámián urnák sokkal erősb 
volt hite a nőkben , semhogy ez aggalomlól ma
gát meglepetni engedte volna, s az ajánlott tisz
tet— úgyis csak pár napig mulalandót — a 
legszívesebben elszállásolá.

Félóra múlva azon asztalkánál ült a három 
személyü társaság, mellyen a félig elfogyasz- 

I tolt kappanmaradék várakozott rendeltetésére.
i 2
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A társalgás csakhamar eleven és bizalmassá 
kezde váTni, annyira, mikép egy óra múlva, 
midőn a tiszt jó éjt kívánva búcsút vön házi
gazdájától s annak szeretetreméltó nejétől, e 
három szó tűnt föl sugárbetiikkel az önhitt tisz- 
tecske’ szivében : j Ö 11 e m , l á t t a m ,  g y ő z 
t em!

Harmadnapon azonban tovább utazott a 
hadcsapat, a környékben feloszlandó , s Zere- 
mi Victor is elrendeltetvén a városkából, ki- 
üzetett édenéből, mellybe a szép Mathild bá
jai őt varázsiák. Azonban a parancsnak enged
ni kelle, s fájó szívvel bár, de gyakori láto
gatások’ kikérése s .megengedése által mégis 
némileg nyugtatott kebellel robogott el csapa
tával.

Pár hó telt el. Victor már régóta élt a lá
togatási engedelemmel, s Dámián urnái nem 
épen ritka, és — mint magának hízeleghetni 
vélt — Mathildnál különösen kedves vendég 
volt; — mi igaz volt a dologban , mi nem , tán 
majd nyomára jövünk.

Egy kellemes nyáresten ismét a kappanos 
asztalnál ült Dámián ur és kedves neje a bájos 
Mathild. A Jiü házaspáron kívül még két ven
dég volt jelen. Egyik a nő' jobbja felől, másik 
pedig vele szemközt foglalt helyet. Az elsőnek 
vállba szorított karcsú termetén a környéken 
tanyázó ezred' egyenruhája díszlett, benne ol
vasónk első perezre Zeremi Victor hadnagyra 
ismerend. Itt az ideje közelebbről megismer
tetni kalandunk’ többi személyeit is, kezdjük 
ezt a tiszt uron. Testalkata — mint a művész’ 
rajzából látja olvasó — jócskán magas, köny- 
nyü tagokkal, de még könnyebb elmével , s 
bár kora a harminczat néhány eltitkolt évvel 
haladta, de azért tekintetében még úszott a 
szenvedély; az ajkak körüli vonások pedig az 
önbecsülés' nemes érzetét fejezték ki, mit a 
rágalom' nyelve kevély elbizottságnak hirlelt. 
Ha elég gyöngék lennénk a világ’ szavára haj
tani : úgy conduitjéről sok furcsát mondhatnánk 
el, de ismerve írói tisztünket, óvjuk toliunkat 
a hirtelenkedéstől, s jellemzéséül a tényeket 
hagyjuk szólani.

A másik vendég kissé otthonosabb volt a 
háznál, kor ra ugyan pár évvel fiatalabb , de 
világ s emberismeretre egy évtizeddel is idő
sebb társánál. Ez ifjúnak — kit Zavari Vincze 
név alatt mutatunk be a tisztelt olvasó előtt- — 
arezvonásai élénk kifejezésüek, tekintete vi
dám, s ajkai pajkosan mosolygók, mintha sej
tetni akarná ezzel jelleme fővonásait: a gúnyt, 
melly inkább küljelekbén , mint szavakban nyil
vánult, s a kárörömet, mellyben leginkább ak
kor kéjelgett, ha ellenét játékszerül használ
ható, s csaknem elemében találta magát, mi
dőn egy harmadik rovására mulathatott.

Mathild egyike azon nőknek, kik nagy di

csőségükül tartják, ha az erős és szilárd jellemű 
férfinemből mennél többet hódíthatnak meg. A 
gondviselés igen bölcsen intézkedék, hogy őket 
nők s nem férfiaknak alkotta: különben Nagy 
Sándorok és Napóleonok napirenden leendet- 
tek. — A tekintet, mellyet Mathild jelenben vál
togatott, mind a három férfiút megnyugtatá. 
Férje meg volt győződve neje’ hü szerelméről; 
Vincze nem is kétkedett Mathild’ hajlamáról ; 
mig a hadfia, az egyenlítő’ hevét is fölülmúló 
szenvedélyének óriási féltékenységében szin
tén hitte , hogy viszont szerettetik.

De az érintett szemjáték még kézzelfog
hatóbb eredményeket is szült. Dámián ura  leg
jobb falatot nyujtá át nejének. Vincze poharat 
emelt intve Mathildnak, hogy azt csak kettő
jük’ egésségeért üríti k i ; Victor pedig nyájas 
hízelgések közt kínálta meg ö t , a jóslat’ titkát 
magában rejtő kappansarkantyúnak egyik ágá
val. Szerencsétlenségre az elpattant csont’ ta- 
réjatlan darabja maradt Victor’ ujjai közt, s őt 
e baljóslat Malhildra vonatkozó vakmerő remé
nyében zavara meg.

És a falum csakhamar magával hozta a 
teljesülést!

Victornak a következő napon állomására 
kellett visszautaznia , s még azon estve óhaj
totta volna Mathildnak megvallani, hogy őt 
forrón szereti, — hogy Ítéletnapig is elvár ér
te, s míg a boldog nap megjő, sem az idő, 
sem a távol ne szolgáljon akadályul, hogy szí
vok’ érzeményeit egymásnak ki ne fejezhessék, 
hogy hogy — de ki tudná mindazt elmondani, 
mennyi nehézségtől akarta keblét könnyíteni.

Zavari sokkal szemesebb volt, hogysem a 
hadnagy’ szerelmét ne gyanítaná, s látván most 
a küljelekből azt,Jiogy Victor némi vágyat érez 
az ablakfülkébe vonult házinőhez jutni; ko- 
ránsem szerelemféltésből, hanem egyedül ár
tatlan természeti hajlamánál fogva , hogy ma
gát elemében érezve az estebédel könnyebben 
emészthesse el, azon mesterkélt, mikép hiú
síthatná meg Victor’ sejtett szándokát. Csel
szövő esze csakhamar megtalálta a módot, melly 
a háziúr’ szenvedélyére volt számítva , s Vic
tornak nem kis megdöbbenésére , mulatságos 
időtöltésül a sakkjátékot hozta .indítványba , 
mit annyival biztosabban tehetett, mert ahhoz 
épen úgy értett, mint a harangöntéshez; Vic
tor ellenben égés? hadi ügyességgel birt rajta.

Képzelhetjük hát, milly kétségbeejtőleg 
hatott Victorra még a gondolat is , ottmulatása’ 
rövid idejét játékkal eltölteni; mi csali eszébe 
juthatott, mindent felhasznált ürügyül, hogy a 
játéktól meneküljön. De mind hiába! Dámián 
urnák óriási vágya támadt sakkozni, s kijelen
té , hogy őt örökre lekötelezi, ha félórát szán 
e játékra. Victor egész resignatióval ült a 
játékasztalhoz.

-------
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— Még nézni sem szeretem sokáig ezt a 

melancholicus játékot — szólalt meg Vincze kis 
időre a játék elkezdése után, s azzal a szoba’ 
ablakfülkéje felé siete, hol épen Mathild fog
lalt helyet.

-*— Szabad-e közelednem , — kérdé Vin
cze esdőleg *— nem zavarom nagysádat? —

— Tessék! — válaszolt Matbiid ezüst 
hangján.

— Csak egy pillanatra Herr von Dámián 
— szóla Vincze a háziúrhoz, a sötétes fűiké - 
beni csöndes párbeszéd miatt magán kívül.

— Tesik — mondá nyugodtan a játékba 
elmerült háziúr.

A csengő hangon kiejtett „tessék“ s an
nak Dalmátiánk' szirtes hegyeiről érkezett 
„tesik“ echója, — melly tulajdonkép a háziúr’ 
szirtérzéketlenségü melléből viszhangzott—Vic
tor’ minden vérét érzékeire lövelte. Előtte min
den chaosz volt, a sakkbábok összefolytak, s 
a tornyot valóságos őjültek’ tornyának tekinté, 
mellybe először is Dámián urat óhajtotta vol
na becsukalni.

A háziúr azt vélte, hogy játszótársa a hú
záson merült el annyira. De Victor átlátta, hogy 
tökéletesen matt, pedig nem a sakk' hanem az 
élet’ tábláján , mert szive’ királynéját hitte ve
szélyeztetve.

Illy körülmények közt egy ildomos gondo
lat villant át agyán , melly szerint a játéknak 
csakhamar véget akart vetni azzal, hogy tette
tett gondatlanságból csatanépét egyenkint ü- 
gvekezett föláldozni.

De Dámián ur’ agyát még ildomosabb gon
dolat szállotta meg ; ő a királyt és királynét egy
szerre akarta elzárni, mi új meg új tervekre 
szolgáltatott alkalmat. .

Az idő fölöttük repült, s Victor rémülve 
tekinté meg óráját , melly némelly szolgabíróé
nál hitelesebb bizonyságot nyújtott arról, hogy 
a játékra szánt félórai idő mintegy másfél órá
val hosszabbíttatott meg.

Valamint e világon mindennek , úgy a tü
relemnek is megvan a netovábbja. E bölcsé
szeti alapmondatra figyelve senki sem fog meg
ütközni azon, miszerint Victor hadnagy kezét 
már a sakktábla alá illeszté, hogy azt vagy az 
ablakon ki — vagy pedig — mivel közelebb e- 
sék— Dámián ur' fejéhez dobja.

De az utóbb nevezett’ szerencséjére föl
kelt a suttogó pár a fülkéből, s Mathild' meg
jelenése félbeszakasztá a catastrophát.

— Még sincs vége a parthienak ? — kér
dé az asztalhoz lépett hölgy, gyöngéden eresz
kedve férje vállaira.

— Csak üt minuta kellett volna mig kis- 
nétek — válaszolt a kérdett férj, sakkot mond
va a királynak.

— Jó lesz tán e kis időre is visszavonul- !

nunk, mert a játék legtöbb figyelmet igényel 
vége felé — tanácsoló Vincze, mialatt némi gyö
nyörrel tekinté a hadnagy’ sáppadó arczát.

— Épen nem — mondá ez, nem kissé 
bökkenve meg az új indítványon, s boszúsan 
hagyá el a játékot, épen midőn Dámián ur olly 
örömmel, mintha fia született volna, sakkmat
tot kiáltott.

Rövid időzés után sikerült Victornak pár 
perczig Mathilddal szólani. Elérzékenyült szív
vel vett tőle búcsút, s bánatának keservében 
felejtve Dámián ur’ jelenlétét, — ki szerencsé
re még a sakktáblán mélázott, át akará ölelni 
a huzalkodó nőt, s egy vakmerő csók után , 
melly a levegőben czuppant el, öntudatlanul 
hagyá el a szobát.

— Álljon meg hadnagy ur — kiáltá Vin
cze a lépcsőkön utána sietve —- ha már együtt 
mulattunk, illik, hogy együtt távozzunk.

Victor csak most eszmélt föl szívrepesztő 
ábrándaiból; visszatekintett, de a sötétben nem 
láthatá a torzképet, mellyel Vincze szavait ki- 
séré.

— Ezer mester ! — folytatá ez, arczát még 
jobban eltorzítva, mialatt a tiszt' karját ma
gáéba fűzte—térjen ön vissza Mathildot vigasz
talni, mert úgy ömlenek szép szeméből a kö- 
nyek, mintha csak most kellene Dámiánt férjül 
választania. Ez mégis szörnyű dolog, a nőt fér
jétől annyira elhódítani!

— Igazán? — szóla rá Victor kérdő han
gon — hisz én úgy tapasztaltam, hogy ön sok
kal mélyebben áll Mathild’ kegyében, mint én.

— Magam is azt hittem ez ideig — viszon- 
zá Vincze szomorú hangon — de a bucsúzási 
jelenet — csók — ölelés— könvek egészen az 
ellenkezőről győztek meg.— Én többet e ház
ba be sem lépek — tévé hozzá bizonyos czél- 
ra vezető kiszámítással, melly épen most ötlött 
eszébe.

— És bírna ön annyi erélylyel és férfias 
szilárdsággal, hogy állításához híven Mathild’ 
körétől magát elszigetelné? — kérdé Victor, e 
ravasz fogással vélvén társát kelepczébe ke
ríteni.

— Ha hadnagy ur szavamnak nem hisz 
— mond Vincze, — igen Örvendve azon, hogy 
társa által együgyünek tartatik — fogadjon 
velem 20 aranyban. Ki Dámián ur’ háza’ kü
szöbét előbb átlépi: az veszítendi el a fogadást.

Victor előtt aligha lehetett valami kivána- 
tosb, mint azon mód vagy eszköz, melly Za
vart Vinczét a Dámiánháztól , — kivált távol
léte alatt — eltartóztatná. A fogadásnak tehát 
annyira megörült, hogy a kínálkozó pillanatban 
megfelejtkezvén arról, mikép az által ő is elzá- 
ratik a háztól, késznek nyilatkozott a foga
dásra.

Kezet fogtak; s miután a fogadás’ meg-
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tartására kölcsönös zálogul mindketten becsü
letüket lekötötték; ezen— a szerénység miatt 
meg nem határozhatott értékű — kölcsönös hy- 
pothekában bízva, nyugodtan távozának.

II.

Victor hadnagy’ állomása, hol osztályával 
tanyázott, mintegy hat német mértföldre feküdt 
az érdeklett várostól. Közönségesen tudva van, 
hogy a magyar föld nem örömest szabja magát 
a német mértékhez, — kivált borongósidőkben; 
de meg az őszi esőzések annyira makacscsá 
tevék az utat, hogy e hat mértföld potenciro- 
zott távolságra terjedt az utas előtt; hát még 
egy szerelmes elölt, minő Viclor hadnagy volt! 
Neki úgy tetszett, mintha a világ’ végére lenne 
száműzve szíve’ imádottjától.

Ép a sors’ átka ellen emelt panaszt,— de 
koránsem az egekhez — midőn inasa lépett be, 
s reszketve nyujta át egy levelet.

— Ki adta neked e levelet? — kérdé a 
hadnagy öldöklő tekintettel, az inastól, ki je
lenségét vesztve önkénytelenül hallgatott.

Ez ifjú ember' — kérjük e szó alatt az 
inast, s nem az urat érteni — külseje némi 
iszonyt de szánalmat is gerjesztett nézőjében. 
A sok szitkoktól elbutult arcz valóságos torz
képpé idomult. Alacsony, vészna termet, bő
rig nyírott haj, behálózott tekintet, tátvg ha
gyott száj, oldalt görbedő feszes nyak,—melly 
fölött a baipofa mindenre inkább mint csókra 
kínálkozott — tevék külsejét ez ifjú vitéznek, 
kinek chargéja most dobosból degradált inas
kodás lett.

Vidor , ki olly szigorúan ragaszkodott a 
reglemákhoz, hogy e miatt már három inasa 
hagyta el az ezredet, még pedig obsit nélkül: 
örült, hogy illy báránytürelmü lényre tehetett 
szert, kivel hetekről hetekre tartó unalmát tra
gédiái jelenetekben űzheté el, s kit, hogy szé
les tanulmányait tüntesse ki, Lucifernek neve
zett el.

— Futottál-e már vesszőt Lucifer ?—kér
dé Victor, kényelmes fekhelyéről, mellyet egy 
szűk pamlag nyújtott, fölegyenesedve.

— Nem még, vitéz hadnagy uram! — vá
laszolt az inas, mialatt vállai görcsösen Ösz- 
szehuzódtak.

— Hát száz botot kaptál-e már egyszer
r e?— kérdé rá mérgesebben a vitéz hadnagy.

— Nem még, vitéz hadnagy uram — fe
lelt az inas, s a görcsök más helyütt kezdének 
működni.

De csak gondolkoztál már arról, hogy 
oszlopon fogsz meghalni, szennye te az ármá
diának ! kérdé ismét Vidor, mindinkább tü- 
zelődve az inas’ tagadó válaszától.

Nem még, vitéz hadnagy uram, lön

ismét a felelet az inastól, ki önkénytelenül e- 
gyet csuklóit.

— Halljad tehát sátánkölyök ! — szóla 
Vidor, valami fejhez dobható tárgy után kö
rültekintve — halljad tehát! Ha még egyszer 
merészelsz makacsságoddal engem ennyire sze- 
kirozni: tudd meg, előbb botot kapsz, aztán 
vesszőt futsz, végre fölakasztatol. Érted-e?

—  Értem, vitéz hadnagy uram — vála
szolt az inas , ki csupán a jelentősb szavakat 
érté meg.

— Most takarodjál szemem elöl— szóla 
megvetőleg a hadnagy, s ez atyai fenyíték u- 
tán a levél’ felbontásához fogott, mellyből kö
vetkezőt olvasott fenhangon:

„ Vi t é z  h a d n a g y  ur!  Sajnálom, hogy 
nemes hivatásu működései közepett kell önt 
megzavarnom. A szükség' kényszerítő hatalma 
tollat ragadtat velem, hogy önnek megírjam a 
gyász eseményt, melly itt közbánatot okozott; 
mit annyival nagyobb örömmel teszek, mert 
azt mindkettőnk’ érdeke úgyis kívánja.“

E hó' elején temettük el Dámiánt a gaz
dag választópolgárt. Mint látszik, neje aligha 
hat hétig viselendi Özvegyi nevét, s ha ön rög
tön ide nem siet, a fölcserélt név Zavari leend. 
Ez ifjú örömmel hirdeti fogadását, mit önnel 
tett, elvesztettnek, mert Mathild’ kezével — ki
nek bájos körében vajmi boldog órákat tolt, 
most dús kárpótlásra számít. A húsz aranyat 
tehát késznek nyilatkozik lefizetni; bár több 
jeles ügyvédek olly értelemben vannak, hogy 
már azt sem tartoznék megadni, mert a foga
dás csak a Dámián’ házábani belépést tárgyaz- 
za: most pedig a ház már nem a Dámiáné , 
hanem a Dámián' özvegyéé. — Ne ütköz
zék meg Ön névtelenségemen; egyike vagyok 
azoknak , kiknek érdekében áll, hogy Mathild 
öné legyen, mert Ön szivem’ bálványának nyu
galmát rablá el , ki viszont az enyémtől fosz
tott meg engem ; így pedig mindketten boldo
gok lehetünk. Siessen hát nyakrafőre, külön
ben Zavari a győztes!“ N. N.

U. i. „Ha őket meglepni óhajtja, úgy in
cognito jelenjék meg a városban, mire az esti 
órák legalkalmatosbak leendnek. Szállásán biz
tos emberem fog önre várni, kitől a teendők 
iránt bővebb utasítást vehet.“

Vidor’ arczát örömsugár lengte körül, mi
dőn e sorokat elolvasó. — Tehát Mathild öz
vegy, s én nőtlen! — mond önkénytelenül han
gosan ejtve szavait, s aztán hosszas keskeny 
tükre elé állott. Soha sem tetszett annyira ön
magának mint most, s néhány saloni testmoz
dulat után , bájos mosolylyal hajlott a tükör 
felé , mintha mondani akarná: köszönöm, kö
szönöm neked o tükör, hogy képzetemnek eny- 
nvire megfelelsz , te vagy keblem’ legforróbb 
barátja ! Illy költői állapotban le s föl kezde



13^ ?
—  393 —

járni szobájában, egyesegvedül arról gondol
kozván : vájjon nyugalmaztassa-e magát, vagy 
pedig várja be előléptetését a tábornokságig. 
Jó szelleme azt sugta neki, hogy Mathusalem 
bátyánk' életkorára ne igen számítson, s igy 
tábornoksági jogáról mondjon l e ; meg aztán 
olly szép nővel, minő Mathild, sokkal taná
csosabb a békés polgárok közölt letelepedni, 
mintsem őt Eris almájaként harcznokok közé 
dobni. Victor tehát jószellemének sugallatát 
m o s t  az  e g y s z e r  megfogadva, szilárdul 
elhatározá, hogy mihelvest Mathild kezét és 
szivét bírni fogja, magát azonnal nyugalmaz- 
tatja.

III.

A tisztes sillentéssel kieszközlott engede- 
lem mellett Victor még az nap útnak indult. 
Hogy minő bajokkal kellett neki küzdenie a sár
tengeren, fölösleg lenne itt előadni; hisz van-e 
tisztelt olvasóim közölt csak egy is, ki részt 
ne vett volna mártvrságra emlékeztető utain- 
kon e nemzeti szenvedésben? Csak arról szó
lunk tehát, mi Victor viszonyaira szorosabban 
vonatkozik.

Alig hogy elhagyá állomása helyét, s er- 
nyőtlen szekeréről kelettől nvugotig s déltől 
éjszakig bátran tekinthetett, a nélkül, hogy na
gyobb vitézt láthatna magánál — a néptelen 
puszta vidéken; az érdeklstt levelet vette ki 
zsebéből. Dámián halála, vagy inkább Mathild 
özvegysége’ hírén, az első perczekben csak 
vőlegénységről gondolkozhatott. Most azonban 
higgadtabb vérrel akará azt olvasni, s miután
— bővebb megérthetés végett — háromszor egy
másután el is olvasta: következő monológra 
fakadt.

— Talpig becsületes ember vagy, bará
t o d ! — szóla a levél Írójához intézve szavait
— már gyanítom ki vagy, de mégis hálálom jó
szívűségedet; hidd el mihelyest Mathildot nőül 
veszem, nem lesz többé okod kedvesedet tő
lem félteni. — Milly részvéttel van irántam,— 
folytatá, a levél’ íróját mint harmadik személyt 
tekintve — még tanácsot is ad, hogyan lephe
tem meg őket. Oh igen ! Meg fogom őket lep 
ni, tekintélyes állásom, mellyet e kard — itt 
Önkénytelen mosolyra vonultak ajkai — egész 
tiszteletben ta r t , mindenkit elűz Mathild köze
léből , s aztán örökre enyémnek nevezem őt és 
roppant vagyonát! — Itt Victort igen magasra 
ragadta el phantasiája, mellynek röptét gyönge 
toliunk nem képes követni. Hagyjuk hát őt nyar
galni a felhők között, s várjuk, mig hozzánk 
önkényt lebocsátkozik.

IV.
Másfél nap utazott Victor úgy a felhők

közt, mint a sárvonalon, miglen a várost elér
hető. Mondja aztán valaki, hogy az ember nem 
fog ki még az elemeken is , — mennyiben t. i. 
nálunk a sár is egyike az elemeknek; — ő Mat
hild' szerelmében nem kétkedők, s reményei
nek rózsás világában csak boldogságról álma- 
dozolt. Mennyivel szerencsésb az illv ember, 
ki csak szép oldaláról tekinti az életet, annál, 
kit a világ- s emberismeret hideg számítóvá 
tett. Amaz reményben élvezi a boldogságot , 
mit a való nyújt, s ha csalódik, már előbb le
rótta magának a kárpótlást; mig ellenben az, 
kit az élet’ baja megedzett. remény helyett hi
degen számít, s ha a valót vagy egyszer meg
nyerheti, azt csupán munkabéréül tekinti. — 
De ne felejtsük el, hogy kalandot írunk.

Bealkonyodott, midőn Victor a városba 
megérkezett; az est fátvola elősegíté incogni
to megjelenését. Szállásán egy bizonytalan kül
sejű ember várakozott r á , ki a titkolt levélíró’ 
megbízását közié vele, s egyszersmind őt a 
legjobb alkalomról értesítő, mellyben Vinczét 
Mathildnál találhatja.

Rövid értekezés után Victor pipereasztal
hoz ült , honnan félóra múltával en parádé ál
lott fői; csak zsebkendőjének beillatozása volt 
még hátra.

Szerencsétlenségre a köllnivíz otthonn ma
radt ; Victor halálsápadt lön.

— Luczifer, te éltem mardosója ! — kjál- 
ta kétségbeesve — nemde az illatos üveget 
honn felejtéd ?

Szegény inas, most az egyszer valóban 
óhajtóit volna Luczifer lenni, hogy az illatos 
üveget elővarázsolhassa. Jól tudta , hogy neki 
a pipereszerekhez nyúlni sem volt szabad, s 
igy a köllnivíz egyedül ura’ feledékenysége 
miatt maradhatott honn. De nem mert szólani.

— Várj sátán várj!— kiálta dühödten — 
most nem bántalak, mert fői vagyok öltözköd
ve; de készítsd bőrödet, csak a végett sem 
mulatok sokáig , hogy időm legyen téged meg- 
nvuzhatni.

Ez Ítélet kimondása után ököllel fenyege
tőzve hagvá el szobáját, s a megbízott férfiú 
kíséretében Mathild’ laka felé futott inkább mint 
ment.

V.

A háznál mély csend honolt , Dámián u- 
rat a falak is gyászolni látszottak. Victor’ szi
ve úgy dobogott, mint egy vashámor’ kalapá
csa , s vére olly sebesen keringett ereiben. 
mintha gőzerőmü hozta volna forgásba. — Ő 
bekopogott.

— Szabad — hallatszott belül egvhans— 
melly a kopogó’ egész lényét átvillanvozta. ügy 
tetszett neki, mintha sírboltban találná magát,

X
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s Önkénytelen nyitá ki az ajtót, mellyen be
lépett.

Victor szobor le t t ;  szeme hálót, nyelve j 
lakatot kapott, csak az érdemes fülek marad
tak meg eredeti állapotukban.

Mi e rendkívüli meglepetést okozá,az nem 
egyéb volt, mint Dámián urnák zsellyeszékbe 
telepedett ártatlan személye. Előtte — épen 
úgy mint először vala szerencsénk őt tisztelni—— 
terítve volt az asztal, s rajta mintegy jelképül 
virított a kappanpecsenye.

— Ah hádnád ur ! bízom ez féletlen sze
rencse , Máthildkám fiam jőni csák ki , itt fan 
hádnad ur a Victor, mindárt fogjunk et partié 
sak játszódni.

Úgy a hang, és a tört magyar kiejtés, 
mellyen Dámián ur megszólalt, — mert a fó- 
nebbi szavak az ő ajkairól hangzottak, — mint 
a sakkjáték’ említése, nem engedé Victort 
többé kétkedni a felől, hogy Dámián urnák be
cses élő személyét van szerencsétlensége előt
te szemlélhetni. Ismerni kezdé ekkor helyzetét, 
s a megcsalatást, melly által arra jutott. Ha
rag, boszu, megszégyenülés, s más ezekhez ro
kon érzelmek szállották meg lelkét, a szép re
ménytől bucsuzót. Felháborodott kedélye nem 
engedé őt Dámián úrral tovább is együtt lenni, 
s már távozni készült; de ép e pillanatban a 
szoba mindkét ajtaja megnyílt, s mig az oldal
teremből kilépett házinő’ megjelenése egész va- 
rázszsal hatott r á : addig háta megöl Zavari 
Vincze hangja e varázst ép olly hamar eloszlatá.

— Épen két tanúra van szükségem — 
szóla ez szokott üdvezlet után egész hidegvé- 
rüséggel — két tanúra, kik fogadásunk’ tár
gyában— szükség' esetére — leginkább tanús
kodhatnak. Nemde Dámián u r— folytatá a há
zi úrhoz közelítve — mióta hadnagy úrral sak
kot játszott, nem valék szerencsés Önt úri há
zában tisztelni?

— Ön engem rútul kijátszott — szóla Vic
tor, az ámítót tekintetére sem érdemesítve.

— Miért engedé magát illy rútul kijátszat
ni— viszonzá ez, legkevesbbé sem ütődve meg 
a hadnagy’ viseletén.

— Én elégtételt kívánok — szóla a had
nagy, kardjára mutatva.

— De azt már én kívánom előbb — mon- 
dá rá Vincze, kissé komolyan, s elbeszélé a 
házi urnák fogadásukat előzményével és a 
csellel együtt; a fogadás’ elitélésére pedig a 
házinőt kéré fel.

Mathild Vinczének Ítélte meg a húsz ara
nyat , mire Victor szótlanul kezdé azokat az 
asztalon leszámolni.

Dámián ur eszmélni kezde. Vincze' sza
vai sejteték vele a hadnagy érzelmeit neje 
iránt, mi keblét még eddig nem érzett félté
kenységre gyulasztá. Heves véralkatának tüzét

többé nem fékezheté, s azon bátorsággal, 
mellyet az otthonosság kölcsönöz, támadá meg 
hívatlan vendégeit.

— Mit? — szóla felriadva, mialatt arcza 
paprika színre veresült — Hát az uráknak az 
én Mathiklkámra fáj a fogák, s illy gyalázosan 
párírozni az én hászamra , Mathildkámra, s en
gem hálottnak akárni tenni.— Maschir innen a 
húszamból — mindárt kilódulni fiúk — há káto- 
na is há nem is 1

— Csak kevés türelmet kérek Herr von 
Dámián, mig a pénzt fölszedem ; igv ni, most 
már ajánlom magam' — vága közbe Vincze el
nyomott kaczajjal, s aztán távozott.

Victor érzé fegyverét oldala mellett, s 
Dámián úrtól a sértő szavakért minden bizony
nyal elégtételt is kíván , ha hullámzó indulatát 
Mathild egy intéssel le nem csondesíti. Ő szót
lanul távozott.

Hogy mit érzett hazáig mentében, azt csak 
ő mondhatná meg legjobban ; az éj’ sötété nem 
engedi meg nekünk arczárói leikébe tekinteni, 
s csak annyit mondhatunk , hogy lakához érve, 
szobája’ajtaját, ha az tátvanyilva nem leendett, 
bizonynyal berúgta volna, mert abban gyer
tyavilágot nem látott.

— Mi ez ? — kérdé önmagától meghök- 
kenve — szobám’ ajtaja nyitva s benne éji sö
tétség ; ma minden ellenem esküdött. Hé Lu- 
czifer ! -— kiálta teletorokkal — jer csak elő , 
hagyd rázzam meg csontjaidat, mielőtt meg- 
nyuználak.

Az erőteljesen kiejtett szavak elhangzot
tak , s újra néma csend lön. Victor az ajtó'kö
zelében egy felfordult széket talált, azt lábra 
tévé s rátelepedett; e kényelmes helyről még 
többször kiáltá inasa bérmált nevét, de semmi 
zörej vagy hang nem jelenté közeledését.

— Már ez kiállhatatlan ! egy inasnak urát 
ennyire szekirozni pokoli büntetést érdemel ! 
No de nem is szabok én lágyabbat a pokol' 
kínjánál. Jer csak elő , jer jer Luczifer ! — Vic
tor , mert e magánybeszéd az ő ajkairól hang
zott e l , az utósó czímet csak reszketve mond
ható ki felcsigázott dühében.

Perez perez után múlt e l , s Victor hiába 
hívta elő Luczifert; mig végre megunta az il
lést , s magát az ajtó mögött lesbe állítá, hogy 
őt véletlenül megtámadhassa. De ezen vállal
kozása is füstbe ment, mert Luczifer nem jött 
elő. A szükség törvényt ront, — szoktuk mon
dani— s Victor is lemondva minden úri jogról, 
gyertyát készült gyújtani , s e végből a szoba’ 
egyik szögletének tartott.

Midőn a szoba’ közepe táján tapogatózva 
lépdelne, homloka valami kemény tárgygyal 
jött érintkezésbe, melly ezáltal előbbre tola
to tt , de csak azért, hogy újabb erővel lököd - 
jék vissza homlokához ; mi mindannyiszor is-
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mételtetett, a hányszor megkísértő a lépést. 
A hadnagy' idegeit borzalom reszketteté, mi 
annál rémítőbb volt, mert később egy meré
szebb előnyomulás után feje két magvarázhat- 
l an. s ki nem vehető idomú tárgy közé jutván, 
mozdulni sem mert; ha előre nyomult, homlo
kán,  ha hátra tolta fejét, koponyáján trillázott 
a bűvös kalapács. így állott ő egy ideig, mig- 
len önkénytelenül leebb ereszkedve csaknem a 
Tóidig leguggolt. Egy ildomos gondolat-e, vagy 
a félelem, melly az inakat mcggyengíté, szül
te ez eredményt, bajos lenne kitalálni. A le
irt helyzetben tehát Victor mentnek érezvén 
magát a kalapácsoktól, biztosabbnak vélé töb 
bé föl sem emelkedni, hanem kezeit a’ deszká
zatra eresztve, ezek segélyével az ajtót elérni, 
így is lön, Victor megkísértő a négvkézlábjá- 
rást, mellv által veszély nélkül sikerült az ajtó

hoz eljutnia; itt aztán ismét lábakra emelke
dett , hogy azokkat magát az utczára repíthes
s e , hol zsivánv, gyilkos, rablók, s más egyéb 
a lenézett néphez appeltáló szavak’ kiáltásával 
a lakosokat föllázítá. Nagy csoport nép gyűlt 
Össze balták, fejszék, vasvillák, horgok, ru
dak s egyéb lázadási fegyverekkel ellátva.

Victor tapasztalva a nagy részvétet sze
mélye iránt, neki bátorodott, s a seregei szép 
hadirendbe állítván , maga vezérelte szobájáig.

A legközelebb eső lámpás' fénye egészen 
megvilágosítá a szobát, s a talány fejtve lön. 
Rémülve nézte Victor Luczifert—-kinek lábai 
olly rejtélyesen bűvös szerepet játszónak hom
lokán — a boltozat' csillártartó vasán lelógni.

A szerencsétlen inas megunván nyomoré 
életét, ura’ fenvegetődzése elől önfelakasztás- 
sal kívánt menekülni, és — valóban menekült is.

KÜDKEPEK.
MAGYARÁZTA YOUNG.

Szerelmetes olvasónő! Két kép vonja itt 
mindjárt magára figyelmedet, a k ö d k é p  és 
a — f akép.  Az első azt jelenti hogy mit irand 
az utóbbi. Képeket adand az életből, a-mint 
azok ködként fölmerülnek és tűnnek. Röviden 
látok a dologhoz , minden hosszas előszó s be
vezetés nélkül — mert a sok czifra szó nem 
kenyerem. Nem szeretek elöcsarnokoskodni a- 
lázatos, igénytelen előszókkal, kegyes enge-

delmet kérve, vagyis debreczenileg— instálva 
hajnaíszép színed elé bocsáttatásra. A nélkül 
is az az i g é n y t e l e n  szó merő áltatás, hidd 
el szép hölgyem, mert hol illyes igénytelen elő
szóval találkozol, ott rendszerint annál több igé- 
nyeltetik tőled türelem, elnézés és unatkozás’ 
dolgában. Aztán én magyar nemes vagyok, ha 
mingvárt még csak nem is hét szilvafás: s tu
dod szép hölgyvirág, mikép az antichambriro- 
zás az igazi szittyának nem kenyere ; habár a 
tapasztalás, midőn hatalmasok palotáiban a 
nagy ur’ sarujáról padlóra ragadt port sepri 
szét a hajlongó magyar' sujtásos bársonya — 
ha mondom az illy tapasztalás mást l á t s z i k  

, is mutatni , mert az valósággal nem bizonyít e- 
]jjj gyebet, mint hogy a szittyavérnek módnélkül 

i nagy fogyatkozása van már korcs ereinkben. 
Mielőtt mégis képeimet előtted , nyájas 

olvasóm, föl és leködfátyoloznám , illő lenne be
mutatnom magamat. De már erre sincs szük
ség, mert arczképem , melly még meg sem szü

letett iratom’ homlokán figurái, eléggé beszél 
helyettem. Ez elég világosan mondja, hogy 
fiatal költő , és igy szegény költő , tüzes költő , 
arrogáns költő, magamat legelső genienek kép
zelő költő vagyok. Épen azon perczben rajzol
taiéin le magamat , a mint agyamban egy py
ramidalis költőiségü gondolat támadván, kirú
gom a széket magam alól, mutatóujjamat hom
lokom’ búbjára illesztem , szemeim majd kidü- 
íyednek a nagy folfödözés fölötti örömben, és 
diadali állásba téve magam, mintha monda
nám: ide ti magyar költők valamennyin, a ki 
lelke van ! felkiáltok : megvan ! évQrjxu.

Hogy arczképemmel magamat ekkép avant 
la lettre dicsőítem , azon nem fogsz csodálkoz
ni , tudva hogy ez most átalános divat. Mai vi
lágban ugyanis előbb készül el az iró arczké-
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pe , mint első rósz verse a divatlapok’ vala
melyikében megjelenik, úgy hogy maholnap 
épen nem lesznek újságok az illyforma mühir- 
detések: ,,Épen most jelent meg N. N. arczké- 
p e , ki a philosophiából repetito examine kike
rülvén , napokban teendi első próbaverselését 
egy epedő sonettel a holdvilághoz, mikor épen 
elfogy.“

Én azonban egy lépéssel még tovább me
gyek. Egyúttal megírom saját biographiámat, e 
részben azon szemtelenségi érdemet vindicál- 
ván magamnak, hogy ezt eddig mások még csak

t i t o k b a n — legfoleób az illető szerkesztő' 
tudtával cselekedték.

Az én bölcsőm nem rengett pompás palo
ták’ biborfüggönyei mögött. Apám szegény fa
vágó, s anyám ennélfogva szegény favágóné 
vo lt ,— Árva vármegyében. Ha azonban az a- 
nyagi, vagyis pénzbeli áldás nem hullott is man
naként árva fejökre, annál dúsabban árasztá 
rájok az ég a szent házasság’ áldását, hét ne
veletlen gyermek alakjában, kiknek legidősbike 
tíz , legifjabbika hét éves volt. Képzelheti ol
vasó , milly irigylendő sorsa lehetett egy illy 
hétfejü áldás alatt nyögő árvái favágónak.

A legfiatalabbik gyermek én valók.
Épen beköszöntött az éhség, s con amo- 

re pusztított a téjjel mézzel folyó magyar Ká
naán’ felső vidékén. Eleinte koplaltunk, azután 
éheztünk. Azonban ámbár az ember, kivált a 
szegény ember mindent kénytelen megszokni, 
az éhséggel sehogysem tudánk megbarátkozni, 
ámbár benne születteténk és nevelteténk.

Nyakunkra nőtt a gyomorkín.
Szükség törvényt ront — mondja a példa

szó. Nálunk ellenkezőleg történt, t.i. az éhség 
helyreállíttatá velünk a természet' azon örök 
törvényét, melly a legnagyobb változatosság 
között is örökké egyenlőségre törekszik. Onnan 
hol n i n c s ,  kivándoroltunk oda hol van.  A 
sovány földet elhagyók — hogy keresnénk kö
véret, minőben Magyarország olly gazdag. És 
eljutottunk Pestre, hol ha a föld tán soványabb 
is, de a falatok annál kövérebbek, úgy hogy 
még az ingyenélők is mind csupa kövér fala
tokban részesülnek.

A kilencz tagú családból, fájdalom, csak 
hárman értük el életben a fővárost, ö t  test
vérem viszontagságteljes zarándoklásunk köz-

---------------------------- i— ------------------------------------------

ben elköltözött ama boldog hazába, hol nincs 
többé éhség, sem szomjúság! A hatodikat em- 
berszerető irgalom vette gyámsága alá útköz
ben. Nagy nyomorban érkeztünk meg.

, Azonban a sors nem igen látszék kedvez
ni a fővárosban sem. A helybeli napszámos a- 
ristocratia a munkás de nyomoru külsejű indi- 
genát mindenünnen kiszorítá, s számára csak 
silány hulladéka maradt a zsíros munkakereset
nek.

A sors intése volt, hogy úgy legyen , — 
a sorsé , melly megszánó egy becsületes sze
gény nyomorát.

Apám üres idejét rongygyüjtésre fordítga- 
tá. Ebből is pénzelt valamit. Ki hitte volna , 
hogy a rongyok közt kincs rejtőzzék számunk
ra. Pedig úgy lön.

Egy kora reggelen rongyszedés közben 
megcsendül a vashorog az öreg’ kezében. Fi
gyelmes lesz, vigyázóbban keres — s ime egy 
pénzes erszényt von elő , mi alkalmasint más 
fényesb helyre volt szánva, mint oda, hol ta
láltatott. Ki irná le az öreg rongyszedő örö
mét !



HETI SZZMLE.
zongora' fejdelme 

nincs többé falaink 
közt. A múlt csütörtö
ki gőzössel visszatért 

Bécsbe. Itt csak a 
nagyszerű emlék ma
radt, de melly élni fog 
mindenha , mert az a- 
lap, mellyre épült, nem 
mot ittléte' utósó nap

jairól, mellyek, mint az előbbiek is, megannyi 
diadalünnepek voltának. Egyfelől a humanis- 
mus ünnepié diadalát Lisztben mint nemeskeb- 
lü hazafiban, másfelől a zeneművészet ülte ün
nepét hangversenyeiben. Vegyük rendre mon
dandónkat.

Legelőször is Liszt Ferencznek azon leve
lét igtatjuk ide, mellynek kíséretében a nem
zeti conservatorium' számára adott hangverse
nyének jövedelmét, hangászegyleti elnök m. gr. 
Zichy Manó urnák megküldé, s melly igy hang
zik. „Méltóságos gróf! Áthatva egy, Pesten fel
állítandó nemzeti conservatoriumnak hasznossá
gától, sőt meggyőződve annak szükségéről i s ; 
e részbeni jó szándékomat jelenlegi rövid itt
létem alatt legalább bebizonyítani kívántam. En- 

}c> nek következtében (fönlartván magamnak azon 
jogomat, miszerint más alkalommal e czélra 
többel és sikeresbet tehessek) fölkérem mél- 

y f  tóságodat, mint a hangászegylet’ választoltsá-

■ .
gának elnökét arra, hogy az ide mellékelt 1057y2 
ftot általvenni és azokat amaz 1377 pforintok- 
hoz, mellyeket hat év előtt szinte e czélra szen
telni szerencsés valék, hozzá foglalni és biztos 
helyre (kamatra) kiadni ne terheltetnék; melly 
egyesített összegnek egész és minden kamatai 
addig, míg a nemzeti conservatorium felállíttat
nék, a most már fönálló énekiskolára fordíttas- 
sanak.

Melly ebbeli kívánságom’ nyilvános kije
lentése után méltóságodnak szives jóvoltába 
ajánlott minden tisztelettel maradok méltósá
godnak kötelezett szolgája“ Liszt.

A polgárőrhad' nyugdíjintézetének javára 
bejött Öszveget pedig e lapok’ szerkesztője kül- 
dé el azon őrhad’ őrnagya t. Nádosi úrhoz, kö
vetkező levéllel: Tisztelt honfiak! Kimondhat- 
lan Örömemre szolgál azon ezerhuszonöt forin
tot önöknek átküldhetni, mellyet hasonlíthatla- 
nul nagylelkű L i s z t  F e r e n c z ü n k  a pesti 
magyar polgárőrsereg’ nyugdíjintézete’ tőkéjé
nek gyarapítására kezemhez küldeni szíveske
dett. Hahogy csekély befolyásom a nagy Mű
vész' fejdelmi jótékonyságának netán némi i- 
rányt lüzhete ki e jelen alkalommal : legyenek 
meggyőződve kegyetek, mikép mindenkor örö
memre szolgáland emberbaráti nemes czéljait 
egy olly érdemes polgári testületnek előmoz
díthatni , melly annyi dicséretes példáját adja 
felébredt nemzetiségének, hogy őt mindenben, 
mi szép és hasznos, őszinte közremunkálódás- 
sal elösegítni legszentebb polgári kötelességé-

mulandó. De adjunk szá
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nek tartandja Önök’ tisztelő honfitársa Petriche- 
vich Horváth Lázár.“

E levelek után, mellvek megannyi okiratai 
Liszt’ magas nemeslelküségének, csupán egy
szerűen megmondjuk még, hogy bucsuhangver- 
senyét is, múlt szerdán estve a nemzeti szín
házban, jótékony czélra jövedelmezteté, ajose- 
phinum ez. árvaház’javára, és hogy távoztában 
ezrek meg ezrek’ áldáskivanása kiséri őt.

A tiszteletére adott ünnepek közöl a Gyül>- 
de által rendezett fényes lakomát nem említők 
még. Ez egyike volt a legpompásabbaknak s 
Budapest’ föurainak színét egyesíté. A számos 
áldomások közöl ime Liszté, mellyet a Gyül- 
deelnök ő migának őt mint hazafit éltető áldo
mása után mondott : ,,Uraim! Nagy megtisztel
tetésemnek veszem, hogy illy jeles körben any- 
nyi nagy tekintélyek közt jelen lehelni szeren
csém van; s különösen hízelgő reám nézve ép 
azon szempontból ismertetnem el, mellyből ez 
egyesület’ elnöke rám vonatkozó szavaiban ér
deklett. Igen! ez szűk körömhözi működéseim
nek nem dicsérő elismerése, hanem törekvése
imnek czélja, jutalma. — Én e honban Sopron 
vármegyében egy faluban születtem, s mint sze
gény gyermek e hon’ fiai’ segítségével a kül
földre jutottam, a hol is mindig azon érzelem 
vezette minden lépéseimet, nehogy hazámnak 
szégyenére váljak.

Minden forrásban fekszik egy erő ... egy 
áldás . .  és e hon, milly dús az illy források
ban ! — A művészet’ forrása bármilly csekély 
fejleményü legyen e honban még, de meg fog 
az nőni, fel fog duzzadni, s óhajtóm, hogy ne 
legyen soha romboló ár, hanem legyen szor
galommal szabályozott folyama magasztos esz
méknek, millyet csak egy illy legszebb érzel
meket magában tápláló nemzet alkothat .. A 
művészet a maga összeségében, viselje bár az 
magán a hang, szin vagy a betű’ alakját, min
denkor zászlóvivője a szellemi elvnek, a melly- 
nek olly átalános, oily nagy befolyása van. el
hajtom, hogy e szellemi elv’ forrása e hazában 
legyen patakká, a patakból folyóvá, melly soha 
túl ne áradjon partjain, és ha mégis túláradna, 
soha ne váljék rombolóvá, de termékenyítővé-“ 

Mielőtt Liszt távozott volna , óhajtván hal
lani Erkel Hunyady Lászlóját, az múlt szer
dán délben, rendes világítás mellett s costum- 
ben adatott elő az ő kedvéért. A művész’ nyi
latkozata a zenemű felől a legkedvezőbb volt, 
s remélhető mikép annak illy zenei nevezetes- 
séggeli megismertetése csak kívánt sikerű le
het, annak a többi Europávali bővebb mégis 
mertetésére nézve.

— Következő tudósítást, s illetőleg ő fens. 
I s t v á n  főherczeg’ lelkes magyar levelét Mát- 
ray Gábor u r , mint a képcsarnokegylet’ titok- 

(TJ noka’ szívességének köszönjük. Ő cs. k. fens.

I s t v á n  főherczeg s Csehország' kormányzója 
a nemzeti képcsarnok’ érdekében nmltgu Szék
helyi Majláth György országbíró ö excellencziá- 
jához, mint az említett képcsarnokot alakító 
egyesület föpárlolójához következő nagybecsű 
magyar leiratot méltóztatott közelebbi napok
ban bocsátni. ,,Nagyméltóságu országbíró u r ! 
— A legtisztább örömérzést támasztá keblem 
ben nagyméltóságod, mint a József nádor' nem
zeti képcsarnokát alakító Egyesület’ pártfogó
jának s az egyesület’ több jeles tagjainak múlt 
tavaszhó 1-ső napjáról hozzám intézett becses 
levele, mellyben említett képcsarnok’ fölállítá
sára lett egyesülésükről értesítvén, ezen ezéf 
eszkozlésébeni részvételre engemet is felszó- 
lítnak. Ha valakinek, nekem akár mint fiúnak, 
melly nevezetben méltán éltem' legfőbb boldog
ságát találom fel, akár mint ollyannak, ki e hon
ban több éveket töltvén, mind a gyönge kor 
édes Örömiben, mind az élet' komolyabb ré
széhez megkivántató ismeretek megszerzésében 
leginkább itt részesültem, bizonyosan legtöbb 
okom van, egy illy közhasznú s a művészet 
egyik legjelesb ágának e nemzetnél is minél 
inkább meghonosítására ezélzó intézel’ létrejöt
tén szivem' mélyéből örvendeni, melly őszinte 
örvendezésemet növeli annak tudása, hogy e 
szép czélt olly férfiak támogatják, kiknek te
kintélye, hazafiui lelkülete, s erélyes buzgósá- 
ga a kedvező eredményről már előre kezesked
nek. — Fogadják mind nagyméltóságod , mind a 
tisztelt egyesület többi tagjai legszivesb köszö- 
netemet becses bizalmukért , mellyel alkalmat 
nyújtottak, hogy ezen előttem olly sok tekin
tetből érdekes intézet létrehozásánál, mellyre 
150 pengő forintokat a legteljesebb készség
gel ide zárok, a tisztelt egyesület, úgy töb
bek által mutatott készségben én is részesül
jek ; fogadják azon őszinte óhajtást: hogy ne
mes törekvésüket, annak boldogító édes érzé
se mellett, egyszersmind a legdúsabb süker ju
talmazza. Egyébiránt állandó, igaz , és meg
különböztetett hajlandósággal maradok stb. 
I s t v á n .

-— Ó fenségének iménti adományán kívül 
ő fens. F e r e n c z  K á r o l y  fhg k é t s z á z  
ezüst ftot méltóztatott a képcsarnok pénztárá
nak kegyelmesen beküldetni, jeléül azon ma
gas figyelmének, mellyel e nemzeti vállalat 
iránt viseltetik.

— Az adománypénz, mellyet barátai Szent- 
péterynk' számára gyüjtének, napokban egé
szen átadatott a művésznek, mint azt az előt
tünk fekvő sajátkezű nyugtatvány bizonyítja. 
Az egész öszveg 196 ezüst ftra s 3 db arany
ra megy. Csekély öszveg az igaz , de meg va
gyunk győződve , mikép nem az adomány , ha
nem az adakozók’ érdemméltányló megemléke
zése az, mi e gyüjteléknek a művész előtt be-
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eset ad. Mint a nyugtatványból is értjük, Sar- 
kady János ur‘ fáradozásinak köszönhetni ez 
egész öszvegecskét legnagyobb részben., mi 
már csak azért is méltányló elismerésre érde
mes, mert a művész iránti önzéstelen tisztelet 
s vonzalomnak a fáradozó’ részéről szép tanú- 
jele. Hogy a végeredmény illy sokára húzódott, 
annak nem annyira hanyagság , mint azon ne
hézség mondatik okának lenni, mellyel az ivek’ 
tartalmának beszedése , mint tudjuk , rendesen 
járni szokott.

— A kassaiak' számára, kiket a minapi 
tűzvész olly szomorúan meglátogatott, adako
zásokra szólíltatik fel a közönség Szerkesztő
ségünk is szívesen fogad el s szállít rendelteté
se' helyére adományokat. A magas példa már 
adva van, uralkodó fejdelmünk ő felsége a tűz
vész’ első hírére 1000 pftot külde a károsultak’ 
számára. Kövessük, kiki tehetsége szerint a 
magas példát, s a  nyomor' fiain jócskán segít
ve leszem

— Török János u r , a gazdasági egylet’ 
előadója felszólítja a magyar gazdákat, hogy 
miután a német gazdák’ gyűlése s terményki
állítása idén szomszédunkban Griiezben tarta- 
tik, használják a közelségi alkalmat s küldje
nek a kiállításba termény mutatványokat, ek- 
kép mind Magyarhon' e részbeni megismerte
tését némileg is eszközlendők x mind hasznos 
eredményű felszólalások s vitatásokra nyújthat
ván alkalmat. A felszólítás czélszerü voltát bi
zonynyal belátandják gazdáink, s nem engedik 
azt eredmenytelenül elhangzani.

— Emmerling ur hirdeti, hogy új ven
dégfogadóját saját házában, (az eddigi Nákó- 
ház) jövő Szent Mihálykor fogja megnyitni. E- 
gyike lesz ez a legnagyszerűbbeknek, 120 
szoba, 4 terem, 1 reggeliző erkély, 2 étterem 
lesz benne. Czime: I s t v á n  f ő h e r c z e g  hez 
leend, s a szobák legnagyobb részéből az új 
lánczhidra lesz a kilátás.

— Ad vocem lánczhíd. A B. H. e híd’ é- 
pítése iránt keringett, s hírlapokba is csúszott 
híreket — pletykáknak nevezi őket — czáfol- 
ván, egyszersmind értesít, hogy Clark ur nem 
sokára Pestre érkezendik, s vele a hídhoz ké
szült lánczok első szállítmánya. A híd mun
káiban összesen 600 ember dolgozik , s az any- 
nyi nehézséget nyújtott harmadik kőoszlopból 
már csak 10 láb hiányzik, hogy a mostani víz
állásig feljusson.

— A díjlövészet — írja a P. Z .— mely- 
lyet a czéllÖvésztársaság a nádori örömünnep
kor rendezni szándékozik, igen fényesen fog 
kiütni. Mindjárt az első tanácskozatkor 200 
pft íratott alá. Ez öszveget 1000 pftra remé
lik növeszthetni Jutalmak 16 aranytól kezdve 
lesznek lefelé, sőt számos apróbb jutalmak is 
egy tallér értékig, gyöngébb lövészek' buzdí

tására. E díjlövészet alkalmasint 3—4 nap tar- 
tand, s kétségkívül közel s távúiból, Bécs és 
Graczből lesznek vendégei. A fő- s allövész- 
mesterből álló küldöttség már kikéré főudvar
mester gr. Festetics ő excja’ közbenjárását az 
iránt, hogy nádor ő fensége ez ünnephez en
gedélyét adni méltóztassék.

— Ugyanazon lap kél hazánkfiának Pes
ten mulatásáról tesz említést, kik hazájokat 
már jégóta nem látták. Egyik egy jeles cs. k. 
tengerésztiszt Kehrer József ur, egyike a ten
gerészeméi levő négy magyarnak. Másik gyógy
szerész Pap ur , ki hosszasb ideig lakott Észak- 
amerikában, s egy ízben azon haszontalan 
pletykahír' czéltárgyául is szolgált, mintha ő 
és Sobri egy s ugyanazon személy lettek vol
na. Pap ur csak rövid ideig szándékozott itt 
mulatni.

— A Spiegel következő furcsán különös 
tényt közli: Dr N.. Pesten a Leopoldvárosban 
levelet írt Dr Sp..nek a Józsefvárosban ugyan
csak Pesten f. hó’ 6-kán, s postára tévé. A le
vél pontosan megérkezett, ugyanazon hó’ 12- 
kén. Tehát egyik külvárosból a másikba h a t  
nap kivántatott! — Ehhez nem kell commentár 
mondaná valaki. Ez idő alatt körülbelül párisi 
barátinkkal válthatnánk levelet.

— Am. kir. egyetemben f. hó’ 9-kén ig- 
tattaték hivatalába a hittani kar’ újonkineve- 
zett igazgatója ft. Fogarassy Mihály u r , nvá- 
radi latin szertartásu kanonok. A beigtatói tisz
tet Fabini Tófor ur végzé. A szokásos igtató s 
beköszönő beszédek magyarul tartatlak, mi bi
zonyítja, hogy nyelvünk’ élő szelleme már az 
egyetemben is honn van.

— Művészeti újdonságok közöl említendő, 
hogy Casagrande Márk szobrász- Esztergomban 
hozzá fogott az ottani új főegyházat díszítendő 
4 evangélista’ faragásához. E szobrok’ min- 
denike 3\  öl magas lesz. A pesti új egyház é- 
pítéséhez úgy látszik tán az együttlevő pénztő
ke csekélysége miatt nem mernek erélyesen 
hozzálátni. Pedig mi, s velünk legtöbben azt hi
szik, mikép az építés körül mutatkozandó élénk
ség a legbizonyosb ösztönül szolgálna újabb, 
gyorsabb, szívesb adakozásokra.

— Szomorítólag hat minden jobbérzetü 
kebelre koldulni látni fővárosunk’ utczáin azon 
szerencsétlen würlembergieket, kiket egyes ra
jongók’ meggondolatlan ábrándozása aranyhe
gyekkel kecsegtetve megfosztott hazájoktól, a 
nélkül hogy helyette újat adni tudna. Hány bé
kés jámbort nem taszíta már nyomor és ínség
be — nálunk és máshol — egyes zavart agyú- 
ak’ idétlen fanatismusa ! S nem menthetlen bün-e 
visszaélni hiszékenységével az együgyü népnek, 
s száz meg száz család’ békés polgáréletét illy 
könnyelműen aláásni!

— Egyik lap zálogházak mellett agitál,—
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mert a szebeni szászok is zálogházat nyitottak. 
Talán jobb volna csak a takarékpénztárak mel
lett maradnunk, mert véleményünk szerint sok
kal jobb, ha zálogházra nem kell szorulnunk, 
ez pedig takarékpénztárak által eszközöltetik. 
A záloglás kór, s a takarékpénztár praeservati- 
vum e kór ellen.

— Múlt hóban büntetéspénzül több mint 
300 pft jött be. Igen szép statistikai adat a fő
városi lelkismeretesség' állapotához 1846-ban, 
mert e pénz, rendőrség’ utján, hamis mérté
kekért szedetett be. Állapotunk mégis jobbnak 
mondható az eddiginél, mert legalább most j ó- 
t é k o n y  c z é l r a  c s a l n a k  azok, kik azt ed
dig saját zsebük' hasznára büntetlenül tevék.

— Az elgázolások bér- és más kocsisok 
által ismét napirenden vannak. Az újdonságro- 
vatok' majd mindenike folyvást közöl illy sze
rencsétlen eseményt. Vájjon mindé felszólalá
soknak, mindé szomorú példáknak miért nincs 
mégis kívánt sikere? miért marad minden foly
vást a réginél? A feleletet, mellyet e kérdé
sekre kapnánk, gyanítjuk, a sok törvényfölötti- 
ség,kiváltság. Csak félünk, e mentség nemegy 
kiváltságos elnézésnek szolgál bűnös köpenyül.

— A nemzeti casino’ termei utóbbi idők
ben gyakrabban használtattak lakomák s egyéb 
ünnepélyekre, mik némi részben tán politikai 
színezettel birtanak. Ámbár a casinotársaság 
maga, mint társaság, azért, mert az őt az iránt 
annak rendi szerint megkeresőknek épen üres 
termeivel szolgálni szives, ez által azon bár- 
milly színű ünnepélyek' részesévé nem válik, 
jónak látta mégis ezentulra termeinek illyetén 
kikölcsönzését a rendes igazgató választmány 
véleménye s engedélye alá helyezni.

— A Nemzeti újságban olvassuk : Brez- 
nóbánva vidékén rablóbanda tanyáz, melly je
lenleg már 11 főre nevekedett. Előbb csak é- 
lelmi szereket rabiának, most azonban a leg
vakmerőbben támadják meg az utasokat s fu
varosokat, s mindent, mit náluk találnak, zsák
mányul a hegyekbe viszik. (Ez is magyarul 
van?) Legközelebb 3 ezen rablók közöl 9 bá
nyászt támadott meg, s egyikőjüknek (ez is 
grammatice van?) fegyverét vevék el, de a bá
nyászok’ egyike (már mért nem egyikője?)  
lőtt, s egy rabló nehéz sebet kapott stb.

— Érdekes, sok költői erőt, szép roptü 
! phantasiát tanúsító költemények jelentek meg

nem rég B a k o d y T ó d o r  fiatal költőtől. Sza
badjon a derék dalnoktól remélnünk és meg
várnunk, hogy lantja' énekét ezentúl a teuton 
helyett hazája nyelvén — magyarul fogja tol
mácsolni. Hazánknak nem csak szívben s lé
lekben, hanem n y e l v b e n  is m a g y a r  jeles 
férfiakra még mindig igen nagy szüksége van.

Franczia nyelvtanaink’ számát Le- 
mouton ur egy igenigen ajánlatossal szaporítá.

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

L. ur nyelvtanát a legújabb, s az eddigieknél 
sokkal czélravezetőbbnek átalánosan elismert 
Jacotot-féle rendszer szerint készíté, úgy pe
dig , hogy azt bárki, tanító nélkül is sikerrel 
használhassa. Lemouton ur több évtizede hogy 
nyelvtanítással foglalkozik fővárosunkban , s ez 
nem első fr. nyelvtan, mellyet világ elé bocsát, 
s igy azt hiszszük, neve már elég kezesség ar
ról , mikép könyve, mellyet a közönség’ hasz
nálatának általad, feladata s czéljának teljesen 
megfelel, s ajánlásunkra egyátalában nem szo
rul. A könyv mácsai s kisoroszi Csernovics Ar
sen urnák van ajánlva. Ára ?

— A vidéken is merül föl egyegy irodal
mi , habár többnyire csak ephemer tünemény
ke. így Debreczenben Jakó Páltól egy dráma 
adatott ,A sz í nés z - nő '  4 fi vb. és pedig si
kerrel. Ungvárott hasonlókép adatott egypár 
új eredeti dráma, F e k e t é k  és K i s k i r á l y  
czimüek, de ezek nem valának szerencsések a 
közönség tetszését megnyerhetni. A nemzeti 
színházban éhét’ folytában semmi újdonság nem 
adatott.

— Ad vocem színház. Szemleirónak rósz 
névén vétetett, hogy egyik minapi czikkében 
a nemzeti színházi hivatalos jelentéseknek nem 
hinni bátorkodott. Igazat szólva, midőn ezt 
hallók, a mesebeli molnár jutott eszünkbe, mert 
hiszen sokkal nehezebb föladat volna olly na
pokat kimutatnia a neheztelő tisztelt illetőknek, 
midőn valamelly darab a hivatalosan hirdetett 
napon csakugyan előadatott, mint nekünk a 
számtalan elhalasztásokat, körülmények és aka
dályok miatti változásokat összeszámolnunk, 
mellyek miatt azon hirdetések, mellyekről a 
kérdéses esetben szemleiró szólt, hitelüket 
úgyszólván egészen elvesztették, s mellynek 
legeslegújabb példájául a Négy Haymonfi,múlt 
szombatról, mikorra hirdetve volt, ismét to
vábbra halasztalott. Hiszen ,,a k ö r ü l m é 
n y e k  és  a k a d á l y o  k“at — a közajakra ju
tottakat— nem szemleiró födözte föl. Talán ta- 
nácsosb volna tehát, minden tisztelettel legyen 
mondva , tamáskodásunk' okadatolásának sür
getésével fölhagyni, mert félek hogy az nem 
a sürgetők’ kívánsága szerint fogna kiütni. E- 
gyébiránt szemleiró Ígéri, hogy ezentúl a nem
zeti színházi hivatalos jelentéseket még akkor 
is csalhatlanoknak fogja tartani, ha azok,,kÖz- 
b e j ö t t  a k a d á l y o k  s v é l e t l e n  k ö r ü l 
m é n y e k “ miatt valamikép megváltoztattatná
nak is.

De már eleget is csevegtünk mára, — te
hát viszonttalálkozásig, tisztelt olvasóvilág!

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.

--------------------------
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A SZÍV’ VILÁGÁBÓL.

VI. SZERELEM ÉS ÉRZÉKISÉG.
(Folytatás.)

Az érzéki ösztön nem mindig viseli 
magán az állatiság’ bélyegét. Az emberi 
természetben nem ritkán olly nemes ala
kot vesz az föl, hogy csak az emberismerö’ 
fürkésző tekintete képes azt a valódi sze
relemtől megkülönböztetni.

Ez az eset néha már akkor, midőn az 
mint ösztön nyilatkozik, s földi természe
téből titkot nem csinál. Legyen, hogy té
ged legközelebb érzéki vágy csatol egy 
női lényhez. De az, hogy épen öt és nem 
mást választál, nem volt csapán érzékiség. 
Szivednek is voltak követelései, miket e- 
gészen nem mellőzhetik Te ember vagy s 
emberi érzettel bírsz; tehát, föltéve, hogy 
nem vagy épen minden műveltség’ híjával, 
még egyéb másra is tekintettel kell len
ned, kedélyedre még más egyébnek is szük
séges hatnia, mi szellemibb, nemesb. Av- 
vagy lehetséges volna, hogy e bájló ter
met, e lelkes szempár, e bűvös mosoly, e 
szelíd jóság téged egészen hidegen hagy
jon, ha mindjárt nem érzenél is magadban 
szükségleteket, miket azok kielégítni ké
pesek. Nem önt-e mindez egyszersmind 
jobb érzelmeket beléd? Nem vonzana-e 
semmi jobbhajlam a nőhöz, ki lényét ne
ked egészen átadja? Átalában lehetö-e, 

^  hogy a természeti ösztön a müveit ember- 
J v  ben a lélek és szív’ egy és más szép vo

násával ne páruljon, miről a műveletlen mit 
sem tud?

És ezen utón képződhetnek szövetsé
gek, mellyek igen tartósak és gyöngédek, 
ha máskülönben az egyesültek a magukrai 
szükséges figyelmet el nem hanyagolják s 
nem engedik kihűlni azon törekvést, hogy 
egymásnak érdekesek maradjanak s mind 
újabb meg újabb érdekes oldalt tüntesse
nek föl. Különösen fontosak az Hlyekre 
nézve a gyöngéd figyelem (delicatesse) s 
folyvást haladó szellemmiivelödés.

Néha a képzerö’ segélyével is nemesb 
alakban tűnik föl az érzéki ösztön. Első 
ébredése, legalább olly kedélyeknél, mely- 
lyek’ ártatlanságát még a csáb és szemte
lenség’ mérge nem érinté, egy határozat
lan vágyban nyilatkozik, melly önmagát 
sem érti — de szelíd, csöndes és tiszta, 
mint minden, melly a természetből fakad; 
egy fájón édes óhaj, ifjúi vidorságtól ki
sérve, melly tárgyát még nem ismeri. A 
phantasia adja rá saját színeit s ezer regé
nyes álmakra nyer belőle anyagot és al
kalmat. Mielőtt a vágy érthetőbben nyilvá
nulna, a szép képek, kívánságok és remé
nyek’ egész serge csatlódék hozzá, úgy
hogy midőn az egyszer valóban léteit 
nyert, eredeti természetét alig lehet többé ' 
rajta fölismerni. Nem érzéki izgalmak, ha- < 

1 ^
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nem ama regényes álmák, ama szellemké
pek, vágyak és remények azok, miket ifjú 
és leány kergetnek. Ok nem tudják, melly 
kútfőből fakadnak ezek s honnan nyerék 
életüket. Elpirulnának vagy undorral for
dulnának el, ha figyelmessé tennök rá ö- 
ket. Vajha e csalódás folyvást tarthatna : 
mennyi szép és boldogító szövetség fogna 
ez utón köttetni!

Ne kárhoztassátok őket, a boldogo
kat, kik illy ittas elragadtatással csügge- 
nek egymáson, kik’ számára a világ csu
pán virágokat nyújt s kik olly édes rajon
gással és olly magas lelkesedéssel néznek 
a jövőnek eléje. Az ö szivük bizonynyal 
tiszta : ők nem tudják, mi történik velük. 
Phantasiájok’ teremtményei lengenek előt
tük : azt hiszik, sziveik’ kölcsönös birto
kában létezik a z , mi csak képzeletükben 
él. De szánjátok meg őket és intsétek ó- 
vakodásra. Egyszer csakugyan le kell a 
fátyolnak hullani. Egyszer csakugyan vé
get vet a való a phantasia’ vidám játéki
nak, s a megcsalattak’ szép egét szétrom
bolja. Egyszer meg kell tudniok, milly in
gatag alapon állt minden építményük.

De mindezekből ne következtesse va
laki, hogy tehát amaz érzetek az igaz sze
relemre nézve igen magasak s hogy min
dig ábrándosak. Ennek is megvannak ké
jei, magasztaltsága, s ezek sohasem sugár- 
zanak szebb fényben, mint az ifjúság’ é -  
letvidor éveiben. De nem ama tisztátlan 
forrásból merítvék ezek, s nem a képz- 
erö’ csalódásai tartják főn őket. Tisztán s 
zavartalanul az emberi természetből foly
nak, valódi igazvoltuk mindinkább bebizo
nyul, s soha nem enyésznek el. Tündöklő 
csillámukból veszíthetnek ugyan valamit: 
de a helyett benső életük annál eröteljesb 
leszen.

Azonban, habár amaz ábrándozó ál
mák és remények soha el nem oszlanának 
is, ha a phantasia’ színei soha le nem tör
lődnének s a képzerö soha ki nem fáradna 
is új alakok’ elövarázslásában : ekkép tá
madhatna ugyan gyöngéd ragaszkodás, de 
szerelem sohasem. Azon szükségérzet, egy

másé lenni, egy létellé egyesülni, a termé
szet által kell hogy teremtessék, azt sem
mi csalódása a képzeletnek elő nem idéz
heti. Aztán azon álmák és reményekben, 
minthogy alapjokban érzékiségből szár
maznak, még sok önösség van, mi a sze
relemmel össze nem fér. Igaz hogy később 
csatlódhatik hozzá szerelem, kedélyrokon
ság szorosbra fűzheti a kötelékeket : de 
ez egyfelől esetleges, másfelől pedig a sze
relem’ eszményi lénye ekkor sem fogna 
eléretni.

Az is nem ritkán megtörténik, hogy 
az, mi eleinte nem volt egyéb mint puszta 
érzéki ösztön, később valami jobbá válto
zik. Az örömek’ közös érzete a kedélyek
ben is bizonyos közösséget hoz létre. Egy
más’ nézletében magasb tetszést találunk, 
mert együtt valánk boldogok. Emlék és há
la lekötik a szivet. Sőt egy időre nélkülez- 
hetlenné válhat illy pár egymásnak, s az 
cgyüttlétben olly kéjt élvezhet, melly a 
szerelemmel egyfokú. Csak nyers kedélyek 
változtatják untalan élveik’ tárgyát, feled
ve jövő perczben, kit imént szerettek. Mü
veiteknél már a gyöngédérzet tiltja azt, 
még inkább pedig a finomabb rokonszük
ségletek, mik bennük fölébrednek. — Mü
veit emberek közt akkor is tiszteltetnék a 
házasság, ha szerelem nem léteznék, s ha 
azt polgári viszonyok s nevelési érdekek 
nem parancsolnák is. A legtöbb házassá
got az érzéki kéjnek illy utóérzete tartja 
főn, melly elöhaladtabb korban is gyakran 
fölföldereng a rég letűnt múltnak árnyi- 
ból, és egyesülve a szokás’ hatalmával, 
sors’ közösvoltával s kölcsönös segélylyel, 
a kedélyek közötti cdes összeköttetést fön- 
tartja.

De ba ez összeköttetés magára ha- 
gyatik, ha más kötelék nem tartja szoro
san : idővel el fogja az veszteni érdekét. 
Legtöbbet itt a phantasia tesz; de ez igen 
is hamar szokott helyet adni a meztelen 
valónak. Aztán az álmákat is könnyen 
megunjuk, ha foglalkozások s tapasztala
id ba bonyolódtunk, minők a házi életben 
előfordulnak, s hol olly gyakran kell ko-
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moly és sötét gondokkal kiizdenünk. Ehhez 
járulnak a kölcsönös önösség’ egybeiitkö- 
zése i, mellyek sokkal hevesb érzelmeket 
keltenek föl, mint a gyöngéd- s hálaérze
lem. Innen van, hogy a legtöbb házasság
ból nem sokára alig marad főn egyéb, 
mint a polgári összeköttetés.

Azonban az illy házasságok igen tar
tósak lehetnek. Ha még más valami iscsat- 
lódik hozzájok, mint például szép külső, 
érzék vagy phantasia’ ingerei, mellyek u- 
gyan hamar elvirulnak, kellemes viselet,

I szellemdus társalgás, müveit értelem, szív
jóság, félreismerhetlen jóindulat kifejezés
ben és viseletben, vidám kedély, éberkép- 
zeleterö, kivált pedig a nemi jellem’ tiszta 
vonásai : akkor e szövetségek idővel szí
vélyes háziasságba mennek át, de a melly 
mégis messze marad a szerelemtől. Egy- 

j más iránt nagy figyelem és gyöngédség
gel viseltetnek, egymásért sokat áldoznak 
s hűk egymáshoz. De a szerelem’ teljes o- 
daolvadását s magasztos életét itt mégis 
hiában keresnéd.]

Van azonban mégis egy neme a sze
relemnek, melly c s u p á n  é r z é k i ,  ám
bár a durva ösztönnel semmi köze. Nem 
ez ösztön’ izgalma az, sem nem a phanta
sia’ játéka, ha az ajkak csókra, a kezek 

I  szorítás végett egymást keresik s a karok 
édes ölelésre nyílnak , ha szív szivén do
bogni vágy. A természet’ önkénytelen vá
gya az, melly a legtisztább lélekben is 
nyilatkozik. Mint a sztellem úgy a test is 
egymásért van teremtve, mint amazok úgy 
ezek is közeledni törekszenek. A legszelle
mibb élet az, mi ajkat ajkra vonz, a mint 
hogy itt székel a legfinomabb érzet. A gyön
géd s szilárd a kézszorításban vágynak e- 
gyesülni. Az égő szív a gyöngéden óhajt 
lecsilapulni, a gyöngéd az erösbiken erőt 
merítni. De ez érzéki szerelem, ha a szel
lemivel párulva nincs, az emberi méltósá
gon aluli s igen veszélyes. Az ember min
den érzékiben az avval összekötött szel
lemit keresse. Az érzéki vágy könnyén 
lobban durvább kívánsággá, ha az ártat

lanság és szerelem’ szent lelke nem őrkö
dik fölötte. Az ifjúnak sohasem kellene a 
lány’ kezét, kit teljes leikéből nem szeret, 
megszorítnia. A leánynak sohasem kellene 
csókra nyújtani ajkait, ha csak a szivek’ 
szövetségét nem pecsételheti meg vele.

Mindenesetre a szellemi szerelem kül
sőleg is nyilatkozni vágy. A szerelem az 
egész emberért van. Hol a szellemek egy
mást áthatották, ott érintkezzenek kéz és 
ajak. Mi, magában véve, aljas s ocsmány 
volna, azt a szellem megnemesíti. Valódi 
szerelem örök közösséget alapít, mellyböl 
semmi nincs kizárva; házassággá kell an
nak lennie. E mellett a külső mindig jele 
a bensőnek, s mindennek, mi a belsőt é -  
letre villanyozza, a külső jelekben ki kell 
magát fejeznie. Ekkép leszen a csók zálo
ga az egyesülésnek, ekkép leszen az egy
másba font kéz képe a válhatlanul egybe- 
lánczolt kedélyeknek. Valamint a szívek 
külsőleg egymáson dobognak, úgy lesznek 
egygyé bensőleg gondolat, érzelem, vágy és 
törekvés, — az egész létei. A szerelem 
itt is viszonyos adás és elfogadás a végte
lenig. Mi a szeretettet boldogítja, azt a sze
rető örömest cselekszi. Ót boldogítja az, 
hogy azt teheti.

— —

TAVASZI DALOK.
i.

Kifelé megy az idő;
Már a gólya fészket horda;
Pattog a gulyás, kanász, —
Ki, mezőre jár a csorda.

Az ekével mén a pór,
Üsztökét tart jobb kezében ;
S toll a költő' ujja közt,
Az földön szánt, ez szivében.

De biz itt kell lenni már 
A tavaszi szép időnek:
A v e t é s  z ö l d  s d a l a i m  
Ivemen halomra nőnek!

If.
Fölébredt álmából az öreg úr,
Az öreg úr : a vén t e r m é s z e t  ;

«•
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Eldobta hálósapkáját : a hót,
S aztán a nap szemébe nézett.

De most pipára tölte és csahol;
Egyegy v i l l á m  minden szikrája; 
Keményen összever kohát s aczélt,
Hogy szinte mennydörög reája.

Aztán mosolygva néz szét, és örül 
Kupakjának : a hegytetőknek, —
Pipája szőke, szép felhőitől 
Hogy olly pompásan füstölögnek.

Hejh öreg ú r ! ne füstöljön sokat!
Hölgy mellett most nem illik ám a . .  
Biz észre sem venné, hogy nézi le 
A déli nap : ez  ú r i  d á ma ? !

III.

Kiszáll a méh felújult, szép mezőre,
S befutja a virágok’ kelyheit:

Hogy a k i r á l y n é n a k ,  melly gondos
őre,

Eléje rakja keble’ mézeit.

Te vagy, leány! az én szelíd királyném;
S hű méhed én, ki hozzád esdekel: 

Oh hadd szálljak be szíved’ szent köpü- 
jén, —

Csordultig áll a mézben e kebel!

IV.

Csalárd vagy és hamis,
Az még az álmád is, 

Szived ravasz, 
ügy úgy, te kis bohó! 
Elolvadott a hó,

Itt a tavasz ;

S te százszor esküvél'.
Ha messze száll a tél,

S a bó lemén, 
Képedről a harag 
S a dölyf elosztanak 

Csókom hevén.

ügy úgy, te kis bohó ! 
Elolvadott a hó,

Itt a tavasz:
S te mégis téli vagy, 
Hideg s kő, mint a fagy, 

— Csalárd, ravasz !

p í j e r .

D ER SFÍ ERZSÉBET.
Történeti rege.

.IRTA H O N F A L V I  ARANKA.
i.

A múlt' kárpitját szellőztetem , .
J ó s i k a .

ngedd magadat, nyájas 
olvasóm, azon időszak
ba visszavarázsolni, mi
dőn még szerencsétlen 
honunkat a vad ozmán 
csoportok nyugtalaní

tják és bitorolták. Midőn 
vitéz őseink nem csak önhazájokat s ősi 
tűzhelyüket védték pánczélos mellekkel, 
hanem egész nyugati Európának s az ösz- 
szes kereszténységnek szilárd védfalát al
kották a barbárnak mindig tulnyomóbb ha
talma ellen.

Nem lehet azonban azon vészteljes i -  
dökre visszatekinteni a nélkül, hogy egy
szersmind a hóm’ védelmében elesett hős 
eleink’ árnyaiknak tartozó hála és tiszte
let’ adójáról megfeledkezhetnénk.

Oh, hány honérzö szív, hány nemes- 
lelkii honfi ontá akkor készséggel meleg 
szívvérét, hogy nekünk késő utódaiknak 
a szabadság’ élvezetét a szép és szeretett 
honban biztosíthassák!

&
Ha nemzetünknek majdnem egy ezred

év ótai történetére visszatekintünk, egy 
napon akad főn figyelmünk, melly vérbe- 
tükkel jegyeztetett föl évlapjainkra.

Ez a mohácsi gyásznap! mellyen al
jas érdekek, fondorkodások s a nemzeti e - 
rönek pártokra szakadása sírba dönték a 
gyönge királylyal együtt a nemzet’ hírét, 
dicsőségét.

Ez időben Somogynak nagy részét, 
Kaposvártól k e z d v e a z  egész Zseliczsé- 
get, majdnem Szigethvárig, Szerdahelyi 
Dersfi Miklós bírta, ki bátor, vitéz bajnok, 
de fölötte büszke, zsarnok nemes volt. Az 
említett szerencsétlen ütközetre is, önkölt
ségén s vezérlete alatt több száz föbül ál
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ló Serget vezetett, és azon kevesek’ egyi
ke volt, kik nem veszték éltüket a szeren
csétlen harczban.

Vitézségével és rendíthetlen bátorsá
gával azonban nem párosított Dersfi Mik
lós szelídséget és könyörületet keblében, 
melly tulajdonok különben legkitűnőbben 
jellemzik a valódi hőseket.

Heves, ingerlékeny kedélye házának 
s alattvalóinak zsarnokává tévé öt. De ren
delt az ég egy védangyalt, ki sokban jóvá 
tévé zsarnok tetteit, s számtalan könyüket 
szárított, mellyeket az ö kegyetlensége fa
csart ki.

Ezen védangyal'Dersfinek egyetlen le
ánya, a bájlón viruló, tizenhat évű Erzsé
bet volt. — Anyját a tündöklő erényü Bat
thyány Perpetuát, Batthyány Boldizsárnak 
és Zrínyi Dorottyának leányát, korán el- 
veszté Erzsébet, s egy hű öreg nöcseléd, 
az agg Márta’ gondviselése alatt növelke- 
dett, ki még anyját követé Dersfi’házához.

A kis leányka, az öreg Márta és min
den körötte levőknek örömére, napról nap
ra szebben virult, és ritka jó kisded volt: 
úgy hogy ha ötestvénkint nyugalomra fek- 
teték, soha reggelig föl sem ébredett, s 
miatta a körötte levők egész éjen át nyug- 
hattak.

A kisdednek ezen ritka jóságát Márta 
asszony nem mulasztó el a közelében le
vő anyókáknak magasztalni, melly dicsé
retek azon, akkori homályos időben igen 
is megengedhető, babonás hír’ terjesztge- 
tésére adónak alkalmat : hogy anyjának 
szelleme minden estve, midőn az öreg Már
ta elaludnék, a kisded’ bölcsője mellé ül, 
és egész éjen át őrködik álma fölött, vala
mint azon ritka szépséget és egésséget is, 
melly rózsákként viruló arczairól és gyö
nyörű eleven kék szemeiből mosolygott, a 
szellem árasztja reá bűvös hatalma által.

így növekedett Erzsébet legszebb kis
dedből legbájlóbb és erényesebb szűzzé, 
minő csak valaha virult Hunniában. Szép 
tulajdonai, jó szíve s nemes lelkülete min
denek előtt kedvessé tevék öt.

Atyja rendkívül szerette leányát, az

ért nem vala képes tőle semmit megtagad
ni, mire ez öt esdekelve kérte; mert e 
hölgynek minden kérését egy sajátszeril 
pillantás kiséré, melly még a sziklába is 
képes leendett lelket lehelni.

Erzsébet ismeré ezen hatalmát; de 
azt mindenkor arra ügyekezeti fordítani, 
hogy a szerencsétleneken s ártatlanul szen
vedőkön szószólása által segíthessen.

Az akkori idők’ igényei szerint nevel
tetvén Erzsébet, nem ismert olly túlfeszí
tett vágyak s óhajtásokat, mint jelen szá
zadunk’ dívatszerinti nevelésében része
sült hölgyeink, kiknél többnyire az egy
szerű természetességet s nyílt őszintesé
get, a nevelés’ kimért, feszes modora már 
korán elöli. Szabad lelkét nemes érzelmek 
emelek, s egész lényét őszinte nyíltság S 
gyermeki ártatlanság bélyegző.

Idejét többnyire atyja’ várában tölté, 
hol ártatlan örömek s házi foglalatosságok 
közt felosztva folytak ifjúkorának rózsás 
napjai. De habár majdnem minden idejét 
honn tölté is, mégis csakhamar elhíresül- 
tek szép tulajdonai s ritka bájai; mert mi
dőn Dersfit a harcz nem kényszerítő távol 
lenni, vára egy volt a leglátogatottabbak 
közöl. Nem ritkán viszhangzott illyenkor 
Zselicz’ rengetege a vadászkürtöktöl, s a 
nemes vitézek kicsinyben a harcz’ kéjét 
éldelék, mi már mindnyájoknak olly igen 
vérükben volt, midőn dühös vadkanjaival s 
temérdek ordasaival s medvéivel szembe 
szállottak a sötét rengetegnek.

Erzsébet is gyakran követé atyját illy 
mulatságok’ alkalmakor, szelíd hófehér pa
ripáján, s az őserdő’ balzamos legét öröm
mel szivá ártatlan keblébe.

Illyenkor a századokkal daczoló töl
gyek’ árnyiban keleti fénynyel pompázó 
sátrak ültettek föl, tarka arany rojtos szö
vetekkel borítvák, s tetejükön nemzeti szí
nű zászlót lengéiének a szellő’ lassú fuval- 
inai. így lön a vadon rengeteg egyetlen pa
rancsszavára a hatalmas kényurnak a leg
kényelmesebb vadásztanyávó varázsolva, 
mellyet mindenfelől élénk mozgalom s har- 
czias zene vett körül.
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A sátrak’ közelében élesztett tűznél 
Erzsébet készíté többnyire az ízes magyar 
étkeket, s a leggazdagabb lakomára várá a 
kifáradt vadászokat a sátrak’ hüves árnyai 
alá. A dús lakoma’ füszerzésére nem hi- 
ányzának a legfinomabb balatonkörnyéki 
arany- és vérnedvek, mellyeket Erzsébet 
mint egy viruló Hebe, ezüst kupákkal me- 
ríte vendégeinek nagy öblös dézsákból.

Nem vala egy is a fiatalabb vitézek 
közt, ki titkon a szép és gazdag Erzsébet, 
kezére ne vágyott volna; de ö egyaránt 
viselé magát mindegyik’ ellenében, soha e- 
gyiket sem különböztetvén meg a másik 
fölött; — mert szivét gyermeki ártatlansá
gában még semmi indulat nem háborgató.

Először érzett szorongását ifjúi keb
lének atyja’ bucsuvétele okozá, midőn az a 
mohácsi ütközetre távozott. Azelőtt még i- 
gen gyermek lévén, nem tudá fölfogni a 
veszélyt, mellynek atyja eléje indult, ha 
harczra készült, könnyebben elviselé az 
elválás’ óráját is. Dersfi távozván, Erzsé
bet Mártával, és kellő vigyázatra alkalmas 
örsereggel maradt hátra Kaposvárott, s na
ponta elment az ösegyházba, buzgó imával 
áldást kérendő a honvédőkre a harczok’ 
mindenható Urától.

Az ütközet’ szerencsétlen kimenetele 
felöl mind az ideig nem értesíttettek a ma
gányos vár’ lakói, míg Dersfi felére olvadt 
vert hadával haza nem tért.

Ekkor egyedül atyja’ viszontlátása ál
tal enyhült némikép a fájdalom Erzsébet’ 
keblében, mellyet ö szeretett nemzetének 
gyászesete fölött élénken érezett.

*

A szerencsétlen nap okozta sebek vég
re, minden íájdalmak’ leghathatósb gyógy
szere az idő’ haladásával, gyógyulni kez
űének ; a rend némileg helyreállt, és Fer- 
dinánd ausztriai herczeg Lajos’ halála után 
az ország’ nagyobb részétől királylyá vá
lasztatott.

\ 1527-d. évben bejött hatalmas seregé
vel az újonnan választott király az ország
ba , csak hamar Zápolyától, a másik párt’

királyától több erősségeket visszafoglalt s 
nyárutó’ 19-én már Budát is győzedelme
sen bevevé részére az olly sok tekintetben 
jeles hadvezér Nádasdy Tamás.

Somogy’ bajnok iijai is, leszárítván a 
harcz’ véres verítékeit idő s nap vénítette 
arczaikról, ismét a bájlón viruló Erzsébet
ről, Kaposvár’ ékes virágáról kezűének 
gondolkodni. Naponta tódultak a deli ké
rők a hatalmas Dersfi Miklós’ várába, és 
az agg falak közt élénk zaj és mozgás va
la mindenfelé.

Dersfi a jeles kérők közöl egyiket sem 
kívánván megsérteni, s mivel mindegyiket 
méltónak találta leánya’ kezére, a szabad 
választást Erzsébetre hagyá; de a hölgy 
egyik’ részére sem nyilatkozott, mivel szí
ve egyik iránt sem érzett hajlandóságot.

E körülmény fölötte boszantá Dersfi 
Miklóst, mert végre unni kezűé azon sok- 
szerü alkalmatlanságokat, mellyeknek a 
kérők’ sűrű látogatásai által várában kité
tetett; s a mellett attól is tarthata: nehogy 
a számos kérőkben, most megannyi jó ba
rátiban, hosszas halasztgatása által ellen
ségeket szerezzen magának.

Ez okbul ismételve keményen rápa
rancsolt leányára, hogy minél előbb nyi
latkozzék s válaszszon férjet jeles kérői 
közöl, millyekkel kívüle Hunniának egyet
len leánya sem dicsekhetnék.

De Erzsébet nem választott! — mert 
nemtelen tettnek tartotta szíve nélkül ke
zét elajándékozni.

A parancsolata’ nem teljesítése miatt 
felingerült atya végre a sürgető kérőknek 
megnyugtatásul azon választ adá : ,,hogy 
hazaérkeztének évnapját s egyszersmind 
kisasszonynap’ ünnepét fényesen megülni 
szándékozik, melly ünnepélyre általa a vi
téz lovagok mindnyájan eleve meghivat- 
nak s felszólíttatnak , ősi szokás szerint, 
vitézi lándzsajátékban megvívni egymással. 
— A ki majd azon alkalommal magát a töb
biek fölött kítünletendi, s az ünnep’ hősé
nek kikiáltalik — nyerje el az Erzsébe- 
által készítendő jutalmat, s vegye egyszers 
mind kezét is jutalmi bérül, bárki legyen
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is, ha szíve a hölgyért érezend.“

Ajánlata tetszést nyert a harczias lel
kületű kérők előtt, kik megnyugtatva tá- 
vozának, miután átalános megegyezéssel 
elfogadák a várur' ajánlatát.

II.
Lándzsa, dárda, pánczél villog . .

K i s f a l u d y  K á r o l y .

Mindenfelé nagy előkészületek tétet
tek a közelgő lovagjátéknak minél díszesb 
megünneplésére, de mindent fölülmúlt a 
Kaposváréban mutatkozó fény. Nem kí
mélte Szerdahelyi Dersfi Miklós erszénye
it, hogy minden aranytól s ezüsttől csil
logjon várában, miként az csak olly nagy- 
birloku s hatalmas nemestől telhetők, mi
nő az időben Dersfi volt.

Máriának is különösen bokrosak va- 
lának dolgai, ki már naponta a várbeli 
dísztermeket ékesítő s örömmel várta a kö
zelgő napot, mellyen szeretett növendéke 
bajnok ifjat nyerend élettársul. De midőn 
végre neki is véletlenül értésére esett, 
hogy Dersfinek elhatározott szándoka le
ánya’ kezét az ünnepély’ győztes hősének 
adni : elrémülve keresztet vetett magára s 
kétségbeesőleg jajdult fel. Isten őrizz! — 
sohajta — uram, ne vigy a kísérteibe! — 
Egyetlen kedves jó leányát illy istentelen 
módon kijátszani! Illik—e már ez? — illy 
fontos czélt olly pogány módra elérni a- 
karni? — Hisz igy minden bizonynyal a 
legerösb és durvább lovag leend a győz
tes, pedig az Magyar Bálint, Fonyódnak u- 
ra! Pedig annak az istentelen vad zsar
noknak egyátalán nem neveltem az én Is
tenben boldogult angyaljóságu asszonyom
nak egyetlen leányát, az én kedves jó és 
szép Erzsébetemet! Hisz, mint mondják, 
soha az egyházba nem megy, s a múltkor 
egy tihanyi szent atyát, ki által őt a tör
vényhatóság sok gonosz cselekedetei vé
gett megintette, a Balatonba akart fulasz- 
tatni. Szomszédjait is békés birtokukban 
szüntelen háborgatja, még Lengyel István 
vitéz uramnak, tulajdon sógorának sem 
hagy nyugtot.

Több ízben illyszerü kifakadásokra tü
zelő az öreg Mártát Erzsébet iránti gyön
géd szeretete, de azok siker nélkül hang
zottak el, mivel a zsarnok atya boszusan 
lehurogatá öt, midőn első ízben előtte is 
illyképen felszólalni merészkedett. Erzsé
bet ellenben nyugodtan, mint áldozatra ren
delt. bárányka, várá a kirendelt napot, 
mellyen életüdve fölött a vak koczkavetés 
ítéletet hozandó vala. Neki mindegynek 
tetszék, bármellyik leend is győztes a ké
rők közöl. — Hisz ö egyik iránt sem ér
zett forróbban, s rendületlen hittel az isteni 
gondviselésben helyzé bizalmát.

*
A sokaktól óhajtva várt kisasszony

nap’ koránya föltűnt. Mintegy maga az a- 
nyatermészet is tör. kedni látszék az ün
nepély’ fényét emelhetni, olly tisztán de
rült föl az ég’ azúrkékje a vár és környé
ke fölött, s a ragyogó sugarakkal feltűnő 
nap bíbor csillámba burkola mindent. Alig 
emelkedék ki a rózsaködböl a nagy égi 
test, midőn ünnepélyes hangokon megkon- 
dulának az ösegyház’ harangjai, s a langy 
szellő’ fuvalmaival messze távolban átha- 
ták a tért, buzgó imára szólítva a föld’ la
kóit.

Erzsébet, szivének benső sugallatá
ból, hasonlag az egyházba siete. Az akko
ri kor’ regényes és bájló szabású díszöl
tözetében vala a szép hölgy. Lenge ter
mete körül habzófehér selyem, ezüst him- 
zetii, redős öltöny folyt le , égszín vállal 
sugár termetéhez szorítva, melly elül a 
legtisztább vizű keleti gyöngysorokkal volt 
összefűzve; hattyunyakának s karjainak 
havát is hasonló ékszerü gyöngyfüzérek 
emelők, mellyeket anyjától a hatalmas Bat- 
thyány-nemzetség* sarjadékától öröklött. A 
márvány homlokon pompás párta szorító 
kétfelé a selyemlágyságu dús szőke für
töket, mellyek úgy körzők a hosszudad báj- 
arezot, mint a napnak arany sugarai egy 
frisen esett hóhalmot. A hölgy az oltár e -  
lötli zsámolyra térdelt, hosszan leomló fá- 
tyola mint ezüst köd borító hátulról, bájló 
alakját. Huzamosb ideig térdelt már illy



helyzetben, buzgó imába, merülve, $ ki öt 
látta, az ég’ egy angyalának vélvén öt, 
kettözé buzgó imáját,

Megzendült végre ezüst sípja az orgo
nának; Erzsébet fölveté szemeit, és ime a 
bóhalmon egypár kényben úszó emlény 
nyílott. —t Első tekintete e szép szemek
nek egy átellenbeni idegen ifjú lovag’ sötét 
szemeivel találkozott. Az idegen, a férfi
kor’elötavaszának virágában, erőteljes deli 
ifjú volt; nemes, férfias vonásu, de halvány 

,, arczát egy egész homlokán átvonuló mély, 
csak alig begyógyult sebhely, mint a leg- 
biztosb hősi jel bélyegző; az azt körülcsi- 
gázó sötét hajfürtök még érdekesebbé, 
vonzóbbá tevék kinézését. Öltözete lova
gi, de igen egyszerű, tiszta fekete volt; 
komoly tűzzel égő szemei, mellyek elfor- 
díthatlanul a leányka’ angyali alakján csüg- 
gének, hasonló gyászkedélyre mutattak , 
minő öltözete’ szine volt. Erzsébet fölfe
dezvén, hogy az érdekes idegen által foly
ton szemmel tartatik, pirulva szegzé le is
mét szemeit; de pillantásai önakarata nél
kül ismét vissza és visszatértek az isme
retlen ifjú bajnokra.

Tovább nem rejthetvén nyugtalansá
gát, arczára borítá fátyolát, s fölemelked
vén a márványzsámolyról, gyorsan távo
zott az egyház’ ajtaja felé. Távozó szándo- 
kában a nép’ tolongása által hátráltatván, 
midőn az ajtóhoz érne, már mellette állt 
az idegen lovag, ki nyájas tekintettel nyuj- 
tá át neki a szentelt vízzel töltött edényt. 
Szemeik ismét találkoztak, s halár ajkaik 
némák maradtak is, ezen egy szives tekin
tetben érthttöleg szólt lélek a lélekhez. — 

Erzsébet visszatért atyja’ várába; de 
szokatlan hangulata az öreg Mártát nagy 
aggodalomba ejté. A jó öreg semmikép sem 
tudá magának megfejteni, mi állal történ
hetett hirtelen olly nagy változás kedven- 
cze’ kedélyében, kinek egész lénye elvál
tozott, s az egyébkor olly vidám leányka, 
most mintegy álmadozva veté magát egy 
magas karzatu székbe, s szép szemeiből 
titokban keserű könyek’ özöne folyt. (Yé- 
ge köveik.)

SZÍVV1RÁGÖK.
EMLÉKÜL F. B..NAK. *)

i.
Hit az embernek éltető malasztja, 
Megnyugtató testvére a remény,
A szeretet egy jótevő istenség,
Melly iidvet áraszt a szív' életén.

Hivék én minden jó szent és nemesben, 
Remélt sok életáldást kebelem,
Szerettem egyben az egész világot,
S e szerelemben nyílt csak életem.

S megkondult. a kínszenvedés harangja, 
Bezúgta gyásza ifjú lelkemet,
S a mélyéből kiirtott nyugalomnak 
Feldúlt román nyög síri éneket.

S hitem megtört a kín, fájdalmak’ árján, 
Elhalt édes testvérem a remény,
A szeretet holt vázzá sorvadott, s csak 
A kétségbeesésnek élek é n ! . .

II.
Eljött az óra, a halottaké, —
S egy könyörülő szellem látogat meg,
Ki perczekig szivemről élvévé 
Nyomasztó terhét szenvedéseimnek.

S lezúg a fájdalom most csöndesen, 
Kijózanúl kábító mámorából 
Küzdelmek által kimerült szivem ;
Lelkem kikéi perczekre bánatából,

És föllebbentem múltam fátyolát,
S körülnézem leélt kebelvilágom 
Szent kéjjel még egyszer : hattyúdalát 
Hadd zengje még el megtört boldogságom.

Hl.
. Szelíded angyalarczodon 

El-elmerenge lelkem,
S körülem a világot, életet 
Ekkor mindig feledtem.
Egy vágy feszíté keblem szüntelen, 
Egyet kívántam én csak:
Láthatni téged ; és ha láttalak,
Az ifjúság tündérszépségiben,
Ha szívigéző arczod kellemén,
Ha szemeidnek vonzó bájegén 
Gyönyörbe mélyedett 
Kebellel andaioghaték :
Az örök üdv’ honába szállított 
Az örömittas képzelet,
Hol mindazokban részesülheték,
Miket a föld’ szegény fiától 
A bús, kietlen élet 
És a rideg való megtagadott.

SZATBMÁRY PÁL.
1) Mutatvány illy czímü külteményfüzérből.

----*S**f8+—
------------- ---------------------------
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A LEHŰTÖTT PÁRBAJHŐS.
F r e sc o -n o v e lla .

BE RN ÁT GÁS P ÁR T ÓL .  .

1.

zellemi kincstárink’ azon bá
jos egyikében, melly egy 
szép nemzet szerelmével ö- 
leli és ápolja a színművé
szet' nemtőjét: világhírű dal
művek’ egyike, a zenei drá- 

. magazdag Borgia Lucrezia 
adaték.

Azt est’ koszorúira két 
hires vendég nvitá meg az önbecsérzet’ nemes 
igényét, dalmüvészet hű képviselői mindketten, 
s méltó kegyeltjei az irántuk nyilatkozott köz
véleménynek.

Művész-vendégeink' egyike — a kellemdús 
signora Rozinetti — szeráf énekére , valahol 
csak elragadó dalait csattogánvozá , koszorúk
ká hajlongának hegyek völgyek’ virágai, s ezer- 
fejű rang- czim- és politikai osztályzatok bé- 
külének elismerési méltánvlatukban szívélyes 
rokonokká.

A színpad előfüggönye azonban felgördül, 
s Lucreziában megjelenik a boszu és szerelem 
szenvedélyes angyala, igaz gyöngyöket merít
ve varázs énekével a kinosédes érzeménv ten
geréből. Olly meghatólag , olly nemes ihlett- 
séggel személyesítő az, olasz ég’ toroknvmphája 
a lángoló szerelem’ kéjeit és gyötrelmét, hogy 
a színi csalódásban megtévedt közönség vele 
könyezett, gyönyöreit élvező, s fájdalmiban 
oszlozék.

Az ábrándos dallamok költői szépsége, s 
a művészeti tökély és egyéni magasztaltság , 
ugv át meg átvillányozák a túlizgatott nézőket, 
hogy a jálékzati illusio valóvá büvöltetnék, s az 

.átalános lelkesültség kifejezésben túláradná a 
tetszés szokott formáit.

Tapsviharok zugásihoz olasz és magyar 
,,éljen“ ezrei vegyülének ; rózsaszín levélkéken 
üdvezlő költemények szárnyaiénak a színház 
űrében ; szebbnél szebb kezekből esőző virág
füzérek' jutalmazák a művésznőt, s kiérdem- 
lett hódolatok gazdagon lőnek halmozva az est' 
ünnepeltjén.

A kedélydíjakat örömrészegen pazarló e- 
gyéniségek között közfigyelmet ébreszte egy 
komlószesz imádó rettenetes férfiú, ki nem csak 
hogy egyik szomszédját tökéletes adriai hering- 
gé szorítá, a másikból pedig czigánv rostélyost 
sütött, hanem a háta mögötti jámbor publicum- 
fractiót is agyon silányítá, mert másfél ölnyi

vállalnak mértfóldnyi terjedelme miatt, tizenhét 
tagból álló izraelita család, drága pénzéért mást 
nem hallhatott , mint rémletes szuszogást, és 
mást nem láthatott, mint a színházban kiter
jesztett és perzselésig fütött levegőeget.

A magyar főváros’ serbeli keserűségének 
ezen tulhájasodott apostola szinte keresztül ka
sul spekeltelvén signora Rozinetti' bájhangjai
tól, igénybe lelkesíté méltánylati hajlamát, s 
hegyes völgves ölében ülnöklő szélhajnal szín 
koszorúval tiszteige a dalzat' szerény királyné
jának, azon csekély észrevétellel, hogy szellem- 
mámoros hevületében , a bazsa koszorúval e- 
gyetemben szomszédját is a művésznő’ lábaihoz 
hajítá — egy különben istenfélő , hanem törté
netesen paraszt hajszállá sovánvodott dilettáns 
barom orvost. Kik azon estei dalélvekre sze- 
rencsésítteténk, mindnyájan meggyőződtünk u- 
gyan, hogy felkiáltójelkarcsuvá czérnásodott 
veterinár azon atyánkfia — kibe a sermammuth 
magyar miskásan bele markolt — csakugyan 
színpadra termett, hanem esetleges szerepén 
kívül mást nem vállalhatván , illynemü medve
szárnyalást keserves tudomásul vön , és visz- 
szagyalogolt a nézöségi tömkelegbe, meges
küdvén azon lelkes és lelketlen vértanuk’ halá
lára , kiket e folyó életből kiorvosolt, hogy a 
husmassabirtokban telhetlen árpapréselőn bor
zasztó boszut veend.

Miután Spárgái Kristóf (igy nevezzük a 
koszorú adalékul rögtönzött continensi herin- 
get) lepiszszegte volna magamagát a nemzeti 
deszkákról, átfuródék a zsúfolt tömegen mint 
egy üldözött kurta kigyó, s per varios casus 
be is fészkeié fáradt magát, vendégszemekkel 
talpig fegyverzett pár mezei bölön közé, hol 
úgy nézett ki, mint afrikai szélvészben egy 
dongósohajtás.

Magyar táblabirói zsíron mázsákra hízott 
ezen pár eleven hordó, előkelő növendéke volt 
ugyan a szemtelen haszonvadászat' fővárosi is 
kólájának, hanem bizonyos büvészi nézetekből 
eláldozá gyanús fillérét a művészet’ oltárának , 
hogy kamatostul visszaszállíthassa házi istenei
nek. Ez erszénvnadályok közé csúszott má
szott kicsinyke nyughelyért Spárgái, de vesz
tére , mert Izraelnek említett telivér fiai, bér- 
mentellen tapsokkal nem akarván rebachkez- 
tyüiket agyondeinonslrálni, gazdálkodásból a 
páholyok' falain kisértgeték pálczájok szavaza
tát, pedig a páholydeszkázatnak üthető osztá
lyát szegény Spárgái foltozá be árvánál is ár 
vább phvsicumával, s a művésznőt illetendett 
sensáli pálczák' tisztelgésében minden oldalról 
csak az ő ártatlan csontjai részesükének.

Illy zavarok után megátkozván Spárgái 
Kristóf a sorsot, melly okleveles állatbakónak 
s nem valamellv nyugalmazott álló csillaggá al-

2
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I

I

E színházi kölyökkalandok 
után néhány nappal — egy 
bájgazdag tavaszi estenden— 
sajátságos társaság zöldieske- 

dék a theréziaváros' egyik 
igénytelen kertlugasában.

Alkalmat nyujta pedig e me
zei kurta estély' születésére 
Klinglingheim Nép. János szo- 
pókagyárnok, családostul be- 
invitáltatva szeretett egyetlen 
sógora Pippel Godofréd szaty- 
tvánkereskedő , és neje Drei- 
mingen Zsófia által.

A korttulajdonos , t. i. Pip
pel börnök, miután a sűrű 
halbseitlik' halálán örök mo
solyt vásárlott volna vidáman 
rózsálló fülei közé, pro coro- 
nide, azaz : utó csemegéül

kotá , elkívánkozott a lábas pióczák közti tör
vénytelen deresből, és egy átalánosan került 
légvonalos zugban édes mindenével bele bá
mult az énekek’ énekének paradicsomába.

A remek mü- 
vészpár által kéj
mámorba ringa
tott kedélyek’ é- 
lénk forradalmá
ban, angol hide
gen nyugtatá be- 

üvegtapasztott 
pillanatit a szín
ház’ bájos szé
pein Mogorfy Si
mon , hajdan ő- 
gyelgő spielerek’ 

buchhaltere, 
most pedig tar
tományi bukott 
uzsorás, és a ci

vilizált szabad 
lopás' fővárosi 

intézetének ex- 
hivatalnoka.

Hogy ezen nyakrafőre bukdácsoló ócska 
plusquam perfectum pénzforrásról eszmélke- 
dék-e, vagy a családi élet’ vágyaira hevült ? 
világosan ki nem kótázhatám, annyi igaz lévén, 
hogy sem a dalmű’ élveiben, sem a vendégpár 
iránti zajos tetszés’ nyilvánításában nem oszto- 
zék. Közönyös azonban ultra anglomaniája mel
lett sem maradhata. Spárgái Kricsi ugyanis min
den áron menekvendő színházi fátuma’ sarkan
tyúitól, Isten’ szabad ege alatt sohajtoza egy 
ideig vegyes fájdalma’ themái fölött, miglen

megelégelvén a már úgy is extra dominium le
vő ingyengyötrelmeket, felfrisült kedélylyel visz- 
szatántorodott Thália’ csarnokához.

A szappanczimeres borbélyegylet' finomí
tott hentese ép azon tragicailag gazdag jelenet
re sodortaték a sírcsöndes közönség’ ezredébe, 
midőn az indulatrohamokban elalélt herczegnő, 
remény s félelem közötti lázas ingerében, őr
jöngve nyújtja a szép ifjúnak a Borgiabor’ el
lenmérgét.

A színterem’ boldog s boldogtalan Összes 
népletére milly hatással lehetett e borzasztón 
szép művészi eljárás’ sükere, gyanítható on
nan , hogy a sokszorosan át meg át kinoztatott 
Spárgái Kristóf is szemfényét veszté vadult lel- 
kesültségében, mert háta mögötti szomszédjának 
jegygyűrűjét rugdosta le kezéről, rémletes tap
solása közben pedig egy előtte ténfergő jámbor 
filiszternek fejecskéjét lég gyanánt pofozgatá.

— Minő durvaság ez? — szól hátra néz- 
tében a civil modorban agyba bérmált opera- 
vértanú— hát nem választhatta ön Ököljogos 
czéljának a cortestanyát, vagy a mandzsur Thá
lia’ siketnéma intézetét? — s kezd megrohanni 
egy oszló hetivásárképü szatócssegédet, ki nem 
is ügyelve a színpadra, szomszédjával estebédi 
légyott iránt értekezék.

— No mi bajod meg van neki?.., was is- 
das fir eine grobheit ? — rivalg a pilátusi cré- 
dóval azonosított greiszleradjunct, s hosszas 
szócserék után, mellyekböl kiviláglott hogy 
tévedés van a dologban, a túlpirosra kezelt fe
jű Mogorfy, figyeltetvén az elvakult corpus de- 
lictire, mit tudott volna hirtelen kimerítőbb e-

j légtételt venni: mint hogy az ártatlanul neki ke- 
I  ringősödött Spárgáit végkép kiszemüvegezé a 
l Borgiák' esti országából.

II.
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megkinálá sógorasszonyát eczetek eczetével 
szörnyű mártírrá kínozott azon ártatlan ke- 
csegéből, mellvet interesben kapott egy ti- 
szamelléki gyalog táblabirótól.

Hánzli sógor szinte keményen bepillantván 
az újpesti villáner’ szellemébe, nem is hederí
tett alföldi folyónk királyi magzatára, hanem 
gyermekcséjével, a fürge Niponkával, fülhu- 
zósdit játszadozott.

Frippon pudli sem látszék neheztelni, mert 
az asztal alól con amore vakkangatott a bok
rok között csörtető madárkákra.

— Ugyancsak megvárakoztat bennünket 
Spárgái koma! — mondá türelmetlenül Pip- 
pelné sógorának — ma aligha számolhatunk 
reá. —

— Hosszasan késik az én Kricsim—jegy- 
zé meg Klinglingheim — de ha szavát adá meg- 
jöend , ha éjfélkor is.

— Az ördögbe. . .  tán csak nem éjezünk 
it t— szóld papucskormánynoki hangnyomattal 
a csutorásnő — még egy óranegyedig, . . . s  az
tán mozogni fogunk ! . . .

E közben lélekszakadva futamúk be a zöld
társasághoz egy félre csapintott pofáju czirmos 
suhancz, és agyon hadarja Spárgái Kristóf ab
beli izenelét : „hogy alásan köszöni de nem 
jöhet.“

Néhány pohár magyar törköly apáju dan- 
czingi’ keserves alámorzsolása után, Pippel ur 
egy gémnyaku porczellán ulmerbe , Klingling
heim pedig körszivarba harapván, hegyesen 
füleltenek a következő igékre, miket Spárgái 
Kristóf vastag borszeszköpenyben előteremteni 
sziveskedék.

**

Bölcsen emlékezhetnek szerelmetes komám 
uramék azon elátkozott színházi estére, midőn 
a fatumok fatuma igénybe zavará Özvegyi cse
kélységemet.

E komolyan nevetséges események után 
nem fordulhaték olly zugába a városéletnek, 
lett legyen az egyház, korcsma, menyekző, 
gyűlés vagy processio, hol reám ujjal ne mu
tatott volna ismert és ismeretlen népvilágom' 
nagyobb része.

Legtöbb személyes és szóbeli bántalmat, 
satyrál, elménczkedést, gúnyiratot szenvedék 
pedig Puffendorfer serfőző miatt, ki, mint önök 
is bámészkodva szemlélheték, szomszédsági bi- 
tor joggyakorlatul, úgy az énekmüvésznő’ lá
baihoz csapott a kerepesuti nemzetiben, hogy 
három hétig meg nem tudám a pacsirtát a czit- 
romtól különböztetni.

Minthogy az üzenet kelte után csak ötöd- 
fél órát késett, az asszonyságok ugyan kissé 
berzenkedtek, . . .  de a vihar tavaszi lévén hir
telen elnémult, s a sógorok darui egymásután
nal haza ballagtanak.

III.

Pippel és Klinglingheim sógorpár kihor- 
tyogván zöld lakomájok’ mámorát, először is 
a komái barátságnak hódolva, korán reggel föl
keresek Spárgáit, kinek lelki szénarendéröl — 
minthogy a bor és serestélyeket nem egyköny- 
nyen szokta rezignálni — kissé nyugtalanko- 
dának.

Az istenfélő baromorvost éhomra úgy még- 
rohanák zápor kérdéseikkel a curiosus sógo
rok , hogy ö illy szélmalomszerü modorban ki- 
lencz kántortüdő’ birtoka nélkül nem felelhet
vén, megesedezé tulkandi barátait, miszerint 
nagylelküleg engednék meg, hogy tegnapi zor
don esetéről most egyszer maga szónokolhas
son.

Ezen kamcsatkai poezisre a sógorpár u- 
gvan csintalan gyanúval hunyorított egymás
ra,... de azért a marhák’ dilettáns tudora tovább 
folytatá :

— Tegnap , épen midőn tisztelt kegyetek 
baráti körébe valék indulandó, sürgetés levelet 
kapok, mellynek tartalmára azért nem szédül
tem el, mert e mulatságot józanon ritkán szok
tam gyakorlani. A levélben közölve volt a fod
rász- és borbélydiplomatia’ rendkívüli gyűlé
sének jegyzőkönyvi azon kivonata, miszerint az 
ollók és borotvák’ testületének socialis és or- 
ganicus velemi viszonya mindaddig fel fog füg
geszteni , mig csak színházbani publicoscanda- 
losus gyaláztatásomért lovagias elégtételt nem 
veendek.

Illy esetben nem lehete mást tennem, mint 
becsérzetem hátterébe szorítván önök szives 
meghívását, haladék nélkül repülnöm az ere
deti forráshoz , hol társas és hivatalnoki érde
keim tisztába hozhatandók.

Puffendorfer Malakiás , polgári serfőző, és 
tiszteletbeli tizedes, nálai megjelentemkor épen 
prementori villájába volt indulandó, s einspá-
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nigeri szokott mütételéhez markon is ragadá 
már a szükséges ostoreszközt.

— Herr von Paffen — szólék a tevegyom
rok' óriásához — önnel egy kis számvetésem 
volna emlékezik a velem elkövetett színhá
zi botrányos műtétéire ?

— A mérhetlen serszivacs reám lopá 
pontapró szemeit, s grönlandi jéghidegen fele
ié : miszerint nem emlékszik , hogy valaha még 
csak látott volna i s !

— Hát a színházi szomszédság? . . .  Rozi- 
netti ? .. . a koszorú és stb ? — mondám a sére
lem' fájó hevével — efféle epochális casusokat 
nem igen szoktunk elfeledni.

— Bocsásson meg ön — feleié nyugtala
nul a tipegő tapogó anyagkirály — majd más
kor , . . .  most mennem kell a pinczémbe , mert 
a véletlen forróság könnyen abroncspattogzást 
idézhet elő , . . .  de különben is mit akar ön ná
lam , s illy hangon ?

— Még ön kérdi, hogy én mit akarok? 
én . . .  kiben saját physicumom, társas örömeim, 
több oldalú nexusaim , annyi facultas megsé- 
rülének , . . .  én addig nem mozdulok ön' udva
rából, mig csak elégtételt nem nyerendek pár
viadalban , vagy iromáuyilag.

. . .  (Bravo , . . .  helyesen , . . .  dicsőén , lám 
mindig mondtam én hogy helyén van a talpán 
a mi Spárgái kománk,... bizony nem minden
napi merészség)— jegyzék meg a csizmaszá
rukig füllé alakult sógorok . . .  na s hát----

—Én bizonv semmit sem adok az urnák—
mondá Puffen goromba nyersen — hanem, ha 
valóban tovább is szemtelenkedni akar, tessék 

: ide befordulni,... s kínálás közben ajtóstul belÖ- 
kótt egy fiók udvarkába, hol a sermateriálék 
állottak.—Fiam uram!... hé fiam uram Hor- 
gasi, végezzen ezen emberrel,... s av
val kicsápolá huszonkét markos einspáni- 
gerét az udvarból.

— Hót mi járatban vagyunk amice? — 
nyakon szólít egy karvalyorru szürke fér
fiú , duzzadt bajuszáig meredő kancsal sze
mekkel méregetve unokám’ unokáinak gon
dolatit.

— Ezen szilaj kérdésből két rezultátra 
ismerék, először: hogy a tisztelt inquirens 
valaha strázsamester lehetett; másodszor 
hogy kérdése teljesen fölösleges volt, mert 
Puffen urrali párbeszédemet utósó igéig ki
hallgató , miről egy véletlen oldalpillantás 
hátra rejtett jobbjára teljesen meggyőzött,.. 
na de illy mérges előképzetim daczára is 
elbeszélém neki jövetelem’ okát, és lestem 
a serfőzőhelyetles’ válaszcopiáját.

— Nem szégyel az ur illy lárifári fecse
gésekkel magán kívül másoknak alkalmat
lankodni , térjen vissza a filiszter pletykák’ 
műhelyébe , hova méltólag illik, s honnan 
származott; ha pedig erőnek erejével agyon 
akarja magát lövetni — minthogy párbaji

I
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utón különben is azon fél szokott leginkább 
sérülni, mellynek igaza van, — bízza reám ma
gát, s higye meg, úgy főbe puskázom, hogy 
egy óra múlva akár repczét rostáljanak bő
rével.

Miután lesben álló jobb kezével könnyen 
beválthatta volna gonosz ígéretét s ajánlatát 
Puffendorfer’ házilag authentikált meghatalma
zottja, alázatosan megköszönve szabad lövészi 
szives atyafiságát, re infecta haza szállingóztam.

Ezen elégtételi dühös igény’ sükertelen e- 
redménye után Pippel és Klinglingheim sógorok 
nem sokáig conversálhatának szeretett komá- 
jokkal, mert a serkoszorus Spárgái Kristóf nem 
győzvén türelmi és visszatorlási kedélylvel za
bolázni a dologtalan proletáriusok'és zugrágal
mazók’ kifogvhatlan üldözéseit, megszökött a 
fővárosból, és mint patkánykergető művész 
vendégszerepekre circulál széles Magyaror
szágban.

■3T I 3SEML3.

écsi tudósításaink szerint , 
ott annyi most az idegen , 

hogy alig lehet szállást 
kapni a vendégfogadókban. 
A braunschweigi, a nassaui, 
az oldenburgi, s Isten tud- 

j ja mennyi más fejdelmi 
"íherczegek ütötték fel kö

zelebbről sátrukat. Szó volt róla, hogy a tün
de szépségű Olga nagvherczegnő — a wür- 
tembergi trónörökössereljegyzelt czári ara is 
Prágán keresztül Bécsbe jöend, de aligha kút
ba nem esik e látogatás. A színházak mindig 
érdekesek, különösen a császári dalszínház, 
melly — mint mondók minap is — idén derék 
művész egyénekből egyesült. A wiedeni szín
háznak százezreket énekelt össze az úgyneve
zett svéd csalogány. S valóban ki Lind Jennyt 
nem hallotta, a század' művészi érdekességei
nek egyik legeslegérdekesbikét nélkülözte, mert 
L. Jenny senkivel sem hasonlítható, — ő kelle
mes egyénisége — és csodálatos énekorganis- 
musának tüneményessége által egyetlen. Szem- 
leiró a genialis fiatal énekesnőt öt különböző 
szakmánybán élvezte, mint Norinát, mint al
vajárót, mint Agathát, mint Beatricét (Hugonot- 
tákban) s végre mint svéd dalok' utánozhatlan 
concerténeklőjét. Megmondtuk e jeles művész
nő felől véleményünket már minap, egy
szeri hallás után,— nincs okunk kevesbet tarta
ni róla bővebb ismeretség után ; csupán azt az 
észrevételt teszszük, miszerint Lind -Jenny oily

szerepekben, hol hangra van inkább szükség 
mint művészetre , kevesbbé van maga helyén , 
mint ollyanokban, hol művészi előadás, költői 
magasság s egy a legmagasb fokra pofenczi- 
rozott torokképesség (Kehlenfertigkeit), különö
sen pedig szivélydússág kívántainak. Lind Jenny 
maga a megtestesült költői kedély, belebur
kolva a genius’ tündérfátyolába.— Staudigl min
dig a páratlan német énekes , s a dresdai hi
res Tichatschek is igazolja jórendén az őt meg
előzött németországi hírnevet.

— A leopoldvárosi színházban Nestroynak 
nyesik legújabb darabját— a Jelentéktelent, 
(Der Unbedeutende), mellynek — minthogy fő
érdeme azon eddigelő nélkülözött magasb er
kölcsi irány, mellyet a derék szerző népszín
művében ezúttal kitűzött, smelly a hallgató
ságra bizonyosan jótékony hatással bir — szá
mos hiányait elnézni dicséretes. E tekintetben 
az osztriai népmuzsa nagy nyereségei tön, mert 
hahogy ez iránydarab keresztülbukik , a nép
színművekben olly termékeny Nestrov sem bír
ja vala többé kiemelni tollát azon hináros tin
tából, mellybe azt eddigelő mártogatá, smelly 
fájdalom , olly népszerű lapsokban részesült. 
Épségről s meg nem romlottságról tanúsít min
denesetre a körülmény , hogy ezen minden két
értelműséget kerülő iránydarab megjelenése 
óta mjnden estve adatik (már huszonegyné- 
hányszor) s nem csak mindig megtölti a há
zat, hanem sőt nagy tapsok- és a föltétien tet
szésnek minden hódolatiban részesül.

— A bécsi hangversenyek’ évszakát ha- 
sonlíthatlan Lisztünk' bucsúhangversenye fe
jezte be lehető legpompásabban. Ezerhez kö- 
zelnyi zártszék adaték el e napon, s egy a fő
város’ legválogatottabb, legmüértőbbjeivel tö
mött roppant teremben vön búcsút a nagy va
rázsmester, hangokban, miket előteremteni más 
nem volna képes soha. Ez alkalommal is zálo
gát adta honszereletének a genialis mester, mi
dőn Erkel urnák Hunvady Lászlóhoz irt s a bé
csi császári zenekar által a legnagyobb lelk- 
ismeret és müszeretettel betanított, kedvelt ma
gyar nyitányát saját igazgatósága alatt mutatta 
be a bécsi közönségnek , melly azt zajos tap
sokkal fogadta , s a forró hőség s a programon' 
húzamosságának daczára még egyszer ismétel
teim kívánta. Liszt F. jelenleg spanyolhoni úti- 
társa és lelkes barátjánál Lichnowskv Felix 
herczegnél mulat Sziléziában, hol az ő hgsége’ 
közelebbről préposttá neveztetett fitestvérének 
ünnepélyes beiglatásánál az orgonát nagy Lisz
tünk játszá múlt vasárnap. Liszt F. nagy részét a 
nyárnak Bécs és környékében szándékozik töl
teni , toll alatti új operájának elkészítésére ál
dozva minden idejét, mellv az örökös müuta-

3
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zások által annyira elforgácsolódik. September 
tájatt. Stambul felé készül, megmutatni a hitet
len népeknek, miként gyújt és lelkesít az isten- 
szikra, melly a valódi genius’ kebelében rej
lik. Hová fordulnak onnan léptei? még maga 
sem tudja. Talán v i s s z a ,  és közel hozzánk, 
hahogy barátjainak sükerülend megnyerni őt 
főnökéül egy vállalatnak, mellynek őt Páriából 
el, s örökre közelünkbe vonzani kellene, de 
mellyel mi időnek előtte fölfedezni nem szeret
nénk. Annyit azonban most is megsúghatunk 
a művészet barátainak, miszerint egy általunk 
— valamelly jótékony czélra—rendezendő nagy
szerű akadémiában fogja magát hallatni Pesten, 
mielőtt keletre térne ; melly tervben levő mű
vészi ünnepélyről feltartjuk magunknak annak 
idejében bővebben szólani; valamint Liszt F. 
közelebbi pesti mulatásáról, bizonyos politikai 
furcsaságokról, mellyek ittléte alatt megint mu- 
tatkozának, — a jellemteljes irányról, mellyet 
magának köztünk kitűz -vala , annak üdvös e- 
redríiényei és komoly hatása felől, adandó 
alkalommal, talán többet szólandunk. Addig is 
hogy bécsi bucsúhangversenyére visszamen
jünk , ismételni kívánjuk , mikép fényesb hang
versenyt e fönebb említettnél Bécs városa rit
kán tanúsított, s hogy a tavasznak illy érett 
szakában csak is egy Lisztnek sikerülhetett 
annyi száz meg száz választékosnál választé
kost) úrhölgyet és arszlánt egy égető délben 
is világított terembe vonzani. Hogy aztán ájul- 
dozás is volt akárhány, az természetesnél ter- 
mészetesb.

Bécsben valóban nem kis áldozatiilyenkor 
a színházi és más művészi előadásokat láto
gatni , kivált tavaszutó' gyönyörű havában, mi
dőn kertek, falvak , sétányok és ezer meg ezer 
ligetei, berkei s völgyei a kies tájnak zöld lom-, 
bök és virágaik közé csalják a természetba
rátot. Mindenekfölotti hatalmas vetélytársa a 
múzsák csarnokainak a gyönyörű Prater, hol 
a természeti és társasági csábok’ ezer neme 
egyesül magához vonzani a lakókat; hol száz 
évű terebélyek’ árnyaiban a legpompásabb fo
gatoktól vonatva látod mindazt, mi szépet és 
érdekest a nagy monarchia egyesít. Gyönyörű 
hölgyek, fiatal Alcibiadok televér méneken, 
száz meg száz szépnél szebb fogatokból álló 
végetlen hintómenet, körözve bámuló nép’ e- 
zerjeitől, — hol minden harmadikban egy mo
solygó hölgyarczra bukkansz — szokott ünne- 
pies vidámságok között élvező polgárság, a szám 
nélküli fogadók, kávéházak és mulatsági néz- 
helyek’tömkelegében, az a valódi népélet, melly 
az emberektől nyüzsgő úgynevezett Wurstlpra
ter árnyai közt tenyészik, a jövők s menőknek 
ama tarka díszmenete , melly néha a lipótvá
rosi Ferdinándhídtól fogva le a Prater’ fő fa
sorának végéig a legmeglepőbb változatosság

színezetében húzódik el, mintegy esti 8 óráig; 
mindezek olly édesgető varázszsal biró csáb- 
szerek , mellyeknek semlegesítésére csak is 
olly művészi nevek , mint minők egy Liszté , 
vagy Lind Jennvé kivántatának. — Mondják, 
hogy octoberben nálunk is (a városi színház
ban) fogja magát hallatni a kis svéd fülmile , 
mit a pesti müértők’ érdekében szivünkből 
óhajtanunk szabadjon.

— Idevaló hírlapok nem tudnak kioko
sodni a Huayadv László nyitányt érdeklő bécsi 
bírálatok' ellenkező állításaiból, mivel — mon 
danakők — némellyike magasztalja, más pe
dig nagyon is legyalázza, és lepisszegeltnek 
lenni állítja. — A dolog igy áll, (magunk jelen 
voltunk): A nyitány hosszan tartó álalános taps
sal lön fogadva minden oldalról, s a tapszaj 
szűnni nem akarása miatt ismételtelék. Mire 
részint azok, kik kenvéririgylet, vagy nemzeti 
ellenszenvektől voltak felbizgatva , részint pe
dig azok, kik a különben is huzamos concert«- 
programm illyképeni meghosszabbításától a rek- 
kenő hőségben s ebéd idején megijedtek , de 
legtöbbnyire azok. kik a zenekart és Lisztet 
kétszer fárasztani indiscretionak tartották , bo
na fide piszszegni kezdének, s azáltal az elkez
dett nyitányt — Őket mindannyiszor nagy több
séggel letapsolván az ellenpárt — néhányszor 
megzavarták, mig látva a nagy többséget és 
Liszt karigazgató hajthatlan akaratát, magukat 
megadák s egész lajhári türelemmel füleiének. 
Az ismételt nyitányt újra legzajosb tapsok, az 
utána következő darab’ előadására kijött Lisz
tet pedig szűnni nem akaró tapsvihar és éljen
zés fogadta. Hogy ezek után egykét bécsi lap 
— többi közt a különben méltányos Humorist’ 
alig pelvhesedő (Hausner nevű) kis sületlen re
ferense (kiből ha éretlen birálgatás helyett ko
molyabban tanulna , talán lehetne valami idő
vel a zenetéren)— kapva kapott az alkalmon, kí
gyót békát összekiáltani egy olly zajos tetszés
sel fogadott magyar zenemű ellen : ez fölötte 
természetes, és H. uracskámnak igen is meg
bocsátható. Azonban csodálatosnak tetszik min
dig , hogy bátor a Humoristnak más két derék 
dolgozótársa, Seidlitz és Mahler urak, míg az 
U n g a r  czirnii lap’referensei voltak, e nyitányt 
mindig igenigen magasztaláig, épen illy fiatal 
suhancztól származott és saját véleményeiket 
ennyire compromittáló ellenvéleményt a jeles 
Humorist’ hasábjaiba becsúszni engedőnek.

— Itthonn a legérdekesb , s a fővárosi, 
vagy ide gyűlt vidéki urvilágot élénken foglal- 
kodlató tárgy a lóverseny, melly június’ 4-kén 
kezdődik a csinos rákosi gyepen. Négyezer 
felé jár az aranyak’ száma, mik már eddigelö 
aláír vak, s az idei futtatásokon elnyerhetők lesz
nek. Idén. különösen elevennek lenni ígérkezik 
a versenyszak. A bécsi versenyeken, mik e hó’

‘
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második felében (a freudenaui race groundon) 
tartattak, tudtunkra egy magyar (honi vagy ho
nosuk) ló sem nyert, annál többet ellenben az 
ismeretes Bethmann hires pályázói. E három 
versenyen kívül még egy külön úrlovas ver- 
seúy tartatott Walthersdorfon , Traulmannsdorf 
hg. jószágán, hol azonban több apróbb bal
eseteken kívül, azon — hál” Istennek mégis sze
rencsés— szerencsétlenség történt, m;szerint 
b. Orczy Ferencz, különben kilünőleg jó lovas, 
kengyelszija elszakadván, lováról leesett — de 
olly szerencsésen, hogy semmi baja nem tör
tént.

— A magyar központi vasút’ megnyitásá
ra ifj. gr. Zichy Ferencz ur lön kiküldve, ki 
nem sokára családostul együtt fővárosunkban 
üli fel (több hónapokra) lakását. 0  mlga a bu
dai városmajorbani Seefeldnerféle csinos házat 
bérelte ki egész nyárára. Mi a pálya’ megnyi
tását illeti, azt mindaddig nem szándékozik — és 
igen méltán — végrehajtani, mig minden eddig- 
elő elkövetett rendetlenségek és fontos ügy kö
rüli léhaságok tökéletes illő rendbe hozva nem 
lesznek. Mert mit használ egykét héttel hama
rább megnyitni a jövedelmezésnek egy vállala
tot, mellynek első mikénti sikerülésétől függ 
— úgy szólván— egész jövője. Történjék mi 
szerencsétlenség a vaspálya’ megnyitásánál, 
avvagy nem lenne-e azonnal koczkáztatva a 
vállalat hitele, megcsökkenve a közbizodalom, 
és úgyszólván — könnyelmüleg játékra téve a 
nemzeti vállalatok’ leg és legéletbevágóbbika ? 
A sokoldalú ügyességéről országszerte ismere
tes gróf úrtól tehát e tekintetben csupán hasz
nosat, eszélvest és üdveset remélhetünk.

— Sáry Fanny — mint mondják — néhány 
vendégszerepre váratikm színházhoz. Ideje hogy 
valamit tegyen érette az igazgatóság, mert az 
bizonyos , hogy Fannyt annyi fáradság és költ
séges tanulás után kiképezése’ vége felé igy 
sárban hagyni aligha illő , aligha eszélyes, alig
ha nemzelies.

— Ifj. Clark ur megérkezett Pestre, a 
lánczhíd körüli munkálatok’ személyes vezeté
sére ; atyja pedig Tirney Clark ur napokban 
váratik Londonból.

— Színházunknál Don Carlos adatása je 
gyezhető fel a mull napokból, újdonságképen. 
A Kelmenfy ur által sok helyütt szerencsével 
fordított mü szép sikerrel s nagy ügyekezettel 
lön adva , s ámbár lizenegyedfélen túl tartott, 
mégis utósó jelenetig élénk figyelemben tartá 
a nagyszámú közönséget. A kiállítás gondos , 
az öltözetek csinosak valának, Illy classicus 
becsű mü’ színrehozatala mindig érdemül ro
vandó föl, s mi csak azt óhajtjuk, vajha érde
kes müvek — legyenek azok eredetiek vagy 
classicus fordítmányok — közönség elé hozá

sáért minél gyakrabban lehessen alkalmunk az 
érdemméltánylás’ édes tisztét teljesíthetnünk, 
derék nemzeti intézetünk irányában. És ezt kí
vánjuk azon százszor ismételt meggyőződésből, 
miszerint intézetnek , melly a közönség’ folyto- 
nos részvétén alapítja fönállását, inkább mint 
bármi másnak, fő létkelléke ernyedellen tevé
kenység , s szünnélküli utánalátás újabb meg 
újabb vonzérdekek’ teremtésében. A hallgató
ság nagy száma, melly a legszebb tavaszi ést’ 
daczára színházba gyűlt, egyik igazolója a mon
dottaknak.

— Még mind semmit sem hallani új ope" 
ra felől. Vagy talán majd egyszerre fog ben" 
nőnket a színlap meglepni. Kívánatos volna va
lóban, mert az ócskák már igen ócskák, mit 
az is elég világosan tanúsított legközelebb, mi
szerint a négy Havmonfy, melly Benza ur’ ju
talmára adatott, mindamellett hogy Wolf ur e- 
lőször éneklé a tenort, jócskán üresen hagvá 
a színházat, s kevesebb nézőt gyüjte be, mint 
másnap Don Carlos. Fönebbi czikk’ szavait az 
operára különösen értetni kívánjuk.

— Az irodalom néhány újdonságot hozott 
ismét. Legeiül említendő itt ftiszt. S z o v r é -  
ny i  J ó z s e f  ur’ É k e s  s z ó k ö t é s e ,  melly 
az akadémiától jutalmat nyert munka , mint a 
,Nyelvtudományi pályamunkák1 4-d. kötete nem 
rég jelent meg az akad. költségén. Szerző sok 
szerencsével buvárlá nyelvünket, s munkája 
valódi nyereség fejledező nyelvünkre nézve. 
Volna ugyan e czikk írójának némi megjegyez
ni valója egy és másról a könyvben, miknek 
fegalább bővebb kifejtését óhajtotta volna. A- 
zonban nem lehet itt részletekbe bocsátkoznunk, 
hanem csupán átalános véleményt mondani: s 
ez csak dicsérő lehet. Nyelvünk fejlődése’ s 
fejlesztése’ minden barátjának ajánlandó , min
dennek, ki magyar nyelvvel foglalkodik, aélkü- 
lözhetlen munka ez.

— Ezután Garay’ történeti költeményéi 
kell említnünk , F r á n g e p á n  K r i s t ó f  né 
czimüt, melly a Kisfaludvtársaság’ legutóbbi 
gyűlésében a 12 ar. marczibányi jutalmat nyer
te , s melly csinos füzetkében napokban a kö
zönség’ kezébe adatott. A költemény Garay ko
szorús múzsájának legszebb teremtményei közé 
sorzandó , mellyet nem csak költői becséért, s 
nem csak azért mert magyar költő’ müve , ha
nem azért is, mert a legszebb nőerényt: a nő- 
hüséget dicsőíti, minden magyar hölgy, ki csak 
könyvet forgat, kell hogy olvasson, ismerjen , 
tehát megszerezzen.

— Megjelent a M a g y a r f ö l d  é s  né 
pei  111-d. füzete, három képpel. Tartalmát te
szik : Eperjes, a diósgyőri vashámorok s a vég
vidéki horvát határőr’ ismertetése. A szöveg
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érdekesen van írva, s a rajzok is kielégítőbbek 
ezúttal.

— Megemlítjük itt, mennyiben magyar 
tárgyról énekel, Foglár Lajos német költőnek 
Cl a r a  v on  V i s e g r á d  ez. költeményét, 
mellynek Zách Klára' ismeretes eseménye teszi 
tárgyát. A költemény kis füzetkében megjelent 
s könyvárusi utón kapható.

— Továbbá, kivált nőkre nézve igen ér
dekes könyv kerül ki napokban sajtó alól:u.m. 
O b o n y a i  orvostudor ur' könyve az á r t a l 
ma t l a n  s z é p í t ő s z e r e k r ő l .  A mijitegy 
nyolez ívre terjedő munkában , kimutattatván 
a rendesen használt szépítőszereknek ártalmas 
volta, (szerző vegytani utón valamennyi illy 
szert szétbontott és megvizsgált) egyszersmind 
újak, ártatlanok s mégis czélszerüek’ készíté
se s használása' módjával ismerteti meg olva
sóját a jeles szerző. — Ugyanő tőle jelent meg, 
mintegy előfutárául e nagyobb munkának, egy 
kis füzetke, mellv egyszerűen csak a közhasz
nálatban levő szépítőszerek’ mérges voltának 
kimutatásával foglalkozik. Figyelmeztetjük mind
két munkára, de kivált a most sajtó alattira 
mindazokat, kiket e dolog érdekel.

— A m a g y a r  n é p k ö l t é s i  g y ű j t e 
mé n y  folytatását, mellynek első kötete,^ép- 
dalok és mondák“ czim alatt csak nem régen 
került ki sajtó alól, legközelebbi ülésében el
határozván a Kisfaludy Társaság, annak gond
jaival , mint előbb; titoknokát bizá 'meg, s új 
felszólítást rendele kibocsáttatni az ikér hazá
ban a népi költészet’ ereklyéinek további gyűj
tése iránt, mert, mint a gyűjtemény' elősza
vában közlött beküldésekből látható , igen nagy 
része az Magyarországunknak, honnan vagy 
semmi, vagy képzelhetlenül kevés jött b e , s a 
társaság reméli, hogy azon hiány , mellyet e 
miatt az egé^z népköltési gyűjtemény szenved
ne , újabbi küldések által kipótolható leszen. 
Ugyanis hazánk’ azon nagy részéből, mellyet 
Szathmár, Bereg, Ugocsa, Mármaros, Ung, 
Abauj , Borsod , Torna ; juásfelől, Zala , So
mogy , Csongrád, Csanád , Arad elfoglal, csak 
egy betű sem jött; ide véve még, hogy Zem
plén, Gömör, Heves, Szabolcs. Bihar, Pest 
megyékből is nagyon kevés érkezett ahhoz ké
pest, mit a Dunán túli és inneni k é t  v i d é k  
Vas és Nyitra középpontjaiból szolgáltatott. E 
közlemény után mi n d  e ma i  n a p i g  azt kell 
gyanítnunk , hogy a legmagyarabbnak hitt, s 
nagy részt tiszai megyékben , — honnan legtöb
bet vártunk— a népköltési ereklyék vagy rit
kábban találtatnak, vagy inkább elhanyagoltai
nak : olly két adat, melly mindaddig , mig meg 
nem leszen czáfolva, árnyékot vet a legmagya- 
rabb vidékekre, s mélyebbre mutat, mint egy
előre gondolnók, népünk’ műveltségének tör
ténetében. •

Egy úttal figyelme?ni kéretnek a felszó
lításban a t. ez. beküldő urak, hogy közlemé
nyeikben, mellyeket a társaság úgy tekint, mint 
a n é p i  é l e t n e k  h i t e l e s  m á s o l a t á t ,  
ne vegyenek föl mindenféle verset, hanem pusz
tán tisztán csak a népire méltóztassanak szo
rítkozni , s küldéseiket úgy intézni, hogy a szer
kesztés alatt levő nem sokára sajtó alá menen
dő m á s o d i k  k ö t e t  hasznukat vehesse.

— A m. gazd. egyesület P é t e r f f y Jó 
z s e f  úrral, miután őt a szőlőművelés és bor- 
kezelés' megtanulása végett külföldön megutaz- 
tatá , most a hazai nevesb bortermő vidékeket 
járatja be, hogy igy az előnyök és hiányok’ 
viszonyos összehasonlítása , s ekkép az oksze
rű s gyökeres javítás e nevezetes gazdasági 
ágban lehetségessé tétessék. Az egyesület ha- 
vonkint 60 pfttal segíti az utazót.

— Liszt’ rendkívüli művészetének hatása 
nem egy szívet és agyat zavart már meg, nem 
egy hallgató’ képzerejének kerekeit forgatá ki 
rendes járásából, ideiglen legalább. A bű
vös hatást, mellyet Liszt a hallgatóra gyako
rol, száz meg száz toll próbálá már leirni, és 
sokon e leírások kozol meglátszik, hogy az 
ész az élvmámorban megrészegült, s gyönyör- 
tül ittason irá le gondolatait. Nem utósó ezek 
közt a következő, mellyet Pesten irt egy va
laki, mint látszik, a keleti virágoknak nagy barát
ja : ,,Liszt nem királya, de Istene a zenének, 
stb. Hová istenkeze é r , ott megzendül a sze
ráf- és cherubkar , s mindent bűvölő zengel- 
mük mindent betöltve, maguk látszanak a han
gok a varázsra elenyészett világ’ helyét elfog
lalni, s a hang' gyönyörtengerében a felfogó 
hallgató az új világ' üdvezültévé avattatik , s 
ez új világ — a menny. — Majd leszáll Liszt 
a gyönyör’ világtengerébe, s a végtelen gyö
nyörhullámokat egekig verdesi, nincs semmi 
határa. Majd a zefirt susogtatja, majd a fülmi- 
lék’ sergeit hallatja, majd a csermely’ lassú 
csevegésit, majd a szakadó felhők' záporát 
végtelen villámoktól szeldelve ; s a dörgésben 
elismeri a halandó a mennykövező Istent, mint 
az aethergyöngéd hangokban az ur' egekbe hí
vását.“

— Múlt szombaton fölötte vidám falusi 
mulatságban vettek részt több budapesti és vi
déki fiatal urak, a kies péterii úriakban, özv. 
Földváryné ő ngánál, kinek kedves családja a 
legszeretetreméltóbb modorban üdvözölte s fo
gadta a csinos vendégserget. A gyönyörű tán- 
ezosnők’ fejékét, miként kecsdús öltözékeiket 
is a tavaszi rózsák’ legszebbjei díszítvén , a kis 
falusi vigalom a legbájolóbb rózsaünneppé vál
tozott. A fiatalság reggeli 7 óráig vigadott, s 
örömittas ulánvágygyal hagyta oda a kies la
kot. Jövő vasárnap Péczel lesz a virágzó ró
zsák gvülpontja , hol a bimbók’ egyik legszeb-
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bikát — a kellemdús Fáy Ida kisasszonyt — a 
vőiegénvi kertész Fáy Béla boldog keze lesza- \ 
kasztja.

W ecrolog.
Múlt héten halálozott meg fiatel élete’ 29- 1 

dik évében m. gr. PÁLFFY CONSTANT u r , ki I 
családi ügyek miatt városunkban mulata. Tisz- J 
telt szülői — kiket idő óta sors’ keze sújtani 
nem szűnik — ő vele az egyetlen gyermeket, a 
fényes család egy kedves rokont, számos ba- 
rátjai pedig,— kik közé sorok’Írója is számíttat
ni szerencsés volt — a szívélydúsan szilárd ba
rátot veszték el. Nyugodjanak csöndben az el
költözött derék fiú' porai! P. H. L.

vkí mm.
POLVSÁGH. (Honth vmegye) 
Már régóta nem volt szó e 
lapokban kies vidékünk’ m. 
városáról, szóljunk hát felő
le egy pár szót. Jelenleg min
den nemzet, és hála az ég
nek a magyar is, a művelt
séget előmozdítani, s a régi 

jelenkorunk’ szellemével többé össze nem fér
hető szokásokat kiküszöbölni iparkodik. Fájda
lommal kénytelen valék folyó évi husvét’ hét
főjén itt az ellenkezőt tapasztalni. Ugyanis vá
rosunk’ majd valamennyi nőtlen, sőt némelly 
már pedig nem gyermekkorú házas fiai i s , az 
egykor szokásban volt, de már a kevesbbé mü
veit városokban is végkép kiirtott, házról ház
ra öntözködést megkezdették, s azt nem cse
kély mértékben folytaták, — de miután ezt na
gyobb részt fiatal emberek tevék, ámhagyján. 
Másnap azonban, azaz kedden történt még 
csak a java ; hölgyeink t. i. a kölcsönt vissza- 
adandók, már reggeli 6 óra tájban egy megyei 
tisztviselőnő' vezérlete alatt az öntözködést 
megkezdették , hasonlag házról házra járván , 
ifjainkat nagyobb részt még az ágyban lelték, 
s olly mértékben működött buzgalmuk, hogy 
öntözésüket méltán zápornak lehetett volna ne
vezni. Egy ifjú eme tiszteltetéstől menekülni 
akarván , legregénvesb pongyolában, a mint 
ágyából kiugrott, a padlásra illant, de höl
gyeink, a pirulát’ fátvolát félre tevén, ott is 
rajta ütöttek , és olly annyira mosogatták, hogy 
a padlás átázván, a víz a szobába becsorgott. 
Vájjon mikor szűnnek meg Ipolyságh’ hölgyei 
efféle , a műveltebb korral homlokegyenest el
lenkező tényekben keresni mulatságukat. — Az

egykor divatban volt földalatti mulatozás—fér- 
fiainknál (korkülönbség nélkül) ismét lábra ka
po tt ,— erről azonban bővebben értekezni je
lenleg nem fogok. IPOLYPARTI.

— BARACSKA. Az itteni közbirtokosság 
a helybeli nagy vendéglőben f. hó’ 2A-d. nagy 
i p a r e g y e s ü l e t i  t á n c z  v i g a l m a t  ren
dezett, mellyre a honi ipart pártoló minden 
lelkes honfi és nő meghivalolt.

— EPERJES, tavaszutó végén. Színhá
zunk végkép felbomlott. — T. i. az igazgató 
megbukott, mi itt olly természetes és megszo
kott sorsa német színházigazgatóinknak , hogy 
rajta már nem is csodálkozunk.— Eleinte, mig 
jó működő tagjai vannak , csak megy egy da
rabig,— de később nem fizethetvén a tagokat, 
adósságba veri magát, lassankint a legjobb ta
gok oda hagyják, a néhány megmaradtak’ elő
adásaira a közönség nem jár, — s kész a bu
kás. — És magyar színészeink csak nem jőnek, 
— kerülnek minket, mint Ulysses a syreneket.

A már említettem műkedvelő társaságból 
csakugyan nem lett semmi; — a lelkes E. A.... 
kisasszony’ buzgó fáradalmainak daczára. Hja ! 
ha németül kellenék, lenne akkor műkedvelő 
tag elég! de magyarul nem akarunk — szégyel- 
jük, vagy— nem tudunk.— Számos kirándulá
sok történnek a sóvári hegyek közé, különö
sen a Simonkő nevű csúcsra , mellynek olly 
szerencsés fekvése van, hogy tetejéről mintegy 
15 megyére nyer kilátást a szem. E csúcshoz 
közel vannak a nagvritkaságu opálbányák.

REND. LEV.
— KABOLA-POJÁNA, ') tavaszutó 10-kén. 

Mármarosszigethez mintegy másfél mértfoldnyi- 
re eső kabola-pojáni fördöre vezetem az olva
sót. A táj' saját érdekű kifejezését az olvasó 
képzetében olly hűn előteremteni, mint lehető 
gvúltükörben az egyes színsugarakat, igényte
len toliam képtelen ; mivel egy közönbös vi- 

• déknek is festői leírása nem kis feladat. Hahogy 
azonban leírásom’ darabos részletéből a nyájas 
olvasó’ lelkében csak homályos kép olvadand 
össze : tulajdonítsa a látvány’ nagyszerűségé
hez képest együgyü ecsetem’ gyengeségének; 
méltán elmondva felőlem, jelen korszakban olly 
népszerüleg használható azon deák közmonda
tot : „Et voluisse sat est.'1 és „Vires si desint, 
tarnen est .. —“ Ezen főidő ezelőtt csak né
hány évvel emelkedett a méltányoltatás’ azon 
fokára, mellyre évezrekkel ezelőtt érdemesítő őt 
az alkotó. Savanyuvize kellemes ízű; gyó
gyítási hatályossága százszor bebizonyult; s 
ennek következtében külmegyebeliektöl is láto- 
gattatik ; miként a m. szigeti jósnő számos főbb

J) Keretnek alulirt által a Divatlapok’ t. ez. szer
kesztőségi, ezen sorok’ becses lapjaikba fölvé
telére- Bodonkúti Euphenia.
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t
rangú lélekbetegoktől. A fórdőházat óriásilag 
kimagasult sötét hegyormok környezik, mely- 
iveknek néma gerinezein illott a jegedt lemez 
csak most haldoklik. A meredek csúcsok' aljá
ban, a zöld hegyek’ halantékain apró csalit zo- 
mánczozta gyep terül, elöntve ámbraillatot le
helő virágzattal. Egyik oldalon vidám juhnváj 
legel a buján sarjadzó rélségen, mig a túlolda
lon apró lovak nveríteznek. Az elyseumi völ
gyek öblözeiei közt. a távolban, édesen hang
zó mezeid fuvola zeng; míg e zengések kísé
retében az oláh pór éghez kiáltja örömmámo ■ 
rában édesbus hangjait; Örömet dalol e vadre
gényes vidéken, melly a maga nemében egyet
len honinkban — a természet minden szava. 
A lanyha zephir játszi mosolvlyal fütvörész a 
fekete fenyűlombokon keresztül; vidoran hinti 
énekárjait az új kikelet elé a csalogány; a va
donok csevegő szárnyasai önelégedetten met
szik a tiszta léget, büszkén tekintve alá a vi
gadva síró és sirva vigadó néptömegre, ha ez 
ünnepein, feledve a sanyaruan átélt hatnapi ke
serveket , vidító. nyers öröméleménybe veti 
magát, s nagyot tánczol a hazáért, ezen oláh 
elvből kiindulva : „Éljük az óra’ becsét, s mi 
jövendő, azt ne keressük.‘‘ — A krislálycser- 
melvek ezüst csörgése; a bugvogó savanyuvíz’ 
halk susogása s az agg fényük gyönyörű ido
mai egyhangúlag hirdetik a természet’ remeklé
sét. mellyel e vidéken , hói zord a regényessel 
olly páratlanul egyesül, minden lépten föllelünk.

E sorok’ czélja e gyönyörű regényességü 
gyógyhelyre figyelmeztetni olvasót, ki még azt 
nem ismerné. Mármaros magában egy egész 
paradicsom természeti szépségre nézve, s Ka- 
bola-Pojána e paradicsom’ egyik kiesb pontja. 
A föidesuraság nem keveset fordít évenkint e 
fördőhely’ csinosbbá, kényelmesbbé tételére, s 
mindent elkövet, hogy a gyönyört, mellyet a 
nagyszerűen szép vidék nyújt, kényelmesen él
vezhessék vendégei.

BODONKUTI EÜPHENIA.
—EGER. Tavaszutó 17. E lapok télhói szá

mainak egyikében említve volt, miszerint vá
rosunk hölgyei s urai társulatot képezének, 
mellynek czélja az vala : hogy az annyira u- 
nalmas téli esték kellemetesekké tétessenek, 
melly társulat egész farsangon át Örvende lété
nek ; tagjai a legerényesebb- s jelesebbek va
lónak, de városunk, mint a rágalom fészke, ez 
iránt sem vala kímélettel, s személyes bántal- 
makra is vetemedtek. Különösen pedig a leg
piszkosabb gunyiratok jelentek meg, az egész 
személyzetet sértők, s csak annak örvendünk, 
hogy figyelembe sem vétettek ez ocsmánv fir- 
kálatok, a mennyiben azonban szeretve tisztelt 
első alispánunk neje Batthyány Amália grófné 
sértve érzé magát, ez fájt nekünk; mert e koz- 
ked\essegü s nyájasan leereszkedő csillagunk

elhagya bennünket, többé felénk sem jöendő ; 
de köszönet nemeslelkü férjének a közbenjárás
ért, mellynek sikere az lön, hogy a jövő telet 
körünkben töltendi a kedves grófné. — Végre 
hosszú szünet után vannak szülészeink; Körö- 
sv Ferencz társulata érkezeit hozzánk, s teg
nap a ,Végrendelettel kezdé előadásait; a bí
rálatot későbbre tartom fel magamnak, arra a- 
zonban figyelmeztetem az igazgatót, hogy a 
szinlapon olly csalékony soroktól — mint jelen
leg az első vala — őrizkedjék. Folyó hó 6-án 
egyik külvárosban tűz támadván, a nagy szél' 
daczára is csak három ház lön annak martalé
kává , mit a városi rendőrségnek dicséretére 
említek. A jogászok’ egy , része f. hó’ 14-kén 
mulatságot rendezett a kies Tárkánvi ligetben, 
de a kegyes ég a száraz földet s a tüzeskedő 
ifjúságot a termesztők közöromére jótékony 
esővel lepé meg. SZINECZY FERENCZ.

— *s»m*t*—

T H A L I A .

Tavaszhó 27. N o r m a ,  nagy opera 2 flvb. 
Be l l i  ni t ől .  F a u k a l  ur ,  a temesvári szín
háztól . Sever szerepében , mint vendég, egy- 
átalában nem elégíte ki. Sem hang, sem játék, 
sem iskola — tehát semmi. Paksyné assz. hir
telen roszul lévén, Éder k. a. éneklé Adalgisát. 
Hogy az egész opera roszul ment — világos.

— 28. Z á c h  n e m z e t s é g ,  tort. szj.
A flvb. Irta V a holt I mr e .  Laborfalvi k. a. 
javára bérszünetben először. A mű már több év 
előtt megjelent a színmütárban, a közönség’ ke
zén forog, tartalmát illetőleg tehát oda utaljuk 
olvasót. Mi véleményünket felőle illeti, röviden 
mondjuk meg. _E színmű V. ur’ jobb munkái 
közé tartozik, mind a mellett, hogy azt szerző 
már régecske irá. Hogy olly tárgyból, melly 
drámai anyagul egyátalában nem alkalmas, csak 
igy is megállható müvet összeszerkeszteni bírt, 
az már magában egy érdeme szerzőnek. A mű 
színpadi elrendezése, valamint az egyes jelle
mek festése, sőt a kornak is némileg rajzolá
sában nem kevés ügyekezettel és sikerrel járt 
el szerző. Nyelve is több helyütt csinos, sőt 
költői. A bohócz’ megjegyzései sokszor talpra
esettek é s — magyarosak. Mindez azonban nem 
takarja el a mű gyöngéit. Már mondók mikép 
a tárgyválasztás maga elvétett volt. Bírálónak 
úgy tetszik, az egész Záchot szerző’ Katona 
(Bánk) általi lelkesíttetésének köszönhetjük, s 
mintegy viszfénv az. melly egy önálló tüztesl- 
ről sugárzik vissza. s e szerint kell természe
tesen mérni becsét is. Illy parallelt vél szerző 
vonhatni Kázmér és Oltó , Zách Bódog és Pe- 
turbán, Erzsébet és Erzsébet, Zách Klára és 
Melinda közt stb. Sőt maga a cselekvény fő-
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vonásai közt is föllelhetni e katonai függést. 
Mindezt azonban, mint érintők, csak a fővo
násokban akarjuk értetni, valamint azt is meg
mondani, hogy ezáltal nem akarjuk Záchot Bánk- 
kal p á r v o n a 1 b a helyezni. Egyes jellemzé
sek ellen is volna egy és más kifogásunk. Min
denekelőtt Leone Zacchieri ellen. Ezt jellem
nek nem is nevezhetjük. Ez örökös ingatagság, 
szavaival mindig ellenkező tettei, e kétszínű
ség szóban és tettben, érdeket iránta nem költ. 
Pedig Leone a cselekvény’ fővivői közé tarto
zik , — a darab’ egyik hőse ö , s úgy tetszik, 
legalább honszabadításra nézve , egy második 
Sir Patrik törpült el benne. Legszerencsésben 
van tartva a b o l o n d ,  kivált ha Telepi ur azt 
egy kissé mélyebb fölfogással adná, s nem csak 
fölszinét venné a szerepnek. A szerkezeti hi
bák s egyéb gyöngeségek közöl megemlít
jük mindenekelőtt: hogy mindjárt az első fel
vonásban Klárának megbecstelenítése igen me
részen vastag színekkel van festve. Illy tárgyak 
körül nem lehet elég gyöngéd óvatossággal el
járni. — Midőn Leone az összeesküdtek közt 
megjelenik , — mint egy második Bánk vagy 
sir Patrik, s amazok kiléte irántkérdezködnek, 
nem tudjuk miért hallgat Klára, ki szinte jelen 
van ? Leone’ anyja általi fölismertetése telje
sen érdekvesztetten van beszőve, s akkor mi
dőn az iránta! véleményünkben már semmit 
nem változtat, sem tettei, vagy az egész cse- 
tekvénvre befolyással többé nincs. Leone’ pá
lyája s kisége közt nincs semmi összefüggés. 
A darab' utósó fele úgy szólván a csattanó 
jelenetek’ halmazából áll , miknek azonban leg- 
löbbnyire az hibájok, hogy hatás nélkül csat
tognak el. így Leone’ minden őrjöngése, — 
mert érdekkel sohs,em valánk iránta. így a 
gyászvitézek halálfejczimeres gyűlése, melly- 
ből hiányzik a tárgyhoz illő magasztos komoly
ság , sőt az egész egy kissé játékszerünek tet
szik. így Kázmér erényeskedése, mert első 
föllépése sokkal könnyelműbb színben van tart 
va. semhogy későbbi erényhirdető s megbánó 
szavainak tekintélyt adni bírna. Legszerencsés
ben van kivivé egészben a két első felvonás , 
s a czélszerü rövidítések , mellveket 2-dik elő
adáskor észrevevénk, az egészet még megáll- 
hatóbbá tevék. Előadva a darab nem roszúl 
volt. Zách Bódog tán Egressy G. ur szerepe 
volna. Telepi ur , mint már érintők, nagyon 
felszínét játszá a bohócznak.

— 29. F a r s a n g i  i s k o l a ,  vj. T flvb. 
Vahottól. Lukácsy Antonia k. a. mint szerző
dött tag először. Jánosy ur vendég.

— 30. L i n d a ,  opera 3 szakb. Doni
zettitől. —Z. V—

—

FELELET
a  H o n d e r ű b e n  m e g je le n t  , , I r o d a lm i  

Ó v á s “  - r a .

Miután a Honderűnek 18-dik számában t. 
ez. Berinkey Móricz ur , — kit, nehogy a tiszt, 
közönség mint teljesen ismeretlent, álnévnek 
véljen , bátor vagyok, mint a színpadon haj
dan adatott „Váltógyakorlat“ genialis szerzőjét 
bemutatni , — legközelebb pályadíjt nyert,,Nőt
len férj“ czimü vígjátékomat tőle kölcsönözott- 
nek, lopottnak állítja; s ezen állítás’ bizonyí
tására a hamisan fölhozott tény’ körülményeit 
is elferdítve s valóságukból kivetkőztetve elő
sorolja : kénytelen vagyok én is czáfolatul az 
állított plagium történetét előadni, s a-körül
ményeket eredeti színükben és alakjokban a 
tiszt, közönség elé terjeszteni.

Azon időtől, midőn az irodalom’ terén föl
léptem , s különösen, mióta „Örökség“ czimü 
drámám a közönség’ tetszését megnyerni sze
rencsés volt: több ifjú és kezdő irók, nagy ré
szint ollyanok, kik müveikkel a közönség előtt 
még ismeretesek nem valának , s számos—szép 
reményt és jövőt ígérő — fejlődő talentumok 
bizodalmasan folkeresének, hogy részint kidol
gozott és írásba foglalt müveiket elolvasás vé
gett átadják, részint hogy fejőkben született 
valamellv munka’ alapeszméjét előttem elmond
ják , s ítéletemet, bírálatomat mindegyikre föl
kérjek.—-És én szívesen szolgáltam mindenki
nek, tiszta szívvel elmondván véleményemet az 
elém terjesztett mü- vagy mütervről. Ezen vé
leményt kérdők sorában volt a jelenleg ellenem 
föllépő Berinkey M. ur is, ki első Ízben egy 
drámavázlatot, később egy kidolgozott novellát 
mutatott be nálam. — Nem ide tartoznék talán, 
de eszmerokonságnál s azon körülménynél fog
va , miszerint B. ur mind pnmagát mind engem 
képesnek hisz a r ra , hogy tőle valamit lophas
sak: kénytelen vagyok megemlítni, hogy az e- 
lém terjesztett drámaterv olly idétlen tömkeleg 
volt , miszerint belőle csak egy drámának al
kalmas vezéreszme sem csillámlott ki; s novel
lája— erről nem szólok,— ennek felolvasása 
kínait Petőfi és Pálffy Albert, kik — szegények! 
— akkor épen nálam valának, velem együtt 
szenvedték át.

Az említett szokás’ nyomán a legközeleb
bi télen Práznovszky János ur nálam megjelen
vén , egy vígjáték tervét beszélé elő, mellyet 
ő állítólag Berinkey úrral kidolgozandó, és ve
le a 60 aranyra pályázandó lévén, azonban 
valamellv pontban B. úrral egyet nem értvén : 
az én tanácsomat kéré föl. — Én megmondám 
nyíltan nézetemet, megvallva , hogy a terv nem



—  4 2 0  —
rósz, főleg a P. ur’ szándéka szerinti kidolgo
zással; s megemlítve már akkor azt is, misze
rint én is bírok egy vígjáték tervvel, melly az 
elmondotthoz sokban hasonlít. Igenis ; mert ak
kor fejemben egészen és minden további vál
toztatás nélkül megvolt a ,,Nőtlen férj“ terve, 
csupán le kelle irni. — Mert, hogy kimondjam , 
és miért ne mondanám ki nyíltan?! a kérdés
ben forgó vígjáték’ készítésére, egy idegen —- 
ha nem csalatkozom — franczia vígjáték’ olva
sása nyújtott alkalmat, mellvnek szerzője nem 
jut eszembe; csupán annyit tudok, miszerint 
ezen idegen darabban egy fiatal ember, ki va- 
lódilag nőtelen, feleségesnek adja ki magát. Én 
ezen eszmének ellenkezőjét készítettem. — Pla- 
gium-e ez vagy nem? — az nem kérdés; én 
legalább ennyit mindenkinek megengedek; mert 
hiszen egyik eszme szüli a másikat. —■ A kér
dés csak az , hogy én B. úrtól kölcsönöztem-e 
az alapeszmét vígjátékomnak, vagy nem? — 
S erre határozottan nem-mel felelek.— Ha ezt 
tevém vala : enmagam előtt is nyomorának tet
szeném , ki olly szegény ficzkótól, miilyen B. 
u r , eszmét,’ vígjátéktervet tulajdonítok el. — 
De, bizodalommal kérdek másfelől minden el 
nem fogúit olvasót: vájjon azért, mert B. és 
P. urak vígjátéktervüket tanácsadás végett ve
lem közölték, tartozóm e lovagiasság- vagy 
gyöngédségből a magaméról lemondani ?! —

És most jogom volna, — mikép sok más 
sértett fél tenné helyemben — B. urat aljas rá
galmazónak stb. jelölni: de én ezt nem teszem. 
Sokkal több türelemmel és lélekerővel áldott 
meg Istenem és sorsom, mintsem' némelly pú
ivá lelkek’ irói viszketeg- és nem sikerült tö
rekvésből származó nyomoru följajdulásait meg
vetni és nevetni ne tudnám. Azt mégis leheilen 
meg nem jegyeznem és kérdenem: hogy a há
látlanságnak és szemtelenségnek minő foka kí
vántatik arra, hogy midőn B. ur’ zavaros agyá
nak kórszülöttei tanácsadás végett elém ter
jesztetnek ; s én, a mit lehet, belátásom- és 
tudományom után őszinte készséggel javaslok: 
akkor ugyanazon B. ur plágium' vádjával elle
nem fölkelni nem iszonyodik?! — Avvagv, azért 
vettem-e én vígjátéktervemet az övéből , mert 
ő saját eszméjét előttem elmondó , s én az e- 
nyémet nem ő előtte? — Ugyde , én mütervei- 
met, — kivéve egy barátomat, ki azonban nem 
iró, s kit e tárgyban tanúul is használhatok,— 
útba igazítás végett senki fiával sem szoktam 
közleni; — s ez , és még valami más, kettőnk 
közt a különbség.

Sokat lehetne és kellene még mondanom; 
mert a közönség — legalább a közönség’ egy 
része — könnyen hisz, s én tisztán akarok ál
lam. Tegye kezét szivére mind Berinkey mind

Práznovszky, s vallják meg, hogy a darabok 
beadása’ határnapjának előestéjén, midőn már 
vígjátékom beadva, az Övék pedig — saját val
lomásuk szerint — át sem volt nézve, és már 
a leirhatás' és beadás’ lehetőségéről kétségbe 
estek: én biztattam, én ösztönöztem őket kü
lönösen, hogy darabjokat minden áron bead
j á k ;— ezt pedig, ha tervüket eloroztam volna, 
aligha teendőm. Szűnjék meg B. ur engem bán
tani; mert, ha olly könnyen akar és tud feled
ni, én tanúval is léphetek elő.

Megtörtént már nálunk, hogy más embert 
is vádoltak plágiummal. így Szigligetit. Jó Is
ten ! minemü emberek ezek , kiktől még lopni 
is lehet ? — hiszen maguknak is alig van. — A 
tolvaj kincses ládához megy rabolni, nem pe
dig-------no de hagyjuk a hasonlításokat! — S
én, ki előtt a német, franczia és angol nyelv’ 
tudásánál fogva, ezen három irodalom’ mezeje 
nyitva á ll ; ki, a többek közt, Lessing' Ham- 
burgische Dramaturgie-jában, több vígjátékváz
latot találhatok ; ki B.-nek még eddig meg nem 
jeleni müvei helyett Aristophanes’ komédiáit e- 
redetiben olvashatom; kinek fejében jelenleg 
is több a dráma- és vígjátékterv , mint ideje 
azoknak kidolgozásához — — én szorultam 
volna, és épen Berinkey urra?!

.Difficile est saty........
risum teneatis amici.

S különben is , nem említve most azt, mi
szerint végre is a művészetben nem az anyag 
a fődolog, hanem az alak, a kidolgozás; hogy 
ugyanazon pároszi márványból a kontár dur
va bálványképet, a művész Vénusz’ vagy Zeüsz’ 
csodásán szép képszobrát faragja ki, — s hogy 
ezen utóbbi’ érdeme azért, hogy az elsővel 
ugyanazon anyagból dolgozott, nem csökken 
legkisebbet i s : csak még egyre vagyok bátor 
emlékeztetni B. urat, és figyelmeztetni a tiszt, 
közönséget; arra t. i. hogy B. ur müvének pá
lyázásra beadása után előttem nvilvánítá , mi
szerint akárki nyerje el ő kivülötte a pályadíjt, 
az ellen harczot fog kezdeni. — íme , ez csak* 
ugyan megtörtént; — s ez igazán , mihez nem 
kell commentár.

Fölmutattam az ügyet leplezetlenül. Le
gyen szives ítélni a tisztelt közönség ezen em
ber’ jelleme felöl. — Én már ítéltem. — Költ 
Hajdú Nánáson 1816. május’ 13-kán.

OBERNYIK KÁROLY.

Budán, a kir. egyetem' nyomdájában.
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V I. MÉG EGYSZER HÁZASSÁG.
Nem azért házasodtam én , hogy ne legyek kényte
len magam átélni a még hátralevő 30—40 évet, 
nem is azért, hogy a társasélet iránti kötelességi- 
met betöltsem , vagy a földet új lakosokkal mega
jándékozzam ; de azért, mert szivem tört volna meg, 
ha öt nem birhattam volna. S u e .

edves Terim! A mint ma
gad is emlékezhetel, e 
lapok’ 17-dik számában 
közlém veled eszméimet 
a házasságról. Elmon- 
dám, mikép Montesquieu’ 
állitása s a tapasztalás’ 

tanúsítása szerint, köztársaságokban leg
boldogabbak a házasságok, — mikép a há- 
zassági eskünek kegyeleti színe van, s szó 
szerint és szorosan véve a legjogtalanabb 
erkölcsi kényszerítés volna, mert azt ígér
n i, hogy valakit örökre fogunk szeretni, 
józanul nem lehet; elösorolám végre az 
okokat, miért kezd a mai világban szem- 
betünöleg lábrakapni a nötelenség , mely- 
lyet csak fontos okok és körülmények 
menthetnek, s melly a társasélet’ czéljai- 
val, az egyetemes boldogsággal homlok- 
egyenest ellenkezik. És, tudván mi bajos j 
még a mai világban illy tárgyak’ őszinte, 
tartózkodás nélküli fejtegetésébe bocsát
kozni, nem szólaltam volna fel többet, ha ! 
az Életképek’ ez évi 17-d. számában Sza- i 
bó Richard ur kétségbeesett hangon nem 
panaszolja vala, miszerint ö egy hölgygyei 
találkozék, ki azt vitatta : „hogy a férj- s 
nőnek boldogságát, egész élete’ nyugal-

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

mát nincs valami kárhozatosabban korlá
tozó, mint a házasságnak felbonthatlansá- 
ga,“ — s meg nem jegyzi vala, miszerint 
fölötte csodálkozék,,egy hölgynek illy sze
rénytelen , szabadosságra hajló, az Isten j 
által parancsolt és az ész által helyeselt 
intézvénytroszaló gondolkozásmódján“ — i 
Nekem ugyan nincs szándékom a tisztelt 
hölgynek ebbeli nyilatkozását védeni, mert 
ezen egyszerű nyilatkozásából még azt is 
lehetne következtetnem, hogy ö a házas
sági szövetség’ önkényes felbonthatását 
tartja czélszerünek, — mit pedig én kár
hoztatnak hiszek; de pieggyöződésem’ s 
elveim’ következetességét védendő, hely
telenlenem kell Szabó Richard ur’ vélemé
nyét, ki szerint „igen jól van az úgy elin
tézve, hogy az egyszer érvényesen, mind 
vallási- mind polgárilag követelt kellé
kekkel megkötött házassági szövetség fel- 
bontatlan, mert ezt igy kívánja mind az 
embernek egyéni méltósága, mind a há
zassági szövetségnek czélja.“ —

A katholikus és protestáns egyház kö
zött egyik különbség a z , hogy ez fel, a- 
maz pedig fel nem bonthatónak tartja a há
zassági kötést. Tényleges bizonyossággal 
nem akarom állítni, mellyike alaposb e vé- Qj£)
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leményeknek, de lélektani okok után in
dulva, egyéni meggyőződésem, hogy bizo
nyos esetekben, meghatározott feltételek a- 
latt okvetlenül szükséges, hogy a házassá
gi szövetség felbontathassák. — Mikép köt
tetnek a házasságok? vagy szerelemből, 
vagy világi tekintetekből. Elemezzük ez u- 
tósó esetet. —

Vannak szülék, kik gyermekeiket mód 
fölött szeretvén s azoknak lehető legna
gyobb rangot s lehető legfényesb életet ü- 
gyekezvén szerezni, ezen czélukat nem 
gyéren házasság által látják legkönnyeb
ben elérhetőnek. Gyermekeiket, kik egy
más iránt kevés vagy semmi vonzalommal 
nem viseltetnek, de kik a szülői rábeszé
lésnek 'ellenállni nem képesek, oltár elé 
vezettetik, hogy egyesülve, egy sajkán e- 
vezzék át az élet’ tengerét, melly viha- 
rosb és mélyebb, semhogy a tapasztalat
lanság megmérkőzhetnék hullámaival, s 
vész’ idejében a szabaduláshoz remény le
helne. Meglehet szerencsésen érendik el a 
túlpartot, s csend és békében élendnek, 
hihetőbb azonban, hogy a szeretetlenség’ 
örvénye idő előtt alásülyesztendi őket.

Mások ismét, hogy a szegénység’ szi
gorú mostohaságát, a fényes élet’ csábító 
kényelmeivel fölcserélhessék, önkényt olly 
személylyel kelnek össze, kinek pénzén kí
vül többnyire semmi szerethető tulajdona 
nincs. Megfoghatatlan ugyan, hogyan le
het ember, ki hitvány földi kincsért cseré
be adhassa legnagyobb boldogságát, ki a  ̂
nyagi jólétért kész legyen az élet’ legszebb^ 
legszentebb jogairól lemondani, de tekin
tsünk csak az élet’ soha nem csaló tükrén 
be, s látandjuk, hogy az igy kötött házas
ságok mindennapiak, s hogy az üly házas
ságok a legsikeresb alkalmul szolgálnak 
arra, hogy az együtt élni kényszerített két 
szív nem csak ne szeresse .egymást, de sőt 
gyülölséggel viseltessék egymás iránt. — 
Mindkét esetben a házasulok voltak ugyan 
föokai szerencsétlenségüknek, mert erős- 
beknek kell vala lenniök, s mind a szüléi 
rábeszélésnek ellenállva, mind az illy á- 
ron szerzett fényt megvetve, önállóan cse-

lekedniök földi boldogságuk’ megalapítá
sában; de nem vagyunk tökélyesek, hogy 
akaratunk’ tetllegesításében a külbenyo- 
inások’ hatásától teljesmenten tarthassuk 
magunkat.

De nézzük a házassági kötések’egye
dül helyes alapját, a szerelmet. Előbbi le
veleimben mondám már, miszerint a mint 
elméletileg igaz, hogy a szerelem válto
zást szenvedhető elemeken alapul, s ép 
ezért örökké tartása nem lehet bizonyos : 
úgy az élet is tanúsítja, hogy az egymást 
legszeretöbb szivek’ szerelme is nem csak 
kihűlt, de sőt a kényszerített együttélés 
által kitörő gyűlöletté vált. x\estheticai i- 
gazság, hogy szeretni csak szépet lehet; 
a szerelemnek pedig első s fő alkateleme 
a lelki szépség. A házasfelek összekelé- 
sükkor angyalszelidek és jók lehettek, de 
ki fogja állíthatni, hogy a szív meg nem 
romolhatik, s ha teljesen megromlott, ki 
fogja parancscsal eszközölhetni, hogy mind 
a mellett szerettessék?! A szerető szív tár
sa’ tökélytelenségei iránt kímélő elnézés
sel szokott ugyan viseltetni, sőt kisebb hi
báiban gyönyört is lel, de túlimádniok kel
lene egymást, hogy vétkes aljasságban is 
szeretettel viseltessenek egymás iránt. Ezt 
parancsoló intézvény’ pártolása, pártolása 
volna az erkölcstelenségnek.

Lélektani okok és az élet’ tanúsítása 
szerint tehát tagadhatlanul igaz lévén, mi
szerint lehető, hogy a világi tekintetekből, 
egyébkint érvényesen egybekelt házasfe
lek épen úgy, mint azok, kiket a legtisz
tább szívvonzalom fűzött együvé, idővel 
egymás iránt szeretet helyett gyülölséggel 
viseltethetnek; a kérdés az : jó és taná
csos-e az egymást engesztelhetlenül gyű
lölő sziveket a szakadatlan együttélésre 
kényszeríteni, vagyis, a tettleg teljesen 
megszakadt házassági viszonyt kell—e, czél- 
szerü-e, az állomány és egyháznak itéle- 
tileg megszakadtnak nyilvánítni? s végre,

' )  Ajánljuk derék értekező különös figyelmébe 
ritka psvchologiai ismereten alapuló czikkeit a 
Honderűnek, mellyek .Közlemények a szív vi
lágából czím alatt közöltetnek. S z e r k.
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mert hiszen az elválást föltételesen minden 
egyház elrendeli, okszerü-e az elvált há
zasfeleknek az nj házasságra lépést meg
engedni? —

Hibás tan, házassági kötéseknél a kül- 
formát lényegnek tartani. Kell-e s ki előtt 
kell a házasságokat megkötni, csak annyi
ban lényeges kérdés, mennyiben azt az ál
lam’ érdeke s a társasélet’ czéljainak el
érhetése igényli. A házasság’ nyilvános és 
ünnepélyes megkötése, csak a már létező 
lényeges viszonynak a polgári vagy egy
házi hatalom általi megerősítése, mond
hatnám olly valami, mint midőn a levél 
kész, de még a pecsét hiányzik. A mint 
tehát nem elég, hogy a házasfelek egy
mást szeressék, annak az igék’ embere e- 
lötti fogadása : úgy e fogadást egyedül az 
ész el nem ismerheti olly oknak, hogy mi
atta a házasfelek együtt élni kényszeríttet- 
hessenek. — Fogják ellenvetni: ,,nem kell-e 
az igéret-szót mindig megtartani, paran
csolhatja-e az ész, hogy a fogadást, az es
küt bármikor, önkényesen megszeghes
sük?“ — Koránsem, sőt én is a társasélet’ 
egyik szerencsétlenségének tartom, hogy 
mai világban az eskü iránt olly kevés tisz
telettel viseltetnek, s hogy nem iszonyod
nak azt sokszor könnyelműen megtörni. 
De itt, véleményem szerint, máskép áll a 
dolog. A hiba, kedves Terim! nem az es
küvőben van, de magában az intézvény- 
ben, melly nem teljesíthetöt fogadni s le- 
hetlenre esküdni kényszerít. Miként erő
síthessem én esküvel, hogy ez vagy amaz 
örökké jó és erényes maradand, s követ
kezőleg, miként fogadhassam , hogy ezt 
vagy amazt örökké szeretni fogom? Örök 
szerelmet esküdni képtelenség s megszent- 
ségtelenítése az eskünek, mert a szív győz 
■vagy győzetik, de érzelmeken kiviil sem
mi hatalomnak nem képes engedelmesked
ni; az örök hűséget pedig szinte csak az 
erkölcsiség’ körvonaláig Ígérhetjük, mert 
esküdni, hogy társunkhoz a vétkezésben is 
hűn ragaszkodandunk, egyenes megtáma
dása volna az erkölcsiségnek. Azonban

mindez, kedves Terim! eszinényiségnek, 
melly valósíthatlán s olly elméleti igazság
nak fog tán tekintetni, melly szebb, költő— 
ibb, semmint az élet’ mindennapi viszo
nyaiban , a társaséleti rend’ felforgatása 
nélkül alkalmazható volna. Okoskodjunk 
tehát az életből, tapasztalatilag.

Az eszményi szerelem, melly édesb 
és boldogítóbb, semhogy első érzésekor 
teljesjózanan felfoghatnék, nem loboghat 
örökké, mert hiszen a láng emésztő ere
jű; a lángolva égő szerelmet tehát később 
csendesen melegítő barátság vagy épen kö
zönyösség váltja fel, — ezen, sőt azon e- 
setben i s , midőn szeretetlenségben élnek 
ugyan a házasfelek, de sorsukat tűrni ké
pesek, szükséges, hogy a társasélet’ czél
jainak elérhetése’ tekintetéből együtt élni 
köteleztesscnek; de ha a két szív annyira 
eltérő élvek- és vágyakban, annyira ellen
tétes gondolat- és érzelemben, hogy min
den tettük, minden mozdulatuk különböző 
irányú, hogy türhetlen ellenszenvvel vi
seltetnek egymás iránt : mit használhat a 
társaságnak, ha az egyházi vagy polgári 
hatalom, ezen érdemileg teljesen megszűnt 
viszonyt külforma által megtartatni paran
csolja? Nem fognak-e a gyülölségben e- 
gyiittélök ezen kényszerítés által a szere- 
tetlenség- vagy épen az erkölcstelenség
ben is, még inkább alásülyedni, s testi, lel
ki erőben hanvatlani?! — Sokszor csak az 
egyik fél hibás, — s illykor nem kivánja-e 
meg a jogosság, hogy az ártatlan fél, ha 
máskép nem lehet, teljes elválasztás által 
is megovassék az igazságtalan szenvedés
től? — És ha nem is kell attól félni, hogy 
az egyik fél kegyetlenkedik a másikon, 
szükséges, hogy a polgári és egyházi ha
talom a semmis s czélelleni viszonyokat 
megszüntesse, — mert a mint érdekében 
áll, az egyetértés és szeretetben gyökere
ző házassági kötést ünnepélyesen elismer
ni, megerősíteni s tartósságát lehetőleg 
eszközölni, — ugv a jogosság és erköl
csiség’ tekintetéből érdekében kell állnia 
a szeretetlenségen alapuló viszonynak vé-
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get vetni s az emberi érzelmek’ illy ve
szélyes kinövéseit kellő időben megszün
tetni. (Folytattat.) FEKETE LAJOS.

— -* m4 * —

TAVASZI DALOK.

Tán utálod, gyűlölöd tán 
A nyugalmas kicsi pókot,

Melly szobád’ szép bútorára 
Szállásolni elhúzódott?

Oh ne bántsad, oh szeresd öt,
A remeklő, árva művészt!

Jőj szobádból a mezőre,
Őt csodálva itt, kívül nézd.

Egy virágról más virágra 
Húzza keble tiszta szálát;

S lágy selyemként összeszőve,
Rajta innen, oda száll át.

És bogárkát és lepécskét 
Őrfigyelme lopva megles ;

S a kerített kis fogolylyal
Játszva ól a víg szerelmes . .

Újra hajtott szép reményem ;
És hitemnek szűz virágán

Lángszerelmem égi szálát 
Összefűzöm én is árván :

S bekerítek én is egy lányt 
Egy hálóba, lakni vélem, —

S a szerelmes kis fogolylyal 
Életem’ csak játszva élem.

VI.

Nincs szebb élet a tavasznál! . .
Télen ablak, ajtók zárvák,

S a lakók úgy elvonulnak,
Mint megannyi gyászos árvák.

Ah de most nem úgy, nem úgy á m ! 
Most az élet kis mennyország;

Ablak, ajtó tárva, nyitva,
És a táblát leorozzák.

De mi több ; a függönyöknél 
Lány imitten, lány amottan,

S kék szeméből a menőre 
Hő szerelmi szikra lobban.

Oh beh szép az élet ekkor!
Minden lány egy szűz virágszál,

Egy kihajtott ifjú rózsa,
Meilyre égi napsugár száll.

S minden utcza, minden ablak,
Meilyre a szem égve néz.fel;

Nyájas szentek- s angyalokból 
Összeállott m ü k i t é t e l .

Oh beh szép az élet ekkor!
Gyönyörűség így az élet!

Hogyha egy illy házhoz állok, — 
Szívem úgy ver, lelkem éled!

VII.

Leszórom téli öltönyem'.
Erőm már a melegbe vész.
Hja! e köpeny vén, nem h o n i ,
S az a jó honfinak nehéz.

Van itthonn nyári kelme már;
Azt öltök fel hát, igazán.
Úgyis t a v a s z  van mindenütt;
A földön és m a g y a r  h a z á n .

Vili.

Nyájas nap önti ránk 
Sugára’ kellemét;

S új élet, új világ
Zsibong im szerte szét.

Kivonz hát engem is 
Egy tündér képzelet,

Künn andalogni a
Szabadság s hon felett.

S egy ifjú lánysereg 
Lejt, íme, rám kívül,

Szemérmes ibolyák 
Csinos füzéribűl . .

Oh mégis ritka szép
V i r á g v a s á r n a p  az,

Hol ennyi ibolyát
Hoz a szelíd tavasz!

PÁJER.
— —

D E R SF I E R Z SÉBET.
Történeti rege.

IRTA HON FALVI  ARANKA.
(Folytatás.)

A bajvivásra rendelt tér’ jobb oldalán 
díszes szőnyegekkel ékesítelt magas kar
zat emeltetett, az ünnepélyre meghívott ur- 
hölgyek’ számára; a túlsó oldalon pedig, 
félkört képezve, a minden rendből számo
sán megjelent kiváncsi nézők’ serge fog
lalt helyet, kiket 3—4 lábnyi magas sorom-



—  4 2 5  —
pók zártak el a homokkal meghintett ví- 
tértöl.

Harsogó harczias zene mulató a néző
ket, mialatt helyet foglaltának a karzaton ! 
Somogy’ ékes hölgyei. Végre a reszkető i 

Erzsébet is megjelent, ki után bársonyván
koson hozá egy apród az aranynyal hím
zett övét, mint az ünnep’ hősének nyújtan
dó jutalmat.

— Kis szünet után a pánczélmezü baj
nokok is közelítének különböző oldalak
ról, kik Erzsébet’ kezének elnyerhetéseért 
vívni magokat elhatározók, s szám szerint 
hatan valónak. Mindegyiket fényes fegyve
res kiséret követé, mindenik fölülmúlni s 
elhomályosítani kívánván, számos kísérete 
s fényes öltözetével, vetélytársait. ,

Legkitűnőbb vala mégis Magyar Bá
lint’ számos kísérete, izmos, erőteljes baj
noki alakja s drága lovagi öltözete.

Magyar Bálint ritka erővel s ismert 
ügyességgel birt minden nemében fegy
verforgatásnak, de szintúgy ismertetékhon- 
szerte kegyetlen s ravasz jelleméről is.

A föld ingadozni látszék alatta, mi- 
! dón fényesen szerszámozott délezeg fakó 

ménjén , nehéz pánczélingében , hatalmas 
tollbokrétával sisakján, elővágtatott.

Miután a pánezélos bajnokok két sort 
képezve rendbe álltának, riadó rézkürtök 
adák a kihivási jelt.

Magyar Bálint vala az első, ki villám
gyors ménjén fölemelt hatalmas lándzsá
val a küzdtér’ közepére ugratott, büszke 
tekintettel várva a megtámadókra.

Egy a lovago v közöl azonnal szembe
szállt vele, de sem erejére, sem ügyessé
gére nézve nem mérkőzhetett a hatalmas 
daliával, s csakhamar hátrálni kénytetett 
izmos karjainak csapási elöl.

Egyenkint kiállónak a harezszomjas 
bajnokok Magyar Bálint ellen, de egyikük 
sem birt súlyos vágásinak soká ellentálla- 
ni. Mint a szél olly gyorsan forgató csil- 

! lógó fegyverét, s már négyen hátrálni kény- 
J 2  tettek hatalma elöl.

Végre az ötödik vetélkedő állott elé— 
J y  je; mint nyilak’ röpülése rontottak egy

másra, s a lándzsák vérteiken megütköz
ve, recsegve törtek szét, mire Magyar Bá
lint kissé ingadozni látszott ülésében, de 
csakhamar ismét más fegyvert adatván ma
gának, azt egyenesen vetélytársa’ oldalá
nak irányzó, s habár amaz ügyes fordulás
sal kikerülni ügyekezék is a csapást, a 
dárda mégis olly hatalmasan érinté öt vér
tén által, hogy azonnal lovastul együtt a 
földre terült.

Mármár ezer torokkal győztesnek ki- 
áltaték ki Magyar Bálint — s Erzsébet a 
karzathoz támaszkodva iszonynyal szemlé
ié a kimenetelt, mert épen e vad férfiúnak 
ohajtá legkevesbbé a gyözedelmet. Halvá
nyan s remegve dőlt a mellette álló Márta’ 
karjaiba, midőn az ötödik vívó is lebukott 
s a győztes már készült, magának ajulalmat 
megkérni.

De iine ezen pillanatban, egészen vá
ratlanul, egy deli levente — egyszerű fe
kete pánczélöltözetben, leeresztett sisak- 
rostélylyal s tündöklő pajzszsal, mellynek 
sötét mezejében arany sólyom vala kivehe
tő— fekete paripáján a sorompóhoz ugrat, 
s felszólítja Magyar Bálintot : előbb vele 
is megmérni fegyverét, mielőtt gyözedel- 
mét teljes számúnak nevezné.

E nem várt jelenetre mindenki bámul, 
s a győztes’ szemei dühös boszút szikráz
nak. Végre megvetöleg, gúnyosan lenézve 
az ismeretlen lovagot, indulatosan felé ro
han s hatalmas döféseivel (igyekszik öt le
teríteni. De a fekete vitéz minden döfést 
mesterül kerül ki. Szélparipája repülni lát
szik karcsú lovagja alatt, olly ügyesen tu- 
dá ö kantárját forgatni. Huzamos!) ideig el- 
határozatlan szerencsével folyt köztük a 
vívás, mígnem egy súlyos vágással az is
meretlen bajnok ellenfelének balkarját ta
lálta. Ez által az érintett még inkább bo- 
szura gerjede s gunyolólag emlékezteté az 
idegent : hogy ha győzni akar, tanulja meg 
a főnek irányozni vágásait. Ezen gúnyoló 
szavakra a fekete lovag egy isméti hatal
mas döféssel válaszolt, melly Magyar Bá
lintot halántékon találó; sisakja lefordult 
fejéről, arcza lángolt s szemei dühös szik-
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rakat szórtak, a mint mérges szitkokat li
hegve ellenére, lovastul hátradőlt. Kétes 
érzelmek zajlongtak az egész vívás alatt 
Erzsébet’ keblében, számtalan kérdések 
támadtak benne, vájjon ki legyen az idegen 
lovag? .— Leeresztett sisakrostélyának da
czára is a reggeli érdekes ifjúra gondolt 
benne ismerni. A magas, szabatos termet 
s fekete öltözet még inkább megerösíték 
öt hitében, s a sötét sisakrostélyon által 
is, a lelkes szemeknek komoly tüzét kép
zeté maga felé lángolni. Illyszerü álmodo
zásaiból csak akkor eszmélt, midőn az is
meretlen bajnokot — ki rendre megmér
kőzvén a többi vetélkedőkkel is, és mind
nyájok fölött kitűnő vitézséggel győzedel
meskedvén — végre harsogó éljenkiáltá- 
sok közt az ünnep’hősének nyilváníttatott. 
A győztes megjelent Erzsébet előtt, jutal
mát elfogadandó, s térdre ereszkedvén föl
emelő sisakrostélyát. — Soha nem ismert 
indulat gerjedt ekkor a hölgy’ szivében, 
mert csakugyan az ismert kedves vonáso
kat látá maga előtt, mellyek reggel óta ki- 
törölhetlenül keblébe vésődtek.

Az idegen a hölgyre fiiggeszté tekin
tetét s kellemes lágy hangon igy kezde 
szólani : — Nemes hölgy! én a győztes
nek nyújtandó jutalom’'meghatárzását sa
ját önkényedre bízom. Bármilly kicsinysé
get is örömmel elfogadok tőled, ezen órá
nak örök emlékéül; de kezedet, mellyet 
egy zsarnok’hatalmából kiszabadítani sze
rencsés valék, csak úgy nyújtsd — habár 
az által kimondhatlan boldoggá tehetnél is 
engemet — ha azt szíved is önkényt kö
vetheti.

Erzsébet lángoló arczczal nyujtá át az 
övét, és reszkető jobbját is az iljunak — 
ki azt hévvel a magáéba zárá — engedő, 
olly tekintettel, melly a kétkedőt eléggé 
meggyőzé arról, hogy az átengedett kezet 
a szív is követendi.

III.
A jó hazafi mint atya úgy gondolkodik, 
hogy hazája magzatiban föltalálja azt, ki
től őbenne megfosztja a halál . . .

H o r v á t h  István.

Egy a legrégiebb s előkelőbb csalá
dok közöl való honunkban a Csébi Pogány 
nemzetség. Az időben, mellyröl irok, ezen 
család a virágzásnak legfőbb fokán állott, 
s Magyarhon’ több részeiben, úgy szinte 
Horvátországban is nagy kiterjedésű java
kat birt. Származása e jeles családnak a 
leghomálvosb időkig felvihető, s több hi
teles oklevelek mulatják Enyerei Enyeruch 
herczegtöl vett eredetét.

A később fölvett Pogány nevezet hon- 
nét származtát pedig ekkép fejtik meg ré
gi krónikák : IV. Béla királynak különösen 
kegyelt s kedvelt embere vala hajdanti ö- 
sük; a király mindenkor nyájas leereszke
déssel viseltetett iránta, s megértvén egy
kor nejének reménybeni állapotát, kegye
sen komának ajánlá magát hű alattvalójá
nak. — Ez után pár hó múlva azonban Bé
lának futnia kelle; a sors’ üldözései több 
évekig bujdosni kényteték öt idegen hatá
rokon. — Utóbb visszatérvén ismét or
szágába, útja egykori próbált barátjához s 
hü alattvalójához vezető öt. Találkozásuk
nak érzékeny jelenete után megetnlékezék 
a király egykoron tett ígéretéről s fájlalni 
kezdé, hogy mi sem lehete komaságukból.

— Még lehet, felséged’ kegyes enge
dőimével — felelt a házi gazda — most 
egy alkalommal úgy vélem megtarthatnék 
a paszitot is.

— Hogyan — kérdé a király — hi
szen fiad már majdnem ötéves lehet.

— Semmit sem árt az, felséges uram 
— mondá az atya — ö még mindez ideig 
sincs megkeresztelve, mert én bízván fel
séged’ egykori kegyes ígéretében, azt bol
dogabb időre halasztám.

— E szerint tehát pogány a fiad! — 
igy kiálta fel a király az épen befutó ele
ven gyermekre mutatva, s azon időtől fog
va rajta maradt a fiún a Pogány nevezet, s 
tőle vévé eredetét e nagy kiterjedésű csa
lád. Elejétől fogva sok jeles honfiakat s fé
nyes hivatalokat viselő egyéneket lehet a 
Pogányok közöl felmutatni, királyaik iránti 
hü ragaszkodásuk s több alkalommal tanú
sított jeles szolgálattételeik emelék őket a
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zon díszes polczra, mellyben akkori idő
ben állottak, mellyről történetünk szól.

Több királyoktól kitűnő jutalmakat 
nyertek a Pogányok ; I. Károly egy saját 
kéziratában ajándékoza meg egyet közölük 
kitűnő vitézsége’jutalmául az aranysólyom 
czín errel, s iratában világosan megemlítő, 
hogy azon czimert senki másnak többé ad
ni nem fogja, s vele élni egyedül csak ne
ki és utódainak engedi meg.

1480-ban Mátyás király, utóbb pedig 
1520-ban Ulászló a horvátországi javakra 
engedményleveleket adának nekiek, mellv 
javakkal együtt a banderialis jognak is bir
tokába jutának.

Az 1526-dik évi horvátországi gyűlé
sen elhatároztatott, hogy Csébi Pogány 
Zsigmond vezérelje a mohácsi ütközetre a 
tartaléksereget. Zsigmond jeles haditapasz
talásai s bátor vitézsége által ezen bizo
dalmát teljesen megérdemlő, s elindult a 
vezérlésére bízott sereg’ élén, fiától Po
gány Pétertől kisérve.

Az ütközet’ napján szívreható ékes
szólással bátorságra buzdítá seregét Po
gány Zsigmond, s a visszavonulási remény’ 
megsemmisítésének jeléül mind maga mind 
fia levereték érczsarkantyuikat.

Lelkes szavai szívig hatottak; bajno
kai esküvel erősítve igérék utósó csep vé
rig harczolni a hon’szabadságáért: ,,Vagv 
győzni, vagy dicsőséggel a honért meg
halni!“ vala jelszavuk.

ígéretük- s jelszavukhoz híven, kitű
nő vitézséggel harczoltak e bajnokok ama 
gyásznapon. Zsigmond hona iránti buzgó 
szeretőiének serge’ nagyobb részével ál
dozata lön. 0 elesett; oldalán vitézül har- 
czoló fia pedig veszélyesen megsebesíttetett.

Néhány hü szolgáinak ápolása által 
visszanyerő Péter, ifjúi erejétől segíttetve, 
eszméletét; sebei ugyan veszélyesek valá- 
nak, de nagyobb vala a bajnok ifjú’, benső 
fájdalma az ütközet’ szerencsétlen kimene
tele s szeretett atyjának s királyának eles
te fölött, semmint testi szenvedései.

Némileg üdülvén súlyos nyavalyájá
ból, marmarosi javaira vonult vissza, a bo

nyolult hon’ ügyének kifejlődését ott be
várandó.

Közel egy évet töltött már Pogány Péter 
Mármarosban, midőn ismét a hon Ferdinánd’ 
megválasztása által némileg rendbe jött, 
dunántúli javaira kívánt visszatérni. Nyár’ 
vége felé tehát útra kelt, kisszámú, de vi
téz seregével zalamegyei várainak tartva, 
mellyek’ egyikében elhatározá lakását tar
tani, míg hona tán ismét karját követelendi.

Kisasszonynapja előtti estve érkezők 
meg e kisded sereg, Szigetvárról jővén — 
hová Péter a hős Zrínyi Miklós’ látogatásá
ra útjáról betért — a Kaposvár’ közelébe- 
ni csárdában.

így levének az idegen utazók tanúi a- 
zon elökészületekrfek, mellyek Kaposvár’ 
környékén a következendő harczjátékhoz 
tétettek.

Másnap Péter, a még mind igen ko
moly kedélyű ifjú, korán egyházba sietett, 
elhunyt kedves atyjáról s számos elesett 
barátiról imájában megemlékezendő.

Ott jelent meg neki, mint tulvilági se
raph, a bájkecsü Erzsébet, s első megpil
lantása egy szent, még odáig nem ismert 
érzést gerjesztett szivében.

De utóbb, meggondolván hogy a hölgy’ 
szivét kétségkívül egy rá érdemes ifjú bír
ja már, letett szándokáról : s elhatározá, 
ismeretlen, néma szemlélője lenni a harcz- 
játéknak.

Azon körülmény mindazáltal ,■ hogy 
Magyar Bálint lön mindenek fölött győztes, 
megváltoztatá föltételét; mert ismervén a 
vad férfiú’ jellemét, nem hiheté, hogy Er
zsébet készséggel nyujtná neki kezét, — 
melly vélekedésében öt a hölgy’ rögtöni 
elváltozása még inkább megerösíté.

Ekkor gyorsan elhatározá a nemes 
lelkületű ifjú, ez angyali teremtést a zsar
nok önkény’ hatalma alól fölmenteni. Ne
mes szándoka, mint tanúi valánk, sikerült.
_ Pogány Péter győzött, de nagylelküleg
szabadnak nyilatkoztatá az atyai zsarnok
ság által koczkára kitett hölgyet.

Erzsébet azonban első találkozásuk 
óta örökre az ifjú hőshöz vonzódott s tisz
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ta szivének önkényti sugallatából boldogí
tó öt kezével.

»

A legközelebbi tavasz’ elején fényes 
kísérettel, melly előtt zöld bársony zászlón 
az arany sólyom lengett, jőve Csébi Po
gány Péter Kaposváréba, menyekzöjét íin- 
neplendö a szép Dersfi Erzsébettel. So
mogynak és a szomszéd Zalának legjelesb 
családjai mind jelen valónak a nap’ dicsőí
tésére, mellyen Zala’bajnok hőse Somogy’ 
legkecsesebb leányával egyesült. Egyedül 
Magyar Bálint, a megszégyenített, daczoló 
dalia, voná ki magát a fényes társasági 
körből, melly csak egy heti víg lakomázás 
után kezde oszlani.

Erzsébetet sok száz szemből hulló há
lás könyek kisérék, ki örömmel követte 
hönszeretett férjét Somogy’ rengeteg érdé
in s a hullámzó Balatonon át, a Zala me
gyében büszkén emelkedő Pogányvárba, 
hol hasonlókép igen fényes lön fogadtatása.

*

Hazatértük utáni éjjel, a tiszta tavaszi 
égen, távol napnyugatnak, egy fénylő ko
ronát s ezüst liliomot lehete látni, kelet
nek pedig egy koszorús lantot. E ritka é-  
gi tüneményeket — mellyek majdnem fél
óráig bámulásra ragadák a vár’ környékén 
lakókat — egy várbeli öreg szerzetes, ki 
a csillagvizsgálással sokat foglalkozott, 
híven följegyzé.

Említők már, mikép a nagyobb rész 
által királynak választott Ferdinánd még 
az 1527-d.évben kedvező szerencsével el
foglaló Budát, hol őszelő’ 29-kén ország
gyűlést tartott, őszutó’ 3-kán pedig Szé
kesfehérvárott megkoronázt .ték , miután 
az ország’ jogai s szabadságainak védel
mére esküvel kötelezte magát.

Másnap hitvese is , Anna királynő, az 
elesett király’ nővére megkoronáztaték. U- 
gyanazon hó’ 5-dikén 13 egyházi s 31 vi
lági nagyok tevék le az új királynak a hű
ség’ esküjét. Zápolya ellenben, a másik 
párt’ királya, s mindazok, kik tizenöt nap

alatt Ferdinándnak nem hódolnának, hon’ 
ellenségeinek kiáltattak ki.

Kitűnő szerencsével vívtak Ferdinánd’ 
zászlói Erdélyben is, Zápolya ellenben e-  
gészen elhagyatva látá magát a szerencsé
től, mert a lengyel királynál is hasztalan 
kerese segítséget. E szerint tehát a török
höz fordult, s igy az 1529-diki nyár’ kö
zepén Szolimán, Zápolya által felszólítva, 
ftmét százötvenezernyi sereggel jőve be a 
szerencsétlen, pártokra szakadt Magyar
honba. Ezúttal Buda’bevételét tűzte ki czé- 
lul Szolimán. Nádasdy Tamás, Budának je
les várparancsnoka, mindent ügyekezett 
megtenni, mennyire az idő’ rövidsége s 
pénz’ szűke engedé, mit a vár’ védelmé
re legszükségesebbnek tartott, (vége követ

kezik.)
—*!►><«§+—

AZT VÉLITEK
Azt vélitek, — hogy énekét a dalnok 
Ihlet’ hevében zengi boldogan?
S dicső dalának égi zengzetében 
Szívédenének ömlengése van ?

Ha tudnátok, — hogy minden ének hangja 
Keblének egy húrját szakasztja e l :
Áh! résztvevöbb kebellel hallgatnátok,
Mit bánatában ollykor énekel.

NAGY LÁSZLÓ.

A RAB.
Szenvedi a rab sok éven, büntelen,
Nem ember az, csak árnya, a ki él,
Egy pontra néz, rablánczra szüntelen,
Nép, zsarnokok s nagy Chináról beszél . . 
De jő a kegy, az ifjú rab s z a b a d  — 
Haj, a m e g ö r ü l t  mindörökre r a b !

h ia d o r .

PÁRVONAL.
Háromszáz ember van hajtva vadászni robotbul, 

Háromszáz ember hat vadat űzve kidőlt. 
Háromszáz fő volt a görögség Thermopylaenél, 

S hatszór százezerét tarta fel útaiban.

PAJOR.
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A VÉDEGYLET MINT PÁRTARABLÓ.
I. Szakasz.

M e l l y b e n  e l ő a d a l i k  e g y  f a t á l i s  u t a z á s  K i s b e r k e s t ö l  

B u d a p e s t i g .

szhói est volt.— Komor , 
kedvetlen, mint párta- 

rnnt szűz; vagy mint tiszt- 
újításkor , reményében 

'’megcsalatkozott tisztvi
se lő’ kedélye. Az eső, 
mellv sötét föllegeivel 

folytonosan Damokles’ kardjaként függött a 
szomjas Kanahán fölött, kél nap óta megnyitó 
sárgyúró csatornáit, az alföldi kaczagányos 
nemzedék’ nem nagy örömére , kiket ezen sár
szüret , az agyagos utak’ iszapaiban lóhalál’ 
képében rémítgetett. Ezen sáros Kanahán’ egyik 
falvának, Kisberkesnek földesura Berkesi Pé
ter ur elmélyedve ült térés urilakának egyik 
térés szobájában; tájt pipájából csak igen rit
kán emelkedett egyegy bodor füst, melly arra 
mutatott, hogy a fönebb tisztelt ur fontos 
tárgyról gondolkodik. — Ablakából nézett ki a 
természetre, melly e kétes időjárás közben 
folytonosan haldoklóit; az ég felhőkkel volt el
borítva , de agya fölé még sötétebb felhők tor
nyosultak. 32 éves elmúlt, s még sem volt nő 
az atyai laknál; az agglegénység mint ijesztő 
rém üldözte ébren s álmaiban. Betekintett a sö
tét jövőbe, s reményt nem látott sem közel 
sem távolban , halotti ágyánál sóvár rokonokat 
pillantott meg, kik éltében ebként hízelegték 
körül, s kik most kárörömmel lesik végpillana
tát , hogy tulajdonát szétrabolhassák; a múlt
ban nem talált vigasztalást, a jelen pedigunal- 
mas egyhangúságban telt e l , egyik nap elmúlt 
mint a másik , minden változás nélkül, mégis 
nem foghatta meg , miként futottak tőle az é- 
vek, mintha korbácsolták volna. Sok házas em
ber , kiknek nyakára hymen’ láncza keményen 
súlyosodik , megfejthette volna ezen előtte meg- 
fejthelien titkot az égi jegyekből, miután köz
tapasztalás , hogy a nőtelen korban az idő min
dig bakugrásokkal halad, mig megfordítva a 
házasságban — a rákjegybe lép vissza.

Elmélyedéséből inas ébresztő föl, egv igen 
genialis bekotésü exemplár ezen nemből. Ma
gyar nadrágja foltjait s itlott tátongó sebeit,egy 
félfarku rock fedezgeté falusi szemérmetesség- 
gel; kezébe szorított sapkája egy hajdan ma- 
gastetejü kalap’ csúcsából volt gyártva. — Ku
száit haja s jó formán piszkos arczo, épen hoz
zá illő volt a díszes rámához. — Szakadozott

ékesszólással adá elő , hogy ura nevében , ki 
közel a faluhoz elakadt, a tekintetes űrtől se
gítséget s vontató lovakat kér.

A házi ur megtéve a szükséges rendelé
seket , székébe ismét visszaült, de most esz
memenetele más irányt vett. A mint az idegen 
inastól megérté — asszony is van a sárba fe- 
neklett kocsin. Ez némileg zavarba hozá. Ház
tartása, szobái rendezetlenek voltak, olly ren
dezetlenek, miilyenek többnyire a társaságtól 
elvonult nőtlenek szobái. Az idő azonban sür- 
getős volt, s ennélfogva, a mennyire illy rö
vid idő alatt lehetett, rendbe hozá szobáit, s 
igv némileg megnyugodva várta ismeretlen ven
dégeit.— Itt lesz helye, beszéíyünk’ hősét ol
vasóinknak bemutatni.

Péterünk apja Sándor ur 1760-dik év 
tavaszán született Berkesfalván. — Szükséges
nek tartjuk születése’ idejét s helyét kitenni, 
nehogy későbben az évkönyvekben, midőn vi
téz teltekről, nagy férfiakról lesz említés, Sán
dor ur’ születési évszáma valahogy kimaradjon, 
a történettan’megsirathatlan kárára. Születés
helye’ világos kitevésével pedig minden ver
sengésnek végét akartam szakítani az alföldi 
falvak közt, melly e nélkül hihetőleg bekövet
kezett volna.— Berkesfalván ekkor egy czigánv- 
asszony lévén jelen, ez a kis urficskából, mint
hogy épen a nagyhírű hétéves háTxTp«-’ idején 
született, egy rémítő hőst, egy második Nagy 
Sándort jósolt, ki meg fogja reszkettetni a vi
lágot.—E jóslat épen nem hazudtolta meg ma
gát , mert midőn a gondos apai s anyai kezek 
között, nagy reményt, nyújtó hajlamai fejledez- 
ni kezdettek , egészen Nagy Sándort vévé pél
dául , mennyiben a bor és szép leányok iránt 
épei) nem volt idegen ; s minthogy szülői azt 
verték fejébe, hogy a paraszt az űrért van te
remtve. s hogy az urnák minden szabad: nem 
csoda, hogy a kis fogékony lángész, nemesi 
szabadságát még a mózesi törvények tizedik 
pontjára is kiterjesztette.

Sándor urfi 30 éves elmúlt, midőn szülői’ 
halálával teljesen szabaddá lön. Ekkor egészen 
jobbágyai’ boldogítására fordító minden figyel
mét. Szent szándék, de mit a boldogtalan pá
rák épen nem köszöntek meg. Fájt, mélyen 
fájl^atvai szivének ez elismerés , e sötét hálát
lanság. ő  gyakran hallotta szülőitől, hogy a 
foldesur jobbágyainak atyja. Kurucz véri) apja 
pedig , ha nem jó kedvében találta , gyakran 
meghusángoita ; ő az atyai nevet illy lettekből 
ismerte, s ezen értelemben véve, meg kell val
lanunk, hogy jobbágyai’ valódi atyja is volt.— 
Börtönözésben s botozásban állott legfőbb gyö- 
nyörüsége.

Több évek teltek igy e l . midőn egy vé
letlen esemény által, a czigónyasszony’ jóslata
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egészen betelt, s ö a dicsőség' legmagasb pol
czára fölkapaszkodott, honnan kevélyen lógáz- 
hatta lábát. — A dolog igy esett.

A francziák beütvén a kiváltságok’ orszá
gába , nemesi fölkelés határoztatott. — Sándo
runk már irigyelvén Napoleon’ dicsőségét s 
szerencséjét, melly a jóslat szerint őt illette 
volna, derekára köti kiélesített kardját, s vi
téz negélylyel önkényt belép a fölkeltek’ sorá
ba. A mint némellv közeli ismerősei állították, 
ekkor nem egészen volt tisztában magával, s 
néhány óra múlva , midőn a borlelkesedés le
lohadt, meg is bánta rögtönzött tettét, de már 
késő volt, s igy beleharapott a savanyu al
mába. A vitézség’ hideg csöpjei törtek elő hő
sünk' homlokán , midőn a leendő csatára gon
dolt , minden tetemei reszkettek — perse csak 
a dicsőség' előérzetében , — fülei zúgtak , úgy 
tetszett neki, mintha mindig a franczia álgvuk’ 
tompa dörgéseit hallaná, egy szóval a czigány- 
nő' jóslata iránt mindinkább kezdé hitelét 
veszteni.

Szőnyig haladt elő vitézen a szüzvállas 
sereg. Addig Sándor ur borral hangolá fel ha
nyatló bátorságát, de itt ezen utósó barát is 
megtagadá szolgálatát. Távul, a gőnyi homok- 
buczkák felé , egy fekete folt látszott mozogni 
a lengedező szélben. A bátor insurgens’ sze
mei e látványra káprázni kezdettek, — ezek 
bizonyosan az ellenség sisaktollai ! reszkető ke
zekkel vonta ki kardját, — Kinizsi’ utódjai kö
vetik vitézség’ tüzétől elsárgult kapitányuk pél
dáját, s remegve megállanak, majd előre, de 
többet hátra tekintgetve. Eddig még csakmcg- 
örzé Sándor ur a- Berkesi család százados jó 
hírét, de ekkor egy szüzvállasnak reszkető ke
zében elsült puskája, ennek rémítő hangjára 
elhagyá hideg elszántsága, s futni kezdett, az 
ellenséggel szembe talán? épen néni.— Szőny 
felé tartott lóhalálában, vitézségének igy is 
nyomait hagyva, mert kettőt seregéből legá- 
zoltatott, szegény lovát pedig kivont kardjával 
vérig vagdosá, melly nem állhatva tovább a di
csőséget , Neszmélyhez közel összerogyott. Ez 
volt egyetlenegy áldozata a dicsőséges ütkö
zetnek.

Neszmélynél gyűlt össze a nagyszerűen 
hátráló sereg. Összeszámlálás után kisült, hpgv 
egy sem halt meg e véres ütközetben, csu
pán kettő az ellen’ lovasai által legázoltatott, de 
ezeknek életéhez is van remény. így lett vé^ 
ge ez európai hirü nemesi fölkelésnek, melly 
még költőjére várakozik.

Sándor ur Berkesfalván büszke öntudattal, 
mintegy második Cincinatus, akasztá föl lóvér- 

cjp tői rozsdás kardját, elbeszélő körülményesen , 
hány francziát ölt meg s gázoltatott e l ; de ké
sőbben ezen dicsekvéssel elhallgatott, miután 
egy vitézlelt bajtársa , kinek szeme nem káp-

rázott annyira, azt tette közönségessé, hogy 
azon folt, mellytől hátráltak, nem ellenség, ha
nem egy ártatlan kenderrel bevetett fold volt, 
melly a délibáb' fényénél magasabbnak látszott 
mint valósággal volt.,

Sándor urat ez kihozá sodrából. Azt u- 
gyan soha vele el nem hiteték, mond figyelme- 
ző barátinak, kik a rakott asztal mellett nem 
igen mondtak ellen, hogy azok, kiktől lova’ 
megrebbenésére visszavonult, nem francziák 
voltak, de ha igy lett volna is, veté utána mint
egy magát vigasztalva , nem elég dicsöség-e , 
egy ember veszteség nélkül hátrálni. Ezt őná- 
luk nagyobb emberek is tették, mint például 
Zenophon s mások, — miért vonna az homályt 
ő reá kisebbre, mi azokat annyira híresekké 
tette. S ebben hősünknek igazsága volt.

Ötven éves elmúlt, midőn először eszébe 
ötlött, hogy törvényes örökösről is kellene gon
doskodni. A gondolkozás neki nem volt szoká
sa , s hosszas időt nem is vesztegetett rá , s 
ennélfogva az elég késői eszmét rögtöni végre
hajtás követte , t. i. megházasodott. Egy szelíd, 
jó kedélyű lyánykát vett nőül, ettől született 
mindjárt másik esztendőre egy fia, kit az öreg 
ur nagyapja’ nevére Péternek kereszteltetett.

A kis örökös’ nevelése, a mint gondolha
tó, nem a legczélszerübb lehetett. — A szende 
lelkületű nő nem bírt elég erélylyel ellendol
gozni férje betyáros, nyers nevelésmódjának; 
de mindé mellett semmit einem mulasztott mel
lékesen , mi által az ifjú' vad nyerseségét né
mileg simíthalá ; fia több müveit nyelveken be
szélt , hegedűn, fuvolán meglehetősen játszott, 
a környéken leghíresebb tánczos, s ruhája min
dig az utósó divat szerinti volt, társalgása von
zó, s a nők előtt különösen veszélyes, szóval 
egy igazi világfi. De másfelől szelleme’ neme
sítésére semmi gond nem fordíttatott. Atyja jó
kor fejébe véré , hogy ö u r , ki ha soha nem 
tanul, nem olvas, nem dolgozik is, ur marad, 
kinek lesz becsülete ezen haszontalanságok 
nélkül is. Az ifjúnak fogékony feje volt ezen 
bölcs atyai tanács' bevételére; könyvet látni 
kezében irmagul sem lehetett, s igy a tudomá
nyokról fogalma sem volt; s ha a külföldről 
keveset tudott, honáról, ennek szükségeiről, 
hiányairól épen semmit. Ő atyja beszéde után 
tökéletesen hitte, hogy Magyarországon kívül 
nincs boldogság , s hogy a bölcsek’ kövét ná
lunk találták föl.

25 évet töltött be, midőn jó anyja elhalt; 
atyja nem sokára követte, talán még sírjában 
is üldözendő jó feleségét. A gazdag örökös ek
kor egészen szabad életrendet követett. A fér
jek és gondos atyák kerülték társaságát, mig 
a nők s férjhez menendő lánykák egvszívvel száj
jal megvádolták, hogy Berkesi Péter ellenáll-
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hatlan szép ifjú. Azonban minden törekvés mel
lett sem tudta senki őt tartósan lebilincselni.

Végre mégis neki is ütött órája. Egy szép 
szőke lányka, a szomszéd faluból lépen foga a 
csapodár madarat. Nyilatkozásra kerülvén a 
dolog , a lányka megvallotta viszonszerelmét, 
s a gazdag vőnek örülő szülék örömmel adák 
áldásukat a boldog párra. A menyegző’ napja 
elhatároztatott.

De máskép volt a sorsnál végezve. Né- 
melly vöt óhajtó anyák s nagynénék, kiknek 
reményét Berkesi rögtönzött házasságával ki
játszotta, fúlánknyelvükkel mindent elrontottak. 
Olly sokat beszéltek ezek szegény Péter ka
landjairól , esküvéseiről, fogadásairól, — Ber- 
kesynek viszont mátkája’ hűtlenségéről, hogy 
végre egészen összezavarták a dolgot, először 
kölcsönös szemrehányásokra, későbben válás
ra került a dolog. A fölingerült nő a mátkagyürüt 
visszaküldötte , követelvén a magáéi. — Tőr 
döfés volt ez Berkesy hiúságára , ki magára 
igen sokat tartott. — Egyik gúny a másikat ér
te minden társaságban rovására ; még sokkal 
inkább ki voit pedig téve az éles nyelvek’ szú
rásainak, midőn mátkája, kevéssel ezután, más
sal váltott jegyet.

Nem állhatá tovább a szünteleni sértése
ket, mellyek egyébiránt olly finomul voltak irá
nyozva , hogy értük elégtételt nem vehetett. 
Visszavonta magát egészen falusi jószágába, 
erős boszút esküdve a külvilágnak, melly egy
kori kedvenczet annyira kijátszotta.

A társasághoz szokott Berkesynek eleinte 
unalmasan teltek a napok. Ő eddig" a külvilág
tól nyert időtöltést, most magából kelle azt 
merítnie , de ez igenigen nehezen ment, mivei 
nála szív és fő üresen s műveletlen maradt. A 
gazdálkodással némi szórakozást szerezhetett 
volna magának , de ehhez legkevesbbé sem ér
tett. Atyja’ hajdani nagy kertjét is elővette , 
újonnan rendezendő , hogy néhány órát ellop
jon a napból, de a kertészségben sem volt 
semmi tapasztalása.

Több kísérletek után, de mellyek közöl 
egyiknek sem volt sükere, atyja’ pókhálós könyv- 
szekrényét nyitotta fel. Előkeresett minden
féle könyvet, mellyből mulatságot s időtöltést 
remélett. Eleinte néhány sor elolvasása után , 
békétlenül lökte el a könyvet , a hosszú téli 
eslvéken azonban kénytelenségből elő elővette 
hol egyiket hol másikat. A kénytelenségből ké
sőbben szokás, a megszokásból időtöltés, gyö
nyörködés Ion, ugv hogy félév' elteltével, igen
igen jól találta magát atyja' penészes könyvei 
között. — De a berkesi könyvtárt könnyű fá-

t radsággal át lehetett lapozni; utoljára ezen 
időtöltésből is kifogyott, ha csak minden köny
vet kétszer, háromszor el nem akart olvasni. 
Ekkor egy r^gi, a fővárosban lakó barátját

kéré meg néhány czélszerü időtöltő könyvek’ 
küldésére.

A felszólított, szerencsére egy tudomá
nyos műveltségű fiatal ember, a legczélsze- 
rübb könyveket, s hírlapokat rendelte meg 
számára , mellyek szunyadó szellemi tehetségei’ 
kifejlesztésére a legjótékonyabb s sükeresebb 
hatással voltak.

Ezekből tanulta meg Berkesy az embert, 
mint embert, becsülni, a koldusban úgy mint a 
dúsgazdag főurban. Ezekből tanulta meg, hogy 
az annyira felmagasztalt haza szegény s jelen- 
tékenység nélküli; hogy fiai' hű közremunkálá- 
sa állal lehet egykor nagygyá s hatalmassá; 
hogy e szegény haza mindenkitől ■egyformán 
igényel főt, kezet, sőt ezenkívül anyagi áldo
zatot is; ezekből tanulta meg, hogy mit a köz 
jóra , a haza’ szükségére áldozunk, olly biztos 
helyre letett töke az, melly későbben gazdag 
uzsorával fizeti vissza magát; hogy ki milly 
részben vesz részt a közállomány’ jótékony
ságából, illő hogy olly részben vegyen részt 
annak terheiben i s ; átlátta milly gyalázat di
csőséget a nemadásban helyeztetni; átlátta , 
milly lealázo a szegény’ filléréből tengődni, s 
az élet' áldásain hereként lopni a napot. Olva
sás után meggyőződött, mikép ingadozó azon 
birodalom, mellynek lakóit közös érdek, s tör
vény előtti egyenlőség nem fűzi össze. Sok tet
tein el kelle pirulnia , ha a múltra visszaemlé
kezett. — Eddig kevély lenézéssel s hideg meg
vetéssel tekintett a haza' dologtevő osztályára, 
melly izzadsággal szerzett filléreiből földesúri 
tartozásain kívül, a haza, király, megye s köz
ség’ szükségeit évről évre fodözgeti; melly uta
kat készít mellytől ö fizet; melly katonaságot 
állít a király s haza’ védelmére , mellynek tar
tása ismét az ö szájától elvont falatokból lelik 
ki; elpirult a gúnyos jogtalanságon, mert ő 
nem birt elég szerénységgel, hogy ezen kese
rű igazságtalanság elől, mai korhoz nem illő ó 
törvények s divatból kiment kiváltságok', sán- 
czai mögé vonuljon. Mit mutathat föl ezen meg
vetett osztály’ ellenében, melly jogtalanul atyái’ 
vétkéért bűnhődik, azon osztály, mellynek a 
véletlen által ő is egyik tagjául született ? kér- 
dé magától; a felelet szégvenítő volt: alig va
lamit fényes múltján kívül, melly az elkorcso- 
sult maradékra dicssugár helyett pirító fényt 
vet.

Illy elmélkedés közben azon eredményre 
jö tt , mikép mindenekelőtt művelni kell a népet, 
hogy tőle öt boldogító törekvésinkért hálás el
ismerést várhassunk. — Ennélfogva falujában 
reáliskolát állított föl, mellyben egy ügyes ok
tató az életre szükséges tanulmányok’ szemlé
leti tanításán kívül, a mezei gazdálkodásban, 
s a kerlészség’ többféle ágaiban gyakorlatilag 
is oktatta növendékeit.

--------------------- :----------------------
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Jobbágyai anyagi szükségeire is kiterjesz- 

té figyelmét. Takarék magtárt állított föl első
ben is, mert keserűen tapasztalta, bogy a bú
zatermő alföldi kanahánban egy szűk esztendő
nek éhhalál következése , kereskedéseink s u- 
taink’ mostani gúnyos helyzetében. Egy kis ta
karékpénztárnak is megveté alapját, a szám
adás’ megvizsgálására, a pénz’ jó helyre kiadá
sára, magának volt különös gondja. Ezeken 
kívül mellékes jövedelmekből, biztos helyre, 
egy kis tőkét tett le, melly évről évre növelve 
magát, későbben a megváltásnak alapjául szol
gáljon.—-így volt ő nem szóval hanem tettel, 
jobbágyainak valóságos atyja.

De magáról sem feledkezett meg. Eddig 
jövedelme' nagy részét gazdag tisztjei hará
csolták e l , s neki csak némi csekély osztalék
kal kellett beérni; most maga is utána látott 
mindennek; s ez jövedelmének épen nem volt 
kárára. Megkisérte kicsinyben minden gazdál
kodás körüli újabb találmányt , s csak szigorú 
próba után használta nagyobb mértékben , de 
e mellett a régi rendszert sem vetette meg e- 
gészen, csak azért mert régi. így czélszerü 
gazdálkodás s felügyelés mellett csakhamar 
kétszerezve, sőt háromszorozva látta jövedel
mét.

Egy ügyes, értelmes kertész által rend
beszedett házi kertje legszebbnek tartatott a 
környéken. Udvara már maga egy gyönyörű 
angol kertté volt varázsolva.

így telt el négy év életéből. A szeles’ 
könnyelmű ifjú komoly, szerény, mind a mel
lett saját becsét érző férfiúvá érett meg. A ma
gány, olvasás és szemlélődés voltak nevelő s 
oktató mesterei.

A múltak" sebei hegedni kezdettek, lezaj
lott szenvedélye jóltevő nyugalomnak engedett 
helyt, — az erény s önérzet«’ nyugalma volt 
ez, sőt voltak perczei, midőn boldognak érzet
te magát, s miként is lehetett volna ez máské
pen, midőn közelebb lefolyt élete egy folyto
nos jótékonyság' szakadatlan lánczfüzére volt.

De minden látszó nyugalma mellett is gyak
ran felsajgott kebele, űrt érzett annak fenekén, 
mellvet az erény s jótevés' boldogító érzete be 
nem tölthetett. — Átlátta , hpgy minden szán
déka félig van végrehajtva, mig női nemtő nem 
adja rá áldását; házánál minden ügyekezete 
mellett sok rendetlenül ment, mi anvja életé
ben egészen másképen volt; de itt meghiúsul a 
férfi minden ügyekezete, ezt csak nő teheti, 
kinek minden apróságra kiható szelleme . mint 
látatlan nemtőkéz, bájt s rendet varázsol maga 
körül.

Képzeletében egy nőt rajzolt le magának, 
keble illy énkor kéjjel telt el, még a puszta gon- 

> d°latl’a is. —De ha visszapillantott múltjára, bá
jos képzetét a hideg való gúnyolá ki. Ő olly

hölgyekkel ismerkedett meg, többnyire , kik
nek női s anyai szent nevekről fogalmuk sem 
volt, üres lelketlen divatbábokkal, kik a nő 
minden érdemét fényűzésben s külföldieskedés- 
ben helyezék.— Uly nőnek áldozzon keble’szen- 
télyében ? illyet emeljen föl jobbágyai any
jául ? illyet vigyen ősi lakába, hogy pazar köl
tekezései miatt, sajátját uzsorások’ kezében 
kelljen hátrahagynia? Yisszaborzadt e gondolat
tól. 32-dik évét ma töltötte be, még sem volt 
nő a háznál, s reményt a jövőben sem látott, 
— ez az, mi őt annyira elkomorítá. — No de 
haladjunk lasssankint tovább, a mennyire a 
nagy sárban lehet, a künn fetrengő idegen un 
család ezóta meg is unta a hosszas várakozást.

Félórával a kiadott rendelet után, nagy 
ostorpattogás , zajos lóserkentgetés és kiálto
zás közben érkezett meg a vendégcsalád. — 
Berkesy az ősi lak’ küszöbén fogadta váratlan 
vendégeit.

*ElőszÖr egy ölven év körüli öreg zömök 
ur lépett ki a kocsiból; utána szörnyű ruha
halmaz vonult ki, melly egy elég sovány, de e 
mellett rendkívüli terjedelmű középkorú nőt fe
dezett; a tisztes párt kisasszonvkájok követte 
egy szobaleány’ társaságában.

A sárga festett bundás . u r , sok hajtoga
tás közben Sásasv Endre név alatt mutatta be 
magát, mint e megye’ egyik érdemes táblabi- 
ráját, nejével s leányával együtt.

— Az iszonyú rósz út, s egy kerekünk 
véletlen eltérése kényszerítőnek bennünket, is
meretlen létünkre , uraságod’ nagyra becsült 
vendégszeretetéhez folyamodnunk, mond Sá- 
sasy táblabiró ur, miközben sáros csizmáját le
génye megtisztogató a barátságos sártól. Bor
zasztó utunk van domine spectabilis.

— Hallatlan ! secundázott forrón szeretett 
életepárja.

Berkesy kétkedve tekintett az utóbb szó
lóra, de udvariassága nem engedé hogy ellent- 
mondjon női vendégének. — Berkesen a rósz 
út, elakadás s keréktörés épen nem hallatlan , 
sőt igen napirenden volt, ha szinte nem tábla- 
és szolgabirák voltak is ezen törvény’ rende
letén kiviil letartóztatottak,—mi hihetőleg jobb 
lett volna , mert aligha nem segítettek volna e- 
zen országos betegségen , mellynek terhe most 
egészen a szegény földmivelőre súlyosodik.

Az esti szürkület’ gyönge világánál vezet
te be Berkesy barátságos magyar szívességgel, 
térés meleg ebédlőjébe vendégeit, hol a nap 
nagyobb részét rendesen tölteni szokta. Itt pil
lantó meg jobban vendégeit a gyertyák fé
nyénél.

A karavántársaság egy kis vert hadhoz 
hasonlított; a loilettenek minden varázslata el
tűnt, piquans természetességben tüntetvén fel 
az alakokat. Sásasiné asszonyon egy téli bunda
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volt, melly a mellett hogy nem épen legújabb 
divat szerinti, még ezen kívül a föl s kiszállás 
közben ,' a szekérkerékkel gyakran barátsá
gos érintkezésbe jött; téli kendőkkel volt feje 
beburkolva, melly alól színét vesztett haja ló
gott ki. Leányán egy avult talányos szinü kris- 
pin pompázott, képén sárfoltok mutatkoztak; 
de a mi legfőbb, a szobában vették észre, hogy

fél topánja kiszálláskor még oda künn sár ál
dozata lön. Az urnák tajték pipája tort el, s 
keze marjultki a kocsiemelésben. A kis szoba- 
cziczának nem lelt semmi baja, kivevén, hogy 
ruhája a felhágóba megakadt s végig hasadt, s 
hogy különben is szeplős képe meglehetősen 
czirmossá lett. PITYEFOKI.

(Folytattatik.)

P A L Y A - F R E S C O K .

My m o t h -lord mit sem nyervén a tavali gyepen , maga idomítja lovait, saját so- 
bákvári uradalmában, a lófuttatásra. Vele vannak hu segédje Bout-á-feu marquis és ba
rátja Mr. Corhail. Az idomílásnak e nevezetes fortélyát a hires Bauchet úrtól tanulták 
ő mlguk Párisbau.

a.

Ö lordsága továbbá azon életbevágó tapasztalást tevén 
tavai, hogy a versenyző lovak egy a gyepen szaladgáló bor
zas pincsertöl megijedvén, rendre kitörtenek vala — nagy bo- 
szuságára a lótulajdonosaknak : — practicus eszélyessége’ kö
vetkeztében felszólítja az istálójában tenyésző egész bulldog
családot (sőt még az öreg gazdasszony’ vén mopszliját is) hogy 
versenyt fussanak Napóleonjával. Ez idomári ildom — mint 
látjuk — csaknem nyakába került ő méltóságának, mert Na
poleon fejét vesztvén a teméntelen ugatásoknak miatta, egy a 
s t e e p l e  ch ase -re  készült mérges akadálynál Waterloojá
ra lelt.

3
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3 .

A practicus ildomu idomár 
ő mlga könnyebb akadályt vo
nat a pályára, eltiltván egy
szersmind fővesztés alatt az 
ebversenyzést. Öreg Mopi- ur 
azonban megszökik, s kötelé
vel együtt síkra száll. Kétség
beesve iramlik utána a megré
mült. Kháti asszony , s lelkin- 
dezve keríti hurokra a szöke
vényt. Fiatal lordunk a legdi
csőbb trainben érkezik nagy 
pompásan, ugratni akar: de 
Napoleon újra megbakolja magát, s ő mltga átrepülve a korláton, aligha a vén Khátit és Öreg 
Mopit agyon nem zúzza.

4 .

Mindezen balesemények 
miatt elvégre fölhagyván a sa
ját idomítás’ nagy eszméjé
vel a fiatal magyar lord , 
sváb falvaknak lévén birtoko
sa— hogy elvégre hazája’ ja
váért is láttassék valamit ten
n i— nagyszerű lóversenyt a- 
lapít — egy másik Széchenyi 
— a sobákvári gyepen , csak 

egypár tavasz múlva is annyi eleven áldással kinálkozót, — Sobákvárat pedig s általa a két 
testvérhazát a nemzeti dicsőség’ legfensőbb polczára emelendőt. Éljen a mintahonfi !

— ***&%(§%t-***4«—

HETI SZEMLE.''
ő s t , midőn az euró
pai diplomatia’ sze
me a birodalmában 
széttekintő Nagvur' 
léptein függ , ki em
beri emlék óta elő

ször távozók olly 
messze fővárosától békének idején , nem csa
takész, hadak, hanem csak néhány békés musul- 
mantól kisérve, szép csöndesen Rumelia s Bos
nia felé; most, midőn az európai birodalmak’ 
ügyvivői e polgárosodásra mutató demonstra- 
tióból a keleti frigynek tartós szilárdságát hi- 
vék következtethetni: nem lesz érdektelen, ha e j 
képzelt békeállapotból fölverjük a szunyadó 
diplomatiát, s azon legközelebbi tudósítások’ 
nyomán indult hírt közöljük Európával, misze
rint a török császár az európai statusquo egyik 
legjelentékenyebb tényezőjének hadat üzent,— 
igenis hadat, még pedig élet és halálra törő

valódi nyílt hadat. A fontos európai tényező, 
mellyröl szólunk , a világhíres Pilwax kávéház, 
a hatalmas nagyur pedig annak rózsapiaczi 
collegája a derék törökcsászár. Mondják, hogy 
a fiatalság' egy része oda hagyta volna uriut- 
czai tanyáját, s azt az említett rózsapiaczival 
cserélte föl. Igazi okát e magyarságunkkal ösz- 
szehangzó meghasonlásnak nem tudhatni ugyan, 
azonban ha a hírnek hitelt adhatni, az elpár
tolok azt vették volna rósz néven kávésuknak, 
hogy azon ,szent hely1 küszöbén olly halandók 
is merték betenni lábaikat, minők egy szabó
legény avvagy varga, vagy épen bérkocsis. 
Nekünk, kik a társalgási aristocraliának nyílt 
barátai vagyunk, lehetlen rósz névén vennünk 
a fiatalságnak ezen aristocralicus demonstratió- 
ját : csak azt nem tudjuk egészen megfogni, 
hogy azok, kik a Pilwaxnál a communismusi 
elemet repraesentálták , hogy mondom épen a- 
zok válnak el atyjoktól illy anti-communistai 
indokokból. Hlyen furcsa anomáliák nem rit
kák hazánkban, s magunk több népboldogítót 
ismerünk, ki széliében előszobáztatja látoga

t ó
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tóit, tététől talpig lenézdeli embertársait, s vi
lágért kezet nem nyújtana valakinek , kinek ősi 
koronája fénytelenebb övénél. Mondják , hogy 
az elpártolt töredék’ diplomatái ki akarják irta
ni (Európában) foldszinéről a szegény török
császárt, s helyette gr. Batthyány Kázmért vagy 
Kossuth Lajost kiállítni czimerül. A szegény 
nagyuron e szerint túl lenne adva minden ki
hallgatás nélkül, s eddig békén hordozott scep- 
trumát más hírnevek bitorolnák. Hja! igy van 
az a nap alatt! s nem hiába éneklé már előt
tünk a nagy Kölcsey :

Sándor’ csillogó pályája 
Nyúl vadászat, özfutás,

Etele’ dúló csordája
Patkánycsoport, folt darázs ,

Caesar’ dicső csatázási,
Napoleon’ hódítási,

Waterlooi diadal —
Mind csak kakasviadal !

— Merre az ember néz építnek és szé- 
pítnek; idén mégis nem annyit mint más évek
ben. Sajnosán vehetni azonban észre , hogy 
gyakori feljajdulásink’ daczára is mindig ugyan
azon unalmas stílben építik a fővárost, melly 
végre is örökös Eduard und Kunigunde képét 
fogja viselni. Föl nem tudjuk fogni , ki hitette 
el a jó építész urak- meg a háztulajdonosakkal, 
hogy a pesti építészi stil valami szép, valami 
dicső. Udvart és lépcsőzelet kivéve semmi 
szépet, semmi változatost, semmi jóizlésüt nem 
lelhetni házainkon *), középületeink pedig min
den bírálaton aluliak. Avvagy a nemzeti színház 
és museumunk nem a legémelygősb monumen- 
turaok-e a föld’ kerekén. Mi még egy harma
dikat tudnánk méltó társul ezekhez: a dugába 
dőlt- mátyásszobrot.

— Á propos des dugába dőlt dolgok: váj
jon a hiresnevezetes Klieglgéppel mi a tatár 
történt, hogy olly mélyen hallgat az irás felő
le ? Csak lássa az ember, az a rettenetes Hon
derű! bizony még betelik, a mit megjövendölni 
— minden dühös klieglmania' daczára — elég 
bátor vala több ízben i s , hogy t. i. az egész 
hires gépből semmi sem lesz. s a sok ezer fo
rint elvesztegetve ollyasmire, minek senki hasz
nát nem veendi, s mire általában semmi szük
ségünk sincs. Elő elő Klieglianusok ! hadd lás
suk , annyi év után sem született meg a bér
ezek’ egere?

— Azon édeskevés csinos épületek kö
zöl , mellyek tetszékenyen emelkednek ki a ho
mokból , ki kell emelnünk a vácziutoni vaspá
lyáid épületeit, vulgo (a ki szereti) indoházat, 1

1) A föutoni horsodyház szép sikerrel kezdé meg 
e pesti stilnyíigbőü kibontakozást. Felőle, majd 
elkészülte után, szólandunk.

mellynek nálunk még egészen új stílje jótéko
nyan hat kedves változatosságával az örökös 
egyformaságtól elfáradt szemeinkre. Hogy ez 
épületek’ terve Bécsben készült, magától érte
tik. — A központi pálya jó rendén julius hó
napban nyilarid meg, s a Szolnok feléi dolgoza
tok még előbb roppant erővel megkezdendők.

— Az aldunasornak ama partja — mely- 
lyen a romlásnak indult k. sóház vonul el, il
lető helyen czélszerüen feltöltetni határozlat- 
ván , remélhető elvégre, hogy olly fővárosnak 
sóházai, s az azokkal összekötött ügynokok- 
és derék hivatalnokok’ szállásai, minő Buda
pest, elvalahára megszabadulnak ama feneket
len sártengerből s hozzájok illő kényelmes la
kokban üthetendik föl különben is változékony 
sátraikat. Egy új sóházról rég szólnak már; 
szabadjon remélnünk, hogy nem sokára túltet
ték az üres beszélgés’ meddő stádiumát.

— S minthogy épen építés, meg építé
szekről van szó: ide igtatjuk egy többfelőli 
tapasztalások nyomán hozzánk beküldött kör- 
nyülállásos czikknek rövid kivonatát, miszerint 
,,minden építni vágyó jólélekkel figyelmeztetik, 
óvakodjék néhány évvel Pestre származott bi
zonyos simaszáju triesti olasz építésztől, ki a 
mellett hogy útfélen fölszedett kontárok által a 
legsilányabb munkákat készítteti, azokat aztán 
150 századékkal drágábban fizetteti, mint meny
nyibe ő neki kerülnek.“ Kik e szép vándorma
dárnak nevét tudni kívánják, azoknak magunk is 
még néhány hiteles adatokkal szolgálni készke- 
dünk.

— Az e lapokban is többször említett 
kályhagépész Schupp ur egy időre Würtem- 
bergbe utazván, a netán tervezendett kályha- 
igazítások’ eleve megrendelései szerkesztősé
günknél is megtehetők, azok neki általunk 
tudtára esendvén.

— Zöldbeni mulatságainkat úgy látszik 
irigy szemmel nézi a két városi rendőrség, ösz- 
szeesküdvén mint a rettentő por, úgy az iszo
nyú rósz utakkal azoknak megkeserítésük-meg- 
gyérítésükre. Müveit szellemű városokban pa
radicsomot csinálnának illy gyönyörű tájakból, 
mig mi barbárok stb.

— De nem csak a port, a tüzet sem igen 
sietnek elfojtani a derék illetők; a múlt szer
dám üllőuti égéshez legnagyobb részt épen 
akkor érkeztek meg a többnyire víztelen vízi
puskák , midőn az egész födél már leégve, 
menthetésnek hire sem volt. Sőt a toronyőrök 
is — történetesen elejétől végig tanúi valánk 
e szerencsétlenségnek — akkor kezdének hírt 
adni , midőn már eső után köpenyeg lett vol
na minden segítség. Legtöbbet tön a szeren
csétlenség' el nem harapózására a mennyei 
gondviselés, meg a sors; egyik, mert szélcsön-

*
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det bűvölt elő , másik mert ai elégett korcsma- 
ház csaknem magányosan áll vala. Ismerünk 
egy várost — bizony ezt sem ajánlhatnék minta
példányul rendőrségi tekintetben — mellynek 
egyik kapubástyáján ez ártatlan parókás latin 
sorok állanak , mintegy örökös iróniaként ha
sonló rendőrségi viszonyok mellé:

Hostis ab insidiis Dominus nisi proiegat urbem : 
Excubiae humanae , Praesicliumque nihil.

— Legjelesb festőink’ egyike a lelkes 
Kärgling Henriette k. a. még e nyáron meg- 
kezdendi tanulmányi müutazását. Olaszhon, 
München és Páris lesznek a helyek, hol becses 
tehetségeit még nagyobb tökélyre fejteni ügvek- 
vendik. A derék magyar művésznő’ecsete Lisz
tünk’ figyelmét is magára vonván , ettől a leg- 
fényesb műnotabilitásokhozi meleg ajánlatokat 
nyerte.

— Talán kevesen tudják — mond az Un
gar—hogy egy híres hazánkfia Velenczében la
kik ? u. m. Schöfft festő , ki néhány év előtt lá
togatásul Pesten volt, egy szerecsen’ kíséreté
ben. Művészünknek nem csak ecsete, hanem 
zsebe is dús, mert Velenczében egy palotát 
vett nyolczvanezer pfton ') , melly palotában 
hajdan Dogék születtek, s melly jelennen igen 
hágott értékében a vaspálya által, mellynek 
megnyitása óta a házak becse tetemesen fel
szökkent. És e palotában fog Schöfft ur, pesti 
választó polgár, legközelbi héten lakni, e na
pokban utazván el fia’ látogatására.

— Egy idevaló zugügyvéd — e hirt is az 
Ungartól vettük — addig s addig űzte játékát 
hamis váltókkal, mígnem a hamis sors válto- 
zósága őt magát elérte , két évrei lakváltozta
tásra kényszerítvén őt a városi fogházban.

— Ugyan az U. szerint, a tragicomicus há
zassági emléklapok is egy furcsa eseménykével 
gazdagultak. Egy vidéki Don Ranudo di Coli- 
brados gazdag de polgári leánykánál udvarol- 
gatott, s költött czime és nagyterjedelmünek ál
lított birtokai megszerzők számára a kedves’ 
kezét, szivét úgyis rég bírván már. — A házas
ság ünnepélyesen végrehajtatott, s az ifjú pár 
körutazásra indult, a jószágokat megtekinteni. 
Ámde hősünk’ birtokai a holdban lehetnek tán, de 
Magyarország' térképén nem valának föltalál
hatok, s nincs megye melly róluk valamit tu
dott vagy hallott volna. Eddig tart a comedia. 
A tragicum nem maradt ki. Hiúsult remények 
elkeseríték a szerelmet, az üres czimzet 
kárpótlást adni nem tudott, és mint illy ese
tekben rendszerint, a házi misere beköszöntött, 
a megcsalatott szemrehányásait nyers modor 
súlyegyeazé, s az végre is áldozatául esett csaló-

1 ) E palotának roppantnak kell lenni, mert mi tu
dunk gyönyörű palotákat 2— 4000 p.forinton el
adottakat. Szerk.

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

dósának — a szegény nő meghalt — bánatában. 
A még sajnálatraméltóbb anya búsan könyezi 
lánya’ sorsát — őrültek’ házában.

— A kocsikkali legázolások is igen napi
renden vannak Pest városában; mondják hogy 
az illető hatóság jutalmat kíván kitűzni azon 
bér- vagy uraságkocsisnak, ki legtöbb embert 
fog elgázolni nyaranta. Csoda-e, ha oily sokan 
rohannak e díj után ?

—- Sz...v hadnagy (nemes család’ ivadé
ka) falusi állomásán főbe lőtte magát, mert any- 
nyit vesztett kártyán , mennyit kifizetnie lehet- 
len volt. Mire nem viszi embert a bűnös kár
tyaszenvedély !

— Színházunk’ ügye napról napra ha- 
nyagodik. Hetedik hónapjában vagyunk a méreg
drága új bérletnek , s egyetlen egy operát kap
tunk. Vájjon mi okból rugtatta föl bérleteinket 
az igazgatás? Valóban illy körülmények közölt 
a leglajháriabb türelemnek is szakadnia kelle
ne. S a közönség még sem fütyöli ki a sok el
kopott, elavult, elunt ócskaságokat. Don Se- 
bastiánt is addig halasztják , mig a németek el 
nem koptatták , mert hiszen nekünk a második 
kézből is megjárja. Reform urak, tősgyökeres 
reform !

— Obernyik ur új darabja a N ő t l e n  
f é r j  meglehetős sikerrel ismételteték több íz
ben , s annak — minden nagyobb gyengéi mel
lett is — több jelenete kellemes vidámságra buz
dítja a nézőt. Ob. ur nincs drámai tehetség’ 
híjával, ő még fiatal és munkás, hadd halad
jon tehát új erővel a szép pályán. Ob. urat a 
csinos siker, meg aztán a 60 darab arany ju
talomdíj bizonyosan újabb tevékenységre ösz- 
tönzendi.

— Azonban volt még a mostanság be
nyújtott darabok közt egy H a l l g a t n i  f o
gok czimü igenigen csinos szerkezetű, jelesen 
dialogizált és nem kevés színi hatást ígérő víg 
darab is, melly ,,mint"színi hatást nem ígérő“ 
az érdemes választmány által visszavettetett. A 
megbukott szerző hozzánk appellált, s mi haj
landók vagyunk azt állítni, mikép a darab si
kerültebb majd minden mostanság színpadra 
kermiteknél, hogy ítéletünk szerint mákszem- 
nyivel sem roszabb az utóbb jutalmat nyertnél, 
s végre hogy mi állításunk' kezességéül bármi 
fogadást ajánlunk az érdemes választmánynak, 
miszerint visszavetett darabjok némi csekély s 
mellékes változtatások után — pedig épen ex. 
eo capite, mellyből visszavettetett , t. i. hatá
sos jelenetei által — aligha nem általános és 
határozott tetszésben részesülend.

— A városi színházban V i k t o r  k. a. 
fiatal énekesnő igen nagy tetszéssel éneklé A- 
dalgisa’ szerepét múlt estek’ egyikén.

— Ha a hírek nem csalnak, a svéd csalo
gány’ hangja csakugyan fővárosunkban is meg



—  437 —
fog zendülni. Lind k. a. jövő octoberben lenne 
bennünket meglátogatandó és — elvarázslandó.

— Az Életképekbeni csípős budapesti sé
ták’ legújabb Írójának a Sopronból csak néhány 
"Betek előtt városunkba költözni mondott alig 
21 éves Radakovics Bódogot mondják lenni, 
kinek ,Magyar bors1, ,Daru Péter1 és ,Vas Ge
reben1 (annyira jelentékeny) név alatti számos 
elmésségei az É l e t k é p e k  olvasói előtt már 
ismeretesek. R. B. ur különösen a színházi bí
rálatokat kezelendi, mellyekre — megvalljuk— 
igen kiváncsiak vagyunk magunk is.

— Közöljük a Jelenkornak Büky L. ur 
újabb kitüntetéseiről tudósító czikkét: , , Büky 
L á s z l ó ,  cs. kir. kam. jeles rendéihez, mely- 
lyek közt a franczia becsületrendi kereszt, most 
újra nyert egyet s rangminőségre a legjelenté- 
kesbet : t. i. szicziliai sz. Ferdinánd érdemrend’ 
nagykeresztjét, mellyel őt a nápolyi király, 
mint a francziák’ királyának rokona , a franczia 
udvar iránti különös érdemei’ elismeréséül meg
ajándékozó , s mellynek viselhetésére a legfel
sőbb engedetem is megadatott; azonfölül az 
uralkodó luccai herczeg kamarási czitnmel di- 
szesíté. E napokban Laurin franczia kormány
széki tanácsos Pozsonban volt Büky ur’ látoga
tására s őt udvara’ nevében Párisba, melly- 
"nek polgári oklevelével megtiszteltetett, ál
landó lakásra hitta meg. Reméljük, hogy a 
haza' szeretete győzni fog e fényes aján
lat’ csábján s Büky ur övéi közt marad. Ap- 
ponyi Antal gr. franczia udvari követünk f. hó’ 
14-kén Pozsonba érkezvén, Büky László úrral 
szinte hosszasan értekezett s ezután kevés idő
re tolnamegyei,jószágaira utazott. — Záradékul 
közöljük a Moniteur parisiennek május’ 6-ról 
szóló azon hírét, miszerint a francziák’ királya 
Büky Lászlót az átküldött fontos irományokért 
nyolczvanezer frankkal jutalmazó meg.1.1

— A nemzeti képcsarnok’ alapítására tett 
adományok’ harmadik közlésének Öszvege 410 
pft. 35 krt tesz. Ez öszveghez maga hg. Batt
hyány Fülöp, mint egyik gyűjtő, 100 pfttal já
rult.

— Ugyané nemzeti czélra , ő cs. kir. fels. 
C a r o 1 i n a Auguszta az anyacsászárné, s leg
kegyelmesebb özv. királynénk h á r o m s z á z  
pftot, ő fens. La j o ó  cs. kir. fhg pedig s z á z 
ö t v e n  pftot méllóztattak az intézet' pénztárá
nak kegyelmesen beküldetni. Felséges asszo
nyunk s a fens, főherczegnek e nemzeti válla
lat iránti magas figyelmüket és pártolásukat az 
egyesület legforróbb hálaérzelemmel s jobbágyi 
hódolattal fogadá.

—- Ezen J ó z s e f  n á d o r  n e m z e t i  
k é p c s a r n o k o t  alakító társaság ma d. u. 5 
órakor tartja közgyűlését a nemz. museum’ é- 
pületében, mellyre az egylet’ szavazatképes 
tagjai meghivatvák. A gyűlés’ főtárgyai: az e

gyesület’ eddigi működésének előterjesztése, 
igazg választmány’ megválasztása s egyéb szük
séges intézkedések.

— A központi vasút I s t v á n  főhercze- 
günk’ nevéről lesz nevezendő. Az építő társa
ság küldöttséget rendelt ki , melly ő fensége 
országunk’ nádorától az ez iránti kegyes enge
délyt kikérje.

— A keszthelyi Georgicon' növendékei— 
mint lapok írják — 160 pftot tánczoltak össze 
a gazdasági egylet’ számára azon tánczviga- 
lomban, mellyet a Georgicont alapított Feste
tics György gróf’ névnapjának emlékére april' 
23-kán rendezének. Éljenek a derék tánczosok !

— F. hó’ 12-kén érkezik meg — mint a 
lapok tudósítanak— Bécsből az ifjú Strausz és 
zenekara, s itt Pesten adandó több rendbeli 
zenemutatványait a nemzeti színházban, déli 
órákban, kezdendi meg.

— A budai nyárszínkörben számos nézőt s 
bámulót csődít a több évek előtt is már itt meg
fordult athleta Dupui s .  Az erőfok, mellyre 
teslizmait emelnie sikerült, méltán bámulásra 
gerjeszti nézőjét. D. urnák neje is rendkívüli 
ügyességű, sőt kis fiacskája is csak amúgy ját
szik már is a félmázsás vasbotokkal.

— Figyelmeztetjük az olvasónöket lapunk 
boritékán álló hirdetésére R h e b  Ot t o  váll- 
füzonvkészítőnek. E jeles mester’ kitűnő talál
mánya valamennyi szakértőktől, kik elé az ter
jesztve lön , osztatlan dicséret s tetszésben ré
szesült. Kiknek tehát netán olvasónőink közöl 
a testarányt szépítő, s e mellett orthopaedi te
kintetben legczélszerübb füzönyökre van szük
ségük, azok Rheb Otto urban emberükre a- 
kadtak.

— A müncheni festészek’ számos legje 
lesbjei egyesülve, ecseteik teremtményeivel 
vásárutat tesznek Europa’ főbb városaiba, s 
legközelebb most Pesten van képszállítmányuk 
felállítva. A mintegy 110 kép között számos 
kitűnő művészi jelességü s becses mű vagyon, 
mellyek közöl különösen kiemelünk figyelmez- 
telésképen legelőször is kettőt, mint mellyek 
m a g y a r  t á r g y a t  örökítnek. Egyik: ,,Sz. 
Erzsébet’ négy éves korábani eljegyeztetóse a 
thüringi gróffal“ Ko e n i g  tői, másik ,, A rózsá
nak kenyérré változása“ — ugyancsak sz. Er
zsébet ismeretes legendája után , — E c h t e r -  
től. Ezeken kívül figyelemre különösebben 
méltók: Legelő lovak, Vol t z t ó l ;  Vénusz' toi- 
lettje. S t o r c h tói; Az első emberpár édenben, 
R h o m b e r g t ő l ;  Judas Maccabaeus álma, 
J ä g e r  töl; Középkori város, holdfénynél, 
L i c h t e n  h e l d  t ői ;  A megzavart légyott, 
Baus  oh tói stb stb. Még szólandunk e kiállí
tás felől.'

— Hazai festészink közöl Barabásunk je- 
1 lenleg gr. Batthyány Lajos' életnagyságu arcz-



Hr; képén dolgozik. A mű az iparegylet’ termeit 
JV fogja diszesíteni.

— Nádor ő cs. kir. fensége Bécsből visz- 
I szatérvén , néhány napi ittmulatása után a szép 
! Alcsutra menni szándékozék.

— Gr. Széchenyi István Bécsből szeren
csésen haza tért, innen nem sokára a Tisza’ 
vidékeire szállandó.

— A szép nyári napok sok felé kicsalják 
szép nőinket. Napokban a Margitszigetben több 
kotteriák mulattak , mellyeknek egyike, vidám 
csónakon szegve a Dunát, gyönyörű hölgyke
zektől lön evezve.

—* A császárfördőt is meglehetősén láto
gatók , kivevén az utóbbi néhány napot, mely- 
lyek rögtön hüvesre változtak, Atalában idén 
érdekes volna ahhoz értő embereknek pontos 
climatologiai jegyzeteket vinni, — mint ezt a 
természettudományi társulatban Sztanojovics 
ur indítványozá,

-— Am.  orvosok s természetvizsgálóknak 
augusztusban Kassán s Eperjesen tartandó nagy
gyűlésére sokan készülnek. A helyek’ érdekes
sége magában már nagy deléjtű.

— Mondják, hogy a pesti Kor’ számos 
tagjai megkeresők K. urat az iránt, hogy az é- 
pen szállásuk fölött németlő Produclenhofot 
irántuki tekintetből magvarosítni szíveskedjék , 
mit a lovagias házi ur dicséretes készséggel 
megtenni ígért.

— Egy urfi s egy kisasszony Budapest
ről eltávozván , magukat egy regényesen fek
vő vidéki kápolnában annak rende szerint ösz- 
szeesketteték , s roppant szerelmesen várják a 
szülői harag’ zivatarának mennykőcsapásait. A 
kisasszony szép, gazdag és ifjú, lovagja pe
dig fülig szerelmes, és más semmi. Boldog ki
ábrándulást és átalános kibékülést mindnyá
joknak !!!

— Vásárunkra teméntelen nép csoportul 
be naponkint. A gőzösek tömvék , a vendégfo
gadók detto , s a színházi előadások is telvék 
— lehetnének.

— A Horvátház’ istállójábani jeles arab 
paripákat megnézés végett minden hyppoman- 
nak ajánlhatjuk.

— Hugo ur’ új drámája — E gy  m a g y a r  
k i r á l y ,  ma estve fogja megkísérteni első föl
lépését. Igen Örvendenénk, ha a tehetségdús 
szerzőnek ezen magyar nyelveni első kísérlete 
átalános méltánvban részesülne. Tele házat 
mindenesetre jósolni merünk. Színészeink leg- 
jelesbjei működnek.

— Reméljük, mikép Czakó ur’ J u d i t  ez. 
új drámájára sem fog bennünket soká vára- 
koztatni az ,erélyesen haladó' nemzeti színház.

/vK — A honi izraeliták között magyar nyel- 
vet terjesztő pesti egylet m. hó 10-kén tartá 

UJ választási közgyűlését. A választmányi tagok
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szótöbbség utján mdgválasztatván , ezek ma- (X 
guk’ köréből elnökül közfelkiáltással J a c o b o- ^7 
v i c h  F ü l ö p  tr. urat választók meg. Leg- , 
szebb sikert kívánunk a derék czélu egyletnek!

— Az első idei lóverseny holnapután tar- 
latik a rákosi gyepen. A második 7-kén, az 
utósó pedig 10-kén fogván következni.

— A gőzhajótársaság egyik építendő gő
zöse L i s z t  nevet nyerend a keresztségben.

— K u t h v ’ Ha z a i  r ej te 1 m e i bői meg
jelent a Vl-d. füzet, érdekében e regényt nem 
kévéssé emelő, s a figyelmet s a jövendők 
iránti tudnivágyat polenczirozó.

— A tűzveszélyek idén ismét ostorozni 
kezdik országunkat. Csak imént látogattaték 
meg a szép Kassa városa . már újabb tudósí
tások Beszterczebányáról is hasonló szerencsét- | 
lenségről értes/tnek, hol múlt hó’ 18-kán 52 
ház égett e l , s a kár hozzávetőleg több mint
200,000 pftra becsültelék.

— A szerencsétlenség, mellyhez az is
meretes szász lelkész gvujtá a vészes fáklyát, 
mind rémítőbb alakban kezd nyilatkozni. A 
Nemz. újs. ugyanis vegyes hirei közt igy tudó
sít : ,,Würtemberg néhány hetek óta a legbor
zasztóbb jelenetek’ színhelyévé vált, minthogy 
azon szerencsétlenek, kik eíámítva, boldog, 
remény’fejében itteni kevés vagyonuktól könny- 
elmüleg csekély áron megválva, eldorádót ke
resve , földönfutó koldusokká szegényedtek ; s 
igy nyomorultabb s tehetlenehb állapotban, 
mint valának , ismét visszatérve — most volt 
tanyájokat visszaváltani képtelenek: a legrette- \ 
netesb bőszültséggel, mint őrültek, a tartó- t 
mánv’ minden részein gyújtogatnak , boszuból j 
volt telkeik’ jelen tulajdonosai iránt, mivel azok \ 
nem akarják őket hajlékkal ellátni.“ Avis aux 
lecteurs !

— Mint a hírlapok’ tudósításai mondják, 
a M i l a n o l l ö  nővéreket csakugyan meghal- 
landja a pesti közönség i s , és pedig a nemzeti 
színházban. Ugyanott fog lebegni C e r r i t o  
Fanny is, mig a másik Fanny— Elszler — a 
német színpadra van megszerezve.

— A bécsi olasz opera sok élvezetest 
nyújt folyvást látogatóinak. Legközelebb R o 
v e r é  Don P a s q u a l e t  adván jutalomjáté
kául, felvonás közben Elszler Fanny k. a. Me- 
rante urral egy kettőst tánczolt; F r a s c h i n i  
ur pedig ,Robert Devereuxből egy magándalt 
énekelt. Hol a különben is ritka műélvet nyúj
tó operaelőadásokat még illy intermezzokkal 
érdekesítik ott aztán örömest Fizet az em
bernek fia , mert t u d j a  m i é r t  fizet, és drá
ga pénzéért aztán é l v e z  hasonlfthatlan müél- 
veket, mig ellenben —

— A franczia király legutóbbi névnapján 
ismét igen számos becsületrendkeresztet osz
tott ki. Magyar hazánkfiai közöl ezúttal tudó-
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mányi érdemeiről dicséretesen ismert. Parisban 
lakó orvos Ma n d l  ur nyeré az t, ki tudtunkra 
első izraelita magyar, kinek mellét becsület- 
rend keresztje diszesíti.

— Múlt vasárnap d. u, Frankenburg ur 
rendezett egy igen élvezetes academiát a bu
dai színkörben, mellvnek jövedelme a kisded
kórház' javára lön szánva. A nemzeti színház’ 
több első rendű tagjai működének benne s a 
szép számú közönség igen elégülten tölte egy 
pár órát. Köszönet a derék rendező urnák a 
szenvedő kisded világ' nevében !

— Végül meg kell említenünk hogy Hiadornak 
átalános tetszésben részesült . E m l é k l a p o k  
e g y  f ő r a n g ú  höl gyhez* czimü költeménye 
a legcsinosb kiadásban saját költségünkön meg
jelent. A kis könyvecskét kapva kapják Emich 
ur’ boltjából lelkesb hölgyeink, s azoknak szá
mára daliásb uracsaink. Vidéki könyvárusok — 
kik szíveskedjenek mentői előbb megtenni ren
deléseiket—-arra figyelmeztetnek, mikép az ér
dekes füzetke' példányai— minthogy az abból 

j bevárható jövedelmet a költői tehetségdús szer- 
j zőnek szántuk — a szokott könyvárusi századé- 

kok mellett, ugyan , de csak kész pénzért meg
szerezhetők. A kis füzetkéhez mellékelt előszó 

í saját toliunkból fakadott. Ára a költeménynek 
: egy huszas.
|

mm wm.
APA, tavaszutó’ 20. Mint 
előbbi levelemben említém, 
Vajda gyászünnepélye 9-én 
vala tartandó; de biz az köz
bejött akadályok miatt csak 
f. hó’ 14-kén mehetett vég
be , a Griff fogadó’ teremé
ben. Néhány szót az egész- 

j röl. Én azt hiszem, hogy az illy gyászünnepé- 
j lyeken mind a hallgatóság mind a működők’ ré

széről az ünnepély' szentségéhez illő komoly- 
j ság , tisztelet mulhatlanul szükséges. Meny

nyiben nem feleltek meg az illetők jelen alka
lommal e kívánatnak, tudják és érzik a jelen
voltak közöl, kik az elhunyt ritka férfiú' emlé- 

> két szentnek tartják , s nem ajkaikon , hanem 
szivükben hordozzák. Megnyitó az ünnepélyt egy 
Én e k  előadva a főiskolai énekkar által — igen 
jelesen. Aztán következtek szavalatok, u. m: 
E m l é k b e s z é d ,  Kiss Jánostól; Kö l t ő  s í r -  
j a ,  Sámánjaitól; ezután jött V a j d a  H a 1 á- 
I á r a  Petőfitől; Töredék Vajda H i l d e g u n -  
da  czimü beszélyéből; I ma ,  Vajdától; Utó-  

(Tj só a l a m i z s n a ,  Petőfitől; E m l é k e z é s

V a j d á r a .  Végül: É n e k ;  előadva a főisko
lai énekkar által. — Üdv és köszönet a részt
vevőknek, s örök emlék a sírban nvugovónak!

TIHANYI OTTÓ.

Tavaszutó 1. L u c z i f e r  és  a h a s z o n 
b é r l ő ,  némajáték, tánczokkal 1 flvb. Ren
dezte Kolosánszky, balletmester. Már többször 
megmondok véleményünket a nemzeti színház’ 
balletje iránt; most sincs mást mit mondanunk. 
Az nem ballet— ugrándozás, mellyben nem 
hogy művészet de még csak ízlés sem létezik. 
Egyébiránt igazi ballet nem is illy szegény in
tézetnek való , arra magára több kell, mint az 
egész segély ke, mit intézetünk kap. Megelőz
te a némajátékot : Én v o l t a m ,  vj. 1 flvb. 
melly eléggé mulattató, s jól is adatik.

— 2. Z á c h  n e m z e t s é g, szj. 4 flvb. 
Vahottól, másodszor.

— 3. Egy s z e k r é n y ’ r e j t e l m e ,  
népszínmű 3 szakb. Szigligetitől. Szokott elő
adás. Komlóssy Ida k.a. haza érkezvén ma e- 
lőször lépett föl.

— 4. Mar i ,  egy anya a népből, dr.
5 flv. előjátékkal 1 flvb. írták Dennerv és Mail
lan. Igen tele színházban adatott, s nagy kedv
vel. Laborfalvi k. a. különösen ismét minden
kit elragadott. E szerep legsikerültebbjei közé 
tartozik.

— 5. L i n d a  Szerdahelyi ur Boisfleu- 
ryt adá mint újonszerződött tag.

— 6. L i s z t ’ ha ng v e r s e  ny e,melv- 
lyet megelőzött az: E l e v e n h o l t  h á z a s 
p á r  ez. kopott 1 flvsos vjálék. Maihoz hason
ló közönségnek mindenesetre válogatottabb víg- 
játékocskát is lehetett volna előkeresni.

— 7. Nő t é l é n  fé r j , vj. 3 flvb. Irta 
O b e r n y i k  Ká r o l y .  A színházi igazgatóság
tól 60 aranyat nyert pályamű. Bérfolyamban, 
először. Berendy — nagybátya — unokaöcscsé- 
nek gazdag leányt szán, de ez már elvett Pes
ten egy szegény nőt, titkon, mert félt nagybáty-
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ja’ haragjától, sőt az Örökség' elvesztésétől is. 
Abban jár tehát, hogy nagybátyját kiengesztelje. 
Épen érkezik a levél, mellvben nagybátyja őt 
haza szólítja , azon meghagyással, hogy hozza 
magával egyik útközben meglátogatandó roko
nának leányát. Itt a göcs. Berendy nejét vi
szi haza, s mutatja be a várt rokon gyanánt. 
Az öreg nagybátya tüstént hozzálát, hogy öcs- 
csét a neki szánt gazdag özvegy Vértesynével 
összeházasítsa. De ez mást, egy huszártisztet 
szeret, természetes hát, hogy Gusztávhoz (ez 
az unokaöcs) menni nem akar. A huszárt azon
ban a planizáló nagybátya (a Csalódásokbeli 
Lombaynak árnyéka) az újdon érkezett rokon
kával szeretné összeboronálni annyival inkább , 
mert benne Gusztáv vetélvtársát látja. Gusz
táv bátyjának engedelmességet színlel, mit a 
többiek valóságra magyaráznak, miáltal a fél
reértéseken alapuló szerelemféltés’ egész lán- 
czolata kezdődik , s csak a darab’ végéni köl
csönös felvilágosításokkal végződik. Gusztáv, 
bátyja' Ösztönzésére , levelet ír az özvegynek , 
de ez a csacska Kálmán által a dolgok’ állásá
ról értesíttetvén, olly hangú kosárral válaszol , 
melly az öreg urat felingerli, s az özvegyiránt 
boszúra tüzeli, mit Gusztáv’ tüsténti megháza- 
sítása által vél legérzékenyebbnek. Ez alkalmat 
használja Gusztáv, megvallja titkát s az Öreg 
nagybátya, ki előbb fellobban — megbocsát 
mégis midőn meghallja, hogy Betti már —anya. 
A mint e rövid vázlatból látja olvasó, meséje 
ugyan e vígjátéknak semmi újat nem tartalmaz, 
mit száz meg száz alakban nem láttunk volna 
már színpadon : azonban az ügyes összeállítás 
által némi érdeket nyer az egész. Két főhibája 
van a darabnak; egyik: hogy játék’ elején 
mindjárt fel van tárva az egész cselekvény ; 
ebből származik a másik, t. i. hogy a darab’ 
második fele rendkívül lassan előremozduló , s 
a hallgatóra, ki már mindent, minek következ
ni kell, rég tud, semmi érdekkel nem bíróvá 
lesz. Mire a mü’ vígelemi hatása főleg számítva 
van : az a két pár’ felei közt támasztott félre
értések s ezeken alapuló feltési jelenetek; s e- 
zek , — ámbár ismétlésekben szenvednek si t t  
ott erőltetettek — ügyesen festvék, a párbeszé
dek sok éllel s vigyázattal keresztül vivék, s 
hatásosak. Hogy az iró önkényének parancsára 
álló véletlen nem utósó szerepet játszik un- 
talan, az hagyján volna, ha az néha kissé erő
szakolva nem- történnék. Hlyen péld. Gusz’áv 
térdeplése , melly nincs rendén , illyen a had
nagy s Betti’ jelentés nélküli betoppanása; 
nagybátya s Bettinek épen a második levél’ 
írásakor bekukkanásuk Gusztáv' szobájába stb. 
A közönség a darabot elég kedvezően fogadá, 
s csinosan és kedvvel lön előadva.

« Tavaszutó' 8. Don P a s q u a l e .
— 9. Li szt '  h a n g v e r s e n y e ,  s

megelőzőleg: E gy  ur és e g y  a s s z o n y 
s á g  , vj. 3 flvb.

— 10. Z s i d ó ,  színmű 4 szakb. Szig
ligetitől.

— 11. K a l m á r  és  t e n g e r é s z ,  dr. 
4 flvb. Czakótól.

— 12. N ő t l e n  f é r j , vj. 3 flvb. Ober- 
nyiktól, másodszor.

— 13. L i s z t ’ b ú c s ú  h a n g v e r s e 
n y e ,  s előtte : A g y i l k o s ,  v. M i k o r p a t 
t a n t  n e m h i t t e m v o l n a  vj. 1 flvb. Kisfa- 
ludytól.

—  14. V é g r e n d e l e t ,  dr. 5 flvb. 
Czakótól.

— 15. F a l u s i  e g y s z e r ű s é g ,  vj, 
4 flvb. Töpfer után N. I. Komlóssy Ida s Szent- 
pétery ur’ kedélyes, humorteljes játékuk e víg
játékot igen mulattatóvá teszik. Az egész kedv 
s összevágással volt adva , mi minden, de ki
vált víg színmüveknél mellőzhetlen kellék, ha 
a kívánt hatást eszközölni akarjuk.

— 16. Á r m á n y  és  s z e r e l e m  szo
morú játék 5. flvb. Schillertől. A magyar kö
zönségnek kedvencz darabja, mit bizony alig 
tudnánk megmagyarázni, ha csak nem talán a 
jeles előadásból. Nem mintha a müvet arra mél
tónak nem tartanók, hanem mert azon német 
érzelgést, melly rajta végiglen elömlik, a ma
gyar kedélylyel öszhangzatba hozni nem tudjuk 
— legalább de theoria , mit ugyan annyiszor— 
s ez alkalommal is — kinevet az élet. Az elő
adás a legjelesbek közé tartozik. Lendvay, 
Szentpétery , Fáncsy , Egressy G. urak s Lend- 
vayné assz. és Laborfalvi k. a.’ kezében van
nak a főszerepek, — mind a legalkalmasb ke
zekben, úgy hogy illy előadást látni egész ö- 
röm. A ház szépen tele is volt.

— 17. M á t y á s  d i á k ,  színmű 3 flvb. 
Berkitől.

— 18. N é g y  H a y m o n f y ,  vig. ope
ra 3 flvb. Balfétól. Benza ur jutalmára, bér
szünetben. Az opera új érdeket nyert azáltal, 
hogy a két tenort ezúttal Wolf s Reszler urak 
éneklék. Az első (Olivier) szerepének meg tu- 
dá adni azon regényes költői színt, minőben 
azt Balfe irá , s szakmáját tapsok közt, igen 
kedvesen éneklé le. Reszler ur' hangját ma 
nem hallók, ő ma szokottnál elfogultabbnak lát
szott, minden legkisebb mozdulatában. Tűz, é- 
le t , elevenség, bátorság hiányzanak még e te
hetséges ifjúban, hogy tehetségeit kellő erély- 
lyel kifejteni tudja. Lászlóné assz. Benza s Ud
varhelyi urak igen jelesen működtek.

—ÜY.

Budin, a kir, egyetem’ nyomdájában
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V I. MÉG EGYSZER HÁZASSÁG.
(Vége.)

De a gyermekek! — aggódnak mások 
és méltán. Én azonban azt tartom, misze
rint bár alig lehet nagyobb szerencsétlen
ség gyermekekre nézve, mint ha a szülék 
elválnak egymástól, mert ez által a szülé
ik iránti kegyeletektől, ezen első s leg- 
gyöngédebb érzelmektől megfosztatnak; 
mégis tanácsosbnak hiszem, ha sorsukról 
közhatóságilag, törvény által leend gon
doskodva, semmint szüléik’ örökös viszál- 
kodása közt, kitétetve a legsértöbb kelle
metlenségeknek, nyerjék neveltetésüket. 
Az illy iskola roszabb a semmi iskolánál. 
A szülék’ joga gyermekeikhez csak áddig 
terjed, míg azokat erényben képesek ne
velni, mihelyt mit sem gondolnak velők, 
vagy épen roszra vezérlik őket, a közál
lomány’ joga és kötelessége neveltetésük
ről kellően gondoskodni. Mindez, termé
szetesen, a végszükségben s az észszerű 
jogosság’ korlátái közt történhetik.

Az új házasságra lépés’ meg nem en
gedését szinte a társasélet’ érdeke s a jo
gosság’ tekintetéből czélszerütlennek tar
tom. A jogosság ugyanis megkívánja, hogy 
az ártatlan féltől, ki élete’ szerencséjét 
társának hűtlensége vagy romlottsága ál
tal elveszté, meg ne tagadlassék az alka
lom és lehetőség, ezen szerencséjét új há
zasság által megnyerhetni. Mit az emberre 
sorsa mért, tűrje öntagadó megnyugvással, 
de miért alkosson önmagának másíthatlan 
bajokat, miért kösse le leloldhatlanul bol
dogságát az élet’ egy szálához, melly ket

té szakadhat, s miért áldozza fel legfőbb 
szerencséjét az intézvények’ tulszigorának, 
midőn mindezt okszerű intézkedés által ki
kerülni, elhárítani hatalmában áll? De nem 
csak méltányosság és jogosság’ tekinteté
ből az ártatlan félnek, hanem a társasélet’ 
érdekéből szükségesnek hiszem megenged
ni a másiknak is, hogy új házasságra lép
hessen. A házasélet által ugyanis nemcsak 
megöriztetünk a kicsapongási hajlamtól, 
de teljesen meg is javíttathatunk. A házas
ság olly iskola, mellyben az erény’ leg
gyümölcsözőbb magvai rejlenek. Ha a hi
bás fél később olly kebelre akadt, melly öt 
teljes szivéből szeretni, megérteni képes, 
nem csak leküzdendi hibáit, de egyszers
mind a társaság’ legerényesb, leghaszon- 
vehetöbb tagjává válhatandik.

Ismételvén, miszerint én a házassá
gok’ bármi okbóli, önkényes felbonthatá- 
sát a társaséleti rend és boldogságra néz
ve veszélyesnek hiszem; ellenben a szigo
rú vizsgálat után bebizonyult engesztel- 
hetlen gyülülséget a házasfelek’ teljes el
választására minden tekintetben alapos ok
nak tartom; — még néhány ellenészrevé
telt teendek Szabó Richard ur’ hibás okos
kodásba.

Mondja Szabó Richard ur, hogy a há
zasságnak felbonthatlanságát az embernek 
egyéni méltósága követeli, hogy az ember, 

i személyével összeforrott méltóságáról, sa- 
j ját legszentebb jogainak megsértése nél- 
i kül soha semmi szín s feltétel alatt le nem 

1
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mondhat, magát eszközzé le nem alacso- 
nyíthatja, mert alkotása- s rendeltetésénél 
fogva észszel felruházott erkölcsi lény. — 
Ha a házasságok bizonyos szerződésileg 
meghatározott időre volnának köthetők, 
vagy bármi okbóli felbonthatásuk a felek’ 
önkényére bízatnék, megengedem, hogy 
sokan fognának eszközül használtatásukba 
beleegyezni; — de, mint mondám, alig le
het, ki a házassági szövetség’ illy önké
nyes és könnyelmű felbonthatását pártolni 
merné, s következőleg Szabó Richard ur
nák alig van oka, illyesmit megengedő in- 
tézvény’ létrejövésétöl irtózni. Ellenben 
ha a házasságok az engesztelhetlen gyü- 
lölség’ esetében is felbonthatatlanoknak 
nyilváníttatnak, épen az idéztem szavakkal 
mondhatom : ,,hogy az ember, személyé
vel összeforrott méltóságáról, saját leg
szentebb jogairól soha, semmi szín s fel
tétel alatt le nem mondhat, magát eszköz
zé le nem alacsonyíthatja.44 Mert szabad-e 
embernek az élet’ minden örömeiről le
mondani egy örömért, melly később üröm
mé változhatik; szabad-e esküt tenni, hogy 
a hosszú életen át csak úgy akar és fog 
boldog lenni, a mint később ezer okból 
boldog lenni, legszentebb akarat mellett 
sem képes? nem alacsonyíttatnak-e le a 
házasfelek az ember-alkotta hibás intéz- 
vénynek eszközeivé, midőn csupán azért 
kell tiirniök boldogtalanságukat, csupán az
ért kell együtt élniük, mert a társasélet
nek ezt parancsoló intézvénye van? Az é- 
let tanúsítja, hogy a házasságoknak az en
gesztelhetlen gyülölség’ esetébeni felbon
tása a társasélet’ érdekeit, a közerkölcsi- 
séget nem veszélyezteti, miért tegyük te
hát az egyeseket szerencsétlenekké. A köz
boldogságot csak akkor szabad egyesek’ 
szenvedésén megvásárolni, ha azt máskép 
nem lehet eszközölni.

Mondja továbbá Szabó Richard ur: „a 
házasság’ felbonthatlansága mellett küzd a 
házassági szövetségnek czélja is. A tiszta 
morálon alapuló ész (tán az észen alapuló 
morál) s az erkölcsi szigorúság, a házas
sági szövetséget nem érzéki gyönyörök

nek élvezetéért, de az Isten által kitűzött 
czél’ létesíthetésének tekintetéből helyes
lik.44 Én is akarom, s nem akarnom józa
nul nem is lehet, hogy a házasságok’ fel
bontására az érzéki gyönyörök’ nem él- 
vezhetését vagy megunását ne legyen elég 
okul felhozni : — de kérdem, van-e, s ha 
van is, nem a lehető legritkább eset-e, hogy 
találkozzék annyira romlott keblű, ki csu
pán érzéki gyönyörök’ kedvéért, a közvé
lemény és lelkismerete’ sujtásának ellené
re, házasságát felbontani kívánja? Nem ér
zéki ösztön, hanem nagy és türhetlen el
keseredés vezérli azokat, kik e szerfölött 
kellemetlen lépést tenni kisebb rosznak 
tartják az együttélésnél.

Végre kelleténél szigorúbbnak tartom 
Szabó Richard ur’ azon intését, melly sze
rint vigyázóknak kell lennünk a házassá
gok’ kötésében, ,,mert a lépés, mit ekkor 
teszünk, nem mától holnapig terjed, ha
nem az élet’ fáklyájának végső ellobbaná- 
saig; mi ha balul történt, megsiratni, ke
serűen megbánni lehet, de megváltoztatni 
nem!44 — A társasélet’ intézvényeinek u- 
gyanis, mellyek a polgárokért, és nem e- 
zek azokért léteznek, mindig a lehetősé
gig szelídeknek kell lenniök, s nem úgy 
állniok az emberekkel szemközt, mint két 
vad, melly csapást csapással, kegyetlensé
get kegyetlenséggel viszonoz. Biintetniök 
kell igenis a társaság’ vétkező tagjait, de 
nem harag- és boszúból, hanem szelíd és 
javító szándékkal; büntetniök kell, de kit— 
sem örök büntetéssel, melly elkeserít, két
ségbe ejt s a javulásnak útját zárja. Az em
ber nem tökélyes lény, hogy ne hibázhas
sák, de nem is eszköze s rabja a társaság
nak, hogy, kivált szándéktalan hibáiért, 
olly büntetéssel illettethessék, melly kizár 
könyört és irgalmat.

FEKETE LAJOS.

— *fi*>og*---
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TAVASZI DALOK.
IX.

Mi szép ! mi bájos e szalag . .!
Vagy a s z i v á r v á n y  ottan az . .  ?
Biz azt gondoltam : hogy h o n i  
Szent jelt szőtt nékunk a tavasz !

De úgy is van. Tekints oda 
Te rósz s irigy világ! ime 
E szép szalagban miily dicsőn 
Leng a magyar h á r m a s  színe!

Már elhiszem, hogy a világ 
Az égben is v é d e g y l e t i ;
S az angyalok szent serege 
Szép nyelvünket beszélheti.

S már elhiszem, hogy az Isten 
A m a g y a r o k n a k  I s t e n e  . .
Oh bár csak nemzetére egy 
I r g a l m a s a t  tekintene !!

X.

Kis árva csalogány 
Van régte én velem ,
Öt bántja s engem is 
A kínos szerelem.

Kis árva csalogány 
A vágy miatt sóvár,
Mig künn, a lombon, hív 
Párt lel minden madár.

S én is, divánomon 
Bús árván heverek,
Mig künn szép nőt talál 
Minden szegény gyerek.

Sem néki, sem nekem 
Nincs egy szép kedvesem ;
Azért foly énekünk 
Olly bús keservesen !

XI.

A kékes láthatárokig 
Kalásztenger hullámozik ;
S hol mély habot vet a kalász, —  
Legszebb remény ott csolnakáz. 
Eladása, mint a tengeré,
Midőn a szélvész folveré ;
S illathabzásain le, fel,
Fürödve száll a hős lebel;
S mint szellemek vagy grácziák, 
Tánczolva .lejt a délibáb.
Tovább pedig a rend alatt 
Víg fürjke zengi : pittypalatty 1 
S ollykor közé nőhang vegyül : 
Szerelmi szó, —  üdvözletül . .

Oh hát nekem mikor leszen 
Egy szép, egy hív szerelmesem :
Ki búm s boldogságom’ dalát 
Lágy viszhanggal dalolja át . . ?

p í j e r .

—*

PÉTERDI-H Á Z.
Eredeti beszély

SZATHMÁRY PÁLTÓL.
i.

ideg, fergeteges őszi 
nap volt. K. .. . ban 
Péterdiéknél vígan 
mulatozott egy vi
dám kedélyű kis tár
saság ; a vendégek 

nagyobbrészint a 
ház’ rokonai valának, s igy annál otthono
sabban érzék magukat. Időnk 1806-ra e- 
sik, mikor még különben is — főleg kis
város és falukban — a nyájas, barátságos 
őszinteség, követelés nélküli fesztelenség, 
szóval a kölcsönös egymáshozi ragaszko
dás s összetartás’jótevő szelleme fűzé egy
máshoz a szíveket s rokonítá a lelkeket. 
Örömmel élvezék együtt a boldogabb na
pokat, mellyeket Isten e szegény honra su- 
gároztatott; fájdalommal osztozának együtt 
a sérelmek és bajokban, mellyeket a hon’ 
szívtelen démonai s a sors’ kérlelhetlen 
haragja árasztának az úgyis zúzott lteblü 
anyára. Ezenfölül nem csak a köz, hanem 
a magánügyek s bajokban is osztakozának. 
így ha valamellyik társra boldogság mo
solygott, vetély- s irigykedés helyett ör- 
vendének az érdeklettel; ha boldogsága’ 
elborult egére szenvedés s bánat’ holdvilá
ga veté kisértetes sugarát, káröröm he
lyett együtt kesergének a szerencsétlen
nel, s kárpótlást nyujtának anyagi veszte
ségéért; szóval, nem volt öröm, nem volt 
panasz, sóhaj, melly részvét nélkül hang
zott volna el. Illyen volt ez időben a vidé
ki élet, illy lelkületi sajátság jellemzé az 
akkori vidéki honpolgárokat.

«■
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A társalgás vidáman folyt Péterdiék- 

nél; az ó Ízléssel bútorozott lakterem’ e- 
gyik szögletében nyájasan csevegőnek a 
haza’ fejledezö kis reménybimbói; kissé 
távolabb, kört képezve lilének a nők, be
szédeiket különféle tárgyakon hordozva; 
majd gyermekeikről, magasztos anyai sze
retet dagasztotta kebellel, majd saját házi 
köreikről vive szót, majd enyelegve férje
ik’ szokásit taglalgatva s róva, kik az é- 
pületes leczkét mosolygva hallgatók a te
rem’ közepén álló, — jelenleg borral ter
helt — tölgyasztal mellett, s nejeikm k 
kölcsön’ fejében szinte alapos tanácsokkal 
szolgálgalva. Távolabb a terem’ egyik ré
szében az öregek ülőnek együtt, s beszé
düket fájdalomédes visszaemlékezés’ nyo
mán felváltva majd a múlt időkre, majd 
gyönyörtül rezgő szívvel, unokáikra vivék 
át. Végre a benyílóban az alig bimbóbul 
rózsává fejlett szép szüzekkel enyelgének 
a pehelytelen ajkú ifjonczok, s játszók a 
,haragszom rád‘at s ,künn a bárány, benn 
a farkas‘t.

Az asztalnál a beszéd most egészen 
más fordulatot vön.

— Laczi — szól Szegháti György, egy 
piros tömött arczu férfiú, ki legörömestebb 
beszélt lidérczek, haramiák és csatákról, 
de mindazáltal maga azokban részt nem i- 
gen szeret vala venni — te okos, olvasott 
ember vagy, mit szólsz ehhez a Napóleon
hoz, nemde ármányos ficzkó?

— Ördöngös biz az — erösíté Dorgai 
Pál, egy közép termetű barna férfiú — ki 
Európával daczol s annak fittyet hány; s 
ha őrangyala vagyok, ördöggé fajulok in
kább, csakhogy nyakát szeghessem, mert 
még megérjük, hogy a miénket szegi sze
rencséje Europa’ felforgatósával.

— Barátim — szól Péterdi László, e- 
röteljes magas barna férfiú, Péterdi Bá
lint, a házigazda’ egyetlen fia — a milly 
nagy valaki’ szerencséje, ép olly hamar 
bekövetkezhctik s annál nagyobb lehet bu
kása.

— Igaz! — hangzék többek’ ajkin.
■— De ö mint hallom a magyarokat

kedveli inkább, s e kedvelés különös mo
dorban s túlságosan nyilatkozik részünkre,
holmi izgatásszerü buzdítgatásokban, _
szól a köpczös Szegháti.

— Csak ámítás, maszlag, melly a köny- 
nyen hivő’ fejét elkábítja, s e kábulásbóli 
ébredésekor fájdalom’ szörnyei gyötrik 
keblét nem várt csalatása’ bekövetkeztén; 
átkot tudnék mondani olly gyávára, ha e 
helyett nyomorít szánalom nem kelne szi
vemben iránta, ki elég észtelen hinni ily— 
lyesmi hitvány csalképeknek, — szólalt 
fel Dorgai Pál.

— Erősen él szivemben barátim a hit 
és remény, mint egy Isten az égben, mi
kép eljövend még az idő, mikor önerején, 
s törvény- és jogszerű utón lesz képes 
magát e hon fölemelni, addig is tűrj ük bé
kével, mit a sors ránk mért. — Beszélt ü- 
löhelyéböl fölemelkedve Péterdi László.

— Türjük békével, mit a sors, s tán 
egyúttal az ég’ haragja is ránk mért, — 
rég hallom ez elavult s egyszersmind alta
tó szavakat jó bátya, szeretném már, ha az 
ellenkezőt hallanám egyszer átdörögni éb- 
resztőleg e nemzet’ életén. Aludtunk, nyo
masztólag sokat aludtunk már, László, illő 
volna valahára ez országos ólomból ébre
deznünk, s a kor, a természet’ szent sza
vait megértve, férfiasán a teendőkhöz lát
nunk. — Szóla kigyult arczczal Nagy An
dor, egy nyúlánk, szőke ifjú, a Péterdiház’ 
közel rokona.

— Tapasztalatlan vagy még fiú, azért 
beszélsz igy, — mond Péterdi László. — 
Nem csak kábaság, hanem szentségtelen- 
ség s bűn volna néhány főnek egy nemzet’ 
éleiébe vágó dolgot, sőt egész nemzet' é- 
lete és jövőjét elhatározó ügyet még gon
dolatban is éretlen elhamarkodással meg
rontani.

— Való! — hangoztató a társaság.
— Nézzünk szét először édes Andor 

öcsém józan észszel e hazában, — folyta
tó László — vizsgáljuk meg e nemzet’je
len életét, s aztán adjuk csak óvatosan e- 
gyéni véleményeinket e hon’ teendői felöl. 
Addig is, míg le nem ráztuk magunkról a
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tespedés’ porát, míg el nem hánytuk a nyo
mor és sanyaruság’ koldusczafrangjait, míg 
honpolgár! jogok’ megadása által a népben 
az irántunki idegenkedést kioltva, őt test
vériig  magunkhoz nem öleltük, míg a né
pet nevelve , öt saját emberméltóságának 
fölfogására, azaz önérzetre nem ébresztet
tük , szóval, míg e nemzet a jólét’ arany
korát nem élvezendi egykor ismét : addig 
hallgassunk e magasztos, szent ügyről, és 
ha nem használhatunk, legalább ne ron
tsunk rajta.

— Úgy van, szent igaz! — hangzék 
a teremben.

— Addig is hát — mond Dorgai Pál 
— éljünk ha lehet barátságos békében egy
mással, összetartás egyesítsen bennünket, 
legyünk mint jó honfiak csüggedctlenül hí
vek mindvégig hazánkhoz, s tartozó job
bágyi hódolat és engedelmességgel visel- 
tetök koronás fönkhez.

A beszédet egy sietve belépő pór sza
kító félbe, ki Péterdi László’ fülébe vala
mit súgott, mi, László’ arczvonalmainak 
rögtöni változásából Ítélve, fontos lehete.

— Mi baj ? — kérdék az elnémult vi
gadók, s minden szem László és a pórra 
fordult.

— Barátim! — szólt László komor 
arczczal, fölemelkedve székéről — fontos 
események jöhettek létre, mikről mi eddig- 
elö, úgyszólván mit sem tudtunk. Ezenfölül 
a mit sejték, meg is történt; a királyi fel
hívó körlevél megérkezett.

— Körlevél?! — hangzott a bámulók’ 
ajkain.

— Úgy van; s most siessünk barátim 
tanácstermünkbe, a körlevélből a történt 
dolgok felöl bővebb tudomást s felvilágo
sítást meríthetünk.

A lehangolt kedélyű társaság útnak 
indult, különféle érzelmek közt, a tanács
házhoz, s nem sokára a hölgyek is búcsút 
vevének Péterdiéktöl.

(Folytatta tik.)

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

FERDINÁND PORTUGALI K IR Á L Y  ü
FELSÉGÉHEZ.

%
Fölség! nyugatról egy hang Üdvözöl meg,
A szép hazából, melly bonod vala ;
A milly parányi e hang érdemednek,
Olly szent az érzet, melly szól általa.

Magyar hazának vagy Te híve mindig,
Illő : magyar hang szólaljon Veled ;
Magyar hazának híve vagy Te mindig,
Mert drága kincsét, nyelvét, tiszteled.

Hány háladatlan bennszülött áruló,
— Ki e hazának szívvérével él, —
Míg tudni külföld’ nyelveit pazarló,
Szülő honának nyelvén nem beszél

Te, más hazának fejedelmi őre,
Más népnek atyja túl a tengeren,
Kit sorsod elhitt örökös időre,
Hogy érdemidre koronát tegyen,

Te ifjú sarja az ős Góthaháznak,
Német családi!, portugál király,
M e r t  v é r e  l e t t é l  a K o h á r y  á g n a k ,  
Szülődnek ajkán szólni tanulál;

S nem megtanúlál csak, gonddal művelted 
A hős magyarnak bájos hangjait;
Buzdulva hallók, hogy királyi termed 
Választva birja művink jobbjait.

Buzdulva hallók, hogy kik hódolókul 
Nálad valának, e hon' fljait,
Magyar beszéddel kérdezéd honunkról,
S részvéve haliád üdvét, bajait;

Buzdulva tudjuk, hogy ki annyi népnek
— Melly ősdicsőség' fényhirében nagy —  
Királya — egyszersmind Gömürmegyének, 
Szép öntudattal, közbirája vagy. ')

Fejdelmi sarja az ős Góthaháznak,
Magas szülőktől nemzett tiszta vér, 
Megszégyenítő példaképe száznak,
Kiknek szerelmük nincsen e honért:

Légy pártolója folyton a magyarnak,
— Jutalmadul vedd hálaérzetünk’ —
Kiket b e l ü l  hallgatni nem akarnak,
Értetni k ü n n  olly jól esik nekünk.

PAJOR ISTV.ÍN.

') Portugált király’ ö fge, mint tudva van , töb
bi czímei közt azt i s , melly szerint Gömör- 
megyének táblabirája, megtartá magának.

S z er k.

— + 8* 4 *  —
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DER SF1 ERZSEBET.

(V E G E .)

E közös szorultság’ idején Csébi Po
gány Péter sem maradhata tovább békés vá
rában, hol a legboldogabb napokat éldelte 
szeretett neje’ társaságában. 0 is össze- 
gyiijté tehát bajnokait, s Nádasdy’ örsere- 
gének szaporítására az ostromlandó Buda 
várába sietett.

Erzsébet’ lelkiiletére fájdalmas hatás
sal volt az elválás’ órája, annál is inkább, 
mivel magát anyának érzé, és az elhatár- 
zó időpont, mellynek kétes reménynyel né
zett eléje, már nem vala távol. De csakha
mar, mint honának lelkes leánya, erőt vön 
keble’ aggasztó fájdalmain, s habár kö- 
nyek’ árja közt, de mégis szilárd lélekkel 
vön búcsút férjétől.

Férjének távozta után csöndes ma
gányban tölté a honn maradt nő Pogány- 
várban szomorú napjait, szüntelen a távol
levő hős felől gondolkozva. Egyedül ö volt 
nappal gondolatainak s éjjel álmainak tár
gya. Egy szép estalkonyon, szórakozást 
keresve szorult keblének, a vár’ kies kör
nyékén sétálván, s utóbb az előtte messze 
kiterjedő regényes tájkép’ nézetébe elme
rülve, egy sziklaormon helyet foglalt. Nyu
gat felé lángözönbe boríták a nyugodni ké
szülő nap’ aranysugarai az égboltozat’tisz
ta azúrját, mellyet csak néhol, mint ezüst 
hímzések terheltének könnyű fellegek. A 
számos szomszéd várak, mint megannyi 
büszke koronák ültek a magas béreztetö- 
kön, ragyogva a rajok omló napsugarak
ban ; de nem hangzott most magas csarno
kaikban víg zene, nem zajongott a szokott 
sokaság márványtermeikben. Rideg, néma 
elhagyottság s fájdalom uralkodók minden
felé a szép Hunniában , mint minő a nő’ 
keblét elfoglaló. Csak néha szakasztá fél
be a néma csöndet a kitűzött zászlók’ csi
korgása, miket a kelő esti szellő forgatott, 
vagy egyes napszámosok s csordák’ visz- 
szatérte éji szállásra.

Szomorú érzetek nyilalák keresztül a 
nő keblét, s leszögzett szemeiből sűrű kö-

nyek’ özöne omlott. — Hol van — igy 
gondolkodók — most a szeretett férj ? — 
vájjon a nap’ véres csatái után pihenhet-e 
ö is olly békésén, mint eme fáradt napszá
mosok bevégzett súlyos napi munkájok u- 
tán ? Vagy talán — oh szorongó érzés! — 
talán sebekkel borítva, elhagyottan, hű á- 
polás nélkül küzd kínaival? Vagy talán 
már mi dühös ellen’ csapásinak áldozata 
lön ! És én ez órában már özvegy, s sze
rencsétlen magzatom, még mielőtt szüle
tett volna, árva! Illy gondolatokkal kinzá 
magát a szerető nő, mindinkább inkább el
merülve fájdalmába.

Abrándozásiból kellemetlen sivító hang 
ébreszté föl, melly oldalról hata feléje. A 
neszre föltekintvén, egy rút kinézésű, 
szikár termetű, feketesárga arezszínü nőt 
láta maga előtt, sajátszerü öltözetben. A nő 
sötét ragyogó szemeit a búslakodó hölgy
re függesztve, hízelgő szavakkal illykép 
kezde hozzá szólani : — Meg ne rettenjen 
tőlem drága szép kegyelmes asszonyom! 
én nem vagyok semmi rósz járatban, ha
nem inkább szerencsét jóslani jövék. Én 
varázshatalmak által be vagyok a jövő’tit
kaiba avatva, s ki tenyerét engedi vizsgál
ni, felvilágosíthatom jövendője iránt. — 
Messze időkre kiterjed az én tudományom, 
— folytatá, miközben egész alakja bűvös 
kifejezést nyert — szemeim előtt az is vi
lágos, mit még századoknak sűrű fátyola 
takar más halandók’ szemei elöl — s ha 
kívánod, közölhetem veled némelly titka
imat.

Erzsébet megnémulva hallgata, az agg 
nő ellenben igy folytatá : — Miért olly 
bús, drága szép asszonyom ? Engedjen csak 
egyszer tenyerébe tekintenem, s én azon
nal megmondom, van-e oka búslakodni?

— Hagyj magamra— felelt a hölgy — 
vedd e kis adományt s távozz közelemböl. 
Nincs szükségem jóslatodra.

— Nincs szüksége! — szólt sértődve 
a jósnö — az öreg Vera’ jóslatára? No pe
dig én megmondhatnám, miként van ke
gyelmes asszonyomnak távol harezoló baj
nok férje; és hogy fiú leszen-e vagy le-
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ányka a kis gyermek, mellyet szíve alatt 
hord.

— Ha azt tehetnéd jó öreg! — szólt 
Erzsébet s önkénytelenül nvujtá kezét a 
banya elé.

Az aggnö kíváncsian vizsgáld a felé 
nyújtott tenyeret, szikrázó szemeit figye
lemmel a rajta találtató vonásokra szögez- ! 
ve. — Ah mi sok jó jel — kezdé magyará
z ó ig . — íme ezen hosszú vonal itt végig 
a tenyér’ hosszában, ez hosszú életre mu
tat ; ez itt keresztül az ujjak alatt könyörü
letes szívet a szegények iránt; eme kicsiny 
vonalkák pedig itt, a két középső ujjak’ tö
vénél, forró szerelmet árulnak el, és e kis 
keresztecskék ittott a vonalakon fölötte 
nagy szerencsére mutatnak. Ezután elövo- 
ná egy szennyes rongyba burkolt kártya
lapjait, s élénk figyelemmel szétrakd egy 
kődarabon.

— E lapokból — úgymond, különös 
alakokkal bemázolt kártyalapjaira mutatva 
— jósolhatok más egyéb tárgyakról, mert 
tenyeréből kinekkinek csak önsorsát ma
gyarázhatom.

Kétszer háromszor is kirakd és ösz- 
szeszedé egymásután kártyalapjait, mit min
denkor legnagyobb buzgósággal végezett. 
Utósó kirakása után lapjainak ismét igy 
kezdé : A kegyelmes uram egy igen szép 
s magas termetű férfiú s jeles bajnok. Ke
gyelmes asszonyomat elsőben is egy tem
plomban látta meg, s azon pillanat óta foly
ton híven szereié.

Erzsébet e szavakra több figyelemmel 
fordult a nő felé, ki igy folytatá szavait : 
Neki semmi balesete sem volt, mióta távol 
van, habár több ütközetben jelen volt is, s 
számos törökfőt leszabdalt. Egyedüli aggo
dalmát kegyelmes asszonyomnak közelgő 
lebetegedése okozza, pedig az szerencsés 
leszen. Szerencsésen fog szülni kegyelmes 
asszonyom, és pedig két gyermeket : egy 
fiút és egy leánykát. Mindkettő ép, derék 
s egésséges fog lenni és hosszú életű.

— Mit mondái? — kérdé bámulva Er
zsébet — két gyermeket fognék szülni?

_ Bizonyosan — felelt a jósnö. —

Majd meg fog nem sokára drága szép asz- 
szonyság győződni a felől, hogy az öreg 
Vera’jóslata nem hiábavalóság. Igen, igen! 
két gyermeke fog születni rövid időn. A 
leányka kitiinöleg szép leend idővel, olly 
szép, mint kegyelmes asszonyom amiilyen, 
és szinte olly kegyes és jó. Ezen ritka tu
lajdonaiért nagy szerencse fogja öt egyko
ron érni. Egy olly föember veendi öt majd 
nőül, kinek maradékai egykor koronát vi- 
selendnek, királyok s föherczegek leendnek.

— Te fölötte belemerültél a szerencse
jóslásba jó asszony — mondá Erzsébet, a- 
karatlanul is mosolyra kénytetve.

— Ne nevessen kegyelmes asszonyom, 
— felelt az öreg — a koronát igen is jól 
láttam. A fiúból szinte jeles férfiú leend, s 
habár nem származnak is tőle olly maga
san álló személyek, mint nővérétől, utódai 
közöl sok jeles honfiakat s egy nagyhírű 
költőt fog nyerni a nemzet. — Ezen sza
vak’ kimondása után a jósnö gyorsan tá
vozott, a nélkül hogy öt Erzsébet vissza
tartóztathatná. Különös szabású öltönye s 
fejének csodálatos takarója valóban bűvös 
alakot kölcsönzött neki az estszürkületben, 
s a hölgy nem fordítható el róla szemeit, 
míg csak az végkép el nem iünt az estho
mályban. A sajátszerü esemény által el
szórva tért vissza a nő várába, hol — a 
hosszas sétában kifáradtan — azonnal le
nyugodott s csakhamar csöndes, mély á- 
loinba merült. Álmodó, mikép:

A szeretett férj visszatért táborozásá
ból s a nő egy bölcsőhez vezeté öt, melly- 
böl két angyalszépségü csecsemő mosoly- 
ga a mindenek fölött boldog atya elé, egy 
fiit s egy gyönyörű leányka. De ime, a böl
csöt hirtelen fénylő rózsaköd borítja el, 
mcllyböl nagy hirtelenséggel két sudár fa 
fejlődik ki, s szétágazva, végtelen magasra 
nyulad. Azon . fa, melly a leányka’ helyén 
támadott, nyugatnak hajtó egyik szép ágát, 
mellynek legfensöbb sudarán tündöklő ko
rona csillámlék, egy testvérága pedig e- 
züst liliomba végzödék. A másik fa nem 
nyúlt olly magasra, de több mellékes ágai 
igen szétterjedtek, s ezek’ egyikén egy ö-
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rökzöld babérkoszorúval átfont lant látszék.

Nehezen tudott a nő mély varázsálmá- 
ból felocsódni, melly szemeire ólomsuly- 
lyal ereszkedék. Lassan olvadt végre sem
mivé előtte a varázstünemény, de emléke 
örökre bevésődött szivébe.

bájos tekintet az, melly a világnak ama 
szajnaparti fővárosában, egy az ifjúság’vi
rágában díszlö főrangú hölgyet a szépség’ 
királynéjává emelt.

*

■5c
Midőn a hold harmadizben végezné fu

tását, az imént mondottak után, Erzsébet 
csakugyan két ép gyermeket szült; egy fi
út és egy leánykát. A fiú Jánosnak, a le
ány Annának lön keresztelve.

Férje, a sikeretlenül védett Budának 
Szolimán általi bevétele után, meggyőződ
ve , mikép a szerencse’ istennője elhagyá 
a romlásnak indult magyar nemzetet, visz- 
szatért családja’ körébe, hol egyedüli vi
gasztalását kedves gyermekeiben leié, kik 
a hü anyai ápolás alatt testileg és lelkileg 
mind virágzóbbá növekedének. Anna any
jának képmása lön; azon sajátszerü bájos 
tekintet, melly anyját mindenki előtt olly 
kedvessé tévé, nyílott az ö vidám, szép 
szemeiben is. János pedig egy szilárd lel
kületű, vitéz s az időben ritka tudomá
nyokkal biró férfiúvá fejlődött.

IV.

E földnek legérzékenyebb sebe 
egy nyitott s í r , melly jobb em
ber' hamvaira vár.

B. E ö t v ö s  József.

A varázskárpit legördül s ismét elfödi 
szemeink elöl a múltakat, s mi visszahe
lyeztetünk jelenkorunkba. Három század 
röpült el az előbbi szakaszokban említett 
kor óta, az időnek gyorsan haladó szár
nyain, Hunnia fölött. Vonjuk el mi is gon
dolatinkat kis időre a szeretett hon’ hatá
ritól, s tekintsünk át egy nyugati tarto
mányba. Ki a közelebb múlt nyár’ elején 
a kies Tajo’ partjain, vagy az Olaszhon’ 
tiszta egével ékeskedő Cinlra királyi mu- 
latókastély’ környékén járt, ott több bájlón 
viruló királyfiakat láthata, kiknek magyar 
vérböli származásuk eléggé ismeretes. Ök 
Dersíi Erzsébet’ leányának, Pogány Anná
nak utódai. Nem különben a tőlük öröklött

f) r T \ s >

Az olly hosszú időn át vészszel küz
dött Hunnia fölött végre szebb hajnal de
rül ; s egyedül rajtunk áll, hogy a hont, 
mellyel őseink vérükön váltottak meg, u- 
tódaik’ számára — mi ismét nagygyá és 
dicsövé emeljük.

Hála jelen szelidebb korszakunknak, 
melly nem reltegtet bennünket szüntelen 
véres harczokkal, hanem időt enged a mű
veltség s ipar’ fejlődésére, s azok által a 
társaséletet szebbé és kényelmesebbé te
szi honunkban is, hol a művészeteket olly 
sok századig háttérbe szorítá a harcz’ vi
hara. — De habár nem kényszerülnek is 
jelenleg honunk’ lelkes fiai éltüket szünte
len a vészben forgó hon’ védelmére ál
dozni, nyílik előttük ezer más alkalom, az 
átalakulás’ e fontos szakában, melly min
den egyénnek kellő utat és módot jelel a 
közjó’ elősegítésére munkálni.

Hála a magyarok’ Istenének! találkoz
tak is számos olly jeles és széplelkületü 
honfiak, kik buzgó fáradozásaik által, meg
feszített erővel s nemes önfeláldozással tö
rekszenek a hon’ felvirágzását elösegélni; 
s szintúgy kivívandják maguknak erélyes 
közremunkálásuk által az utókor’ háláját, 
mint eldödink hajdan tántoríthatlan vitéz
ségük által kivívták egész Europa’ bámu
lását.

Az illy nemes buzgalom által létreho
zott ipar és haladásnak csalhatlan jeleit ta
lálhatni a teljes mozgásban levő Somogy
bán is. Hol hajdan rengeteg erdőkön s tö
retlen utakon vivé át Csébi Pogány Péter 
szeretett nejét, ott most jól készült utakon 
igen kényelmesen haladhat az utazó.

Ha a csinos M. . .  mezővárosból ke
letnek vezető kövecses országúton, neme
sített fajta somogyi lovak ragadják honn- 
készült könnyű utikocsidat, a regénves ki
látás, melly balról a kiesen kékellö Bala-

o~
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Ionra nyílik, bizonynyal mély érzelmeket 
költend föl nemes kebledben. Milly híven 
visszatükrözik a múlt idők’ jellemét a túl
partot körző váromladékok emlékünkben! 
Most, midőn az idő’ szelleme a jelen nem
zedéket szelidebb lakhelyekre szorítá, szent 
borzalom rázkodtat meg, midőn vizsgáljuk, 
hol és hogyan laktak őseink! Minő idők 
voltának azok, midőn illy kimondhatlan fá
radsággal és költséggel fölhalmazott kő- 
tömeg kivántatott a személy s vagyon'biz
tosítására. Azon idők eltűntek! De habár 
a nemesek, kik hajdan e magas csarnokok
ban laktanak, mellyeknek romait mi bá
mulva csodáljuk, már rég elköltöztek is, 
e mohosuk néma kövek föntarták emlékü
ket s bizonyságot tesznek hajdani birtoko
saiknak hadias szilárd jelleméről. Fölötte 
sajnos, hogy az időnek semmi nagyot és 
dicsőt nem kímélő vasfoga, vagy az embe
rek’ önkénye lassankint e díszes omladé- 
kok’ maradványait ismerhetlen kőhalmok
ká változtatja, s maholnap egyetlen kő sem 
maradván a másikon, velők együtt a regé
nyes lovagkornak minden nyomát végkép 
elenyésztek.

Illynemü ábrándozásaidból ébredvén, 
kedves utazó, kis távolságra az úttól, sű
rű nyárfasoroktól körzött falusi lak moso
lyog feléd. Itt állapodjál meg! — EzDersfi 
Erzsébet' késő utódjának, egyik legneve- 
zetesb koszorús költőnknek laka volt. ’)— 
S ugyanott feltalálhatod az egyszerű sír
halmot is, melly hőn érző nemes szivét ö- 
rök álmában fedezi.

Habár nem díszük is Canova vagyThor- 
waldsen véste remek emlék e sírhalmon; 
de virul fölötte az örökzöld babérkoszorú, 
s a bentnyugvó’ emléke él és élni fog min
den műveltebb magyar kebelben, míg csak 
magyar szó zeng Hunnia’ téréin!

(Hiteles családi oklevelek után.)

HONFALVI ARANKA.

’) Berzsenyié. Szerk.

A VÉDEGYLET MINT PÁRTA RABLÓ .
I. Szakasz.

M e l l y  b e n  e l ó a d a l i k  e g y  f a t á l i s  u t a z á s  K i s b é r i e d t ő l  

\ B u d a p e s t i g .

(Folytatás.)

ásasy Endre ur nem volt egé
szen ismeretlen,mint zöldasz
tali szónok. Egyébiránt épen 
nem volt tolakodó, s első
séget igénylő a fönforgó 
tárgyak’ bizonyítgatúsiban ; 
nyugodtan ki hagyott be
szélni jobb és baloldalról 
mindenkit, s ekkor állott 

föl, mintegy második Brennus , hatályos szó
noklata s emlékező tehetsége’ egész létániáját 
vetvén a mérlegbe. — A mit mondott, már ren
desen el volt mondva, még pedig jobban s rövi
debben ; de ugyan ki is kívánhatna oily bal
gaságot, hogy a véges elme mindig újat mond
jon , vagy az elmondottakat egy hallásra szin
te olly jól ismételje ! Igaz hogy ezen recitati- 
voknak megvolt azon nevetséges oldala, hogy 
az ünnepelt szónok néha jobb és baloldali vé
leményt, igen kimagyarázható naivsággal, ösz- 
szezavart, ezért őt némelly értetlenek juste 
milieunek nevezék, pedig mentségére mond
hatjuk, azt sem tudta a jámbor, micsoda fán 
terem ez a franczia productum.

Hosszas ideig tartó átóltözkodés után az 
estebédnél jöttek össze a vendégek , kitisztáit 
vidám arczczal. Asztal fölött Sásasyné vitte a 
beszédet, szokott női ügyességével. — A fen- 
czimzett asszonyság igen müveit, és e meUett 
tapasztalt s olvasott nő volt, fájdalom! sze
gény férjével olvasottságát gyakorta is érez
tette, ennek nem igen nagy örömére; hozzá 
szólott a gazdasszonykodáson kívül a politicá- 
hoz , aestheticához , zenéhez, énekléshez, táncz- 
hoz , szóval mesterség, művészet, tudomány’ 
minden ágához, mellyek közöl némellyikről fo- 
galma sem volt, de hiszen ő ebben csak a 
,,világ’ sorját“ s a kor’ szellemét követte, mert 
hiszen hány világhírű költész, politicus s ün
nepelt szónok maradt volna az eke’ szarvánál, 
ha mindig csak arról írlak s beszéltek volna, 
mihez értenek vala. Illy gyáva szerénység mel
lett a körnégyszegítés is titok maradt volna , 
az emberi nemzet szörnyű hátramaradására.

Az ügyes, vállalkozó szellemű nő az ed
dig látottak után arról győződött meg , hogy 
Berkesfalva gazdag csűreivel, szép kertjével s 
udvarával, ízletes úri lakával, egy kissé ren-

ö
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detlen , de könnyen rendbe szedhető tágas szo
báival , a nyájas falusi asztal, gazdag ezüst 
szereivel, épen nem volna rósz vőlegényi ho
zomány egyetlen egy leányának, Emíliának,— 
mert szerelme’ többi négy zálogai: Lóri, Nelli, 
Póli s Eszti még számba nem jöhettek, kik 
mint megannyi kis virtuális successiók ültek 
otthonn az atyai tűzhelyen, mint valami jó re
ményfokon várva azegyenkinti megszabadítást.

A terv nem volt rósz , csak a végrehaj
tást kellett munkába venni. Dicsérte a házas 
élet' gyönyöreit, — férje nagyot ásított — azon 
magyarázhatlan boldogságot, melly a férjre hy
men' oltáránál v á r ,— itt a táblabiró mélyet 
sóhajtott, hihetőleg boldogsága' túlérzetében ; 
magasztalta a tisztaságot, csínt, rendet, mely- 

. lyeket csak nő teremthet,— férje itt ráhagyó- 
lag biczentett fejével, a rendet ő is érezte, 
mert egész élete szoros rendszerbe volt véve. 
— Ezután mellékesen leánya dicséretére tért 
ki, bár ez, mint helyesen megjegyzé , nem il
lenék anyához , de őszintesége nem gondolt illy 
ál s hamisított illedéki korláttal, előadta hosz- 
szasan hány évig kinél volt nevelőben, micso
da művészek tanítók a fogékony fejű leánykát 
zongorára , rajzra , énekre, tánczra stb. Ezen 
dicsérő szónoklatot szakadozott s természetes 
modorban ügyekezelt előadni, mintha ez nem 
valami kiszámításból, hanem csak természetes 
anyai gyöngédségből venné eredetét, s azután 
majd Berkesire , majd leányára tekintett, mint
ha mondaná, hogy illy megbecsülhetlen kincsét 
kész lenne mégis ennek szives kérésére fölál
dozni.

Berkesi, — dicséretére Vagy gyalázatára 
szolgál-e, nem akarjuk elhatározni, — nem volt 
olly együgyű pisztráng, hogy az eléje vetett 
horgot, habár rá maszlag volna is kötve, kí
váncsian elnyelje; ő ásítás nélkül végig hallgat
ta a női szónoklatot, sőt a feldicsért kisasz- 
szonyhoz intézett is néhány kérdést, mint házi 
gazdához illik, de azért szive egészen hideg 
maradt. Hogy estebéd fölött az atyafiság meg
köttetett, nem is szükség említenem azok előtt, 
kik az alföld’ borzasztó rokonsági nexusát is- 

| merik. Sok találgatás , kérdezősködés , hihető
leges hozzávetés után napnál világosabb lett , 
hogy Berkesi' egyik, talán 39-dik mostoha ős 
anyja egy Sásasihoz ment férjhez. — Ez épen 

• jó víz volt a Sásasiné’ malmára, mert igy az 
ismeretség' reménvlete nem maradt ezen egy
szeri véletlen látogatásnál.

Estebéd után szósbeszédességgel adá elő 
Sásasiné jelenlegi falalis utjok' czélját, hogy 
t. i. Budapestre ügyekeznek, védegyleti bálra, 
mellvre többektől igenigen meg vannak híva. 
Népes, szép bál lesz, s miután a környék'elő
kelő nemesei mindnyájan részt vesznek. nem 
is kételkedik, hogy Berkesi ur jelen ne legyen

ezen nemzeti ünnepélyen , s különösen is ki
kérte holnapra úlitársukul.

' Berkesi sokáig nem tudta magát elhatároz
ni; évek óta elvonta magát a külvilágtól, is- j 
merte azt saját tapasztalásából, csábjai nem 
hatottak többé reá ; de nem fojthatott el egy 
kis ösztönt, látni ismét azon tarka színpadot, 
mellynek egykor főszereplője volt. Ezen táncz- 
vigalomra rég fel volt szólítva, de mindez ideig 
nem határozhatta el magát. Sok kérés, ösztön
zés és sürgetés után, mivel magának is volt egy 
kis hajlandósága, kezet fogott új rokonival, hogy, 
ha reggel velük nem is, de későbben dolgait 
rendbeszedve, bizonyosan e l m e g y  a véd
egyleti bálra.

Másnap reggel hosszas hálólkodás s bu- 
csúzgatás közt távozott el a Sásasi család.

Berkesi rendbe szedvén dolgait, homályos 
elősejtelmek közt lépett négy erős lótól vont 
könnyű kocsijába s Budapest felé hajtatott. De 
a közpéldabeszéd ,.jó iónak nincs rósz út“ , itt 
meghazudtolta magát, mert a szívós agyagút 
daczolt az izmos lovak’ erejével. Ezen fontol
va haladás közben elég ideje volt gondolkozni 
az útakról, adóról, közös terhek’ elvállalásá
ról, hitelintézetről, s más sok illy csekély je
lentőségű tárgyról, mellyek némelly nemzeti 
elszántságu bölcseknél veszélyes agyrémként 
tűnnek föl.

Berkes’ környékén azon reményben éltek 
az agyagos föld’ lakói , hogy a jótékony forgó
szél hozzájok is hord egy kis útjavító homokot, 
az agyagos sárút’ javítására , másképem útja
vításról a kiváltságok országában szó sem le
hetvén ; de reményük’ Cimborassojáról mélyen 
hulltak alá , mióta a futó homok olly országos 
hírre jutott, hogy minden egyebek elmellözé- 
sével ezen jámbor delinquens ellen irtó hábo
rút indítottak ; tudták , hogy a törvény’ hozata- j 
lát milly rögtön követi a végrehajtás, lám alig ; 
hozták meg a rendőri törvényeket, eltűnt min
den visszaélés , mások1 sajátja azóta mindenki j 
előtt, „ne nyúlj“ hozzá; hat év óta a kisebb 
birtokos a nagyén, és viszont, nem legeltetett, 
s kárt nem tesz ; a ki pedig csakugyan tenne, |
ugyancsak példásan bűnhődik , — papiroson,— 
a ki nem hiszi, olvassa el az 1839—-1810-diki I
rendőri törvényczikkeket. — Berkeshez Buda
pest csak öt mértföldnvire volt, de a sáros al
földi út gyakran kigunyolja ezen mértföldszá- 
mítást. Berkesi jó korán indult meg lakából, 
már a nap közel volt nyugtához, a mint a vas
tag ködben gyanítni lehetett, s Budapestnek 
még híre hamva sem látszott. A kocsis gyak
ran megállóit, a kerekekről a sárt letisztítani, í 
melly olly mohon s olly bőséggel ragaszkodott 
a kerekekhez, mintha az egész úti föld csupa 
hazafiságból a védegyleti bálra vágyakoznék.

A kocsis egy mellék gvepútra tért le az
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országútról, nem is gyanítva a nagy ködben , 
hogy ez a rendes úttól nagyon elhajlik ; ezen 
haladt a kocsi biztosan egynéhány perczig , a 
mint a homályból hirtelen vasvillás emberek 
állták el ótjokat. Berkesi pusztán útonállóknak 
gyanítván őket, puskájához kapott, de beszéd
jükből csakhamar észrevette, hogy Völgyi 
László nevű ur’ pusztacsöszei, kik a tilalmas 
úton járásért s kártételért zálogot, vagyis in
kább ennek színe ala tt , borravalót kértek.

Berkesi a birtokoshoz kívánt vezettetni;— 
némelly ellenvetés után meg lön mutatva az 
út az alig néhány száz lépésnyire fekvő csinos 
pusztai lakhoz.

A Puszta’ földesura Völgyi u r , egy jóki- 
nézésü s vonzó külsejű ötvenes, magyar szí
vességgel fogadta váratlan vendégét, hangosan 
felkaczagott, a mint vendége nevét, s egy
szersmind az okot kijelentette, melly e vélet
len látogatásra kényszerítő.

— Isten hozta , Isten hozta szomszéd u- 
ramat, még nem is volt szerencsém, örülök a 
véletlennek, melly bennünket összehozott; bo
csásson meg cselédem ostobasága s durvasá
gának, annyi csavargó fuvaros járt itt el, hogy 
az ember kénytelen kemény rendszabályhoz 
nyúlni;— ugyan barmok! hol volt szemetek!
— kiálla vasvillás földöreihez — hogy az urat 
meg nem tudtátok különböztetni a közönséges 
útonjáróktól.

Az egyik valamit dörmögött bajusza alatt, 
félig hallhatólag. Hiszen az ur' kocsikereke 
csak annyi kárt tesz, mint a szegény’ kereke.

— Még te feleselsz, akasztófa’ virága ,
— kiálla az öreg ur , mialatt egy szegen nyug
vó karikás után nyúlt, — takarodjatok mind
járt.

Úgy látszott ismeretesek e kézzelfogható 
demonstratióval, mert egy pillanat alatt lábat
lanná tették magukat. — Mennyi boszuság van 
ezekkel az akasztófáravalókkal, — folytatá az 
öreg ur. Engedjen meg szomszéd uram durva
ságuknak.

— Inkább én kérek bocsánatot, — mond 
Berkesi,— ezen emberek csak kötelességüket 
teljesítették.

— Kötelességüket teljesítették?— kiálta 
csodálkozva Völgyi ur,—egy nemes embert, egy 
földesurat, nemesi szabadságában korlátolni, 
hiszen ez formális violentia !

Berkesi azt hitte, hogy a házi ur csak tré
fál, ennélfogva szükségtelennek tartá a felele
tet.— Pedig Völgyi ur a legkomolyabban be
szélt.

— Uramöcsém bizonyosan Budapestre 
szándékozik, — kérdezé a barátságos házi ur,
— mi is épen indulni akarunk, ha úgy tetszik 
menjünk együtt. Mig befogatok , tessék bejcni, 
a főváros ide már csak egykét óra járás.

A kényelmes pusztai lak’ egyik térés szo
bájában két útra készült nőt mutatott be a há
zi ur, — testvérhugát és Máli leányát. — Ber
kesi némileg zavarodva hajtá meg magát, sze
mével s szivével, a szép pusztai lányka’ első 
megpillantására , nem volt egészen tisztában.

— Máli nem rég gyógyult föl betegségé
ből , úgy hiszem egykis elszórakozás nem fog 
ártani, — mond a háziúr, némi atyai gyöngéd
séggel tekintve kellemes leányára.

Berkesi négy éve , hogy visszavonta ma
gát a zajos társaságoktól, azt hitte hogy szive 
nem könnyen lobban lángra a hosszas magá
nosság után, s most érzette hogy nagyon csa
latkozott, szive az első bájos lányka’ látására 
mozgásba jött. Az ifjudan lángzó kebel magány
ban csak irányát változtatja, de lángját nem 
veszti el. Szinte bánni kezdé, hogy ismét föl
lépett a külvilág’ színpadára, mellynek emléke 
ránézve olly keserítő volt. De a visszalépésre 
el volt zárva az ú t , s most ha teheti vala sem 
tette volna azt többé.

Másfél óra múlva Völgyi Máli nénjével, 
Berkesi a jókedvű öreg úrral robogtak be a Fe
hérhajó vendéglőbe, hol Völgyi ur előre két 
szobát készen tartatott a jól ismert vendég
lőssel.

II. Szakasz.
M e l l y b e n  e h ia d a t i k  a  b u d a p e s t i  v é d e g y l e t i  b á l ,  m e l 
l é k e s  r é s z l e t e i r e ! ,  e g y  k i s  s z e r e l e m ,  e g y  k i s  f ő f á j á s  

s tb .  k í s é r e t é b e n .

A tánczvigalom’ kezdete 8 órára volt téve. 
— Berkesi öreg barátjával Völgyi úrral korán 
megjelent.

Az évek óta elvonultan élt Berkesit kelle
mesen lepte meg a tánczteremmé varázsolt 
színkör. A terem’ ízletes elrendezése, a föl
ékített páholyok , pazar világítás, a fönlobogó 
nemzeti szinü zászlócskák, kellemesen lepték 
meg a szemeket. A nemzeti szabású öltözet a 
gyönyörű hölgyeknek még egyszer annyi bájt 
kölcsönzött.

Sásasy láblabiró ur 9 óra tájban lépett 
be imádott nejével. Az öreg ur frakkosan s 
czipőben jelent meg, mert Xantippéje igen bölcs 
előrelátással megjósolta , hogy a hautevolée bi
zonyosan nem hagyja magát bizonyos jegyzé
sekkel korlátoltatni úri szabadságában, s leg- 
fölebb is holmi juratusok s ügyvédkék jelennek 
meg magyar öltözetben , kikkel szégyelné fér
jét egy rangba tétetni.

Sásasy ur most az egyszer nehezen hagy
ta magát informáltatni, de neje szokott szelíd 
modorával utoljára megtérítette az öreg urat 
ki 20 éves frakkját, nem minden küzdés nél
kül , előkereste.

Az ide mellékelt rajz azon helyzetet ábrá-
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zolja, a mint a tisztelt pár a terembe, lép. — 
Kisasszonykájok egy kissé hátra maradt.

Sásasyné hátra nézett leánya után, amint 
mellette két gyönyörű hölgy lebegett be a te
rem ajtaján. Az ajtóban álló frakkos vitézek 
ámult sóhajtással susogtak : milly szépség, 
milly termet, milly választékos Öltözet!

Sásasiné, ki a mellette eltűnő nőket nem 
vette észre , egész naivsággal magára értette 
ezen kitörő hódolatnyilvánítást; negédes tet
szel géssel mosolygott a körülállókra, s a leg
kellemesebb hangulatban lépett a terembe.

Berkcsi a mint a belépőket megpillantó, 
eltűnt a tánczosok közt, mert új női rokonai’ 
mulattatására legkisebb hajlamot sem érzett, 
a czipös táblabiró ur’ láttára azonban egy mo
solyát el nem fojtható.

Ezen pillanatban egy orvos barátjával ta
lálkozott : N. megyei fő orvossal, ki hivatalá
nál, de korábbi ismeretségnél fogva is, Ber- 
kesfalvára gyakran kirándult, tudományosan 
müveit jeles ember, kivel falusi magányában 
sok szép órát töltött. Közönös beszélgetés után 
Berkesi a Völgyi családra vitte át a beszéd' fo
nalát, hol az orvos szinte gyakran megfordult, 
s legközelebb is a házi kisasszonyt gyógyító ki 
egy veszélyes forrólázból.

Az orvos hosszú körülményességgel be
szóló el, mit mi itt röviden előadunk.

Völgyi László , több megyék’ láblabirája , 
csak három év óla lakik ezen közel eső pusz
táján ; ezelőtt a Bánátban lakott, mint ezen vi
dék’ legtehetősebb birtokosainak egyike , de 
rósz gazdálkodás , többfelé kapkodás, fényűzés, 
cselédek' hűtlensége, föképen pedig egy bécsi 
kereskedőház’ megbukása állal, csak azon vet
te észre, hogy szép terjedelmű jószágait hite
lezők s uzsorások kezébe kelle hátra hagynia, 
miután a kamatok’ fizetésére tehetienné lön. 
Ekkor vonla magát ki fölnevelt gyermekeivel: 
egy fiával, ki jelenleg külföldön utazik, s egy 
leányával, a gazdagság , fénye között egészen 
elfelejtett kalandosi pusztarészre, melly felesé
ge’ atyja után maradt rá. Az Öreg ur' könny
elműségre hajlandó kedélyét ezen nagy veszte
ség sem keserítette s tompította el ; vendég- 
szerető, szives házi gazda, s nyílt szivü őszin
te magyar most is, mint mig gazdagságban 
úszott; gyermekeit gyöngéden szereti; politicai 
jellemét tekintve nagy különcz, mert mig egy 
részről némellv hazai kereskedési nézetekben 
túlzottan is szabadelmü , más részről nemesi 
szabadságára szinte nevetségig sokat tart, min
den tettéből úgy látszik azonban, hogy termé- 
szelileg jó szive harczot küzd balitéletes ne
velésével. Völgyiné igen derék s művelt lelkű 
magyar hölgy volt, kinek életében áldás volt 
a házon , mind erkölcsi. mind anyagi tekintet
ben ; ha ő korán el nem hal, a bukás hihetőleg

nem fogott volna bekövetkezni. Völgyi érde
méhez képest, forrón szeretve nejét, s csak
nem túlságig imádva nyolcz tíz éves gyerme
keit, nem házasodott meg, nehogy ezek vall
ják kárát, netalán balul kiütött lépésének. Test
vér húgát, egy gyermektelen özvegyet vitt a 
házhoz, ezt bízván meg leánya’ nevelésével. 
Ezen kevély, gőgös nő korán bemérgezte a nö
vendék lyányka’ minden szépre s jóra hajlandó 
keblét. Máli alig volt 14 éves, s már tudta sőt 
mással is éreztette, hogy a különben szende 
lyánykából, kevély s másokat lenéző hölgy lelt 
legyen; fényben, ragyogásban, külföldieskedés- 
ben helyeztette a nő’ minden érdemét, szóval 
egy divat szerinti magyar hölgy volt a XIX-dik 
századból. Mig atyja’ hiresztelt gazdagsága tar
tott, imádólag zsibongták körül a hódolók, kik 
egészen bevégezték, mit a rósz nevelés kez
dett; elhitették vele, hogy Istennő, ki csak egy 
mosolyával is boldogíthat. Ő nem szeretett sen
kit, szíve hódolat elfogadására, de nem sze
relemre volt képezve; miként is szerethetne 
illy szívtelen divatbáb bensőséggel egyebet, 
magánszeszélyein s a divaton kívül.— így ér
te el a 19-dik évet határozatlanul, kit boldo
gítson szerelmével, vagyis jobban mondva gaz
dagságával.

Ekkor bukott meg atyja ; hódolói mint va
rázsvessző’ suhintására eltűntek, s ő magas 
reményei’ ábrándködéből mélyen hullott alá. Az 
elkeseredett lyányka visszavonta magát hosz- 
szas ideig minden társaságtól, mit annyival 
könnyebben tehetett, mert ezen vidéken elein
te egészen ismeretlenek voltak. Büszke szive 
halálosan meg volt sértve, kedélyében mély ke
serűség s engesztelhetlenség vert gyökeret, s a 
férfiak , a teremtés' ezen ledér gyermekei el
lenében ö is, mint többnyire minden sértett fél, 
a hibát nem magában , hanem a világban ke
reste.

A fény s gazdagság’ elvesztése egyébiránt, 
a mint a következés megmutatta, ránézve a 
végzet’ különös kedvezése volt; a hiúság s 
könnyelműség nem találván elegendő tápanya
got, kebléből lassankint kihaltak, s ezek’ he
lyét a bánatos szív komolysága foglaló el; a 
magán szemlélődés, s a különben természet
től szelidnek s jónak alkotott szív lassankint 
lesimítá a nevelés’ foltjait, s jó szelleme kiküz- 
dé diadalmát. Kedélye s lermészetének jó útra 
fordulását nem kévéssé segítette elő testvér 
bátyja, egy példányszerü jeles fiatal ember; 
ez testvéri kímélettel, de e mellett nyílt őszin
teséggel, figvelmezteté nevelés szülte gyöngéi
re : eszére adta, hogy a hódolók nem találván 
benne benső érdemet, egyedül a külsőnek, 
gazdagságának s szépségének udvaroltak, s 
miután ezen utóbbi varázs eloszlott, eltűntek 
természetesen udvarlói is , mert szépség benső
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f tulajdonok nélkül már ma ritkán köti le a fér 
fit. A lyánykát egyelőre sérlék az őszinte sza
vak, de lassankint észrevétlenül maga is meg
győződött azok’ igazsága felől, átlátta hibáit, s 
ez elég volt a r ra , hogy a hajdani könnyelmű , 
hiú lyány kából, ki Turandotként játszott imá
dóival s a szerelemmel, angyalt alkosson, mert 
ö jelenleg a szó’ valóságos értelmében női an
gyal A társaságot, mellynek dísze, most is 
kerüli, de atyja kedvéért, ki bájos leányára 
büszke , nem vonja vissza magát.

PITYEFOKI.
(Folvtattatik.)

HETI SZEMLE.
ai szemlénket egyik 
barátunk' érdekes le
velének kivonatával 
nyitjuk meg, melly 
többi közt egy ég
aljunk alatt ritka ter
mészetijelenetről tu

dósít, s melly ennélfogva úgy hiszszük minden 
horticolát, minden virágkedvelőt érdeklend. 
„Ha lord Ahnson'1 tollával bírnék — igy szól a 
levél — ki Thinian’ szigetét olly gyönyörűen ir
ta le ; a nyelv'minden erejét ráfordítanám, hogy 
lapod’ számára barátom , mi tudósításkát nyúj
tsak : de a polgári lét' sok apró bajai, mik so
ha nem engednek a mindennapi tapasztalat föl- 
szinén fölül , legkevesbbé pedig egy angol tou- 
rista’ derült phantasiájának tetőpontjáig emel
kednem : csak kevés szavakban engedik örö
memet neked kifejezném egy virágházunkbani 
ritka tünemény fölött. Egy Al oe  t. i. melly— 
velem együtt — több 40 évesnél, annyi idő u- 
tán végre kifejteni készül fejdelmi virágkoroná
ját. A virágszár csak e napokban kezdett kifej
teni, s mindennap néhány hüvelknyit nő hosz- 
szában, úgy hogy , a pompás virág’ akadályta
lan kinyílásának elegendő tért eszközlendő , az 
egész növényt tetemesen be kelle sülyesztet- 
nem az üvegházban. Két vagy három hét múl
va tehát azon ritka természeti jelenetnek le
szünk itt tanúi, melly csak Sicilia égalja alatt 
otthonos. Örömem e fölött annál nagyobb, mint
hogy hozzá az ó Syracusa’ romai fölötti zarán- 
doklásim emléke csatlakozik. — Igen sajnálám 
— igy folytatja ezután barátunk — hogy zon
gora columbusunk’ többi hangversenyeiben je
len nem leheték , már második hangversenye 
napján elszólítván körötekből családi ügyek a 

Sp Bánátba, hol még néhány hetet töltendek, on- 
nan Mehádia’ gyógyvizeire indulandó , hogy e- 
gészen megifjodva, s erősödve jelenhessek meg

ismét regélveidben. P é s z a k  Torontóiban, 
máj. 25.“

— A lóversenyek’ ketteje meg lön tart
va , múlt csütörtökön és vasárnap. A legszebb 
idő kedvezvén e magyaros mulatságoknak, igen 
nagyszámú néző közönség gyűlt a pályatérre; 
a nézhelyek, páholyok telvék valónak gyönyö
rű nősereggel, s mindkét ízben kiváncsi nézők’ 
ezrei eleveníték meg a térés Rákosgyepet. E- 
redménve következő volt e versenyeknek. Csü
törtökön első futás a S z é c h e n y i  d í j é r t  
történt, (100 ar. értékű karvilár). Apályázott 
három futó közöl Eszterházy Pál hg. Co n fé
d e r  a te-ja volt nyertes,mindkét ízben legelőször 
érvén a czélvonalhoz. A második, Sándor gr. D o- 
mi n ó j a  40 aranyat nyert a tétöszből. Ezt kö
vette az e g y e s ü l t  n e mz e t i  díj-érti pá
lyázás. Állt ez 849 aranyból, 30 aranyat érő 
serlegben , melly a 2 dik lónak szánt 60 ara
nyon kívül a nyertesé. Tét 40 ar. a tétosz" fe
le az első, fele a 2-dik lóé. Ez érdekes ver
senyre öt pályázó állott ki, kozőlük Eszterhá
zy Pál hg.’ F r e e w i 11-je, mint czélnál első, lé
vén a nyertes;, második volt Lichtenstein AI. 
hg.’ L o u d o n  a. A 4-dik 30 aranyból álló, 
Festetics-Nákódíjat Lichtenstein hg.’ Li gh t -  
f oo t  ja nyeré el, melly egyes egyedül sétálá 
körül a pályát. Befejezé e mai versenyt a pa
rasztok próbafutása, mellyen egy aszalói (So- 
mogyból) 9 éves pórfiu lön a nyertes.

A második lóverseny tegnapelőtt ment vég
hez. A pestvárosi díjt (100 arany) Eszterházy 
herczeg (Haky) az 1000 aranyat megint ő hge, 
(Wildrose) a delnők’ billikomát pedig, mellyért 
daliák versenyezlek (Sándor Móricz gr. Batt
hyány István gr. (Csapody’ lován) és ifj. gr. Hu- 
nyady János (Lichtenstein hg’ lován) ez utósó 
nyerte meg. Igen érdekes volt a parasztok’fu
tása is, kik közöl a minapi próbaversenyen 
diadalmas kis somogyi fiúcska volt újra a nap’ 
hőse. Ezer meg ezer néző , több száz fogat 
és bérkocsi volt künn a gyepen. Páholyok és 
zártszékek zsúfolvák. Az egész nagyon érde
kes. A harmadik és utosó futás holnap lesz.

— Egyjeles főhivatalnok (R. I. hétsz. táb
lai ülnök) neje Pestről Irsára utazván, midőn 
kocsisa a laczházai fogadó előtt, etetés miatt, 
megállapodnék , a lovak , egy arra kintornáié 
koldus’ hangjától megijedvén , a hinlót elragad
ták. A benülő hölgy a veszélytől menekülni a- 
karván , a kocsiból hirtelen kiugrott, s ször
nyet halt. Ha csak két perczig marad vala a 
szerencsétlen áldozat nyugton, a lovak már 
megállítvák, s ő ma is élne.

— Örömmel jelentjük, mikép Hi ad o r ’ ál
talunk kiadott költeményei, az E ml é k l a p o k  
e pillanatban már német nyelvre fordíttatnak, 
s költészetünk’ e gyönyörű virágai a teuton ol-

3
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f vasóvilággal is meg fognak ismertetni. A fordí
tást Zerffi G. J., jeles költeményei s iratairól 
legdicséretesben ismert, ámbár német tollú, de 
magyar születésű s érzelmű költő eszközli, ki 
hogy nem kis feladatának, mellyet maga elé tű
zött, a fordítandó műhöz méltólag fog megfelel
ni, bizonyságul ide igtatjuk e költemények’ el
sejének fordítását: ')

— A budapesti lánczhídépítő társaság rész
letes kimutatást közöl az építés’ jelen előhala- 
dási állása felől , mellyből érdekelni fogja olva
sóinkat a következőd Mindazon rendkívüli víz
építészeti nehézségek, mejlyekkel a budapesti 
lánczhíd zárgátja s oszlopai' építésénél általá
ban, de különösen a III számúénál a hatalmas 
Dunafolvamban megküzdeni kelle, még a múlt 
építési év’ kezdetén tökéletesen legyőzettek, 
miután a most említett, legtöbb nehézséggel 
járt műrésznek alapzása is , a közép vízálláson 
alul 53' 6"-nyi, a Duna fenekén alul 20/-nyi 
mélységben, szilárd őstalajon, szerencsésen 
bevégezve , s ezáltal minden netaláni kétség az 
egész nagyszerű munkának végbevihelése iránt

*) ERINNERUNGSBLAETTER.
A n  e in e  H o c h g e b o r n e  D a m e ,  n a c h  H  \  a  d  o r  

v o n  G .  I .  Z e r f f i ,

1.
Mein Inneres gleicht dem Meer, das wogend

sehaeumtl
Dem Sturm, der zwischen Erd’ und Himmel saust —  
Das Meer wirft Perlen an des Ufers Rand,
Der Sturm erfrischt, wenn durch die Welt er

braust.
Mein Herz birgt Liebe, wie dor Aetna Feuergluth, 
Sie breche drohend los, gleich heisser Lavafluth.

Ob meinem Haupte glimmet funkelnd hell 
Ein Stern, als meiner Heimath schönste Zier;
Und neue Lieder und ein neu Gefühl
Und neue schwere Qualen schafft er mir !, . .  .
Die Qualen weinten lange mir im Herzen tief.
Weil gar zu hoch der Stern, der bunt hervor sie

rief.

Wenn aus der Höh' d e r  Stern herniedersteigt,
Und traeufelt Licht in meines Herzens Nacht,
Dann sei gesegnet du mein Saitenspiel,
Mit deinen Melodien hast selig mich gemacht, — 
Und heilig preis' ich Dich mit deiner Töne Klang, 
Weil Edensslissigkeit dein Singen mir errang!

Doch breche Herz, und Leyer du zerstieb!
Wenn schmeichelnd du an’s Ohr ihr nimmer

teljesen eloszlatva lön. Azóta az építés, főkép 
a III ponton (hogy a többi már előbbre hala
dott oszlopot ez is mielőbb utolérje) szakadat
lanul folvtattatván, a felülmúlhat la n szilárdságú 
és csinosságu falazat a négy ponton f. évi má
jus’ havában már e következő magasságokra 
emelkedett: I. ( =  Partoszlop a pesti részen) 
57' 6" az alaptól fel egész a hídútvonalig, 
38' 6" a zerusvízálláson felül; s igy majdnem 
egészen kész már. II. ( =  Folyamoszlop a pes
ti részen) 68' 6" az alaptól szintúgy a hídút
vonalig , 46'' 6" a zérus-vízálláson felül. III. 
( =  Folyamoszlop a budai részen)45' 6" az a- 
laptól, 2' a zérus-vízálláson felül. IV. ( =  Part
oszlop a budai részen) 43' 6" az alaptól, 27' 
3" a zérus-vízálláson felül.

E négy oszlopba f. évi május’ haváig 
56,826 köbláb gránit-, 572,939 köbláb homok- 
négyszögkő, 298,615 köbláb terméskő és 
1,624,622 darab vagyis 370,153 köbláb tégla, 
összesen 1,099,363 köbláb falazat volt már 
— a vízépítési mészkeveréken (concretej és ra
gaszon kívül — beépítve. Az oszlopok’ bevég
zéséhez még kivántató anyagszerekből nagy 
mennyiség van részint a kőbányákban részint 
az építőhelyen készletben és kidolgozva.

— Don Sebastian lehető legnagyobb pom
pával jött a városi színpadra1' múlt héten. Forst 
ur olly fénynyel és annyi jó ízléssel rendezte 
el ez előadást, hogy ahhoz hasonlót Pest még 
soha nem tanusíta. Hét új díszítmény, mintegy 
400 új costüm és teménytelen számú compar- 
seria teszik párisiasan nagyszerűvé e rende
zést. A dalmű magában nem hiszszük, hogy 
népszerűségre vergődjék; Donizetti kilépett 
benne kedves olasz modorából, s á la Halévy 
akart írni a nagy operaháznak. A zene sem 
franczia , sem olasz, legkevesbbé ppdig erede
ti. Párisban is csak pompás kiállítása által 
vonzott, melly a nemzeti színpadon hiányoz
ván , aligha kár nem volt illy nehéz , s épen 
nem erőnkhöz illő hálátlan dalművet tanulni be 
kivált azért, hogy avval nagy szerényen és ké
sedelmesen a pompás német scenirozás után 
sántikálgassunk. Mi az előadást illeti, az a 
nemzeti színpadon hihetőleg jobb lesz — bárha 
(mint mondók) kegyencz operává bajosan teen- 
di azt— mert meddő bájos dallamokban.— Kár 
volt, ha már díszben nem is — legalább gyor
saságban nem versenyezni avval. Geschwin
digkeit ist keine Hexerey , mond a német: ná
lunk ugyancsak Hexerey — s azért nem is lé
tezik.

drangst,
Ein Sturm zerreisse deine Saiten wild,
Und Nacht verschlinge dich, weil du erklangst. —  
Die Leyer, die kein Herz zu schneller’m Schlag

entbrennt,
Die bleibe hier und dort ein 1 e b l o s  Instrument!

— A sok vidéki és idegen urak között, 
kik vásárunkat, illetőleg lóversenyünket meg
látogatták, több orosz urak, valamint követek s 
némelly angol diplomaták is említhetők. Lich
tenstein herczeg, Hunyady, Sándor, Traun, 
Festeticsek, B atthyány i, Zichyek, Lamberg



grófok s több mások, kiknek szerét számát sem 
tudni. Fényesbek is a színház után megnyílt 
salonok, mint bármikor, és ezek között külö
nösen Zichy Manó s Széchenyi István grófokéi, 
kik urias vendégszivességgel fogadják díszes ter
meikbe a társaságot. A lestvérhaza is jelesen 
van képviselve, gr. Nemes János, b. Bánffy 
Albert, gr. Teleky Samu, gr. Kornis Samu s 
több mások mulatnak vagy mulattak itt a na
pokban , kiknek nagy része az estélyek és la
komákban is részt vön. Az Olaszhonban olly 
hires nevet maga után hagyott nagy énekesnő 
Ronziné is látható ez estvélyekben , kit nem so
kára lesz alkalmunk mint művésznőt is megis
mernünk, színpadunkoni fölléptetése igen mesz- 
sze már nem haladhatván. Hogy a legfénvesb 
peremeknek is legdrágább gyöngyei a szép Sza- 
páry (Erzse) és Zichy (Maria) kisasszonyok . az 
magától értetik.

— Múlt héti estvélyeinket a budai magas 
világ is szépítette. Fő hadi parancsár, tárnok, ka
marai elnök, valamint Gress báró, s gr. Zichy Al
bert nméltóságuk s illetőleg családáik diszíték 
különösen gr. Széchenyi István' tágas termeit, 
mig ős Buda’ legifjabb, legszebb, legbájolóbb 
virága — a kellemdús Keglevich Jenke grófnő 
— kisérte országszerte tisztelt atyját a tárno
kot, hogy testvérileg osztakozzék a koronában, 
melly az ikerváros' legszebbjét diszíté. Mind
két estélyt pompás vacsora fűszerezte — scsak 
éjfél után egykét órával oszlók szét a tár
saság.

— Szapáry Géza gróf, Szapáry Antal’ 
nagyreményű fiainak idősbike katonai pályára 
lépendő, a Hardegg nevet viselő vasas osztály 
zászlója alatt kezdi pályáját. Sok szerencsét, ki
tartást és fényes pályát óhajtunk a 17 évű 
fiatal vitéznek.

— Az ezen lapokban nem egyszer dicsé- 
rőleg említve volt lelkes Jeszenszky Róza kis
asszony eljegyzettnek mondalik lenni t. ez. Bá
nó úrral, a sárosmegyei jelesb ifjak' egyikévei. 
Az erdekes fiatal pár még e nyáron összekél.

— Pozsonban pedig f. hó’ 6-dikán volt 
esküvője Eszterházy Ágnes grófnőnek Russpoli 
herczeggel. Hymen’ áldása az új párra.

— Hogy a napokban titkos tanácsossá 
nevezett komárommegvei főispán gr. Nádasdy 
Lipót ur ő nmlgának lökupak által megsértett 
szeme a tökéletes gyógyulás' utján van, biztos 
kézből és örömmel értettük.

— Mint egyik lap megjegyzi, érzékeny 
csapás fenyegeti fakereskedőinket, ha mint 
szándék, az újonnan épülő és épülendő házak
nál a kályhák s kemenezék köszénfütésre 
alkalmazva készíttetnek. Ez új intézkedés jó
tékony hasznát nem csak igen megviselt, meg

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

csonkított erdeink , de erszényeink is jóltevőn 
érzendnék. Igaz, néhány üzérkedő’ forró re
ményei kissé lehűlnének, de annál olcsóbban 
melegebbülnének szobáink.

— A Humorist írja, mikép Weiszné asz- 
szony Londonban a Drurylaneszínháznál nagy 
haszonnal tánczoltatja gyermekeit s most É- 
szak- és Délamerikába készül 56 gyermekei
vel , öt évig tartandó müutazásra.

— A hangászegylet’ pártfogása alatti É- 
nekiskola’ növendékeinek múlt szombatoni vizs
gálata igen kedvezően ütött ki, s újabb tanú
ságot tön mind ez intézet’ hasznos és czélsze- 
rü voltáról, mind pedig annak erélyes, belátá- 
sos, okszerű igazgatásáról. Különösen meg 
kell itt emlékeznünk Mátray G. urnák ez inté
zet körüli buzgó fáradozásiról, mellyeknek kö
szönhetni nem kis részben a szemelötti sikert. 
Maga a vizsgálaton előadott darabok’ 27 száma 
közöl a legtöbb Mátray G. ur fordította magyar 
szöveggel lön énekelve. Azonban egyet nem 
lehet elhallgatnunk, és ez, hogy az összes 27 
szám közt csak e g y e t l e n e g y  régi classicus 
müdarab vala hallható, Mozart F i g a r o ’ n á 
s z a  czimü operájából egy aria ; pedig kár a 
mostani kor könnyű modorú müvei közt a clas- 
sicai zenével is bővebben nem ismertetni meg 
a fiatal tanítványokat. Továbbá : vannak tanít
ványok, kiknek hangjáról láthatni, hogy nem 
e pályára,yalók: kár ezekkel bajlódni, s a te
hetségesektől annyival több időt elvonni. Nem 
hagyjuk szó nélkül a növendékek’ öltözeti ká
ros vélekedését sem, mellyet tapasztalánk, s 
mellyet az igazgatóság tán megelőzhetne , ha 
e g y f o r m a  e g y s z e r ű  öltönyben megjele
nést parancsolna mindnyájoknak.

— A német színházban kiváló tetszést 
kivívott széphangu s kitűnő tehetségű énekes
nő , A u e kisasszony nagy szorgalommal tanul
ja magyar nyelvünket. Szándoka még e nyár 
folytában néhány vendégszerepben föllépni, a 
nemzeti színház’ közönsége előtt.

— Ugyanazon—német — színház egyik leg
kedveltebb baritonját veszté el e napokban — 
Be c k  urban, kit kedvezőbb ajánlatok külföld
re hivának. B. ur , ritkaszép mély hangja s je
les működése által, még a müvészvendég For
mes ur mellett is ki ludá vívni magának a kö
zönség' zajos tetszését s kihívó tapsait. Csodál
kozunk , hogy illy ritka énektehetség, hangsze
gény korunkban , kikerülte a nemzeti színház' 
figyelmét, hol illy derék mélyhang még igen 
elkelt volna.

— Strausz és zenekara, mint már érin
tők, e hó’ 12-kén Pestre érkezik, másnap dél
előtti 11 órakor teendi tiszteletét a magyar kö
zönség előtt a nemzeti színházban, melly alka-



lommal saját szerzeményű magyarokat is ját- 
szand. Aztán zenegyülélyeit különböző helye
ken naponkint folytatandja.

— Figyelmeztetjük mindazokat, kiknek 
rongált ó festményeik — kijavítandók— volná
nak, E hr l i n g e r  ur’ lapunk’ hirdetései közt 
álló tudósítására. E. ur a festményújítás és ki
javítás’ nem csekély munkájában ritka, kiváló 
ügyesség s lelkismeretes pontossággal jár el. '

— A Természettudományi társulat Maj- 
láth Antal ur ö fmlgát tiszteletbeli tagjául ne
vezvén ki, ő nmlga e figyelemért, Cuvier’óriá
si természettudományi munkájával ajándékozá 
meg a társulatot.

— Ábrányi Cornél u r , legjelesb honi ze
netehetségek' egyike , Bécsbe utazott, talento- 
mának kellő kiművelése végett. Vezesse siker, 
s koszoruzza mihamarabb babér művészeti tö
rekvéseit.

— Reisinger u r , német iró , P e l a r g o 
n i en  czím alatt néhány költeményeit lesz ki
adandó, mellyek igazi hazafi érzelemmel (azaz 
magyarral), azonkívül nem kevés humor s köl- 
tőiséggel bírni mondatnak. Ha illy előnyei van
nak, úgy csak örvendeni lehet illy költemé
nyek' megjelentének.

— A Jelenkor’ újdonságirója felhívja a 
lapokat, jelölnék meg lapjaikon, honi papirt 
használnak-e. Mi azt hiszszük, tán egy lap 
sincs — magyar — melly külföldi papíron nyo
matnék, s igy azon specificatio teljesen fölös
leges. A Honderű — mi őt illeti— megjelenése 
óta mindig a hermaneczi gyár’ papirosára nyo- 
matik.

—- V e s z t e r S. ur jövő hó’ elején fog 
a főváros’valamellyik színpadán föllépni táncz- 
társaságával, s azt Budapest' közönségének 
bemutatni. Addig még Magyarország’ néhány 
vidéki városaiban végzi be míiutazását; — in
nen pedig majd külföldre lesz indulandó.

— K ő h e g y i  ur’ a Vigadó társastáncz’ 
szerkesztője nem sokára vidékre lesz utazan
dó , új tánczát vidékszerte megismertetendő, s 
tanítandó. A Vigadóhoz Rózsavölgyi által irt 
magyar, csinos kőnyomtatásban megjelent. K. 
ur Bécsbe fölmenni, s a Vigadót ott is bemu
tatni szándékozik.

— Hajógyárunkban, Ó Budán — írja a 
P. Z. — nagy élénkség uralkodik. Szombaton 
múlt egy hete bocsáttatott vízre a,Magyar1 ne
vű új gőzös, de igen makacsul viselé magát,

j s csak nagy fáradsággal sikerült lebegővé té
tele. Három hét alatt még négy új gőzös lesz 
készen: Zrínyi, Ferdinánd, Széchenyi és Sám
son. A Balatonra szánt ,Kisfaludy1 nevű gőzös’ 
alkatrészei 14 nap alatt útnak indíttatnak. — 
Galathea s Pannónia gőzösekért, mellyek a to
rok sultán s a szerb fejedelem’ rendelkezésére 
átengedvék, naponkint 200 pftot kap a társa

ság útdíjul, ezenkívül üzleti kárpótlásul 4000 
pftot. — B á t o r  gőzös egy magyar nő' holt
testét hozá napokban Pestre ; az ügyvivők — 
utilevelet követeiének tőle. A halál nem ismer 
rangot, nemzetiséget, hazát; mindenkinek út
levelet ad az örökkévalóságba, — minek hát 
elzárolni a sírkert’ kapuit!— Még nevetségesb 
egy utasnak a társaság’ panaszkönyvébe igta- 
tott kérdése, hogy úgymond: ,,miért nem tart 
a társaság gőzösein hálóingeket?'1 —- Hát esti 
zene , meg egypár tánczoló bájos Odaliske nem 
kéne még? — kérdi e naiv kivánságu utazót a 
neveztük lap.

— D e g r é  ur’ legújabb vígjátéka, melly 
múlt pénteken adatott először, a , Fé r j  é s  je
g y e s  nem elégíté ki a hallgatóságot. Szerke
zete ugyan ügyesb, mint szerző eddigi müvei
ben , és egyes helyei mulattatták is a nézőt ; 
de egyetlenegy jelenet nincs benne, mit e- 
redetinek mondanunk lehetne; főtárgya a már 
untig el.csépelt félreértés miatti féltés, melly itt 
még a mellett igen fölszínesen is alkalmaztatok. 
Nyelve, jelenetei lankadtabbak mint eddigi víg
játékaiban, s az egészen a szakmányszerü 
hamarmunka’ nyomai igen is meglátszanak.

— Az önhaszonnélküli derék emberek még 
nem haltak mind ki. S ennek épen az alsóbb 
néposztályban tűnnek föl gyakran legmeglepőbb 
vonásai. Napokban például, a ferencziek’ templo
mánál egy nvolcz éves gyermek mármár elgá- 
zoltatott: egy arra menő káplár saját élte ve
szedelmével oda ugrik, a gyermeket elrántja 
— úgyszólván mára kerek alól sértetlenül, ma
gának csak karját dörzsölé meg a kerék. A 
gyermek’ szülői meg akarók ajándékozni a bá
tor katonát, de ő minden ajánlatot kereken el
utasított, azon megjegyzéssel: hogy csak nem 
fogja tán emberszeretetét megfizettetni.“

— A vasúttársaság a közönségnek a vá
rosból a vaspályafőig szállítása iránt egyik bér- 
kocsisczéhvel egyességre lépett. A meghatáro
zott kocsibér nem sokára közzé fog tétetni.

— Múlt héten egyik legelső rézmetszőjét 
veszté el fővárosunk, és e lapok. Pe r l  as  z- 
ka  D o m o k o s ,  kitől a Honderű’ t. ez. előfi
zetői is számos jeles mümellékletet nyertek e 
lapok mellett, súlyos betegség után elhunyt. 
P. ur első volt, ki a réz s aczélmetszésben Ma
gyarországon jelest, s kivált ha gonddal dol
gozott , valóban kitűnőt nyújtani értett. A di
vatképeket majd valamennyi szépirodalmi la
pok számára ő készílé. Ezen kívül a művészet’ 
más ágában a zenészeiben is ritka jelességre 
emelkedett ő, névszerint a gordonkát nagy tö- 
kélylvel játszá. S igy a fővárosi zenész tes
tület is egyik legderekabb támaszát veszté el 
benne. — Béke hamvaira!

—  456  —
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—í Tegnap estve Batthyány Kázmér gróf 
vendégelte meg fényes vacsorával (a városer
dőben! Bartlmajorban) a számos lóverseny! tár
saságot , ugyanazon pompás csarnokban, melly- 
ben az ezen lapok’ szerkesztője által szerkesz
tett Lisztür.nep tartaték. Lisztünk' életnagysá
ga szobra — mellv egész nyáron ott fog állni— 
kellemesen lepte meg a vendégeket, s nem egy 
kedves urhölgy ábrándozott édes viszemlékei- 
vel. A kedves czigány zenével fűszerezett mu
latság a gyönyörű éjben csaknem hajnalig hú
zódott. A harmadik lóverseny’ estéjén újra gr. 
Széchenyi termei fogadandják a nagyvilágot.

— Ma estvére Don Sebastián van szín
padunkon jelentve. Jövő számunkban többet.

— Szemlénket minmagunk felőli megem
lékezéssel zárjuk be ; fölhívjuk t. i. a tisztelt 
olvasó világot, hogy az új f é l é v  k ö z e 
l e d v é n ^  Honderűre e l ő f i z e t n i  mé l t ó z -  
t a s s a n a k .  Lapunk, ernyedetlen törekvésünk, 
szóval vállalatunk ismeretesb a tisztelt közön
ség előtt, semhogy több szót szükségesnek 
tartanánk. Tehát kérjük: r n é l t ó z t a s s a n a k  
e l ő f i z e t n i .  Az ár eddigi, t. i. postán 6 ,  
helyben 3 ft ezüstben, félévre.

—-*►*©***—•

T H A L I A .

Tavaszutó 19. Don C a r l o s ,  S p a 
n y o l h o n  ö r ö k ö s e ,  drámai költemény 5 
flvb. Schillertől, ford. K e l me n  fy. Először. 
A classical szépirodalomnak tehát ismét egyik 
becses gyöngye lön bemutatva nemzeti színhá
zunk’ közönségének. Olvasó ismeri a müvet bi
zonynyal, s itt csak a fordítás- és előadásról fo
gunk szólani. Első csinos, könnyen folyó, sköny- 
nyen szavalható versekben adá vissza az eredetit, 
azonban nem ok nélkül vetette annak szemére 
egyik lap, mikép hiányzik belőle azon költői 
melegség, melly az eredetiben létezik, mikép 
K. ur tán mindent megtön ugyan, hogy gondos, 
correct fordítást adjon , de e gond csak a mű' 
k ü l s e j é t  illeté, a bensőség, az ihlett köl- 
töiség nincsenek abban, — röviden K. ur' Don 
Carlosa correct lehet, de kissé hideg. Azonban 
nem akarjuk evvel K. úrtól az érdemet megta
gadni , mellyet e becses műnek a magyar me
zőre ültetésével magának szerze, mert igenis 
tudjuk felfogni s méltányolni azon feladatot, 
minő illy müvek’ fordítása,s mellyet K.'ur sok 
részben igen dicséretesen oldott meg. Mi az 
előadást illeti, erről nem mondhatni minden di
cséretet, legfölebb annyiban, hogy az ügyeke- 
zet a működők mindenikén félreismerhetlen 
volt, s hogy Don Carlos nem a legeslegmüvé-

sziebben adatott, az nem az ő akaratjokon múlt. 
És ez már igen sok. De az a k a r a t  még nem 
t e h e t s é g  — s i m i t t a  bökkenő, ámbár né- 
mellv szerepvivőnél e kettő egyesült. Lend-  
v a y  ur Don Carlos személyesítésével nem lát- 
szék tisztában lenni. Egészben, szerepén foly
tonos ingatagságot lehete észrevenni, minek 
oka az leende, hogy a szerep’ alapjellemének 

I fölfogásában nem vala szerencsés , s abba kel 
I  létén túl sok érzelgési elemet vegyített. Ezért 
| nem ártana soha — s hányszor mondtuk ezt 
j már — ha a német színpadon megforduló első

rangú drámai művészek’ előadásait derék szí
nészink meglátogatni nem restellenék, s a lá
tottat hasznukra fordítni készkednének. Egyéb
iránt L. ur’ játéka meleg , és némelly jelene
tekben megható vala. — Kinek , a személyesí
tett szerep’ mind művészi fölfogása, mind visz- 
szatükrözésében az est' pálmáját adni hajla
nánk, az E g r e s s y  G. ur,  kiben Posa mar
quis egyik legderekabb személyesítőre talált. 
Kiszámítás s művészi hevület legbensőbb har
móniában Ömlött el ma esti játékán, mellynek 
fénypontja a királylyali hires párbeszéde. A kü
lönben hideg kedélynek a népboldogítás’ esz- 
méjétőli fokonkinli fölmelegedése, mig az a 
legmagasztosb benső hévvé nő, elöntve lelkesí
tő melegét ama szavakon , mellyeknek egy hi
degen számító zsarnok király’ keblében aczél- 
szivet kell meglágvítniok , s elfogult gondolko
dást megtérítniök— mesterileg volt adva. Igen 
helyén volt B a r t h a ur is , mint Álba hg. El
lenben F á n c s y  ur Il-d. Fülopöt nem adá, 
nem adhatá a költő’ szellemében, mert az nem 

' az ő szerepkörébe vág. Azonban épen azért 
mert szükségből játszá , s nagy ügyekezettel, 
kötelességünk méltánylani e törekvést is. Mi a 
nőszei epek’két elsőjét illeti, a királynéét sEbo- 
li hgnőjét, itt hinni akarjuk, a s/.ereposztás kö
rül tévedés történt, s a személyesílők felcse- 
réltettek, igv természetes, hogy egyik művész
nő sem lévén saját helyén , működésük' ered
ménye sem lehete ollyan,mint különben leende. 
Mert hogy a királynő Lendvayné assz. Eboli 
pedig Laborfalvi k. a.' szerepkörébe vág, azt 
bizonynyal nélkülünk is beláták vala szerep
osztó urak, sbi r .  valóban megfogni nem tudja, 
hogyan lehete illy vastag tévedést elkövetni.

Tavaszutó’ 20. Má t k a  né  zé s ,  vj. 3
flvb.

— 21. S z ö k ö t t  s z í n é s z  és  k a 
t o n a ,  népszínmű 3 flvb. Haraytól.

— 22. Egy p o h á r  ví z ,  vj. 5 flvb. 
Scribetől.

— 23. B o r g i a  L u c r e z i a ,  opera 3 
flvb. Donizettitől. Hogy a mű jól megy, nem 
csoda ; mára hallgatók is könyv nélkül tudhat
ják az egész operát.
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— 24. K é t  a l a k ú ,  vj. 4 flvb. Hol- 
beintól.

_  25. N ő t l e n  f é r j ,  vj. 3 flvb. 0-
bernyiklól. Harmadszor.

— 26. IV-d. H e n r i k  k i r á l y ,  dr. 5 
flvb. Shakspearetől.

— 27. Ma r i ,  e g y  a n y a  a n é p  bői, 
dr. 5 flvb. Lankadtabb előadás, kivéve Labor
falvi kisasszonyt, ki ma is erélylyel, kedvvel 
s hatással adá az anyát. A ház tömve volt,

— 28. Né g y  H a y m o n f y ,  víg ope
ra 3 flv. Báliétól.

— 29. Don C a e s a r  de  Bazan ,  dr. 
5 flvb. írták Dumanoir és Dennery. Ámbár e 
darabot is jól elkoptatluk már, mégis csak 
nyújtott egy kis mulatságot kivált az ügyes e- 
löadás által.

— 30. L i n d a ,  opera 3 szakb. Doni
zettitől. Mindez ócskaságokról részletesen szó
lam nincs mi t , annál kevesbbé , mert az elő
adások hasonlók egymáshoz — nem jobbak s 
nem roszabbak; — legjobb akarattal sem tehe
tünk tehát egyebet , mint egyszerű krónikát vi
szünk, mig mi újdonság megint tárgyat nem ad 
a bíráló tolinak. — ÜY.

— 30. Szünnap.
Nyárelő 1. S z ö k ö t t  k a t o n a ,  nép

színmű 3. flvb. Szigligetitől.
Nyárelő 2. E g y  m a g y a r  k i r á l y ,  dr. 

5 flvb. Irta Hu g o  Kár o l y .  Egressy G. ur’ 
javára bérszünetben, először. Mátyás király— 
minden ember tudja— csaknem absolutismusi 
formákban uralkodék. Kívülről a legkénvesb 
helyzet, a török és német szomszédok' fogfe- 
nése: belülről a legönzőbb, nagvravágyóbb 
szenvedélyek’ viszálya, s Magyarország egy zsí
ros koncz annyi éhes eb között. Ekkor egy er
délyi nemes családból beszterczei gróffá lett 
szülők’ gyermeke Hollós Mátyás vetődött a 
gondviselés' útja elé, s a hős Hunyad’ fia in
kább csodás conjuncturák— mint mi jogszerű
ség által királyivá lett. De Mátyás nem csak 
Hunyad'fia — ki hatalmas karját öröklé a hős 
atyának — hanem a géniusz’ gyermeke, a szá
zad’ lángesze. Sylla, Amurát, Cromwell s Na
poleon sem bíborban születtek. A géniusz’ dics
sugara környezte fejüket; — legszebb sugár ki
rályi fők koronájin. Ámde meg is ragadta min- 
denik korának fékét, s vas kezekkel erőltette 
dicsőséghez népeit. Csakhogy Corvin több és 
tartósb szerencsével mint mind a többi. — Hol 
erőhatalom i g a z s á g g a I párosul, ott boldog 
a nép; Corvin sceptrumáta legszilárdabb igaz
ság vezette: ez oka, hogy általa nem csak 
n a g y  — de boldog is lón Hunnia.

Illy férfit volt szándéka festeni szerzőnek, 
s ha vájjon hü ecsettel, következetes vonások 
és drámái sikerrel párosult legyen-e Egy  
(illy) m a g y a r  k i r á l y ’ jellemzése, azt az

el nem fogúit néző' megítélésére bízzuk. Ben
nünket a jellemzés — mert azt azon szem
pontból vettük föl, mellyből — úgy hiszszük 
— vennünk kellett — teljesen kielégített. Nem 
mondjuk el a dráma’ tartalmát, mert az hí
ven históriai, s episodokból áll, miket min
denki ismer; csak átalánosan teszszük azon 
észrevételt: mikép hiányzik benne azon szük
séges kelléke a drámai szövegnek, melly bi
zonyos fő cselekvényi egységet föltételez. 
Melly drámában a cselekvény csupán külső ese
mények’ befolyása s nem benső egyéniség, meg 
a kebleinket izgatni szokott szenvedélyek állal 
fejlődik ki, vagyis, hol az emberek’ tettei nem 
bensőjökből fakadnak, belharczok és tusák kö
zött— miknek tükre a színpad: olt híven, kö
vetkezetesen , erélyesen rajzolt charakterekről 
ugyan igen, de drámailag kezelt festésekről so
ha szó nem lehet. Mátyásban az e r ő s  magyar 
királyra, Lászlóban a g y ö n g e  fejdelemre, 
Szilágyiban a h a j t  h a t  l an  rokonra, Garában 
pedig az ármányos lelkű g o n o s z  u d v a -  
r o n c z r a  ráismerni ugyan, mint mindannyi 
helyesen vázolt de magukra álló egyes jellem
képekre: de valamint jó drámai szöveg nem 
létezik jellemek nélkül — úgy ezek — bármi 
érdekesen legyenek is Írva — magukra drámát 
képezni nem birnak. Shakespearenek majd min
den tisztán históriai drámája sinylik e kórban, 
mig ellenben Macbeth, Othello és Yelenczei 
Kalmár s a veronai szerelmesek (Romeo s Ju
lia) , mellyek különböző szenvedélyeket mutat
nak fel, (s alig dölvék történeti háttérhez) 
mind megannyi remekei a drámai irodalomnak.

Ezt leszámítva , Hugo ur' darabja nagy 
méltányban részesülni érdemes, mert érdekesb 
jellemfesléshez , jobb drámai nyelvhez, s me
részebb föllengéshez alig lehet valakinek több 
igénye mint Hugo urnák, ki mi több a magyar 
nyelvvel magával még küszködik , s úgy szól
ván teljes birtokában sincs a kulcsnak , melly 
őt költői keble’ dús bányáihoz vezetné. Hugo 
ur' ezen első magyar müve őt két nemzet’ lan
tosává kente, mert ki B r u t u s  és  L u c r e -  
c i á t a teutonok , Egy  m a g y a r  k i r á l y t  
pedig saját honosinak adhatá, annak koszorú
ja kettős.

Mi már magát a müvet mint színpadra ké
szültet illeti: a két első felvonást átalánosan 
érdekesnek , a harmadikat is figyelemgerjesz
tőnek, a negyediket azonban csaknem fölösle
gesnek, ulósóját pedig némelly részletekben a 
kellőnél húzamosbnak lenni találtuk. Elfelejtett 
iró a czigány kém’ talált gyermekének mi re
gényesen világra jöhetendett nagy családbeli 
nevet adni, mi aztán a közte, Mátyás, és egyik 
vitéze Szentgyörgyi gróf közötti közbenjárói 
furcsa jelenetnek elegendő és drámailag is ér
dekes okadolása lesz vala. Nem szeretjük to-
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vábbá Mátyás’ magaviseletét, midőn királylyá 
válaszlatását megtudja. Nagy lélek koronának 
sem örvendhet úgy, mint bolond a fapénznek, 
vagy gyermek a fénylő üvegnek. Nincs helyén 
(talán) a nagy királynak mindjárt első föllépté
vel tanúsítót^ teljes hatalmaskodása sem, melly 
privát tanácstermeiben igen hihetőleg, de köz 
és első országgyűlésen aligha illy erős alakban 
mutatkozhalék egy olly élesbelátásu kormány
zó' tetteiben, minő volt Mátyás király — mint 
tudjuk, hiszszük és valljuk. A Hunyady László 
által rendezett lovagjáték’ alkalmávali álcom- 
plott’ körülményeit sem igen értettük , s úgy 
hiszszük több világ ez ügyben nem ártana. A- 
zon néhány aljas kitétel, mi iltott — csak igen 
is shakspearei modorban — ajánlkozik , mikép 
Réti ur játéka is , melly Kanizsay országnagy- 
ból igazi réties cortesznagyot hevenyészett, bát
ran kimaradhatnának, mikép az egész előadás 
némi czélszerü rövidítések által hatásban és 
tetszésben csak nyerhetne. Feledtük mondani, 
hogy e dráma hölgyei csak mellékes szerepet 
játszanak, mikép a nagy Mátyás' életében is 
alig voltak ők több, mint egtegy bájoló virág
szál, mellvnek illata mindig tetszett, színei 
ollykor mosolyra bírták — de sem színük sem 

j bájaik nem szédítek el soha.
Mi az előadást illeti, alig emelhetünk ki mást, 

1 mint Egressyt, és neki sem valánk minden mo
mentumaival kibékülve. Többiek csaknem ki
vétel nélkül, (úgy tetszik nekünk) mintha kedv 
nélkül játszottak , s súgó után működtek vol
na. Fáncsy ur, a cseh kormányzó, spanyol 
grandnak öltözött, mihez hasonló hanswurs- 
tiád színházunknál akármennyi történik. Katin
ka (Komlósy Ida), Giskra. s több mások évekig 
ugyanegy ruhát viselle’k, s amaz, — kit mindig 
szorgalmasb színésznőink közé szerettünk so
rozni— kél ízben koszoruzta meg jóval előbb 
kedvesét, semmint kellő idejét bevárta volna. 
Általában a darab olly hurczolva adalék, hogy 

■ az ellenkező esetben egy egész órával rövidebb 
ideig tarthatandott. Nincs sajnosb — őszintén 
be kell itt vallanunk az eredeti drámaírók irán
ti e részvétünket — nincs sajnosb: mint olly 
színpadnak irni, melly ha el nem is ejti a mü
ve t , de emelni bizonyosan nem fogja. A jelesb 
színészek néhányszor, szerző pedig három Íz
ben kilapsoltattak. P. H. L.

Nyárelő 3. Báj i t a l ,  víg opera 2 flvb. 
Donizettitől. Érdeket nyert az előadás az által, 

j hogy Adinát Schodelné asszony éneklé! Azon- 
i ban ezen szereposztás sem bírt ezen elkopta

tok, különben kedves dalműnek vonzingert ad
n i , s a színház jócskán kongott.

— 4. Z á c h  n e m z e t s é g ,  dr. 4 flvb.
Vahot Imrétől. — ÜY.

e u l s r b :
* Nem rég a Theatre-francais-ban Ra

chel' egyik fivére Felix Rafael lépett fól. Az 
öt testvér közöl három, Felix, Rachel, Sara 
már színpadon van , a két legifjabb szinte nagy 
kedvet mutat a színészethez. Valódi művész- 
család.

* K ö z h a s z n ú  új  f ö l f e d e z é s .  Egy 
bécsi kézművesnek, B e r g a m e n t e r  F. ur
nák sikerült tüzellenzö szert fölfedezni, melly 
fát, papirt és minden szövetet biztosít. Az ed
digi effele találmányoktól főleg abban különbö
zik, hogy bár fénymázként minden festékkel 
vegyül, legnagyobb mértékben vízellenes, idő
változás s nedvesség állal nem változik'. Ezután 
tehát nemcsak épülelfa részek, mint zsindely, 
deszka kunyhók , raktárak, hajók s effélék biz
tosíttathatnak, de sőt házi, gyári, vaspályái 
bútorok is legegyszerűbben védhetők égés el
len; mi több: színpadi díszítmények, szőnye
gek, olaszfalak, sőt pogyászkötegek, szalma
zsákok is éghetlenekké tétethetnek. Óhajtandó 
volna, hogy a fölfedező, ki szabadalmi'jog iránt 
még lépéseket nem tön, és nincs is olly esz
közök’ birtokában , hogy illy széles terjedelmű 
vállalatba sükerrel belefoghatna , minélelőbb 
azon állapotba tétessék, miszerint találmányát, 
melly az új idő’ leghasznosabbjai közé tartozik, 
gyakorlatba vehesse. Hír szerint a fölfedező 
találmánya’ titkát azonnal a nagy közönségnek 
adja át, mihelyt az iparegyesület részére mél
tányos ajánlatot nyújt.

* Átalánosnn elterjedt azon tévhiedelem , 
miszerint a kenyér annál jobb, minél fehérebb. 
Egy angol orvos ezt jelenleg megczáfolni ügvek- 
szik. Mellőzve hogy gyakran timsóval fehérít- 
tetik a kenyér, a kevesbbéfinom liszt tápláló, 
az igen finom pedig nem. Barna kenyéren és 
vizen az ember megélhet jó egésségben, mig 
fehér kenyéren és vizen lassankint elfogy s 
meghal. Azon durvább lisztben , mellyböl a 
barna kenyér sültelik, megvannak mindazon 
tápanyagok, mik az életre szükségesek; hogy a 
liszt egészen fehér legyen, egy része ezen táp
anyagoknak kivétetik s igy világos, mikép a 
fehérebb liszt kevesbbé táplál a barnábbnál, sőt 
még nehezebben is emészthető. Ha ezt tudnák 
szegényeink, bizonynyal nem irigylenék a gaz
dagok fehér kenyerét, a gazdagok pedig e 
tudva szinte nem fognák annyira megvetni a 
szegénység’ fekete kenyerét.

* Olasz lapok szerint, egy erőmüvész ze
neágyat készített, különös művészi szerkezet
tel , melly tetszés szerint meghatározott percz- 
ben a legkülönfélébb és jelesb darabokat ját- 
sza. még pedig a leglágyabb adagio és halk- 
susogásu dallamoktól a legzajosabb indulókig.
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Alig fekszik bele a fáradt, azonnal megzendül 
a legdicsőbb aria Rossini, Donizetti vagy Au- 
bertől, s az álmos szemek legszebb hangok’ 
bájolata alatt záródnak le. Majd Sponlini vagy 
Verdi' karzenéje ébreszti föl a nyugvót mun
kájára. Az ágyfőnél egy óra képviseli a bűvös 
szerkezetet, mellyen könnyedén intézhetni e l : a 
tárogatók, czimbalmok, dobok és zeneszerek
mikor dörögtessék forte-----és fortissimojokat,
— A zsarnok zene tehát még álmainkban is 
rabjává tesz bennünket.

* Egy külföldi lap után az U. igy ír: 
Mindnyájan tudjuk, mennyire tiszteltetik a fran- 
cziák’ királyának családja Frankhonban , de hisz 
a családfő’ magányéletéből több vonások iga
zolják azon hódolatokat. Lajos Fülöp leggyön- 
gédebb férj, leggondosb atya, és legpéldásabb 
polgár... Emlékezünk jó l, hogy a király a har
madik merénynél élete ellen, a királynőre mu
tatva igy szólt: mig e szent él, mentes vagyok 
minden veszélytől. Néhány nap előtt a Grenz- 
bote ezt közié: Orleáns hgnő’ udvarhölgyeinek 
egyike beszélé, miszerint a király, mihelyt a 
gyilkos merény után a Tuilleriákba érkezett, a 
herczegnő’ szobáiba ment. Ez zokogva csóko
ló kezeit. A király őt megnyugtatni kívánván , 
ezt mondá hozzá németül: „ Ei ne  f e s t e  
B u r g  i s t  u n s e r  G o t t ! “ — Ez egyetlen vo
nás nem bizonyít-e többet, mint egy egész íven 
mondani lehetne ?

* Az 1783-diki gothai színházi naptárban, 
Schiller ezen praedicatummal van nevezve a 
színköltők között: ,Ezredi sebész Stuttgartban1.

______________

mim mk.
NECROLOG.

Sóskúti S z a b ó  An t a l  tek. Temes vár
megye Alispánja , bú- s fájdalomlepte kebellel, 
kegyeiéinek s résztvevő barátinak jelenti: hogy 
szeretett, kedvelt és tisztelt nője , a női eré
nyekben díszlett Gertenvesi HOLLÓSY KATA
LIN , két nő és egy figyermek hátrahagyásá
val— tíz hónapi súlyos kínok' szenvedése után 
f. é. april hó 17-dik napján, Pesten az örök
létbe átszenderedvén , földi maradványai, Ön- 
kivánsága szerint, ugyan f. april hó' 23-dik nap
ján Gertenyesen, nemzetsége’ sírboltjába, édes 
anyja tetemei mellé nyughelyre tétettek, s az 
engesztelő halotti imák april’ 25-dik napján a 
Móriczfeldi templomban az Egek’ Örök Urának 
felküldettek. — Béke a szép lelkületű korán 
elhunyt hamvainak! Kelt Temesvárott april 
25-kén 1846.

— BARACSKA 1846. tavaszutó’ 24. Az 
újonnan épített fogadó’ tágas termeiben, egy 
rövid de tündéri szép éjszakát vigadónk át, az 
i p a r e g y l e t '  j a v á r a .  — A meglepő csínnal 
butorzott tánczterem,— melTynek párját vidéki 
nagyobb városainkban is nehéz volna találni,—■ 
ismét újabb bizonysága a birtokos urak’rég el
ismert magyar vendégszeretetének, s fényűzés- 
nélküli jó ízlésének ; s nem egy okunk van hin
n i, hogy a baracskai bálok pár év múlva a 
legkeresettebbek leendnek egész Fehér megyé
ben. A tegnapi felavatási ünnepély is már igen 
szép hölgykoszorút vont ezen igénytelen kis 
pusztára, — mellyel egyébként, ha a földle
írás ellenkezőt nem tanítana, hajlandóbbak vol
nánk városnak mint pusztának tartani. — Ven
dégek 300 körül, köztük a lelkes B. K. gróf. 
ki mindenütt, hol közügy vagy jótékony czél 
van a czimen, első szokott lenni, s ki külföl
di neveltetése’ daczára is , igen kedélyesen tu- í 
dotl megyei nemességünk’ körében egész késő 
reggelig mulatni. A nemes grófnak egy deli fi- 
rokona , s ifjú gróf Z— voltak még a főren- 
düek' sorából jelen; és meg nem számlált, de 
igen szép füzére a környékbeli hölgyeknek, 
választékos könnyű öltözetekben , mint balato
ni nymphák, köztük több fiatal menyecske; a 
föltűnő szép V— kisasszony, a bájos H— I—, 
a deli 4 P— nővér, a kellemes szende K—,
B—, és újra B—, és Sz— , és R— ’) testvé
re k ,— mint megannyi kitűnő virágai a kelle
mes éjnek; feles számú pesti vendégek, egy 
pár fiatal iró, s majdnem 100-ra menő jó tán- 
czos ifjú. Ehhez képzelve még Rózsavölgyit 
magát, 14 tagból álló zenetársaságával (kik 
azonban hanyag, egybe nem vágó játékukkal, 
felőlükijó véleményünket igen lehangolák) kép
zelve még, a meleg ugyan de forró májusi éjt, 
a tágas szép termeket: újra el merjük monda
ni, hogy egy tündéri szép éjt vigadónk át, s 
hogy a baracskai báloknak igen szép jövendő
jük van,  s megérdemlik, hogy a negyedfél ó- 
rányira fekvő fővárosból még többen látogas
sák, mint jelen alkalommal.— A vigalom áta- 
lában tiszta nemzeti typusu volt, mit a sű
rű csárdásokon kívül az is eléggé tanúsít, 
hogy éjfélig némi feszes búskomolyság, éjfél 
után azonban mindinkább derülő fesztelen jó 
kedv uralkodott, egész kivilágos kiviradtig. — 
Hogy a társalgási nyelv tisztán magyar, sőt a 
magyarnak is a téjföle volt, talán említenem is 
fölösleges.— Köszönet e kedves vigalomért a 
körötte fáradozott derék D— G— urnák.

EGY VENDÉG.

1) Közlő a megyei közgyűlési tudósítók’ modorát 
látszik követni, mivel nevezendő szépeinek csak 
kezdő betűit írja k i , — minek szükségét nem 
látjuk. Szerk.
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NYILATKOZAT. 1)
zon elvtől vezérel
tetve, hogy minden 
ember’ kötelessége, 
a közjó’ előmozdítá
sához tehetsége sze
rint járulni: elhatá

roztam magamat, 
munkásságomat azon ügynek szentelni, 
mellynek fontosságát mindinkább kezdjük 
érezni a hazában, — értem a n ő n e v e 
l é s t .

A nemzetet családok teszik. A család’ 
lelke, középpontja az anya. Csöndes, de 
szakadatlan hatása által ö ad irányt a ne- 
vekedő nemzedéknek, s valamint testi ép
séget az anya’ hü s okszerű ápolásának 
köszön a gyermek, úgy a jellem’ első s el
határozó alapját is ö*veti meg a fiatal ke
belben. Történet és mindennapi tapasztalás 
bizonyítják, hogy szilárd jellemű, kitűnő 
férfiak átalában erős lelkű, nemes érzésű 
anyák’ szülöttei.

A nők’ nevelését tehát lelkismeretes 
figyelembe venni szigorú kötelessége min
den hazafinak.

Nálunk a nőnevelés eddig csaknem ki
zárólag külföldi egyénekre volt bízva, s ez 
okból minden szorgalom mellett, melly le-

') Csak a legnagyobb örömmel UdvezelhetjUk a 
lelkes grófnét e téren, melly , igazat szólva, 
elég parlagon áll honunkban. Csak nagy szi
veknek van megadva ennyire fölülemelkedni 
előítéleteken, s csak illy nemes lelkektől le
het emberfajnemesítést várnunk. Bárminél na
gyobb részvéttel találkozna ez intézet.

S z e r k.

ányaink’ kiképzésére fordíttatott, bennök, 
midőn kiléptek a cselekvőség’ terére, mi
dőn a család általok alakult, olly hiány mu
tatkozott, melly teljes nemzeti létünkre ho
mályt vont. — Nőink nem neveltettek ma
gyarokká, — nem ápoltatott bennök azon 
szent tűz, mellynek lángja a hon’ egyes pol
gárait egy nagy és hatalmas egészszé ol
vasztja. Idegenként álltak nőink a hazában.

A múlton okulva átlátjuk már most, 
hogy a nőnevelésnek is, mint sok egyéb
nek e hazában, nemzeti alapon kell nyu
godni. Mindenfelől hallani azon óhajtást, 
bár keletkeznének közöttünk ollynönevelő 
intézetek, mellyek a magasb műveltség’ i-  
gényeit kielégítenék a nemzeti szellem’föl
áldozása nélkül. — Addig míg hatalmas
bak’ hozzájárultával nagyszerű alakban lé
tesülhetne egy nemzeti riönevelöintézet, a 
dolgot magánkörben egyeseknek kell meg
kezdeni. Azért azon szülök edött, kik az 
eddigi nevelés’ hiányait érzik s engem bi
zalmukkal megtisztelni méltóztatnak, ezen
nel késznek nyilatkozom, leányaik’ neve
lését, bizonyos föltételek alatt magamra 
vállalni, s azt a legjobb oktatók’ segélyé
vel személyes fölügyelésem alatt vezérelni, 
föczélul tűzvén ki magamnak nevendékeim’ 
szellemi, erkölcsi s aestheticai kiképzését, 
nemzeti érzelem s hon iránti kegyelet’fön- 
tartásával.

NEVELÉSI TERV’ ALAPVONÁSAI.
Nevelésre fölvétetnek 8—12 éves le

ánykák.
1
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Egy nevelöné s több oktatók által e- 

zen tárgyak taníttatnak : világtörténet, ha
zai történet, átalános és hazai földleírás, 
természetismeret, természettan, tábla- és 
szószámvetés, mythologia , szépírás, ma
gyar nyelvtan, helyesírás, franczia, német 
nyelvtan, és társalgás, fogalmazás e há
rom nyelven irodalom, vallás, minden fe
lekezet’ tulajdon papja által. Rajzolás, táncz, 
kézimunkák. — A szülök’ kivánatára kü
lön díj mellett: zongora, ének, olasz nyelv 
stb.

A tudományok magyarul taníttatnak, — 
mert az anyai nyelv csak igy válhatik tö
kéletes sajátévá a nevendéknek.

Az idegen nyelvek szorgalommal ta
níttatnak, nem csak nyelvtan szerint, ha
nem gyakorlatilag is.

El lesz kerülve a tanításban a száraz, 
untató módszer, s a tudat a gyakorlati tér
re vitetik át, gyűjtemények’ stb használása 
által.

Hogy a tanulásbeli elömenet’ megvizs
gálása ne csak képmutatássá váljék : ün
nepélyes próbatétek, díjosztások stb nem 
fognak tartatni; a helyett lesznek minden 
előkészület nélkül gyakori próbatétek min
den két hónap s félév’ utósó napján, mely- 
lyekre szülök, rokonok meghívás nélkül 
megjelenhetnek. — Ezen elrendezést azért 
tartom legjobbnak, mivel illy igénytelen, 
de igazi próbatétek, mellőzve a hiúság’ in
gerét, arra szoktatják a nevendéket, hogy 
mintegy önmagának tanul számot adni, a- 
zon előmenetelről, mellyet bizonyos idő a- 
latt tett.

A külső dolgok’ elrendezésében, ru
házat, bútorzat stben, csinosság, rend s

s a fiatal kor’ éltető napja, — kedv, de
rültség, — ezekben a nevendéket része
sítvén, testi, lelki jólétét biztosítjuk.

FÖLVÉTELI FÖLTÉTELEK.

Tanítás, tartás, lakás, mosás és szol
gálatért, minden nevendék után jár egy év
re 350 pengő forint (félévenkint előre).

Zongoratanításért (hetenkint három
szor) 80 pengő ft egy évre.

Mellékköltségek csak tankönyvekért, 
iró-, rajzoló- s dolgozószerekért, orvosi 
látogatásért és gyógyszerekért járnak ; e- 
zekröl szoros számadás vitetik és féléven
kint a szülőkkel közöltetik. Mit kell min
den nevendéknek magával hozni belépte- 
kor, az ide csatolt jegyzékben van följe
gyezve.

A nevendék’ fölvétele 2 hónapi beje
lentés után történhetik. Kiléptét pedig 6 
hónappal előre tudatni szükséges.

JEGYZÉK.

Minden nevendék a szükséges ruházaton 
és fehérneműn kívül hoz magával : 1 vas nyo- 
szolyát, 1 ruhaszekrényt, 1 kis asztalkát, tük
röt, fésűket, keféket, szivacsot, mosdótálat, 1 
madráczot, párnát, 1 téli s egy nyári paplant, 
lepedőket és párnahéjakat, 1 abroszt, 6 asz
talkendőt.

Minden darab a nevendék’ nevével meg 
legyen jegyezve.

Minden nevendék köteles himlőoltási s e- 
gésségi bizonyítványt előmutatni.

A nevendék’ ruházati kikészítésénél 
— a fönebb kimondott elvnél fogva — a 
legnagyobb egyszerűség és tartósság vé
tessék figyelembe.

Pesten jun. 3-kán 1846.

í

egyszerűség szolgál alapelvül.
Gondos figyelem’ tárgya lesz a neven

dék’ testi nevelése. — Valamint a szelle

TELEKI BLANKA.

— —

mi kiképzésben, mesterkélés és erőltetés 
ierdeséget szül : úgy a test is csak akkor 
fejlődik egész épségében, ha a természe
tet működéseiben nem gátoljuk. — Egy
szerűen készített egésséges eledel, szabad 
levegő, mozgás, a testet nem szorító öl
tözet, tanulási órák’ czélszerü felosztása

ELETBOLCSESEG.
Ha a szerencse (ezt már nem hiszem) 
Nyakamba vetne egy pár milliót;
Azt sem tudom, illy sok mennyit teszen 
Ki tudja tennék én is véle jót ?
Azt gondolom ; számolni kellene; 
Drágább i d ő m ,  nem gondolok vele.
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Ha vendégem jön, és ez a nyomor,
Be kell eresztni, mert úgyis bejö;
A boldogság, mint örvény, elsodor;
Az ég felé néz mind a szenvedő;
Azt gondolom : s í r  emberek helye,
Ha meghalok, nem gondolok vele.

Oltárnál látok ifjú szép leányt,
Hű kedvesének édes karjain ;
Megnyerhet ez mindent, a mit kívánt;
Jó volna csüggni szép lány’ ajkain!
Azt gondolom : h ű a nőknek fele ;
Nőtlen vagyok, nem gondolok vele.

Ha mind leszállt jövőmröl a remény, 
Bármerre nézek, semmi sincs sehol; 
Éltembe már annyit reméltem é n ; 
Beménytelen’ több vágy nem ostromol;
Azt gondolom : nagy a remény’ szele, 
Semmit se hajt — nem gondolok vele.

Ha mit szerettem, minden elhagyott,
Mint kósza felhő, oszlik a barát;
A legjobb is hányszor megcsalhatott!
Ki tartaná örökké meg szavát?
Azt gondolom ; emberhez hű, eb e ;
Más hüteten, nem gondolok vele.

Ha látom, a müveit, dicső világ 
Miként vakít mázával ezret e l ;
Férges lehet benn a legszebb virág,
Ki gondol az ember b e l s ő i v e l ? !
Azt gondolom : ez most a kor szele; 
Hogy jó vagy rósz? nem gondolok vele.

Ha pörbe szőnek, mert védem javam’;
S törvény előtt vesztek, szegény vagyok; 
Kit észszel csalnak; nem vagyok magam, 
Igazságot vehetnek aranyok ;
Azt goudolom : másnak van több esze, 
Van nékem is, nem gondolok vele.

Ha társaságban jó hírt v é d e n e k ;
Az ember embert rágalmazni tud ;
Ha nincs nekünk, mért másnak érdemek ? 
Egy jó nyelvből egész világra jut;
Azt gondolom : i t t  nincs szómnak helye, 
És h a l l g a t o k ,  s nem gondolok vele.

Ha látom, a bűn’ fénye mint ragyog;
A szép erény bizony semmit Se hoz ; 
Mondják sokan, hogy nagy bohó vagyok,
S benn engem is megkísért a gonosz;
Azt gondolom : csend a szív Istene ;
Más vétkezik — nem gondolok vele. •

Ha látom a hazának fiait,
Miként törnek f ö l  jó és rossz utón;
Nem láthatom benn szívok' vágyait,
Hogy jót akarnak, rosszat is, tudom;

Azt gondolom ; rang még se kellene;
Más mást gondol, nem gondolok vele.

Ha látom a szentegyház híveit,
Melly békességet ellenére kér ;
Ember nyugalma mindenütt a hit,
Érette folyt világtól fogva vér ;
Azt gondolom : sok a vallás’ hive,
Sok kárhozik, nem gondolok vele.

Ha a világ (méltó rá) romba dől,
És egy igaz lény tart ítéletet,
Többet látok, tudom, majd balfelől,
Kit a világ itt szentnek hirdetett;
Azt gondolom : rósz volt a föld fele -— 
E l k á r h o z o t t  — nem gondolok vele.

HIADOR.

PÉTERDI-H Á Z.
(Folytatás.)

II.
A lak üres lön, csupán a balra nyíló 

oldalteremben ült, fejét karjára nyugasztva 
egy ifjú nö, kerek, női munkákkal borított 
asztalka mellett. E hölgy Péterdi László’ 
neje volt. Előtte Péterdi Iván, László’ u- 
nokaöcscse, magas , barna, szenvedélyes 
arczu iíju állott egybefont karokkal s félig 
mellre csüggesztett fővel. A hölgy most 
arczát az iíju felé foFdítá, s tekintetében a 
szelídség, parancsoló visszatartás s nyu
godt önérzet’ tiszta kinyomatával egyesült.

— Már mondám Iván ezerszer, légy 
férfiú, feledd a múltat, egymás iránti köl
csönös érzelmeink csak gyermeki érzelgés, 
szivünk’ könnyelmű játéka volt.

— így nevezed a legtisztább, legszen
tebb s veszteségem’ fájó érzetében most 
tantalusi kínnal gyötrő szerelmemet? oh 
Mari nem szerettél engem soha.

— Szerettelek Iván olly igazán, mint 
a fölöttünk őrködő Isten szerété a világot, 
midőn annak váltságáért magát fiában leg- 
kínosb halálra áldozá, szerettelek olly iga
zán, milly igaz, hogy mocsoktalan keblű 
nö vagyok. De feledéd, hogy én nö, hogy 
anya vagyok?
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— Tudom Mari, te nö, te anya vagy, 

rablánczként nehezülnek rád más’ karjai; 
de mi tartóztat attól, hogy viszonozd sze
relmemet?

— Női becsületem s férjem’ szerelme, 
mellyre érdemesítni tudom, akarom magam.

— Oltsd el hát e lángot, e kíntiizet 
keblemben, melly azt olly pokolian emész
ti, s én imádni foglak Istenem gyanánt.

— Mondám már, légy férfiú; ha én 
gyönge nö le tudtam küzdeni keblem’ zaj
ló érzeményeit, s sorsommal kibékülve, 
tisztába jöheték érzelmeimmel, annál in
kább hatalmadban áll mindez neked. Lásd 
Iván, mit mondanál te a nörül, kinek szíve 
ugyan, míg szabad volt, érted lángolt, de 
kit a végzet más’ birtokába adott, mon
dom, mit szólnál e nörül, ha elég gyönge 
és hálátlan lenne férjét megcsalva, más’ ö- 
lelésének átengedni keblét? — nemde meg
vetnéd elvetemültségeért, habár szeretéd 
is öt azelőtt? — Tanuld tűrni vesztesége
det — ha valóban annak mondható — s 
ne engedj forrongó érzelmeidnek túlnyomó 
uralgást agyad fölött; lemondás, e legne
mesebb önmegtagadás férfiú kebelhez illő, 
s míg a nélkiilezés’ fájdalma a férfiú’ szi
vén mint felzudult vész a köszirten meg
törik, addig a gyönge nö’ szive néha halá
losan reped meg.

— 0  Mari! nem ismered te a keblem
ben zúgó fájdalomvihart, nem olly gyönge 
az, hogy a silány ész’ nyomoru álderüje 
eloszlathatná.

— Keress szórakozásul zajos vigal
makat, társaságokat, s meglehet találsz 
egy tündért, kinek varázsvesszeje köny- 
nyen el fogja oszlathatni kebled’ borúját.

Iván tagadólag rázta fejét.
Aztán az idő is sokat megváltoztat, 

legjobb ír ez a szív’ sebére. Lásd Iván, a 
veszteség’ első érzetében bennem is ha
sonló vész dúlt, de eloszlató azt lassankint 
helyzetem’ megszokása s férjem’ őszinte, 
tiszta szerelme. Igen, László jó, László ne
mes, László férfiú; s nem hiszem rólad I- 
ván, hogy a téged olly nagyon szerető, té
ged olly kiváló testvéri szeretettel magá

hoz karoló jó bátyának üdvét kívánnád 
szétdulni. — Annál hálátlanabb, megve
tésre méltóbb lennék én, ha férjem’ jósá
gával visszaélve, Isten s emberek előtt tett 
hüségi esküin’ romain, mint hitszegö más
hoz hajolnék; de női becsületem' szentsé
gére! ez nem fog történni soha, mert én 
férjemet szeretem, s hozzá, míg él,- hű le
szek, erre esküszöm!

Most léptek hallatszának a szomszéd 
teremben, s nem sokára László lépett be 
atyjával, az öreg Péterdi Bálinttal.

— Mi hír László? — való tehát csak
ugyan? — kérdé Iván figyelemmel, s egy 
rejtett gondolat látszék agyán átvillanni.

— Való öcsém. Az ellenség mindig 
tovább nyomul visszatarthatlänul, s rögtö
ni segélyre van szükség. Holnap a közel 
helységekböli fölkelök itt összegyülekez
nek, s holnapután — kedves nőm, öcsém, 
elhagyva én is benneteket — indulunk.

III.

Péterdi László egy volt azon épszivü, 
romlatlan lelkű — édeskevés — magyarok 
közöle kik édes honjokat imádák mint jó 
honfiak, s ha szükség kívánta, mindenkor 
készek valónak veszély’ idején annak ja
va, jóléte’ föntartásaért szóval s tettel u- 
tósó csep vérig mindent áldozni; kik baj’ 
esetén az önmegtagadással rokon nélkü
lözéseket férfias kebellel tűrik; békében 
pedig emberszeretök, mindazáltal az ön
zés’ minden árnyéklataitól — mennyiben 
azok a hon s emberiség’ érdekeivel meg
férnek — nem épen mentek. Szóval, kik az 
ös magyar jellemnek valóságos tükrei. Ily- 
lyen volt Péterdi László. — Szerété ö keb
lének leglángolóbb hevével hazáját, hazá
ja után pedig legjobban nejét. Rávehetédöt 
jó szóval mindenre, mi férfiasán nemes lel- 
kületével nem ellenkezett; szelíd, béketü- 
rö emberbánását tapasztalhatád minden ve
iéi érintkezések’ alkalmával; de sértsd 
csak öt hazafiui, családi becsületében meg, 
taposd el keble’ szentélyének hevével él
tetett üdvvirágát, fölingerelt oroszlánként 
áll elő, s keblének felzudult fergetege vég-
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pillanatig következetes maradand magához. 
Hlyen volt László; ö nemesen férfias, ő 
határozott jellemű férfiú volt.

Péterdi Iván, Lászlónak unokaöcscse 
s két év óta árva volt. Gyermekéveit K...- 
ban tölté az apai háznál; itt nevelkedők if
júvá, itt kapá lelke az első benyomást, 
mellynek varázserejü hatalma egész életé
re eldöntő befolyással birt. Mint fölserdült 
ifjú megszerető Káldori Marit, Káldori Mi
hály’ egyetlen leányát, s szerelme viszo
noztatok Ez legboldogabb szaka volt éle
tének ; azonban e tündérálom nem tartott 
sokáig, mert Iván’ atyja meghalván, csa
ládi körülményei öt távozni kényszerítők 
egy időre. Fájdalmas szívvel vön búcsút 
élte’ angyalától, de bíztatá öt a remény, 
mikép nem sokára ismét látandja Mariját.

Egy év telt el. Ezalatt az öreg bete
ges Káldori Mihály’ egéssége végkép meg
tört; s végórájához közeledvén, egyedüli 
óhajtása volt : Mariját a magányos élet’ 
viharai ellen biztosítva, egy becsületes férj’ 
oldala mellett látni. Volt egy férfiú, ki rég
óta az imádásszerü szerelem’ igénytelen
ségével közeledett Marihoz; e férfiú Péter
di László volt. Leányát mint hitest ennek 
karján láthatni volt az öreg Mihály’ vég
vágya. Ott állt Mari a haldokló előtt, keb
lében Iván iránti szerelme, a kedves atya’ 
irányábani gyöngéd szeretetével csatázott, 
s az engedelmes leány’ szivén győzött az 
utóbbi. 0  nemeslelküeu tön áldozatot aty
jáért, — az áldozat roncsolt szive volt.

Káldori Mihály óhajtását teljesülve lá- 
tá, s áldását reszkető kezekkel az ilju pár
ra adván, elégült szívvel múlt ki.

Vannak emberek, kik ha szerelmesek 
lőnek, s szerelmük’ tárgyától a sors eltá
volítja őket, szivükből az olly erősnek hitt 
benyomás az idővel lassan enyészni kezd, 
utóbb lenge árnynyá válva eltűnik, és csak 
a visszaemlékezés’ ritkás szövetű fátyolé
ba burkozva jelenik meg néha egyegy perez
re. Vannak azonban egész elleúkezöleg em
berek , kiknek szerelmük a távoliét által 
nem hogy enyésznék idővel, sőt napról 
napra szilárdul s diadalmasan foglal a szív

i g

nek — jobb érzelmeken, mint talapzaton 
magasuló — trónján helyet fönsége’ tuda
tában. Illyen volt Iván’ szerelme is. Nem
hogy elenyészett volna, sőt szilárddá azt 
a távoliét, a világ’ irányában kissé bizal- 
matlankodó, szilaj, s bizalmával egyedül 
Marijához hajló kebelben, s szerelme kín
zó szenvedéllyé válva, mint roduszi co- 
losz emelkedék keble’ nyugtalankodó óce
ánján, elsőséget víván ki minden érzelmei 
fölött. Illy lelkiállapotban tért övisszaK..- 
ba két évi távoliét után azon édes remény
ben, hogy Marit szivére zárhatja mindörök
re; — s képzelhetni lelke’ fájdalmát, mi
dőn a történteket megtudá. Vesztesége’ 
lesújtó érzetében kész lett volna az egész 
emberiséget mint gyomot kiirtani; sebére 
nem volt ír, lelkének nem megnyugtató vi
gasz, — ö legárvább, legboldogtalanabb, 
legnyomorúbb teremtménynek, érző magát 
e földön. — Ha idegen bírja vala Marit ne
jéül, úgy üdve’ orzóját veszteségi dühében 
megöli, — ha idegennek neje Mari, úgy 
kérdőre vonva öt hűtlenségéért, lelke’ el
ső fájdalmában megátkozandó ; de Mari Pé
terdi László’, rokona, bátyja’ hitese volt, 
s igy indulata le volt fegyverezve. Később 
szerelme ismét kitört több ízben a nő’ irá
nyában; együttlétük’ perczeiben, a mint 
egy illy esetnek fönebb tanúi is valánk. A- 
zonban Mari’ nyugalma s egy agyában tá
madt gondolat elnyomá ezúttal is keblé
ben a szenvedély’ szavát, egy gondolat, 
mellyet határozattá érlelt.

Fölviradt az indulás’ napja. A fölkelő 
nemesség K..  nak templom előtti terén ösz- 
szegyült, s először tiszteket választa. A 
csapat’ főnökéül közmegegyezéssel Péterdi 
László lön megválasztva, s az ekkép ren
dezett csapat várta az indulás’ perezét.

Ott állt László övéi’ körében, karján 
kis fiát tartá, keblén madonnafö nyugodott, 
szivében ezer indulat zajlott; izzó tüzként 
égető keblét a fájdalomtól égő angyalsze- 
lid homlok, s vérkönyüket idézének elő 
lelkében a szenvedő szép szemek’kristály- 
gyöngyei. Épen csüggedő nejét biztatólag
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vigasztalva, végszavait monda, midőn Iván 
felkészülten eléje lépett.

— Hagyj fel a búcsúval bátya, lelkem
ben egy határozat gyökerezett meg, mely- 
lyet életbe kell léptetnem. Maradj te honn 
kedves nőd, gyermeked és atyád’ oldala 
mellett, elmenendek én helyetted letenni az 
adót édes hazánk’ oltárára.

—- Olly kislelkünek hiszesz, miszerint 
elfogadhatnám tőled ez áldozatot? nem, 
nem Iván, tudom én, mi kötelessége egy 
Péterdinek.

— Neked családod van, László, ne
kem senkim kívületek, érted kétségbeesés’ 
könyiii hullanának, ha szerencsétlenül gör
dülne el a koczka sorsod fölött, énutánam 
baj’ esetén fájdalom és szeretet’ könyei 
aligha folynának. Maradj honn tiéid mellett 
lelkem bátyám, add meg ez egy örömet I- 
vánnak.

— Ne kisérts öcsém, határzatom ren- 
díthetlenül áll.

— Neked atyád, nőd, gyermeked, kik
nek oltalmát s gondviselését Isten kezed
be adá.

— A hon’ érdeke Iván minden házi, 
családi és magánérdeket elnémít. Isten 
mindnyájunk fölött őrködik, gondot vise- 
lend szent kegye enyéimre is. Nem akar
nám — ha mindjárt közönyös volna is szi
vem honom’ érdeke iránt, mi iidvemre! nem 
volt soha — a gyávaság’ bélyegét üttetni 
homlokomra honnmaradásom által. Nekem 
mennem kell. Maradj te honn Iván, viselj 
gondot enyéimre. Szárnyad alá adom szi
vem’ hölgyét, lelkem’ fökincsét, e gyöngéd 
virágot, őrizd meg öt számomra híven, óvd 
meg a bú, keserv’ viharaitól, hogyha visz- 
szatérendek, ne hervadó rózsát tűzzek keb
lemre.

Ivánnak indulati fölött kicsikart áldo
zatra kész elszántsága rögtön lehangolná

általa tisztelni kényszerült férfiú’ boldog- QT 
sága’ tekintetéből perezre leküzdött inga- ^  
tag lelke.

— Legyen tehát akaratod szerint Lász
ló, én honn maradok tiéid mellett, gondot 
viselek lelked’ szerelmének tárgyaira, s 
megörzendem e gyöngéd virágszált a visz- 
szatérö’ számára.

— Tedd azt Iván, óhajtóm : tetté tes
tesüljenek szavaid. — Most Isten veletek 
öcsém, nőm, atyám, gyermekem! ne sírj 
Marim, megtart bennünket az ég egymás’ 
számára, bízzál Istenben, minél előbb meg
adja ö a viszontlátás’ örömét.

— Vezéreljen az ég utaidon fiam. Tu
dom szíved bátor, de ne feledkezzél meg 
arról, mikép egy szerető család vár reád, 
s halálod’ híre egy családot sújtana a két
ségbeejtő bánat’ örvényébe; — de a Pé- 
terdi név’ becsületéről se feledkezzél meg, 
nem tűrt még az ekkorig mocskot magán, 
s kívánom : inkább élted legyen letéve ál
dozatul hadisten’ oltárára, mintsem be
szennyezett nevet hozz haza — szólt az ö- 
regségében is szilárd lelkületű Péterdi 
Bálint.

— Atyám, nevünk’ becsülete szent e- 
löttem, s fiad mindvégig érdemes leend a 
Péterdi névre.

— Vigyázz életedre Lászlóm, egygyé 
forrt az miénkkel, s vesztésed’ esetén jobb 
felét vinné magával az enyészet’ ölébe.

• — Ne tarts semmitől, kedves nőm, az 
ég őrködik mindnyájunk fölött, megtartja 
ez számotokra éltemet. Isten veletek! — 
szólt, még egyszer sorra ölelve a jelenle
vőket, s neje’ homlokát ajkihoz nyomva, 
kitántorgott az ősi lakból. Nem sokára egy 
csapat utazó lovasság ügetett tova a széles 
országúton.

IV.

lön szenvedélyördögének bal sugalmai ál
tal, mellyek öt képzeletében a kedves nő’ 
körébe helyezők, nem háborítva a jogszerű 
birtokos irigy közbejövetele által: rokoni, 
testvéri szeretetét elnémítá az ismét föllo
bogó vétkes szenvedély, mellyet előbb az

Félév múlva ismét a Péterdi család’ 
ősi lakában vagyunk. Egyik félre eső szo
bában két férfit látunk egymással beszél
getni, az egyik Péterdi Iván, a másik még 
előttünk ismeretlen; egy alacson termetű, 
köpezös, barna, torzonborz bajszu ember-
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élénken foly, — Bevárlak Péterdi Iván, csak menj, 
szerencse hordozza minden léptedet.

— Láttad öt Gergely világosan eles
ni? — kérdé Iván olly hangon, mellynek 
elfogultságában nem lehete némi káröröm
re nem ismerni.

— Hogy ne láttam volna, hisz alig 
volt tőlem három lépésnyire. A dolog igy 
történt. Egy hír’ megvitelével bízatott meg 
Péterdi'László, mellyet a közel városban 
állomásozó ezredesnek kelle átadnia. Ö 
maga mellé véve társai’ nagyobb részét, 
s még néhány vállalkozókat, elindult a ki
tűzött hely felé. A mint a közel erdő mel
lett elhaladna, egy a magáénál sokkal na
gyobb ellenséges csapat terem előtte. Erre 
néhányan a nemes társak közöl hátrálni 
kezdtek, hanem ö az ellenségnek bátran 
neki csapott, s magam, tulajdon szemeim
mel láttam, midőn hosszan tartó viaskodás 
után — mikor már embereitől elhagyatva, 
majdnem egyedül állott — több kardcsa
pások alatt aléltan lehanyatlott lováról. Én 
is csak lovam’ gyorsaságának köszönhe
tőm menekülésemet.

— S mit gondolsz, Gergely, halálosan 
sebesülhetett-e meg László? látandjuk-e 
még valaha?

— Bizonyost ugyan nem mondhatok 
Iván, de csak azt hiszem biz én, hogy ne
hezen lesz öbelöle már többé ember.

— Jó, tehát ö meghalt, érted Ger
gely? — szóla Iván nyomatékos hangej
téssel, s egy erszényt nyomott a köpczös 
férfi’ markába.

— Értem — szóla Gergely szemhu
nyorítva — ö meghalt örökre az öt érdek
lők előtt. Hanem mi újság Iván itt K...ban 
mióta elhagytalak benneteket?

—• Nagybátyám . ..
— Péterdi Bálint . .  — vága közbe 

Gergely.
— Meghalt. Egyéb minden rendén van.
— Isten nyugoszsza szegényt, derék 

ember volt, kár vala még meghalnia.
— Hja, a halállal szövetségre nem lép

hetünk. Hanem várj be itt engem Gergely; 
nem sokára visszajövök.

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

Lépjünk — ha úgy tetszik — a csalá
di lak’ más részébe. Ama szobában női j 
munkákkal foglalkozva, ül egy gyászba öl
tözött hölgy, mellette kis fia játszik cse
vegve; a halványszép ifjú nőben Marira, 
Péterdi László’ nejére ismerhetünk. E pil
lanatban Iván lépett a szobába.

— Mi hír férjemről Iván ? nem vevél 
még róla semmi tudomást ekkorig? Iván 
habozni látszék.

— Szólj kérlek, hallottál-e róla vala
mit? hisz a szerető bátya’ sorsa téged J 
szinte úgy érdekel, mint engem.

— Annál inkább sújtja fejemet a sors’ 
kárhozatos csapása. Oh Mari, átkozott le
gyen még azon perez is, mellvben László 
az ősi lak’ küszöbén átlépett!— mért nem 
kárhoztatott helyette inkább engem az ádáz 
végzet távozásra.

— Ember mi történt? szólj! — kérdé 
a nő feszült figyelemmel.

— Mi mindketten szerencsétlenek va- i
gyünk Mari.

— Iván te rettenetes vagy, üdvödre 
kérlek, légy könyörülő irántam, ne kínozz!
— szólj mi történt?! — kérdé a nő szo
rongva.

— Szegény teremtés! — ám legyen, 
ha kívánod, tudom megtörik életerőd hí
rem’ súlya alatt. László . .

— Férjem?! ..
— Meghalt.
— Meghalt?! — kiálta a nő kétség- 

beesetten, s mint tört liljom hanyatlott el.
— Segítség! — kiálta Iván, s kiáltá

sára Gergely rohant a szobába. Az anyja 
mellett játszó gyermek látva ezeket, elkez
dő keservesen sírni. A nő a körötte levők’ 
segélyével nem sokára eszméletre jött.

— Nem .. az nem lehet . .  tördelő a 
szép hölgy — ö nem halhatott meg, csak 
ámítani akarsz, oh mondd Iván, hogy csak 
ámítani, ijeszteni akartál . .

Iván szótlanul, egybefont karokkal állt
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előtte, s végszavaira arczát figyelineztetö- 
leg Gergely felé fordítá.

— Ki vagy te, szerencsétlenség’ hír
nöke? szólj, él-e még férjem, láthatom-e 
még öt ez életben? — szóla a nö olly kö- 
nyörre indító hangon, mintha férje’ életét 
akarná annak ajkiról elesdeni.

— Férjed, asszonyom, meghalt — szó
lott Gergely komoran, s Iván’ intésére el- 
hagyá a szobát.

— Való tehát csakugyan! nem látan- 
dom többé öt a legnemesebb férfiút! kinek 
éltéért örömmel adandám enmagamét; nem 
hallom többé szives szavait, mellyek a leg
bizalmatlanabb kebel’ jegét is képesek va- 
lának felolvasztani; nem szívhatom szemei
ből a megelégedés’ égi gyönyörét, nem do
boghat többé keblem legnemesebb érzel
meket rejtő férfias keblén. — Vége min
dennek ! oh Isten, te érdemem fölött suj- 
tolsz . .  Csöndes zokogás fojtá el a nö’ sza
vait. — Sírj gyermekem — folytatá ismét 
— sírj, hisz a legjobb, legnemesebb, atyát 
vesztéd el, ki fog téged úgy szeretni, mint 
ö szeretett? ki ovandja meg gyönge élte
det a sors’ viharai ellen úgy, mint ö ovan- 
dá azt meg ? ki kapcsol téged olly tiszta, 
földöntúli szeretettel keblére, miilyennel 
atyád tévé azt? — oh gyermekem, legár
vább vagy te a széles világon; de könyei- 
det kiszárítandja arczod’ vidor mosolya, 
szived nem fogja érzeni a veszteséget, 
míg anyádé a fájdalom miatt megreped . . .  
A nö’ szemei elhomályosultak, térdei inog
ni kezdtek, s az áléivá lerogyót az odaug
rott Iván’ karjai fogák fel, ki a kedvező 
pillanat’ hatalmától elragadtatva, a har
madfél év óta nélkülözött s jelenleg kár
hozaton vásárlott iidvezületet remegve, s 
először szivá a bájos hölgy’ ajkiról.

y.
K. . .  felé vivő országúton egy ván

dor mendegélt. Termetes tagjait kopott por
lepte fekete nadrág s kék dolmány fedé, 
e fölé köpenyszerü megyszin felöltöny volt 
mentekint félvállra vetve, fején gömbölyű 
karimás lapos tetejű kalap ült, a hőség el

len védelmileg szemre csapva. A vándor 
nap barnította arczának bal részén mély 
kardvágás’ beforrt helye látszott; kezében 
hosszú rézfokost tartott.

Lassú, vontatott menéséből Ítélve, fá
radtnak kellett lennie. Mellette kocsi ro
bog most el, mellyet a vándor perezre meg
állít.

— Hova atyafi?
— K .. ba — szól a kocsiban ülő bar

na férfiú.
— Nem venne föl kocsijára engem is 

kegyelmed? lábaim már szinte roskadoz
nak a hosszas gyaloglás alatt.

— Szívesen biz én, csak tessék, ül
jön fel. (Folytattat.)

SZATHMÁRY PÁL.

SZE RETTELEK .
Szerettelek. Kimondnom jól esik.
— Tagadva, tán szivem repedne m eg ; —  
Az elvirult boldogság’ romjain 
Hervadt virág e szó : szerettelek.

De oh, ha szívkedvünkre sír borult,
És eltemettük keblünk’ vágyait:
Nem kedves-ó a kis kereszt s halom,
Mik elfödék üdvünk halottait? . . .

Emléked’ én szivembe foglalom,
Egy néma kép lesz az szivem’ falán ;
Rá festem a hűség’ hajnaltüzét,
S leáldoztát hűtlenség' alkonyán.

Rá festelek, mint voltál angyalom,
Arczod havába rózsaszált ve tek ;
Szemed’ tüzét az égről lesem el,
És színt hajadhoz éjféltöl veszek.

S rá festem ajkaid’ rubintüzét,
Szemed fölött a bársony íveket;
A hűtlenül vert szívnek halmait,
S aláírom hazug szerelmedet.

E képpel alszom s járok útamon,
E kép leszen szívkriptám' czímere.
Ki nyugszik ott ? e czímer mondja meg ;
S ki vérzik érte ? —  szóland szüm ere.

BEÖTHY ZS1GMOND.

— *
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A VÉDEGYLET MINT PÁRTA RABLÓ .
II. Szakasz.

M e l l y b e i i  e l ő a d n i i k  a  b u d a p e s t i  v é d e g y l e t i  b á l ,  m e l 

l é k e s  r é s z l e t e i v e l , e g y  k i s  s z e r e l e m ,  e g y  k i s  f ő f á j á s  

s tb .  k í s é r e t é b e n .

(Folytatás.)

erkesi felvont figyelemmel 
hallgatta e reá nézve érde
kes családi rajzot; a sze
rencsétlenség által megvál
tozott lányka jellemzésé
ben mint felmutatott tükör
ben önmagát látta, s ha 

 ̂első látásakor meglepte a 
lyányka’ szépsége , most körülményei' megis
merése után regényszerü vonzódást érzett keb
lében iránta, kit balvégzete mintegy pályatár
sává tön; ds a keletkező szerelemmel egyszers
mind a féltés’ kígyója is elfoglaló helyét szivé
ben , — az orvos’ dicsérő s meleg szavai töb
bet jelentének elölte puszta felebaráti szere
tetnél.

A szép számú vendégkoszoru csaknem 
megtolté már az elég tágas termet, s a kit Ber
kest olly nyugtalanul várt, még sem érkezett 
meg , — szemei elfordítlanul az ajtóra voltak 
függesztve.

Völgyi Máli ekkor lépett be a terembe 
atyja s nénje karján ; a báli vendégek’ szemei 
élénk vágygyal fordultak feléje, mert kevéssel 
azelőtt zavart hírek szárnyaltak rögtöni beteg
ségéről, mellyel ki egy ki más kútfőből magya
rázott, a mint titkos irigye vagy imádója volt.

Szép volt Amália, még azon anyácskák is 
megvallották ezt maguknak, kik eladó lánykáik 
mellett ez idegen szépséget titkon az irigység' 
szemüvegén méregették; s mennyivel szebb 
volt Berkesi előtt, ki a belépőt a keletkező 
szerelem nagyító üvegén nézte; a sötétkék 
ruha még emelé gyönyörű arczának fehérségét, 
mellyen az alig eltűnt betegség érdekesítő bájt 
hagyott vissza. Közeli ismerősek kérdezősköd
ve zsibongták körül; ekkor látta Berkesi, meny
nyi varázs s igézet rejlik csak egy rövid üd
vözlet. egy egyszerű meghajlásban is, ha azt 
azon művészi kerekdedség s kellem, e mellett 
keresetlen természetesség jellemzi, mellyre 
nem színpadi gyakorlat, vagy tánczmüvészi ok
tatás , hanem nemesebb társalgás , valami ben
ső művészi ösztön tanít.

Berkesi egy üres pádon, vele szemben 
foglalt helyet; figyelemmel lesve minden moz

dulatát, a mellette ülő orvos' beszédéből, ki 
a megye' jelenlegi szomorú helyzetéről nagy 
tűzzel értekezett — a mint későbben megvallot
t a , — egy igét sem hallott; mikor szemeink 
kedvelt látponton kéjelegnek , füleinknek rend
szerint kevés hasznát veszszük.

Figyelme' gyönyörű tárgyát sokan kérték 
fel tánczra, de hősünk’ nagy örömére mind
nyájan kosarat kaptak ; maga sem tudta miért 
örül ennek, elég az, hogy igen meg volt elé
gedve az elutasítással; ha rajta állott volna, 
talán egy kézlegyintéssel söprötte volna le e 
hívatlan tolakodókat a föld’ színéi öl.

A tánczrendben körmagyar következett; 
Málinak egy nem könnyen elutasítható hódoló
ja, a többszöri kosáradás miatt el nem csüg
gedve újólag tánczra kérte föl ; Máli kérdöleg 
atyjára, majd nénjére tekintett, ezek az or
vosra hivatkoztak , ki némi ellenzés után meg
egyezését adta, miután a lányka' esengő sze
meiből nagy vigyázását kiolvasta ; mellyik 
lányka ne szeretne tánczolni, kivált ha olly 
szépen, olly igézőleg tánczol, mint Völgyi 
Máli.

Berkesi élénk vágygyal figvelmezett a tán- 
czosakra; de ő csak egyet látott, a többiek 
egészen elsemmisüllek az egy mellett, s nem 
ok nélkül; Máli’tánczán annyi könnyűség, annyi 
negély nélküli természetesség, e mellett mű
vészi kerekdedség ömölt el, annyira uralkodott 
minden lépésén, mintha minden mozdulatát egy 
Phidias vagy Canova’ müvészvésüje adná át az 
utóvilágnak.

Ábrándjából egy szendén sipító hang éb
resztései, — Sásasinét látta maga előtt. Köl
tői fellengéséböl le volt rántva , kivált miután 
ez mellette helyet foglalva , bőbeszédűsége’ e- 
gész özönével elárasztó.

Mindenek előtt tréfásan szemére veté teg
napi házi gazdájának , egyszersmind rokonának, 
hogy tegnapi vendégeit a terembe lépte óta 
észre sem látszott venni; azután azon bölcs 
tanácscsal lépett föl, hogy fiatal embernek 
nem szép a táncztól elvonulni; harmadszor fi- 
gyelmezteté leányára, ki épen előttük lejtett, 
ha ugyan őzi ugrándozásokat s szemfárasztó 
szökdécseléseket lejtésnek lehet nevezni.

Berkesi figyelmetlenül—minthogy egészen 
más eszmékkel volt agya eltelve,—némi ment
séget hozott föl, t. i hogy a bálba későn jött, 
azután pedig a nagy tolongásban nem akad
hatott új rokonira, tánczolni pedig, miután több 
évek ói a egészen kijött gyakorlatából, nem szán
dékozik Emilia kisasszony tánczát megdicsér
te , és ezt joggal tehette, ha ugyan ollyat meg
dicsérhetünk, kinek tánczát még nem láttuk.

Emilia kisasszony ha nem elégített is ki 
2
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minden művészi igényt, de ezen tekintetben 
még tánczosa túltett rajta. Egy magas fiatal 
ember volt ez, semmit nem jelentő arczéllel; 
lábaival igenigen mostohán bánt. a legkímélet
lenebbül hányta vetette azokat, mint egy fa
natizált schaker; arcza sötét volt mint zivata
ros é j , fogait csikorgatta , eltorzított vonásai
ból azt lehetett következtetni, hogy valami bor
zasztó , talán épen Fieschiféle elhatározáson 
tépelődik ; a táncz . a mint szélmalmot is el
hajtható szuszogásából látszott, nagyon terhé
re esett; a jámbor’ bölcsőjére aligha mosoly
gott Terpsichore kisasszony. Az orvostól tudá 
meg későbben Berkesi azt is , hogy ezen genialis 
alak egy ideig Sásasiéknál volt, fiuk’ nevelője, 
de mintegy félévvel ezelőtt, viszonyt sejdítvén 
a szülék köztes Emilia kisasszony között, szép 
csöndesen elbocsátották az igénytelen szívhó
dítót. Hja! a szerelem nem gondol ranggal, 
szépséggel annyival kevesbbé, mert Emíliának 
még ez ideig nem igen volt alkalma válogathat
ni az imádókban, illvenkor pedig félre teszszük 
a finnyásságot s válogatást.

A körmagyarnak vége lett. A boldog anya 
bizonyos nemével a büszkeségnek tekintett 
mellette helyt foglaló leányára. — Mellvik anya 
nem tartja leányát legszebb , legbájosabb , leg
neveltebbnek, legjobb tánczosnak ! — ezt hát 
neki is meg lehet engedni.

— Most kevés ideig nem szabad senkivel 
tánczolnod Milikém, mond lánya’ haján valamit 
igazítva, már igen sokat tánczoltál, meg talál 
ártani.

— Hiszen még csak egyet tánczoltam, 
— felelt Emilia egész szendeséggel.

Sásasiné kiesett sodrából e nem várt fe
leletre , s egy megsemmisítő tekintetet vetett 
leányára, melly Berkesi’ figyelmét a gyöngéd 
anya’ minden ügyekezete’ ellenére sem kérő
ié el.

Hogy akar kijátszani a kis hamis , mond 
Berkesi felé fordulva a szerető anya, pedig 
figyelemmel tartottam, hogy alig volt egy percz- 
nyi pihenése. Ő minden tánczmulatságban igy 
van, alig tud kitérni a sok tánczra kérő elől, 
ha csak magam közbe nem jövök, mint most 
is. mert Milim fáradhatlan tánczosné, s igy 
kész veszélybe rohanna.

Berkesi mélyen hallgatott, pedig látta, 
hogy a veszély Emilia kisasszonyra nézve épen 
nem félelmes , mert a tánczosok még aggódóbb 
gonddal őrizték egésségét, mint a szerető a- 
nva, úgy annyira, hogy a gyermekét féltő anya 
közbejövetele épen fölöslegessé vált.

A körmagyart keringő követte , ettől ne
hezen búcsúzik el a magyar, pedig mint szen
vedélyes gazdálkodó tudhatja, hogy a kerin
gés a juhoknál is veszedelmes nyavalya; szó a

j mi szó , kár ts volna azt elhagyni, a mi a ma
gyart legjobban jellemzi; avvagy nem ez jel
képezi-e haladását ? midőn iparkodása mellett 
is azon veszi észre, hogy ismét ott van a hon
nan kiindult. Keringő for ever! ez legyen jel
szavunk. Ez az igazi villitánCz, melly minden 
farsang’ alkalmával annyi lélekkel szaporítja a 
mennyeknek országát. Emilia kisasszony imá
dójával elemében volt, folhevülésükben vagy 
két párt elgázoltattak, kik közöl az egvik pár 
jól megfeküdte a padlazatot.

Egy csinos könnyű lányka , a vilii táncz' 
végével, egy lelkes, aggszerüen szép arczu if
jú férfit németül szólított meg Berkesihez kö
zel , úgy hogy minden szavukat érthette.

— Teréz, mondá a megszólított halkkal, az 
Istenre kérlek, magyarul beszélj, különben 
azt gondolják polgárrendü vagy.

— Mit mondasz ? rebegé a lyányka tiszta 
magyarsággal.

— Itt csak egynéhány bevándorlóit sváb 
mesterember beszél németül, kik közé szá
mítanak téged is, ha németül beszélsz.

— Te csak ingerkedni akarsz velem, de 
tréfád igen rósz időben s helyen kívül válasz- 
tád , mond a lyányka felindulva.

— Legkisebb kedvem sincs tréfálni, mond 
az ifjú komolyan, itt az urhölgyek egyedül s 
kizárólag magyarul beszélnek, a mit igen ter
mészetesnek fogsz találni egy magyar születé
sű hölgynél.

— Hallatlan dolog! rekeszté be a lyány
ka a beszédet, s egy barátnéjával ellejtett. — 
Azóta mindig magyarul beszél, nehogy polgár- 
rendűnek tartsák.

Berkesi óhajtotta tudni az ifjú' nevét, ki 
a lyányka’ hiúsága' felbizgatása által azt kö
telességére illy egyszerűen visszatérítette.

Báró Erdélyi Kálmán, s a lyányka b. Erdé
lyi Teréz unokatestvérek. Berkesi sok szépet 
hallott az alig 26 éves férfiúról.— Az ország- 
gyűlésen az ellenzék’ egyik jeles tagja, ki nem 
csak szóval hanem tettel is barátja a haladási 
elvek’ életbeléptelésének.

A keringőt követte csárdás kezdetekor 
Sasasiné eltiltotta lyányát a tán ez ló i, kivévén 
ha Berkesi ur szives lenne tánczra felszólítani, 
mert ezeB esetben örömmel adja megegyezését.

Az érdeklett nem kis zavarban volt e kü
lönös megjegyzésre; az illendőség’ nyilvános 
megsértése nélkül el nem háríthatá magáról e 
lekötelező felszólítást, mellvbe olly hibáján ki

s ü l j ö n ,  mint Pilatus a credóba. Szörnyű re- 
! signatióval, mintegy mozgonyszerüleg nyújtot
ta kezét a felajánlott tánezosnénak. A czélját 
ért anya szerfölött örült, mert mint széles ta- 

I pasztalásu nő gyakran észre vette, hogy táncz
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közben a szerelem' kis Istene nem egy szoros 
Ölelésü párnál keringőzött a szivekbe.

Berkesi életében kevés lépését bánt úgy 
meg, mint e táncz’ rögtönzését; Kinizsi nem 
izzadt meg jobban a kenyérmezei tánczban, mint 
ö jelenleg; borzasztó öszhangzatlanság volt lé
péseikben , ha Berkesi egyszerűen akará for
gatni, tánczosnéja rémítő virtuosítással szök
décselt, ha viszont ő akarta sebesebben forgat
ni , amaz malomkő könnyűséggel sulyosult rája. 
Borzasztóan izzadt e hálátlan munka alatt; a 
mint későbben megvallá, Szapári druszája he
lyett ennyi erővel, két véka búza alá való föl
det bizonyosan kiszántott volna. A verejték om
lott homlokáról, átkozni kezdé a táncz’ feltalá
lóját , kétségbeesésében már mi szörnyű tetten 
törte fejét, mig végre ez iszonyú robotolásnak 
vége Ion s ő egész elerőtlenedve tántorgott 
helyére.

Sásasiné , mint éleslátásu nő néhány órai 
szemmeltartás után észrevette, hogy gondola
tában kijelelt veje' érdekes fekete szemei nem 
leányán, hanem egy más szép tárgyon kalandoz
tak; későbben azt is észrevette,— illyenek' 
kifürkészésében a nők igen jó tapintattal bír
nak— hogy ez a folytonos figyelem’tárgya nem 
más, mint Völgyi Mali. Ezen váratlan ered
ményre föltétele s óhajtása lenge kártyavára 
ingadozni kezdett; de ö nem tartozott azok kö
zé , kik föltételeiktől az első sikereden kísérlet 
után elállanak; elhatározta magában, hogy a 
küzdtért csak akkor engedi át irigyelt ellené
nek, ha már minden illy esetekben hallomás
ból, tapasztalásból, természeti ösztönből me
rített taktikái sükeretlenek lesznek.

Mindenekelőtt az ellen’ gyönge oldalát ü- 
gyekezetl kikémlelni^ hogy ezen részen intéz
hesse megtámadását. Először is színlett egy
kedvűséggel kérdést intézett Berkesihez : isme
ri-e Völgyi Málit ?

Berkesi’ képe lángba borult e váratlan kér
désre , s olly zavarba jö t t , mint egy első sze
relmi ábrándjain meglepett lyány ; úgy tetszett 
neki, mintha e nő’ éles tekintete szivéből ol
vasta volna ki benső küzdését, gondolatai'me
netelét, s keletkező szerelmét. Fájt illy hide
gen rántatni le költői föllengéséből, melly ad
dig boldogít leginkább, mig avallan kéz nem 
tépi föl elrejtettnek vélt zárait. A kérdés vá
ratlansága mellett is csakhamar rendbe szedte 
magát, s egyenes felelet helyett elbeszélé rö
viden utikalandját.

A világlátott nő figyelmét nem kerülte el 
a sötét elpirulás; több körülmények is járul
ván hozzá , gyanúja bizonyossággá ért, hogy 
Berkesi épen nem hideg szemmel tekint az iri
gyelt lyányra. Ennélfogva védő állásából kikel
ve , támadólag intézte táborozását, minek már
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nem egyszer tapasztalta sükerét. Mali épen ek
kor lejtett el elöltük a frgmczia négyesben.

— Nem roszul lánczol, — mond Sásasiné 
utána nézve, — pedig bizony az idő tőle is el
járt; de én nem is tudom hogy van, némelly 
lyány nagyon ért hozzá , miként lehet az eljárt 
esztendők nyomait elsimítani; most sem néz 
ki roszul, hátha még ezelőtt 10—15 évvel lát
ta volna, akkor valóban a legszebb lyány volt 
a Bánátban; de hiába, az idő senkire sem vá
rakozik. Nem hinné kegyed, ha mondom, hogy 
szinte velem egykorú, gyakran voltam lyány 
koromban házuknál. — Emíliámnak csaknem 
lyánya lehetne.

Berkesi szótlan bámult a beszédes nőre, 
pedig különben a bámulás épen nem tartozott 
gyöngéi közé; nem tudta, hogy jól hall-e, vagy 
pedig csak álmodik.

— Ifjúsága’ virágában,— folytatá tábla- 
biróné asszony kávénénikei őszinteséggel, — 
mig szépségében , s mig apja’ gazdagságában 
tartott, mint méhek a virágot zsibongták körül 
a hódolók, ekkor szerencséjét tehette volna a 
gőgös teremtés, de jobb szeretett sokaknak, 
mint egynek tetszeni; — szörnyűség igazán, 
mennyi rósz hírek szárnyaltak felőle ! mert a 
kisasszonyka bízva gazdagságában s múló szép
ségében , jó hírével, s becsületével semmit nem 
gondolt. Apja ezalatt bukott meg, lyánya’ té
kozlása s fényűzése miatt; a hódolók egyen- 
kint távozni kezdtek a fonnyadni kezdő virág
tó l; most a fényűzéssel kénytelen alább hagy
ni, mert nincs ezen kis pusztai részen kívül e- 
gyebük, ez is, a mint férjemtől hallom, adós
sággal van megterhelve; még akkor jut ki a 
büszke lyánynak, ha ez is a zsidók’ kezére jut. 
Úgy kell neki, most már a kérők sem alkal
matlankodnak , mert a ki nagyravágyását s 
büszkeségét ismeri, a mennyire látja annyira 
kerüli; csak attól tartok, hogy valami ismeret
lent kerít hálójába, no az ugyan megégne vele 
a jámbor , mert koros hajadoni szeszélyeivel, 
szenvedhetlen természetével, minélelőbb sírba 
fektetné férjét.

Berkesi’ keble follázzadt e kikeresett kí
gyói rágalomra, mellynek czélja s iránya azon
ban titok volt előtte; nem foghatta meg miként 
rejthet női kebel ennyi rágalommérget, melly 
e mellett még csak valószínűséggel sem bírt 
— a lyányka’ idejét tekintve , — a többire néz
ve pedig világosan kitetszett, hogy a tisztes 
matróna igen vastag ecsetet használt az árnyé
kolásban. Egyébiránt az egészre természetesen 
egy szó megjegyzést sem tett.

Sásasiné észre vette a méreg’ hatását, mit 
a baj’ nagyságához képest, jó nagy adagban 
használt: látta a zavart, melly az igényelt vő’ 
kedélyén lázongott, most elégnek tartott eny-
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nyit. Némileg azonban ki akará magát menteni 
a rágalom' vádja alól.

— Ne gondolja uram öcsém, hogy eze
ket rágalmazási vágyból tettem, Isten mentsen 
meg , ez épen nem szokásom , még az ember
szólót is gyűlölöm ; nem is hoztam volna eze
ket föl, ha meg nem lettem volna győződve 
a felől, hogy ezeket csak úgy, sőt nálamnál is 
jobban tudja.

Berkesi épen felelni akart, a mint az öreg 
Völgyi derült arczczal, váratlanul eléjük lép. 
Nyájasan üdvözölve kérdezé, micsoda szép 
tárgygyal mulatják magokat.

Sásasiné zavarba jött ezen véletlen meg
lepetésre , de ez csak néhány másodperczig 
tartott, s női ügyességgel csakhamar rendbe 
szedé magát.

Epen Málikáró! beszéltünk Berkesi öcsém
mel, dicsértük gyönyörű tánczát, s különösen 
engem öltözete lep meg minden alkalommal, 
mellyben egyszerűség mellett annyi ízlést pá
rosít; irigységgel bár, mond lekötelező mo- 
solylyal, meg kell vallanom, hogy utánozhatlan 
kellem s grácziával öltözik, mit egyikünk sem 
tud eltanulni.

Az öreg ur udvariasan hajlá meg magát 
gyermeke magasztalására. Ö úgy vette a dol
got a mint volt, női roszul választott hízelgés
nek, mellyröl tudta, hogy a Ivánvos anyánál 
nem szívből jő. Berkesi azonban az egészet nem 
tudta összeköttetésbe hozni , nem foghatta meg, 
mikép lehet egy lyánykát porig lealázni, s u- 
gvanazon pillanatban felmagasztalni. Azon gon
dolatra jött végre. hogy talán most az a szo
kás: hátmögött valakit lerágalmazni, szemében 
pedig megdicsérni. Előtte egyelőre e divat igen 
különösnek tetszett Ezzel azonban csak világ
ban járatlanságát árulta el.

Hogy a szépszámú vendégkoszoru a táncz- 
vigalommal megelégedetten hagyta el a tere
met, alig szükség említenem.

III. Szakasz.
M in d e n  v í g j á t é k n a k  s z e r e l e m  a  k e z d e t e ,  h á z a s s á g  a

r é g e , — s i t t  k e z d ő d i k  a  s z o m o r ú  j á t é k .

Egészen megvilágosodott, a mint a táncz- 
mulatságnak vége lön. Berkesi, Völgyi' meghí
vására . ismét útba ejté a pusztai lakot, melly 
most előtte sokkal több érdekkel bírt.

Közel Kalandoshoz egy négy előfogatos 
lótól vont bárkával találkoztak, bakján zsino- 
ros hajdú szendergett, bent a bárkában egy 
roppant, béresnek termett sas orrú ur dohány
zóit, török pasai kényelemmel. Berkesi nevét 
óhajtotta tudni.

Ez azon dicső férfiú , felele Völgyi ur ha
mis mosolylyal, kit másfél évi érdemeiért a 
múlt hónapban megkoszorúztak. Előadá körül

ményesen nevét, hivatalát, a megkoszorúzás’ 
részleteivel együtt. Elvégezve ismertetését olly 
édesdeden kaczagott, hogy szemei könybeláb- 
badtak.

Berkesi összevonta komor szeműidét, kü
lönben sima homloka méllv ránczokat veteti. 
Ez volt jele haragjának, elégedetlenségének.

— Kár volt a jámbornak négy századdal 
előbb nem születni, igen oda illett volna török 
pasának azon hálás korban , midőn a jutalmat 
selyem zsinórral mérték, — mond Berkesi rö
vid szünet után.

Az öreg ur' felelete egy újra kezdett ne
vetés volt, őt mulattatá az ifjú ember' békéte- 
len haragkitörése. Illy hangulat közt értek el 
a pusztai lakra.

Völgyi ur, egyszerű mezei lakának — 3 
mint maga nevezé — belső osztályát mutatá föl 
vendégének, melly mindössze ö t , hat szobá
ból állott, de ezek olly kényelemmel vagy job
ban mondva pazar fényűzéssel voltak bútorozva , 
melly illy helyen s illy váratlanul, meglepte a 
nézőt, s melly kiáltólag bizonyságot tön a lak" 
ura' hajdani gazdagságáról s fényéről. Az elég 
térés ebédlő' közepén labdányasztal állott, 
ébenfa mozaikozással, körül divánok, kereve- 
tek, nappali nyugágyak állottak, a falakat a- 
czélmetszetek borítók. Néhány magyarországi 
várrom, a Rajnatáj’ szebb vidékei, Paris, Lon
don legújabb térképei tették a festmények s 
rajzok’ nagyobb részét. Völgyi lakszobája' kö
zepén halom forma pamlag állott, gazdag vö
rös török szövetből, falairól néhány gazdag 
rámáju olajfestésü családi képek mosolyogtak 
alá. Szeretett neje' képe ritka fátyollal volt el
leplezve, de a bájos arcz' vonásai kisugárzot
tak alóla, mint nap a vékony ködön keresztül; 
másik felöl szorosan egymás mellett fia s lyá
nya arczképe állott, élethün találva, irószek- 
rénye fölött a jelesb országgyűlési követek' a- 
rany rámás képei függőitek; könyvszekrénye 
a legválogatottabb könyvekkel volt telve, melly- 
ről azt jegyzé meg, hogy egészen fia tulajdona.

Ezután kül gazdálkodását mutatá föl; gaz
dasági épületei a legjobb karban valónak, szar
vasmarhái , lovai s juhai a legválogatottabb fa
jokból választvák. Berkesi csodálkozott a szép 
renden s jó gazdálkodáson , mellyel itt látott, 
miután Sásasiné, s némileg az orvos’ beszéde 
után is egészen mást várt. Érdemlelt dicsére
tekkel magasztaló a látottakat, mire Völgyi rö
viden azt feleié, hogy ez öt legkevesbbé sem 
illeti, mert három év óta egészen — most Pá- 
risban mulató —- fiának adta át a gazdálkodást.

A házi kisasszony' szobája még inkább 
meglepé, mint az eddig látottak. Gazdagon a- 
ranyozott zongora állott egyik szögletében; egy 
délre nyíló ablaknál virágtartó állványon né
hány virágzó Camélia pompázott; zöld meny-
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nyezetes ágyával szemben anyja’ szelíden bá
jos képe sugárzott; zöld nehéz atlacz díván, 
fehér virággal, illyen szinti székek, ablak- s 
ajtófüggönyök, tükör, üveges ruhaszekrény, 
ágyával szemben öllözékasztalkája fehér függö
nyökkel, fejezé be a szoba’ bútorzatát, — egy 
ablak melletti kis asztalkán egy munkában levő 
gyönyörű vadásztáska várt a művészi kezekre. 
Szobáival ellentétben annyi kényelmet, rendet

s tisztaságot, a legkisebb részletig, talált itt 
Berkesi, mi egy nőtlen férfi’ figyelmét egészen 
kikerüli. Szivében mondhatlan kedves zsibon- 
gást érzett, midőn a szép lyány' szobájában, 
hozzá közel helyet fogott,— a jelenben boldog
nak a szép jövőn csapongóit képzete. A nap 
nagyobb részét Máli' szobájában tölté e l , olly 
megelégedetten és boldogul, miről nőtlen szo
bájában nem is álmodott. PITYEFOKI.

(Vége jövőre.)

Bizonyos városi tör
vényszék , túlságos eszé- 
lyesség — igazságosság — 
és gyorsaságbani verseny 

miatt felfüggesztetvén, 
helyette más czélszerübb 
törvényszék lön összeál
lítva.

BVCSUHANGOK.
I.

Ne m e n j n e  m enj! . .  én megválni félek. 
Megszakad majd bennem szív és lélek. 
Nem bócsátlak ! . .  hogy maradjak árván , 
Bánatoknak éjjelébe járván ?

Mintha volnál Indiák’ hajéja,
Drága kincs' és gyöngyök’ hordozója ,
— Melly olly féltve száll hullámutára... 
Kebleden van egy Üdvösség' ára.

Gyöngy s aranyként ott első szerelmem. 
Őrizd meg jó l! . .  Koldussá kell lennem, 
A hajót ha hűtlenség’ hulláma 
Elsodorván — örvénysírt találna.

II.

Ha majdan látsz szép zöld m ezöt: 
Emlékezz rám , szerelmesem...
Reményem is szép zöld mező,
És ott v iru l, hű kebleden.

Ha látsz piros virágokat:
Emlékezz rám , kedves leány. . . .
Piros virágként ég e szív,
Mint rózsa Hóreb' oldalán.

Ha látsz fehér galambokat 
A zöld mezőn, forrásvizén:

:i

KORUNK ’ M ETAM O RPH O SíSAI.w



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

—  474 —
Emlékezz rám. . .  oh általad 
Hitem fehérebbé leszen.

Ha látsz majd sziklabérczeket:
Emlékezz rám . . .  ez ifjú szív 
Állandó , mint a szírt’ köve,
S érted vészszel daczolva vív.

S ha ott a sziklaormokon 
Látsz úszni barna felleget:
Emlékezz, emlékezz reám.. . .
A bánat az szivem felett.

URHÁZY.

— S S T I SS2IÄL3.

yarunk nagyon esőtlen , 
kedves olvasónő, s annak 
következésében termésünk 
kétséges. Alig van vidék 
széles magyar honunkban, 
melly ne érezné a tartós 
szárazság’ átkait. Mezők 

elsárgultak, erdők fanyalognak, s a virágok 
sem illatoznak úgy. Boldog, ki lartósb virá
gokról gondoskodik s a hálakonyük’ nedvivei 
Öntözi azokat. Illy nemesb kedély' szívvirágá
val kezdjük meg heti szemlénk’ tarka füzérét, 
midőn félséges fejdelmünknek, áldásdúsan ural
kodó V. Ferdinándunknak azon királyi kegyéről 
— nagy hálával— emlékezünk: miszerint ő k. 
felsége a pesti gyermekkórház alaptőkéjének 
szaporítására 7500 vforintokkal járulni kegyes
kedett. Illy nemes tettek’ bőségében fénylik 
annyira királyunk’ koronája, s Magyarhon kü
lönösen egy idő óta mintha logkedvesb gyer
mekévé lett legyen a kozatvának , annyira ve
tekednek irántai nagylelkűségben az uralkodó 
ház’ majd minden tagjai.

— Mig azonban országunk koronás fej- 
delme a könvör’ legdrágább gyöngyeit fűzi fény
koronája körül, hogy áldott életű lehessen itt 
a földön, uralkodó Egyházunk tiarás főnöke, a 
szelíd és eszélyes kormányáról dicsőséges 
XVI. G e r g e l y  Pápa (f. h. 1-ső napján reg
geli 9/2 ór.) egy jobb — egy áldottabb világba 
költözött. A saját statusa és az egész közön
séges Egyház fölött olly huzamos évekig őr
ködött 81 éves főpap rövid ideig tartó beteg
ség után (a mellre szállott orbáncz következ
tében) mula ki. A bekövetkező új választás 
mindenesetre figyelmet gerjesztő.

— Az urnapi Istentiszteletek szokottnál 
nagyobb pompával tartatának ez idén váro
sainkban, mihez a gyönyörű nyári idő, különö
sen pedig a pesti polgári őrsereg'fényesb szám
ra szaporodása és dicséretes magatartása nem 
keveset járultak. Három rendbeli zenekarral

léptettek el nagy mise után a különböző osz
tályok , s a dallamok — mellyek a harczias ér- 
czekböl elharsogtak— majdnem kivétel nélkül 
nemzetiek voltának. Újabb tudósításaink szerint 
a bécsi úrmenet is kitünőleg pompás volt — s 
az egyetlenegy illyszerü ünnepély, melly máig 
is a régi századok’ vallásos fénypompájával di
csekszik.

— Nagy készületek történnek Ferencz 
császár’ emlékszobrának felfödése ünnepére , 
melly — mint tudatik — a császári lak’ szép 
piaczát diszítendi. Annyi meg annyi magyar 
király közöl — nyolcz század' lefolvta alatt — 
vájjon mellyiknek emlékével kérkedhetik a gőgös 
Hunnia ?

— Mondtuk minap, hogy a váczi vaspá
lya csak jövő hóban megnyitható. A dolgok tö
kéletesen rendbehozatván immár azé czélra le
küldött Zichy Ferencz ő mlga által : hamarabb 
is lehet vala ülni ez ünnepet, hahogy az Hiede
lem meg nem kívánná hogy egy illy nevezetes, 
honunk’ évkönyveiben új aerát nyitó, és olly 
dicső jövő’ lánczsorának első karikáját képző 
nemzeti ünnepet országunk' köztiszteletü Ná
dorának becses jelenléte is dicsőítse. Ő cs. k. 
fensége pedig jelennen sürgős dolgaiban Bécs- 
be utazott, s mielőtt ez ünnepben részt venne, 
aradmegyei kisjenői uradalmát lesz előbb meg
tekintendő. A magyarok’ Istene hordozza őt 
békében és hozza vissza szerencsésen.

— Azoknak, kik a városerdőbeni Bartlház 
csarnokában álló Lisztszobor’ derék művészé
nek Dosnay Károlvnak további kiképezésében 
részt venni akarnak, tudtul adjuk . hogy szer
kesztőségünk szívesen fogad el akár átalános , 
akár két három évig tartó évenkinti adakozáso
ka t , mellyek lehetővé tegyék fiatal és tehet
ségdús hazánkfiának külhonbani további kiké- 
peztetését. M. gr. Batthyány Kázmér — a szé
pet és nemzeti érdeküt buzgóan pártolni sze
rető honfi — magára vállalt egy aláírási ível, 
mellyet hogy a nemzeti érdekeket képviselő 
szerkesztőségek hasonlóul maguk körében meg
indítsanak, azokat collegialis tisztelettel föl
szólítjuk. Föl egyszersmind a nemzeti, pesti, ke
reskedelmi köröket, közhasznú Gyüldét s min
den más illyes fővárosi és vidéki közintézeteket, 
méltóztassanak e jeles ifjú szobrászt — tehet
ségűkhez képest hő buzgalommal — további 
kiképeztetése végett pártolásukba venni.

— A Spiegel és Ungar lapok szerkesztői, 
hihetőleg mindkét részrőli kenyéririgységböl tá
madt harczi viszonyukat közönséges nyílt há
borúvá változtatván , ezáltal csak mindenki’ ko
moly roszalását igényelhetik. A verő és vert 
had közötti viszályok' mibenlétét nem ismer
vén, az azok fölötti ítéletet az illető hatóságra 
bízzuk: fönn tartván magunknak a jogot ké
sőbbi véleményünkhez.



— A zöldben lakás mind inkább divattá 
kezd válni Budapesten, annyira hogy ismerünk 
egyéneket, kik tavaszutó elsőjétől fogva még 
oda nem hagyták árnyékos lombjaikat; vala
mint tulfelől van szerencsénk ollyanokat is is
merni— s azok közt különösen egy szerencsét
len szerkesztőt — ki május elsejétől fogva még 
nem érkezett egyetlen egy napot is zöldbeni 
szállásának vagyis a szép természetnek szen
telni.

— Zöldről lévén szó, nem lehet elhall
gatnunk azon furcsánál furcsább magyarságot, 
miszerint egyike a szép juhászné közelébeni 
igen csinosan és ajánlkozólag épített új lakok
nak (a Ferencz’halmán) e magyar-spanyol korcs 
nevet viseli, szép homlokára írott nagy betűk
kel: Cs en  di l i  a. Vájjon hol tanulta kereszte
lő a nyugati i l l a  ragot keleti magyar nyel
vünkbe olthatni? e 11 a i l l a  (latintól kölcsön
zött) spanyol, portugál! és olasz szóvég, mint 
Camarilla, Lazarilla , Campanella , Saltarella , 
Stradella , Sybilla stb. bizony sehogy sem illik 
ragul magyar szóhoz. Nem volna-e szebb — s 
mindenesetre magyarabb — Csendej (csendhely, 
csendhel, csendel-ből) magány, magányos, ma
gányka , pihenő, békelak, gondüző, kéjelgő, 
enyhely, enyhej vagy illy valami?

— A harmadik és utósó idei lóverseny
— mint eleve jelentők — mull szerdán ment 
véghez. A reggel hullott zápor jótevőleg elver
ve a port, kellemesbbé tette a futást és kocsi
zást. A Sándordíjért (100 arany értékű bilii- 
kom) gr. Andrássy Manó B á r s o n y  nevű 6 
évű paripája, s gr. Sándor' 5 évű sötétpej pa
ripája F a c t o t u m  oily szépen versenyeztek, 
hogy utóbbi csak egy lófej hoszszal nyert vala. 
E díjért két részben kelle futnia és nyernie Fa- 
ctotumnak. A 11-dik számú hazafidíjt (100 ar.)
— mellyért Csapody Pál' 3 évű sárga kanczá- 
ja I r i s ,  Czinderi László’ 4 évű barna kanczá- 
ja B o r d e a u x  1-a, Eszterházy Pál hg.' 5 éves 
sárga kanczája C o n f e d e r a t e ,  gr. Hunyady 
József 7 évű sárgája A g a t e ,  s Lichtenstein 
Alajos hgnek egy L a u d o n  és I s a b e l l a  tóli 
3 éves barna kanczája versenyeztek — Esz
terházy herczeg’ C o n f e d e r a t e  ja nyerte meg 
mindkétszer. A III-dik mintegy 380 aranyra 
rugó Batthyány-Hunyadvdíjt pedig Csernovics 
Péter urnák Trapball és Laurátóli 4 éves szög 
paripája Na g y - Ká r ó l  vítta k i, még pedig az 
idei gyep' két legkitűnőbb hősei az Eszterházy 
hg. Vad R ó z s á j a ,  és Hunyady gr.’ híres 
Al e r t j e  elöl; annál meglepőbb volt tehát — 
s mint általánosan mondják, csupán a lovagló’ 
hibás számításainak tulajdonítható — hogy u- 
gyanazon hősnek, ki Alertet s Wild-Rose-ot — 
idei gyepünk' kegyenczeit — megverte, egy 
különben magát elég szerényen hátra vonó D o-

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

m i n ó c s k a (csupán tulajdonosának ismeretes 
ügyes lovaglása által) ragadja el orra elől, ( s 
pedig annyi kényelemmel) a már bizonyos kon- 
czot. Értjük a IV-dik futásra kitett ostordíjt, 
mellyet mint ügyes lovaglásaérti érdemlett dia
daljelt vittel magával a rákosi gyepről, lóra ter
mett eldődeink' egyik legdaliásb utódja, gróf 
Sándor Móricz ur.

— A pozsoni lóversenyek— ha nem csa
latkozunk — őszelőben tartatnak a köpcsényi 
gyepen. E versenyzésnek évről évre több si
kere mutatkozik, s a Pozson körötti lótenyész
tés naponta láthatóbb haladással dicsekhetik. 
Sokat köszönhetni e lóversenyek körül gr. Zichy 
Manó urnák, ki nemcsak fáradhatlan buzgalom
mal működik ez ügy mellett, hanem egyszers
mind költséget és áldozatot sem kiméi, a ló
versenyek’ komoly oldalán kívül azoknak kel- 
lemesbítés által is mentői nagyobb és új ér
deket és emeltyűt szerezni, a tisztelt gróf’orosz
vári pompás kastélya fogadván be pazar ven- 
dégszivességgel (az egész lóverseny’ ideje a- 
lalt), miként a pozsoni, úgy a vidéki részvé
nyeseket és vendégül megjelent uraságokat s 
asszonyságokat. Fentartjuk magunknak ké
sőbb kornvülállásosb hirdetést adni e verse
nyekről.

— Feledők mondani, hogy a múlt szer
dai utósó lóverseny' estéjén nagy estebédi (a- 
láirásos) lakomát ültének a részvényes urak, 
nemzeti casinonk' nagy teremében. Több po
hárköszöntések között a lóversenyek' és casi- 
nók’ első alapítójáért, az annyi polgári érde
mekkel tetézett Széchenyi Istvánért, (ki e lako
mának is gazdája volt) a jelenvolt angol kö
vetért , kedves úri vendégünk Lichtenstein 
herczegért s több más lelkes hazafiakért ürül
tek poharak.

— S ezenkívül még egy nagy lakomának 
nyíltak meg e hét’ folytában a casino tágas 
termei. Pestmegye újonnan kinevezett érde
mes főispáni helytartója FÖldváry Gábor ur 
vendégelt meg beigtatása’ ünnepének alkalmá
val mintegy löt) személyt fényes ebéddel. Tár
nok, koronaőr, s több más főméltóságokon kí
vül sok előkelő urak , politikai jelentőségek, 
értelmességi vezérek, főhivatalnokok, tanácso
sok , megyei rendek és nagyszámú vidékiek 
vőnek részt ez ünnepélyben, mellyet két nem
zeti zenekar , számos franczia pezsgőpalacz- 
kok, és az ezekkel járó végnélküli toastok— 
a mlgos házi gazda által elköszöntolt—a király, 
nádor és uralkodóház' boldog életükért — han
gos éljenektöl kisért áldomások’ előre bocsátá
sa után, igen vidámmá és magyarossá fűsze
reztek . Hogy a derék főispáni helyettes űrért 
a legtöbb poharak üríttettek, magától értetik.

— Nemzeti irodalmunk' egyik szilárd aka-
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J 948 m.; nyersvas 360,555 m .; Öntött vas 
4.8,200 m.; kén 5102 m.; kőszén 362,728 m.
Az egésznek összes becse, beszámítva a ke- 
vesbbé jovedelmes ásványokat is , mint timsó , 
higany s tb , tesz 6,451, 573 ftot pengőben.

— A N e m z e t i  k é p c s a r n o k o t  ala
kító egyesület’ első közgyűlése nmltgu főpár
toló Ma j l á t h  György országbíró ő excja' 
elnöklete alatt számos részvényes tag jelenlé
tében f, é. junius’ 2 kán tartatott, mellyben 
több más tárgyon kívül: a) az eddig ideiglen 
működött igazgatóválasztmány további három 
évre megerősíttetvén , egyszersmind minden ed
digi intézkedései és javaiatai jóváhagyattak; — 
b) határoztatott, hogy jövendőre az igazgató- 
választmány' üléseiben hozandó rendelménvek’ 
érvényessége végett legalább hét tag' jelenlé
te kivántassék.— c) jelentetett, hogy az eddi
gi forgásba tétetett aláírási ivekből visszakül
detett 117 ív s más külön levelek mellett f. e. 
május 29-ig 681 részvény s 629 adomány u 
tán a pénztárba folyt jövedelem öszvege némi 
kamatokkal-együtt 8106 ft 14 krra , a költsé
geké pedig 308 ft 46 krra terjedett ezüst pénz
ben ; — d) határoztatott, hogy a Nemzeti kép
csarnokba fölveendő képek olly megkülönböz
tető jegyekkel láttassanak e l , mellyeken kitűn
jék , hogy a fe&tvény született magyar vagy 
honosodott művész' munkája. — Ez alkalommal 
újólag s ismételve folszólítlatnak a még künn 
levő aláírási ivek birtokosai, hogy azokat m i- 
n é l e l ö b b  visszaküldeni szíveskedjenek.

— Végül: mai műmelléklete a Honderű
nek írónőink egyik legkedveltebbikét, LEMOU- 
TON EMÍLIA kisasszonyt mutatja be — arcz- 
képben — olvasóinak. Szorosan tartózkodni kí
vánván minden, bármint érdemlett, hosszasb 
dicsérő szavaktól, nehogy a derék hölgy’ ismert 
szerénységet valamikép megsérteni látszas
sunk : nem kisértjük meg a még úgyis csak ke
véske tavasz’ virágiban gyönyörködött kedves 
hölgy írói pályájának bővebb megismertetését, 
s csak röviden mondjuk meg, mikép ritka te
hetség , hő tudományszeretettel s szorgalom
mal párulva eredményezék azon szép irodalmi 
sikert, mellyet a nagy közönség L. k. a.' ira
taiban már rég méltányolt. Jelenleg Shakspea- 
re müvei fordításának óriási feladata foglal- 
kodtatja a fiatal írónőt, kinek szivünkből kívá
nunk legrózsásabb , legfelhötlenebb hosszú é- 
letet!

NECROLOG.
A magyar írókar egyik legtudósb, leg- 

bokrosb érdemű veteránját veszté el. T. HOÍt- 
\AT ISTVÁN u r , a szépmüvészetek és böl
cselkedés doktora; a nemz. Muzeum melletti 
Széchenyi országos könyvtár ő re ; a m, kir. 
pesti főiskolában a magyar nyelv, irodalom és

tollvezetés nyilvános és rendes, s az okleve
les tudomány’ rendkívüli királyi tanítója; a bol- 
cselkedési kar másod öregbike, és több t. n. 
megye táblabirája folyó 1846-diki nyárelő 13- 
dikán reggeli 1 órakor, hosszasb súlyos beteg
ség után , munkás és mindenkép a Haza, a 
Nemzet dicsősége s dicsőítésére szentelt éle
tének 63-dik esztendejében, vízbetegségben 
elhunyt 1

A temetési gyászszertartás múlt hétfőn 
történt, a meghalt’ nagy érdemeihez mért leg- 
fényesb kísérettel. Az engesztelő szent miseál
dozatok holnapután 18-kán r. 9 órakor tartat
nak a leopoldvárosi szentegyházban.

Béke az elköltözött szellem’ pormaradvá- 
nyinak'.

L egú jab b .
Czélkuti Rudolf másod müve érkezék meg 

Romából ismét Budára nagys. Döbrentei Gábor 
kir. tanácsos úrhoz, ki junius’ 16-dikától fogva 
julius’ 4-dikéig örömest fog látni szállásán dél
előtti 10—12 óra között megnézni akarókat,' 
kik ezen , a Madonna mellképéről már ismert 
magyar művészünk iránt résztvevő figyelemmel 
viseltetnek. Kívánságát teljesíti ezzel barátjá
nak gr. Gyulai Lajos urnák, ki e müvet romai 
szobru gyűjteménye számára maga rendelte 
meg Romában 184*4 telén, s minekelötte Ma
rosnémetibe Hunyad vmegyébe vitetné, a ma
gyar művészet’ becsülöit óhajtja Budapesten 
bővebben megismertetni erdélyi földije’ talen
tumával s ajánlani azt hazafiui pártolásba. E 
szépmü, H e r a  vagy J u n o  állványa 4' 2" 
magassággal. Eszméjét vévé a művész, Homé
rosz Iliásza 14-d. könyvének ezen soraiból, 
mellyekben K ü p r i s z  vagy V e n u s ,  H é r á 
nak vagy J u n ó n a k a  bájövet adja által: 

Szólvaia s kebléből kivevé remekelve himedzett 
Siirge övét, mellyben minden kecs bájlata összUlt. 
Benn volt a szerelem, szeretők susogása, sóhajtás,
A csapodár kérés , melly még okos észt is elámít.
Ezt neki adtában igy szólogatott hízelegve:
Fogd e hímes övét, férkeztesd be kebeledbe.
Tenger igézete van , s teszi mit kényedre óhajtasz, 
Nem gyözelmtclenül térsz meg. Mondá vala Küprisz. 
Erre nevetni fakadt a nagy gomolyó szemű Héra, 
Mint felség, az övét mosolyogva dugá kebelébe.
És haza tért mostan Küprisz, Zeüsz isteni lyánya. 
Héra meg a nagy Olümp ormát sietelve hagyá el.

Szívesen kérünk minden t. ez. lapszerkesz- 
tőséget e híradásnak elsőbben következő szá
mában felvételére. Junius 14.1846.%

T H A L I A .

Nyárelő’ 5. F é r j  és  j e g y e s ,  vígj. 3 
flvb. Irta D e g r é  Al a j o s .  Lendvayné assz. 
jutalmául először. Múlt szemlénk rövid pár sor-
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ban elmondá véleményét e darab fölött, s le
gyen annyi elég felőle. Itt még csak az elő
adásról említjük meg , mikép az elég ügyekeze- 
tet tanúsító volt. A működök meglehetős kedv
vel mozogtak szerepeikben, s a mennyire a sze
repek meddősége engedé, azoknak némi színi 
életet adni törekvőnek. A ház szépen tele volt.

— 6. D on P a s q u a l e ,  víg opera 3 
flvb. Donizettitől.

— 7. Ma r i  e g y  a n y a  a n é p b ő l ,  
dr. 5 flvb. 1 előjátékkal. Írták Dennerv és 
Maillan.

— 8. B á n k b á n , dr. 5 flvb. Katona 
Józseftől.

— 9. H u n y a d y  L á s z l ó ,  nagyope
ra 4 flvb. Erkeltől, új szereposzlással bérszü
netben , huszonnegyedszer. Ezúttal három sze
rep jutott új kezekbe. A czímszerepet Wo l f  
ur éneklé. W. ur' erős oldalát a szorosabban 
lyrai teszi, kellemesen lágy hangja a szelíd, ol
vadó érzelmek daliására, epedékenv szerelmi 
dallamok visszaadására van alkotva: erösb, 
férfiasb , megrázóbb indulatokhoz hiányzik be
lőle az erő és szükséges kiterjedtség. Innen W. 
ur a legkedvesb Hunyady volt szerepének 
mindazon részében. melly kiválólag az e- 
pedve szeretőt tükrözi, Máriávali párdalai, va
lamint magánáriája az 1-ső felvonásban méltán 
lőnek többször megtapsolva; azonban szere
pének e r é l v e s b  részeiben is ki lehete is
mernünk az eszélyes, tehetségét ildomosán 
használni értő énekest. Különösen pedig sike
rült W. urnák a gyönyörű szerep melódiái 
szépségeit, mellyek az ezelőtti kezekben egé
szen elvesztek, a hallgató elölt kiemelni. Játé
ka mindvégig jeles volt, sok taps és kihívásban 
részesült, s kétségkívül minden elődeit ma
ga mögött hagvá mái szerepében is. R é s z 
i é r ur László királyt — hasonlókép először — 
igen csinosan . elég bátran s gonddal éneklé, 
hangja teljesb, mozgásai bátrabbak, eleveneb
bek , előadása melegebb volt szokottnál. — Új 
volt még ma estve C s i l l a g  Róza is , egy alig 
serdülő leányka, ki Mátyás’ szerepében első 
színi próbáját tévé. Hangja e kis Mátyásnak 
már is ritka erejű és kiterjedlségü, e mellett 
kellemes és — érzelmes. A ma esti fátyolozott
sága, remélni akarjuk, csak esetleges és mu- 
lékony fogott lenni. Ügyes tanítókéz sokat, 
igen sokat csinálhat belőle. A kis változtatás 
az 1-ső felvonásban igen czélszerü volt. A ház 
a bérszünet daczára is szépen megtelt.

Nyárelő’ 10. Egy m a g y a r  k i r á l y ,  
dr. 5 flvb. Hugo Károlytól. Czélszerü- rövidí
tésekkel ismételtetett s ismét igen kedvezően 
fogadtatott. Az előadás átalában jobbnak mond
ható az elsőnél, taps és kihívás elég.

— 11. Szünnap. —ÜY'.
----iAj ___________

m m
* A F e r e n c z-e mlé k’ f. junius 15-di- 

kén leendő ünnepélyes leleplezésének pro- 
grammja már ki van dolgozva Becsben. A cs. 
várbeli Amáliaudvarba, hol az emlék áll, csak 
belépti jegy mellett lehetend jutni, melly in
tézkedést a hely szűke és a rend érdeke kí
vánják. Az ünnepélyre váratnak nemcsak min 
den tagjai a cs. háznak, hanem még a porosz, 
bajor, szász és nápolyi királyok is. Emlékpén
zek is veretnek a vendégek számára , arany 
4 ,  ezüst 500, bronz 8.

* Egy Triestre nézve nagy fontosságú új 
vaspálya jövend nem sokára létre Jüterbock 
és Riesa közt, miáltal Berlinből legfölebb 12 
óra alatt Prágába juthatni. A lapok szerint, már 
csak a körül forog a kérdés,' vájjon ezen csak 
7 mföldnyi vonal Torgau várerősség közelében 
vitessék-e, mintegy fél mfdnyi eltéréssel, vagy 
egvenesen Riesának. Néhány hét alatt a kérdés 
eldöntetik, s a munka a következő új évben 
bevégzendő. Ezáltal a Lipcse feléi kerülés tel
jesen mellőzve lesz, s Triestböl Bécsen át Ber
lin és Hamburgba több órával korábban s ke
vesebb költséggel lehet majd eljutni.

* A nagy laguna-híd Velenczében, melly- 
nek alapköve 1841-ben tétetett le, 11,401 láb 
hosszú , s 9/2 1. széles; 222 íven nyugszik. 48 
hídoszlopai megannyi bástyák, álgyukkal föl
szerelhetek. A vízben levő kötömeg 15,000, a 
vizen fölüli 45.000 köb ölet tesz. Többnyire 
faragott kő s 21 millió téglából épült az egész 
sikerült építése 1,709,000 pengő fiba. Tervét 
Meduna készíté, bevégzé az építést Petich ne
vű építész.

x Dumas Sándor 20 kötetes új regényen 
dolgozik , mellvnek czime : Egy o r v o s ’ em
l é k l a p j a i .  A regény kezdődik M. Antoniette 
férjhezmenetelével, és a jelennel végződik, e- 
löször a Presse’ tárczájában fog megjelenni.

* A bécsi Musikzeitung számba veszi 
Haydn megjelent arczképeit: réz- és kőmetszet 
28, medail és emlékpénz 10, mellszobor és 
szobrocska 15 jelent meg; a ház. mellyben 
Haydn született, megjelent háromszor, mellyben 
meghalt, egyszer, síremléke háromszor.

* S z é p  t ü p é n z e c s k e .  Miután Stutt
gartban, darab idő óta,Olga herczegnő menvasz- 
szonyi készülete mulattatá a kedélyeket, mosta 
figyelem azon Öszvegre fordul , mellyet az em
lített herczegnő mint tüpénzt, évenkint felsé
ges atyjától a császártól kapni fog, s melly 
nem kevesebb mint 40 ezer arany.

* W a g u z a nevű gépész, a Wiener Ba
zar szerint, arató gépet talált fel mezei gazdák’ 
számára, s vele Bécsben rövid időn próbát
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íeend. Hogyha bebizonyul a gép' alkalmazha
tósága, a feltaláló’ valamennyi mezei gazda’ 
hálájára érdemesíté magát.

w m  m k .
— DEBRECZENI HIRCSENGŐ. Májusi 

ünnepeink úgy folynak egymásután, mint ut- 
czáinkon a homoktenger mostanában ; mert mi 
i s , nem csak a pestiek kívánkozunk a zöldbe, 
pedig elég sok zöldet láthatnánk itt a városban 
is , ha egykissé széttekintenénk. — Napokban 
egy panorámás érkezett hozzánk, kinek rop
pant bárkaformáju kocsiját g ő z s z e k é r n e k  
kiabálta az összelódult sokaság. — Színházunk 
körül semmi változás. P r i e l l  C o r n e l i a  itt 
hagya bennünket, társaságot alakított, és mint 
ő mondá , szép jövőnek fog örvendeni Ungvá- 
ron. Adja Isten! — F e l e k y  pedig színkört fog 
építtetni, mivel a mostani színházba alkalmat
lan volta miatt nem kívánkozik senki, pedig 
dicséretére legyen Felekynek mondva , a lehe
tőségig elkövet mindent, hogy minél válogatot- 
tabb újdonságokkal mulattassa a közönséget, 
s társasága is jó tagokból áll. — Különben ide
je is volna már, hogy a nemes tanács jobban 
figyelmére méltatná a színházi ügyet, s a rég 
tervezgetett színház’ építéséhez minélelőbb 
hozzá kezdene, mert e mostani minő alkalmat
lan , mindenki tudja. Az itteni színház’ jövőjét, 
ha alkalmasan elkészülend, a pesti után lehet 
tenni, mert rendes hallgatósága lesz , mihelyt 
alkalmas hely lesz számára ; de most kinek 
volna kedve , ezen ólforma bódéban télen Ösz- 
szefagyni, nyáron halálra izzadni. — A minden 
jót olly hőn pártoló nemes tanácsnak tehát e 
nagy érdekű ügyet bátor vagyok ismételve, 
semmit ki nem kerülő figyelmébe ajánlani.

DEBR. PAPRIKA.
TEMESVÁR, nyárelő 5. Sokszor csodál

koztam, hogy Temesvárról, a Bánát’ fővárosá
ról soha egy betű sem jelenik meg a Honderű’ 
hasábjain ; a szerkesztőség’ engedelméve! tehát 
én egyegy rövidke tudósítással fogok néha meg
jelenni, ’) r ö v i d d e l ,  mert tudom, hogy | 
nincs unalmasabb lény a föld’ kerekségén egy | 
hosszas vidéki levelezőnél. — E lapok’ tisztelt 
szerkesztőjének tavaszi ittmulatásakor alkalma 
volt tapasztalni azon életvidorságot, sok na
gyobb városban alig található élvezelvágyat, 
melly városunkban létezik, főleg pedig azon 
sok igéző lényt, kik nélkül az élet kopár siva
tag volna, mert ők annak személyesített poe- 
zisa. — E vidorság a nyár’ befolyása alatt már 
lankadni kezd, — a ki szerét teheti, ott hagy- |

ja a rideg falakat, s megy élvezni a szép ter
mészet’ bájait; szeretett főisp. helytartónk csa
ládjával visszavonult r e m e t e i  magányába , s 
utána számos családok; a még benmaradtak 
közöl is naponkint egyik vagy másik eltűnik, úgy 
hogy nem sokára itt lesz azon idő, midőn Bul- 
wer szerint, csak orvos és prókátor látható a 
városban. Utósó színházi élveinket (az egyik 
külvárosban levő színbódéi előadásokat nem 
számlálom az élvek közé) Veszter Sándor’bal- 
let- s az erdélyi daltársaság’ előadásainak kö
szönjük, kik nagy részvétben részesültek; tá
vozásuk után tökéletesen befejezve hittük a 
színházi saisont, midőn körünkbe visszatért 
Hollósy Cornelia kisassz. a bukaresti olasz ope
ra’ bánáti születésű 19 éves fiatal primadonná
ja, néhány hetet családja’ körében töltendő, 
honnan azután Pesten keresztül a dalok’ honá
ba Olaszországba veendi útját. Tegnap lépett 
föl az itteni Gyár- külvárosi kisdedóvóintézet’ 
javára, a ,,Sonnambula‘' némellv részeiben, a 
személyzet’ hiányossága miatt az egész nem 
adathatván. — A ház minden zugaiban tele volt, 
s a kedves művésznő mindjárt kiléptekor leg
zajosabb tapsokkal fogadtatott, mellyek a já
ték’ folytán, tiszta csengésű hangja, szívélyes 
előadása , szeretetreméltó személyessége miatt 
mindig növekedtek. ’) — Mint halljuk Pesten is 
szándékszik néhányszor föllépni a nemzeti szín
házban , s hiszszük, hogy ott is hasonló rész
vétre fog találni a minden tekintetben jeles 
m a g y a r  művésznő. ARIEL.

1) E z  alkalommal a fiatal énekesnő következő ver- 
sezettel lön megtisztelve: „ Ü d v ö z l e t  HOL
LÓSY KORNÉLIA kisasszonyhoz :

Üdvözölve légy kies honodban 
Szép virága Bánság’ mezejének,

Kit az Ének’ bájos istennői
Mosolyogva társukká kénének ;

S ajkaidnak édes hangját hallván, 
Elandalodtak annak hatalmán.

A művészet’ oltárához léptél
Ifjú lelked’ legnemesb hevéből,

És tanulni idegen vidékre
Messze tértél rokonid’ köréből;

S im honodnak legszebb örömére 
E küzdésnek dús süker lön bére.

Üdvözölve légy hát újra szívből 
Szép virága Bánság’ mezejének !

Kit az ének’ bájos istennői
Mosolyogva társukká kénének.

Kétszer üdvözölve légy két oknál: 
M ű v é s z n ő  l e t t é l ,  s m a g y a r  m a 

r a d t á l ! “

1) Szívesen fogadja a Szerk. Budán, a kir. egyetem1 nyomdájában.







25. SZÁM. KEDD. NYÁRELŐ’ 23. 1846.

A NEMZETI SZÍNHÁZRÓL.
záz oldalról szólítnak fel 
régóta és több Ízben, mi
ért hogy nem kezeljük 
már egyszer szabatosan 
a színházi ügyeket, mi
ért nem kelünk ki eré
lyesen az intézet’ gyar

lóságai, pangása, visszasülyedése ellen, 
szóval miért bókolunk minduntalan mint 
fejlógató gipszmacska, s miért nem mond
juk ki hímezés nélkül mindannyiszor véle
ményünket ?

E kérdéseket könnyebb tenni, mint rá- 
jok megfelelni. A véletlen úgy akarta, mi
kép a jelen országos Igazgató egyike le
gyen azon érdemdús egyéneknek, kiket 
személyesen tisztelünk és becsülünk; ki 
minden legkisebb haszonvágy — minden 
anyagi nyereség nélkül — sőt saját ügyei- 

j nek hihetőleg tetemesb kisebbségére — 
; vállalta magára a szinházigazgatást : ho

gyan léptünk volna föl tehát elsők keserű 
hangon hanyagsági gyarlóságok ellen, mik
nek megszűntét mindé korig reinélettük s 
reméljük máig is. •— Sőt még egy más ha- 
talmasbok is van, melly békózla őszintesé
günket. A volt igazgatónak — (intézete s 
pénztárának általunk történt nagyszerű ha- 
szonkerítések’ következtében — némi l
kedvezményében 2) részesülvén : a jelen 
igazgatóság az által, hogy azon kedvez-

l ) Millven volt többi közt mintegy 1 2 0 ‘ sziué- 
szeti személynek Pozsonig s vissza a gőzösön 
történt csaknem ingyeni felszállíttatása.

')  B. ur szerkesztőségi páholyunknak csak felét 
fizettette.

ményt, tökéletes joga szerint, helyesen, 
visszavonta, bizonyos morális czölönköt 
vetett függetlenségünk’ nyakára, s azon 
eszme rhahogy néha korholunk, netán ma
gánérdek- s nem meggyőződésből tenni 
láttassunk : mázsanehézséggel sulyosodott 
helyzetünkre. A mi tehát sok más szer
kesztőt talán korholásra bírt volna, épen 
az tartóztatott bennünket vissza óriás ere
jével a túlzott loyalitasnak. De mindennek 
megvan a maga határa, s örökre nem játsz- 
hatja az ember Don Quixotte lovagot.

Minap csak annyit monda szemlénk, 
hogy Don Sebastian’ zenéjét nem találjuk 
igen kedvesnek, s hogy kár volt legalább 
meg nem előzni miénkkel a pompásan ki
állított német Sebastian’adatását. Míg szín
házi birálatink’ egyikében úgy találtuk ta
lálni , hogy Podiebrád spanyol grandnak 
volt öltözve, hogy — a két Fanny tánczos- 
néról lévén szó — nem igen lenne tapin- 
tatszerü, akis földit ugyanazon időben tán- 
czoltatni a nemzetiben, míg a városiban a 
me n n y e i  büködik ste., s már kígyót bé
kát kiáltottak az illetők, s az intézet’ leg
sajgóbb ellenségévé kentenek. Sötmégolly 
lap is, melly számtalanszor kikelt már a 
színházi eljárások ellen, fölakadt és bizo
nyos titkos‘ okokat szendéskedett említe
ni, mintha bizony tőle tanulnánk loyalitást, 
avvagy engedelmet tőle kérnénk, helyes
lésünket e vagy ama felől épen úgy mint 
ö vagy akárki más szabadon nyilváníthat
ni. Pedig megigazolt ám a következés ben
nünket ezúttal is ; mert Don Sebastian csak- 

1
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ugyan nem akar nagyon tetszeni, s az Egy 
magyar király’ előadása körül mondottak 
is némi czélszerü javítást eredményezőnek.

Átalában egy k ü l ö n ö s  dolog ötlik 
föl a magyar színészet körül, hogy t. i. a 
magyar színház’ vakbuzgó pártolása, és ma- 
gasztalása mindennek, mit a nemzeti szín
padon elénk tálalnak, annyira legszorosb 
synonimonnak tartatik a hazaszeretettel: 
hogy vannak, kik ha elég dühös bámulói 
mindennek, mi a magyar színpadon törté
nik , magukat a legjobb hazafinak, a leg
szilárdabb férfinak — a legdicsöbb ma
gyarnak lenni hiszik még akkor is, hahogy 
ingyen kapják a helyet, mellyen olly rettene
tesen tapsolhatnak, s hahogy soha életük
ben igaz hazafiságról — komoly tettekben 
mutatkozóról — még csak nem is álmadoz- 
tak. Volt olly idő, igaz, midőn a magyar 
színészet’ pártolása a hazafiság’ teendői 
közé tartozott. Ez akkor volt, midőn még 
alig járták a színházat, midőn páholyt tar
tani csak kevesektől követelhetett áldozat 
vala, midőn a magyar előadásoknak nem 
volt még közönségük; szóval midőn a ván
dor magyar színészet még gyermekpólában 
járt és koldulgatott. Ezen idők Isten hála! 
tökéletesen megszűntek. Páholyok után 
annyira kapkodnak, hogy még egyszer any- 
nyi elkelne; a legsületlenebb újdonság ser- 
gestiil csödíti be a nézőket; operák, mely- 
lyek el meg elkoplatvák, mindig fris pénzt 
hoznak be; a végtelenségig ismételt bér
letszünetek és árfölemelések mosolygva 
töretnek; szóval — és itt rejlik a talány’ 
kulcsa — most, midőn a nemz. színház di
v a t o s s á  vált, midőn a magyar színház
ba menni jó t ó n h o z  t a r t o z i k  — ha
bár néha csak azért is, hogy a tónadók’ 
páholyaiban ollykor valóságos zsidósoka- 
dalom csiklándja a fülelni szeretők’ fül- 
dobjait — most mondom, miután ennyire 
,más biró’ járása4 uralkodik : most már 
nem hazafiságból járja ám okos ember a 
színházat, hanem élvezetvágyból, müvé- 
szethezi vonzalom, avvagy saját mulatta- 
tása végett.

Míg nyelvünket nyomták, míg nemze

tiségünket lemákonyozták, míg magyarsá
gunk’ tősgyökének intézők az irtot : igen 
is h a z a f i s á g  volt pártolni az ügyet, és 
pártolni még akkor is, midőn tetemesb ál- 
dozatinkért sem művészi élv, sem valami 
kielégítő nem lehete bérünk : de nincs ve
szélyben többé sem nyelv, sem nemzeti
ség, művészi élvekre pedig igényeink szü
lettek, és jogaink. Félre azért az illy ál- 
hazafisággal, kereszteljük saját nevén a 
gyermeket s mondjuk ki egyenesen, hogy 
mostani emancipált színi viszonyaink kö
zött is még tovább illy balitélet alatt ten
gem botorság . . .  lágyvelejüség. Nem tör
ténik ez sem angol, sem frank, sem olasz, 
sem német országokban, sehol sem men
nek az emberek hazafiságból színházakba, 
hanem igen műélvezet vagy mulatság’ ked
véért.

És ha ez áll, akkor roskadniok kell 
mindazon ferdeségeknek, mellyek e bal— 
ítéletre alapítvák. Akkor nem lesz szükség 
megtapsolnunk minden roszat vagy köze
pest, mit elénk adnak; nem tartandunk 
mindent szerencsének, mit az igazgatásnak 
méregdrága pénzünkért velünk cselekedni 
kénye tartja; nem fogjuk szótalan eltűrni, 
hogy hét hónap alatt egyetlenegy új ope
rát dobjanak elénk, mint soká ugató éhes 
eb elé , egy sovány konczot; nem fogjuk 
az előadásra választottságilag elitéit silány 
darabok és elhamarkodott előadások’ légi
óit érdemlett füttyzápor nélkül eltemetni: 
szóval nem fogunk többé úgy cselekedni, 
mint eddig, hanem akkép cselekvendünk, 
mint minden más okosan müveit közönség
nek tenni szokása és tökéletes joga van.

A magyar színészet a múlt igazgató 
alatt lön oda emelve, hol most áll; a juta
lomdíjak és tantiéinek’ behozatala, egykét 
eredeti új dalmű’ fényes sikere, Szigligeti’ 
népszerű darabjai, derék Schodelnénk’ je
lessége, gyakorlott karmesterünk’ ügyes
sége , Fiiredy’ (gyönyörű hangjával előa
dott) kedvencz népdalai stb. különösen pe
dig s leginkább a német színpadnak a je
len igazgatás általi mindinkább és inkábbi 
sülyedése : ezek emelték föl a magyar szi-
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nészetet, mellyet a jelen igazgatás nem 
csak hogy.magasb fokára a tökélynek nem 
emelt, sőt azt — nem szólunk anyagi ér
dekekről — tetemesen visszasülyedni en
gedte. A megbuktatott igazgatás rósz gaz
da volt, igaz: de nem mintha nem vett vol
na be pénztára ép annyit, vagy talán töb
bet is mint a mostani, hanem mert a be
vett pénzeket más utakon elfecsérlette — 
s privát költségeit nem győzvén, adóssá
gokat volt kénytelen csinálni, mellyek hi
telét megbuktaták. 0 ugyan s némelly pár
tolói azt mondják, hogy azon lealkuvás sze
rint 9000 ftra rugó passivum, mellyel con- 
cursusba jött, ama 12000 ftokkal, miket az 
ö saját kérésére az ország’ rendei mint a- 
ma színházra szánt 1600 ftból három évre 
négynégy ezer ltokban visszatartott járan
dóságot — végre kiadatni rendeltek, bő
ven födözve lett volna : az e fölötti vitatás 
azonban nem tartozván mihozzánk, mi csak 
a dolgok’ jelen állására szorítkozunk.

Mi élénk gazdálkodás — minő üzéri 
életrevalóság — milly fillérkedő erélyes- 
ség s mi lelkismeretes pontosság bélyegzi 
a jelen igazgatást pénzügyi tekintetben, 
annak kézzelfogható bizonysága azon nem 
tudom mennyire rugó alaptökécske, mely- 
lyet a jelen igazgatásnak eddigelő megta- 
karítnia sikerült. - Nem nevezzük meg a 
sommát, mert nem tudjuk, de tegyük föl, 
hogy az a lehető legkevesb : azt kérdjük 
akkor is, hogy hát azért van-e színházunk
nak, melly n e mz e t i  czímmel kérkedik, a 
költségek’ pótlására szánt azon évenkinti 
16000 forintocskája is? (melly pedig alig 
tesz valamit?) azért ajánlott-e a nemzet 
egy millió tökét ez intézet’ föntartására, 
hogy félretéve a közönség’ jogos kivána- 
tait, fillér fillérre, forint forintra, százak 
százakra és ezrek ezrekre halmoztassa- 
nak? S mindez vájjon miért? azon kis hiu- 
ságcsiklándó Éljenekért — mellyek az illy 
lelkismeretes pénztárkezelésröli számadást 
netán követendik, midőn a köztiszteletü ha
zafi 3 évi sáfárságáról az ország előtt a 
legnagyobb tisztasággal számolva, passi-

vumok helyett — miket átvett — egy meg
takarított csinos sommácskával lépend e- 
lö , azt mondván : ,ime Rendek! én híven 
eljártam kötelességemben, mert bebizonyí- 
tám, hogy nem csak ki lehet jöni a kisza
kasztott 16000 forinttal, desöt azt — czél- 
szerü kezelés mellett — el sem lehel köl
teni.

Ez magában igen jól hangzik, s való
ban kívánatos lenne. Azonban valódi ér
telme csak úgy volna, ha e maroknyi pénz
haszonnak nem lennének a nemzeti intézet’ 
drágább érdekei föláldozva. Melly eset hogy 
valólag létezik, bizonyítja a közvélemény 
s annak több vagy kevesbbé hű kezelője 
— a sajtó. Hogy e közvélemény meglehe
tősen okadatolva van, meglátjuk alább.

A fillérkedési rendszer igen is helyén 
lenne ott, hol az intézet a kor s művel
tebb közönség’ igényeinek miként a belép
ti árak’ arányának megfelelve, semmi mél
tó panaszra, kifakadások- avvagy elége
detlenségre okot nem szolgáltatna. Hol — 
mint más színházaknál — újdonság újdon
ságot követne, legalább 7—S új opera ta- 
nultatnék, egy bármi szerény, de megnéz
hető ballettkar tartatnék, a dalszakmányok 
l e g a l á b b  kétszeresen lennének betölt- 
ve ; a zenekar legalább is olly erős lenne, 
mint a bécsi kicsinynél kisebb lipótkülvá- 
rosi szinházikóé, évenkint bár négy nagy 
opera s ugyanannyi eredeti dráma adatnék 
egészen új díszítmények- és ruházattal stb 
stb stb. Majd elősoroljuk alább, mik azok, 
mik okvetlen kellékei egy meglehetős szín
háznak, miknek vagyunk híjával s miket 
van jogunk megkívánni.

De lássuk előbb, mit tesz közönsége* 
irányában a német igazgatás, mellyel ki
vált a páholytartók annyira hanyagnak len
ni kiáltanak, s kivel — mint közönsége’ 
kivánatinak nem hódolóval— kivált az Un
gar ez. lap olly következetesen irtó hábo
rút harczol. Előttünk a tavali színházi zseb
könyvek, mellyekböl merítök adatink’ : ál
lítsuk szemközt a resultatumokat.
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1844—diki dec.’ 1. napjától 1845-ki dec.’ 1.

napjáig azaz egy év alatt adatott:
A n e m z e t i  s z í n h á z b a n .

r
TJj opera:

T i h a n y  o s t r o m a  (april' 12. 1845.)
N é g y  H a y m o n f i  (aug.’ 14. 1845.)

Tehát egész év alatt . . ' 2
B alle tt . . 0

TJj eredeti színm üvek:
A d ó s 1 e v é 1 (bukott); A m a g y a r  s z i n k ö l -  

t é s z e t '  a p o t h e o s i s a  (alkalmi); R ü p ő k 
(bukott) ; ’E l j e g y z é s  á l a r c z  a l a t t ;  
G r i t t i ;  H á z i o r v o s  (bukott); O b s i t o s  
(bukott); Ra b ,  S z ö k ö t t  s z í n é s z  és 
k a t o n a ;  V á n d o r  s z í n é s z e t  ( bukott) 
és V é g r e n d e l e t ,  öszvesen 12: de leszá
mítva a megbukottakat, mellyekben a közön
ségnek sem haszna, sem gyönyörűségé, ma
rad Összesen . . . .  6

Fordított új színmű . . .  7
Öszvesen 13, vagy legjobb esetben . 19
T e h á t  ú j d o n s á g  m i n d ö s s z e  . 21
A v á r o s i  s z í n h á z b a n  ugyanez idő alatt:

f
VJ opera:

O b e r o n ;  Ö r d ö g ’ r é s z e ;  E d i n b u r g i  
f o g h á z ;  S t r a d e l l a ;  Ma r i a  di Ro
h a n ;  összesen . . 1 5

B allett . . 5
Uj színmű (dráma, vígjáték s bohózat) 57 

T e h á t  ú j d o n s á g  m i n d ö s s z e  v é v e  67
(Folytatta tik.)

— —

PÉTERDI-HÁZ.
(Folytatás.)

A vándor fölebb taszító kalapját hom
lokán, egyet rázott igazítva megyszínü fel
öltönyén, s a mint a kocsira lépendő a ben 
ülőre nézett, botja kiesett kezéből, arcza 
rögtön felvidult s a viszonlátás’ örömhang
ján kiáltá : Pál, lelkem’ barátja, te vagy?!

— Jól látok-e? — szóla Dorgai Pál, 
ámultából magához térve — László, ked
ves Lászlóm! —■ s egy ugrással a földön 
s Péterdi László’ keblén termett.

— En vagyok testestül lelkestül. Meg 
sem ismersz vala rósz ember, hacsak ne
veden nem szólítalak; hát annyira megvál
toztam volna két év alatt?

— Gondolhatám-e, hogy életben légy 
László? hisz holt híred kelt az egész vi
déken, s mint holtat gyászoltunk barátid.

— Hála az égnek! melly megtartott 
mégis számotokra.

— De hát hol valál mindekkorig?
— Emlékezhetel még azon szerencsét

len napra , midőn te néhány napig távol 
lévén tőlem , holt híremet vevéd. A vias- 
kodásban ugyan, mikor már embereim’na
gyobb részétől elhagyatva valék, eszmélet 
nélkül hullottam alá lovamról több kard
csapások alatt, hanem sebeim mégis halá
losak nem valának. A kutatók, mivel ira
tokat leiének nálam, s egyszersmind az é- 
let’ jelét is észrevevék bennem, magokkal 
vivének. Sebeimből felgyógyulva, fogoly 
valék ekkorig, s csak most nyerhetém visz- 
sza szabadságomat. De szólj, hogy van 
szeretett nőm, gyermekem? él-e még jó 
egésségben kedves atyám?

— Atyád László két éve már, hogy az 
örökkévalóságba átköltözött.

— Szent Isten! meghalt?! — kiálta 
ijedve Péterdi.

— Igen, ö jobb létre költözött.
— Erre nem valék elkészülve. Béke 

hamvaidnak kedves atyám! szerető fiad’ bá
nata lengi körül hamvadó poraidat — szó- 
la a fájdalom’ hangján László, s kis szün 
után folytatá: De hát hogy van nőm, gyer
mekem ?

Az elkomorult Dorgai földre sülyesz- 
té tekintetét, s felelet nélkül hagyá a hoz-
zá intézett kérdést.

— Oh szólj mindenre mi szent, hogy’ 
van nőm, gyermekem?. . esenge László.

— Hagyd elhallgatnom a választ — 
szólt komoran amaz.

— Ember, tulvilági üdvödre kérlek, 
kényszerítlek, szólj, mi történt? .. meg
halt éltem’ egyedüli öröme, lelkem’ lelke, 
nőm.?!

— Mérsékeld kebled’ fájdalomkitöré
sét László, nőd él gyermekeddel együtt.

— Hála a mindenhatónak, ők élnek! 
mért nem mondád mindjárt, mért kínzál e 
hallgatagsággal?— szólt Péterdi könnyült 
kebellel, homlokáról verítékcsöpeket tö
rölve le.

— 0 él, de ez élet rád nézve fájdal-

j

■
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masabb, gyötröbb lesz, mintsem halála le- 
endett,
’ — Te iszonyú ember vagy, ki pokol’
ádáz mesterségével tudja kínozni az imá
dó férj’ keblét.

— Halld tehát, mit végre is meg kel
lene tudnod. Szavaim tudom meg fogják 
egész alapjában rendíteni férfias kebledet. 
Szegény László, érdemetlenre pazariád 
szíved’ legfőbb kincsét, szerelmedet; nőd 
hűtlen lön irántad. '

E szók mint villám csapának László’ 
egész lényére s megtestesült kínként vil— 
lanyozák át minden idegét. Pillanatnyi ká- 
bultából magához térve nem tudá, vájjon 
ébren van-e? csak a keblében dúló fájda
lom gyözé meg öt. erről. Őrülten ragadá 
meg Dorgai' karját, s szívrázó hangon ki- 
áltá : Ember .. ördög hazudsz! az én nőm, 
az én Marim, kinek szerelme’ virágát lel
kem’ éltető melegével örizém, kinek sze
relméért földöntúli üdvömet minden percz- 
ben örömmel föláldozandám, e hölgy, lel
kem’ hölgye hűtlen hozzám nem lehet!. . .  
fuldoklá a boldogtalan.

— Szegény László!
Péterdi összerázkodott. Lelke’ hány- 

kodó oczeánja perezre megszűnt zajlani, a 
fájdalom’ szánandó kifejezésével nézett az 
előtte állóra, s vonagló ajkai megnyíltak: 
bocsáss meg Pál, hisz barátod nem tudja 
mit beszél. —- De valamint elhaló csönd u- 
tán az ég’ orkáncsatája másik perezben 
annál rémítőbben tör ki : úgy László’ ke
belvihara is a következő perezben még va
dabb lön.

— Az még sem lehet! előbb lesz hűt
len a föld napjához, a szörnyeit rejtő ten
ger önmedréhez , előbb halhatlanságának 
öserejében a lélek végnélküli kútfejéhez, 
mint ö, az angyaltisztaságu nő hozzám... 
De mégis ez arcz kárhozat’ sugallataként 
hiteti el agyammal a szörnyű gondolatot. 
Nem nem, elmenendek hozzá, s egy tekin
tete czáfolja meg beszédedet, s győzzön 
meg engem ártatlanságáról. Oh ember! — 
folytató szenvedő hangon — ha van egy 
felsőbb valóság, kihez imád, fohászod fel—

sovárg, ha tulvilági boldogságot, üdvezü- 
letet hiszesz, úgy szólj : való-e az, mit 
mondái? ugy-e bár, csak ijeszteni akar
tál ; add vissza mennyországom’ tudatát, 
Dorgai Pál, s vedd helyette cserébe él
temet.

— Mért áltatnálak László, álvalóval? 
becsületem s irántadi barátságom’ szentsé
gére esküszöm! hogy szavaim igazak.

— Úgy jaj nekem ! — kiálta kebelrá
zó hangon, arczát kezeivel elfödve Péter- 
di; s pereznyi szünet után kitombolt kín’ 
tompa, síri hangján folytató : s ki az a 
boldog, ki nőm’ szerelmét fölöttem elnye
rő ? hadd tudjam nevét.

— Onokaöcséd Péterdi Iván.
— Te retteneteseket beszélsz! öcsém 

csalt volna meg engem, kit én olly gyön
géd testvéri szeretettel karoltam keblem
re? kit én olly nemesnek tarték ? kinek 
kezére bizám üdvöm’, mindenem? s ki azo
kat szentül megörzeni fogadá?!

— Ö mennyed’ elrablója. Holt híredet 
költők, s ö élt az alkalommal, nődet ma
ga kezére játszani.

— Isten ne tégy őrültté! — nőm, ö- 
csém, kikben helyzeti bizalmam tetőpontot 
ért, e két lény csalt meg .. öklét szorítá 
homlokára, s pereznyi szünet után böszült 
kifejezést nyert arcza. — Átkom reátok, 
kik keblem’ legszentebb érzelmeivel hűbé
ri játékot űzni készek valátok! érezzétek 
sziveitekben dúlni azon kínokat, mellyek 
belsőmet marczangolják, ezek üldözzenek 
benneteket fúriákként minden lépteitekben 
egész a sírig, s a föld’ keble se adjon nyu
galmat, hanem kínroncsolt kebleitek érez
zék inég itt is azon pokoli fájdalmakat, 
mellyeket számomra készítétek! Boszúm’ 
villáma sújtson benneteket azon örvény
be, mellyet vétkes könnyelinüségtek ké
szített számotokra!., ordítá a kín és düh’ 
kitörésével magán kívül a szerencsétlen, 
s villogó szemekkel, ökölre szorított ma
rokkal rohant K..  felé, de térdei nem so
kára megtörtek, s az utána siető Dórjai
nak karjaiba rogyott.

Dorgai aggódva nézett szerencsétlen
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barátjára, s a legmélyebb részvét’ hangján 
szóla : kíméld magad’ kedves barátom, 
nyomd el lelked’ gyilkoló fájdalmát, nem 
érdemes arra a hitszegö és csábító’ kezé
ből eredt veszteséged, hogy magad’ érte 
így epcszd.

— Igazad van barátom, nem érdemlik, 
hogy hitszegésük’ nyomán keblemben kín 
és bánat’ forrása fakadjon. 0 de ért mégis 
boldogtalan vagyok! . .  de Istenemre bi- 
randok annyi erővel, hogy szivemből a 
fájdalom’ haszontalan kóróit kitéphessem. 
Átkom’ visszavonom rólok, elég átok és 
büntető ostor fejeik fölött vétkük’ mar- 
czangoló érzete; mert míg az ártatlan’ jó
létének feldúlt romaira kárpótlásul a tiszta 
öntudat veti megnyugtató sugárait, addig 
a vétkest boszuló Nemesisként gyötri a 
bűnös öntudat.

— Férfias lelkedtől csak illy erélyes- 
séget várhattam.

— Most Isten veled Dorgai Pál, szi
vein’ barátja! vigyázz gyermekemre, hitíz- 
szemekkel vigyázz, s szeresd öt úgy mint 
magadét, s emlékezzetek meg néha a sze
rencsétlen Lászlóra — szóla keservvel Pé- 
terdi, megindult barátja’ keblére borulva ; 
s kezét még egyszer megrázva elrohant, 
mielőtt szóhoz juthatott volna Dorgai, s 
Istenveledét is már csak a távol’ visz- 
hangja fogá fel.

•Sí*

Péterdi sebesen haladott a tekervé- 
nyes vonalú országúton, léptei sűrű port 
vérének föl nyomában. 0 mint fönebb lát
tuk, néhány perez alatt a kin és fájdalom’ 
ezernemü változásain ment keresztül. Lel
két fájdalmasan érinté azon tudat : hogy 
neje — kit annyira imádott, kinek tiszta 
erényességében ollyannyira bízott — csu
pán puszta hír’ nyomán indulva, lelkét, ön
magáról kábán megfeledkezve, a botlás és* 
bűn’ ocsmány tévutára veté. Fellázadt in
gerültségében kész leende a másik percz- 
ben saját becsülete’ tipróin irtózatos bo- 
szút állani, de lehangold rögtön e vad ki
törést keblében fölébredt büszke önérzete, 
melly keserű megvetést idézett a boszu’

helyébe. így haladt most ö roncsolt szív
vel, mellyben a boldogság és megelége
dés’ húrjai szomorúan szétpattantak, s el
haló rezgésükre a férfiúi nemes önérzet’ 
tiszta viszhangja válaszolt vigasztalólag.

Szülőfölde’ határkövénél megállt, s 
még egyszer visszafordult.

Isten hozzád te szép vidék, lefolyt é- 
veim’ hazája! — hol a gyermek ártatlan ö- 
römeket élt, az ifjú legszebb tündérálma- 
kat táplált ábrándos szíve s agyában, s 
fellegvárakat építének rózsaéveinek va- 
rázshatalmu képzeményei; hol a férfiú égi 
boldogságot s csöndes megelégedést re
mélt, és helyettük kárhozatot nyert; Isten 
hozzád örökre! — Elfogult, vérző kebel
lel folytatá útját tovább; léptei elhangzá- 
nak, s nem sokára a távol’ködében eltűnt.

VI.

Tizenegy év sülyedt az örök semmi
ségbe.

K. .ban vagyunk. Délutáni két óra le
het. Az idő csendes, csak ollykor lengedez 
egy kis metsző téli szél; a nap’ erötelen 
sugára szikrajátékait a kemény fölületü 
hórétegeken űzi. Támaszszuk vándorbotun
kat a közel nemesi lak’ cserküszöbéhez, s 
ha úgy tetszik, lépjünk be rajta.

A pitvarban néhány cseléd sürög, fo
rog s nyit néha az előszobába parancsvé
tel végett, hol a házi úrnő ül, női munkák
kal foglalkozva , s körűié levő fölserdült 
három gyermekének egyben másban czél- 
szerü utasításokat ad.

Az előszobából balra nyílik egy szú- 
ette, ószerü könyvekkel, rozsdás ősi fegy
verek, családi képek s más ereklyékkel 
rendetlenül megtömött kis mellékszoba; 
honnan ismét keskeny, homályos folyosó
ra nyithatni. A mint a folyosóra kilépünk, 
zajos beszéd üti meg füleinket. A hang ti
tán indulva, a folyosó’ végén egy félreeső 
szoba’ ajtajára bukkanunk, honnan az em
lített beszéd most már elég világosan hang
zik ki. Lépjünk be, meglehet ismerősekre 
akadunk. A szobában levő tárgyak közöl 
keveset vehetünk ki első pillanatra, a nagy
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dohányfüst miatt, azonban ezt csakhamar 
megszokva, a homály lassan oszladozik 
szemeink elöl, s a tárgyak mindinkább ki
vehetők lesznek. Közép nagyságú szoba ez, 
a füsttől kissé sárgás színűre ett falakkal; 
bútorai : egy ágy, nagy kerek tölgyasztal, 
hat vagy hét szék, ruhafogas, mellyen né
hány öltönydarab lóg , s még egy falon 
függő tálasszerü faalkotmány, mellynek al
ján rendben több pipák állnak, fönebb né
hány czifra pohár s egyéb apróságok fog
lalnak helyet. Az ajtótól balra eső szeg
letben kandalló áll, jobbra pedig egy kis 
ajtó van, melly az udvar’ hátalsó részébe, 
innen pedig ki a kertekre vezet.

A kerek asztal mellett Inégy férfi ül 
bizalmas beszélgetésben, s öblös pipájából 
mindegyik bodor füstöt ereget. A férfiak’ 
egyikében a házi gazdára, Dorgai Pálra is
merhetünk. Mellette jobbra a kövérre hízott 
piros arczu Szegháti György foglal helyet, 
bálán pedig a férfiúvá lett Nagy Andor, 
átellenében Várai Gábor ül, a Péterdi-ház’ 
egyik rokona.

— Szegény László, vájjon hol mo- 
solyg rád az Isten’ napja ? — jó ég tudja, 
él-e még szerencsétlen barátunk?! — szó- 
la Szegháti.

— A viszonlátás’ reménye még min
dig bíztatja lelkemet — mond Dorgai.

— De nem sujtá-e öt le eddig régen 
a szörnyű csapás, melly nemes szivét olly 
vadul éré ? oh barátim, a játék igen veszé
lyes volt, mellybe László’ szíve keverte- 
tett; mert ha ö — a viszonyok’ más állá
sát is értve egyszersmind— elég hidegen, 
egykedvűen lett volna képes vesztesége’ 
hírét venni mindjárt először, úgy az idő
től lassankint megorvosoltnak hihetném öt 
mégis; de nem igy állt a dolog. Én Lász
ló’ lelkületét ismerém, reá nagy befolyás
sal birt csalódásának kínzó érzete, a szé
gyen, csalatás , veszteség’ gyötrő tudata; 
mindez képes volt életfája’ gyökét gyilkos 
féregkint megörleni — szóla Várai Gábor.

— Eh László férfiú volt, birt annyi 
erővel lelke : feledhetni a sérveket, s a 
netán szivében vesztesége miatt keletke

— mond azett fájdalomgyomot kiirtani 
szőke Andor.

— Nagyon kétes Andor öcsém; mert 
én láttam a fájdalomvihart átrohanni lel
kén, mellyet csalódásának érzete idézett 
elő, láttam a kínt, melly férfias keblét e- 
gész alapjában megrendíté, láttam öt az ö- 
riilés, kétségbeesés, kín és megvetés’ ele
gyével elrohanni tőlem a távol’ homályá
ba. Adná Isten, hogy minden úgy lenne, 
mint magam is óhajtóm, s barátunkat az 
ég szivének begyógyult sebével vezérlené 
vissza körünkbe. — szólt Dorgai Pál.

— Ez fökivánatunk! — hangoztató a 
többi.

— De miért tartod még szüntelen ti
tokban Mari előtt férje’ életét? mirevaló 
ez áltatás ? — kérdé Szegháti.

— Nem akarom öt annak tudatával 
megölni; hisz csak félig vétkes ö , a bűn’ 
túlnyomó része a gaz csábítót, a hazug 
ördögöt, Péterdi Ivánt nyomja. Meghozza 
az idő magától is barátim azt, minek jönie 
kell. — Szólt a házi gazda.

— Igaz! — erösíték a jelenlevők.
— Aztán féligmeddig sejt is valamit 

a szegény nő , Iván’ bérlettjének , a kol
dussá lett Havas Gergelynek, halála’révén 
más előtt tett homályos ellenvallomása’ 
nyomán ; s e kínos bizonytalanság még in
kább gyötri keblét.

— Mind való bátya! hanem csak azzal 
nem tudok megbarátkozni, miért kellett I- 
várinak mindekkorig tisztán állnia a no e- 
lött ? — tünödék Nagy Andor.

— Mari az igaz mit sem tud Iván’csel- 
szövényességéről, de eljövend az idő, mi
kor egész undokságában leleplezve fog 
majdan előtte állani a vétkes, s utálata, 
úgy hiszem, nem maradand el. — Mondá 
Dorgai.

— Nem puszta utálatot vagy megve
tést, hanem bitót érdemel az olly gaz, ki 
egy jó bátyának üdvét orkezekkel megrab- 
lani elég gálád, vakmerő, hálátlan — he
ves kedék Andor.

— Az Isten’ vétkest sujtoló keze nem
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szokott elmaradni soha; — szólt Várai 
Gábor.

— Eddig is kár hogy késett. Bennem 
ugyan emberére találna a bitor, ha mind
járt egy szív alatt nyugodtam volna is ve
le — szólt Andor szikrázó szemekkel.

(vége következik)

SZATHMÁRY PÁL.

ZORDON NÉZETEK,
Egy elkopott lapta már e világ!
Sokszor játszik az Isten mívelünk ;
De, mert le nem jö kortesként közénk,
Mi játékában nem gyönyörködünk.

Hányszor mosolyg a nap tüzében ránk,
S mi részvétlenségben majd megfagyunk; 
Égboltjával mint karral átölel,
S mi fényétől olly vak s távol vagyunk.

Mennydörgése, melly olly nyíltan beszél,
Kiáltó szó a nagy pusztában, itt ;
A csillagos ég egy nyílt szentirás,
Még sem értjük titokdus lapjait.

S haragszik bár, mi föl sem veszszUk ő t !
Üres hordó már e vén, puszta föld,
Mit az Isten hullámzó bor helyett 
Naponta híg levegővel betölt.

S tán párává fajult a lélek már,
Kebleitekben, gyarló emberek ?!
Damokleskard orczátokon a szem,
S önmagatok egymásnak fegyverek.

Koszorúkat arat bár az erény,
De a bűnnek nagyobb hatalma van,
Koronát tesz fejére, s az erény 
Szolgaként jár utána, rongyosan.

Az igazság gyilkot tart kezében,
S a kit javítni kéne, megöli;
Mint a lég olly közös a szabadság,
S e köznépkincset zsarnok béreli.

Van ember, a ki a koporsót egy 
Hálósapkának nézi, s fölnevet!
Árt annak a ki használ. S megöli 
Ki benne minden üdvöst éltetett.

Nyílt billikomból jó az áldomás, 
ügy nyílt szívből legjobb az indulat;
De itt, mint a börtön, elzárva áll,
S lelánczolt rab mélyén az öntudat.

Az önzés, e szemetlen kéjleány,
Mint egy Syrén keblére vonz, ragad,
S keble megnyíl mint rózsákkal takart 
Sír, s mi belé hullunk mint áldozat.

A szerelem aranylánezon nyögő 
Boldogság, már rég elkopott gyönyör, 
Mellynek örök, szent kéjnek kellene 
Lenni, az nékünk únt élv, melly gyötör.

Ha a hon vérzik, sebe gyógytalan,
S írt kér sebére, azt mondjátok ,majd‘,
Árért szolgáltok, tán — vesztére is !
S van a ki még lelketlen fölsobajt,

És álnok gőggel színlel lelki fényt,
S tanult bűnét rénynek kereszteli ;
Van, a ki koczkát hű barátra vet,
S érzelmeit kígyókká neveli.

Pusztán csak észszel senki sem okos,
Ez elmerül a szív örvényiben;
Az ész’ hatalma erkölcsben vagyon,
Miként a gyöngy értéke fényiben.

Nincs könnyebb mint egymásnak ártani,
Nehéz erény a kegy s pártfogolás;
Jó mindent tudni, mindent tenni nem, 
Legszebb diadal az ö n m e g b i r á s .

Egy hosszú ünnep légyen életünk,
Szivünk oltár, az égig lángoló . .
— De mit ér a tanács, okoskodás,
Az ember egy , m e g f e j t h e t l e n  c s o m ó /

. .  Ember! mi vagy hát? — porló sáredény, 
De mellyben Isten szikrát gyujta meg ;
E szikra szellemlángja, a lélek,
Halhatatlanság’ szárnyain lebeg.

Nem ! — Lelked egy lánczolt Prométheusz , 
.Magad vagy a borzasztó sziklakő ,
Jön az idő, ez órjás saskesely,
S körmei közt fogy a vér, a velő.

A v é r ,  e vészes vöröstenger-ár,
Egy világot borít hulláma el:
A szív világát, ha a szenvedély,
E vak szörny, örvényében vesztegel.

S a v e l ő ?  —  mint lángláva szertefolv. 
Forr, és eléget minden érzeményt ;
Nem hisz. S az égre mint bitófára 
Akasztja föl a h i t e t  és r e m é n y t .

Az ész és szív mostoha testvérek,
S e két elem balul istenkedik;
E két zsarnok, mint két Napóleon,
Egész világgal harczol, küszködik.

E két félistent mi alázza meg ?
—  Egy  s í r k e r e s z t t e l  a g y o n ü t h e 

t e d ;
S a s z í v '  t e n g e r é t ,  e g y  k i s  á r o k -

b a ,
A s í r g ö d ö r b e ,  b e k e r í t h e t e d ! !

LISZNVAY KÁLMÁN.

— —
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n .

(Folytatás.)

magyarnak életkérdé- 
sileg üdvös védegylet’ 
nemzeti szükségé felöl 
alig hogy íllőleg fogal
mazhatom a német só- 
gorság, vas fejű töre
dékét , midőn a korcs
mái parlament főrendi 
osztályában az idők na

gyon megváltoztanak. Ugyanis az alkotványos 
dinom dánom’ ingyen gyakorlatában annyira 
fellángolának a hordó csapokat elpirító zugka
rok és rendek, hogy constitulionális imaczik- 
kel bélelt ólmos botjaik' táncz-játékát a kiter
jesztett levegő is csak úgy kerülhető ki fájda
lom nélkül, ha gondolat-paripán egy szerelmes 
villám’ karjaiba repülhete.

Csokor Dániel útmoecenasom’ nemzeti ér
zelmei, mielőtt lábikráiba szállongtanak volna, 
keservesen sohajtozott e szabadalmas rokon- 
es testvér-gyilkoláson; elsötétültén győződék 
meg, mint ostorozza egymást s a közérdeket 
e gyáva eszközzé maszlagosílott erőteljes nép
osztály lakomákban és egyházak’ oltárinál.

Vérző szívvel hallgatóm a corteskoponyá- 
kon sétáló bunkó-capacitások’ szomorú operá
ját, s egy alkotmányiig is szebb jövő’ remé
nyével zavaróm el emlékemből azon ázsiai á- 
tok-képet: hogy a magyar ,ha mást nem kap, 
magával is verekedik !‘

— De már innét mozogjunk ám tens urfi 
— sugá Tonkoj kocsis principáljának , — mert 
az illy nemű vérben fürösztölt mulatságot, mint 
minőt a nemes urak elkövetnek, néha egy kis 
csendes lólopás is szokta befejezni, pedig nem 
szeretném ha a gyeplősömön kappant és jobbá
gyot kergetnének sütés főzés al á, . . .  minap is 
Keresztesen. ..

— Jól van jó Mihály bátya, csípje hámba 
kend minél sietvébben a pelyeket, magam is 
helyesnek találom a szállásváltoztatást, mert 
a bor- és vérczimborák közöl egy török írássá 
részegedéit kupak törvényhozó gyakran .járdo- 
gál vizitre a paripák’ salonjába , . . .  aligha bele 
nem szeretett a nyergesbe.

— Meghiszem hogy nem is lenne teréfa 
a Turcsin agarászni— kérödzé kajla csutorája 
megöl az öreg Mihály — dejsz’ abba nem kopik

a foga, — . . . s  avval müformákba rángató a 
csikókat.

* **-

A rózsa csárdától, hol alkotmányunk* kor
szerűtlen jelszaváért vérét ontó a heverésben 
telhetlen nemes atvafiság— Kéjfaluig, hová név
napi ünnepélyre indulónk, hat óra alatt némeliv 
alsó táblai pium desiderium is megérkezhetett 
volna, azonban már az ábrándos esthajnal elö- 
szárnyalt az alkony’ ezüst föllegén, s mi alig 
haladók meg úti pályánk’ felényi vonalát.

A természet jelenleg i s , mint már száza
dok elölt, ostor-áldásival erélyesen figyelteté a 
kettős kereszt alá tévedett hanyag néptömeget, 
hogy azon szent törvényt, mellynek hitét Isten 
mindenkinek lelkére lehellé — (tudniillik ártatlan 
utódok’ védelmét) ne csak sorozná századról 
századra polgári teendőinek hitágazatihoz, ha
nem iktatná valahára a jólét’ hervadatlan virá- 
giban megáldott erős akarat’ tevékeny szelle
méhez.

De mi siralmas századok’ intő szavára nem 
figyelve még ma is pirulát nélkül bitoroljuk gyá
va szabadalmink’ átok-kincseit; nemzeti sült 
galambok' forró ohajtatában kínozzuk le dolog- 
talan napjainkat; mindenikünk a másikban hi
szi és magasztalja a polgári és társas feltáma
dás’ megváltóját, . . .  pedig a történeti okulat' 
tollával meg van írva, hogy a status’ legfőbb 
kincse egyesek’ becsületes munkája , . . .  s min
denek fölött igazságosakká kell válnunk, ha 
szabadok akarunk lenni.

Csekély magamnál is vérré vált ugyan az 
édes magyar mindnyájunkban annyira otthonos 
lomhán-bűszke öseredetiség; de azért lelkem- 
ből óhajtóm, hogy azon nemzetileg vizenyős 
véralkatot, mellybe apáink’ hanyagsága oltaték, 
a vegytan és nevelés’ bármilly alakú befolyásá
val nemesítse meg egy jeles nemzedék házi és 
polgárias erények’ oltárinál.

Nemzeti jellem-bankból kölcsönzött szal- 
matüzemet olly lángra éleszté a tóiszappal bé
lelt alföldi töltés— mellynek tevehátán kerék
be töreténk — hogy pulykaméregszerü lelke
sedésemben kész leendők akár sivatag magyar 
paraszltá, akár valódi szellembőrös nemessé 
alakulni, csakhogy utaink’ rendszeres javítása 
által menekülhettem volna, azon bizonyos mar- 
tirságlól, melly az utazóra — ha Tisza környé
kén őszszel s tavaszszal repülni vagy nem tud. 
vagy nem akar — mulhatlanul bekövetkezik.

Hirtelenében sem munkás paraszttá sem ki- 
váltságtalan nemessé nem igazodhatván, nagyo
kat szenvedőnk és pipáztunk , s kocsinkbaoi kó- 
tyavetvés állapotunkban az volt szerencsénk , 
hogy sülyedéskor Yashington’ szobrát ölelhe- 
tém óvszerül; emelkedési alkalommal pedig

9



—  490 —
útitársam egy bitang nyári felleg' csizmaszárá
ba kapaszkodék.

— Közölje kend azt az irgarmatlan ká
tyút, melly előttünk olly öblös torokkal nyel- 
desi a levegőt, szólék oldalbordáim’ haldoklása 
között az ostor-invalidnak , ha abba bele talá
lunk ténferedni, reggelre már czukrot főzetnek 
velünk déli Amerikában.

— Vigyázok uram a mennyire lehet — 
feleié Mihály, zablán csípve a tántorgó rudast,
— de egy kicsint nagyon sötét van ám ; a hold 
is ritkán pillant ide, pedig szeretném tudni, 
hogy mikor beretválkozolt utólszor?

— Nézz hátra csak öcsém , mintha vala
mi tulfekete pontot látnék felénk sietve köze
ledni , — mondá hozzám simulva utitársam , s 
néhány szikracsillagot ki is ugratott öblös pi
pájából , hogy látleletét igazolhassa.

— Magam is sejtek amott a gyalog ösvé
nyen ollyan emberformát — jegyzé meg Mihály, 
fél szemét a görbe út’ árkaiba temetve, felét 
pedig a látponton jártatva, — még ugyancsak 
farkasügetnek ám. . . .

— Álj meg z a ki lelked meg van,., adsza 
ide pinz, kenyír, z’ minden, mert mindjárt 
agyba fűbe lövik, szűrik,' vágig.

A sápadt hold ép akkor bontakozék ki 
egy pohos felhő' goromba ölelésiből, midőn e 
nagy szavak tényékké vastagodtak volna, s 
méla sugárit drótos tótokból síki haramiákká 
bukott pár reszketeg hősre vesztegeté.

Csokor duplájához kapott , . . .  az inas fo
kos baltáját oldozá ki az ülésből . . .  én pedig ka- 
czajra fakadtam , mert a harcsa pofáju egyik 
kocsonyakirály’ balpisztola törölt lőcs volt, a 
mig a másik gyilkos szerszám sárkányát fele
dé valamellyik vad táblabiró’ mestergerendáján.

Tonkoj kocsis, saját módja szerint me- 
nekvendő a váratlan vendégektől, kigyó-suho- 
gójával iszonyút durrantott, mire a különben 
is türelmetlen paripák nyakrafőre neki iramod
tak ; a rónák’bitorjellemü csámpás Rináldói pe
dig tova dobálván a munka-fegyverül használt 
sánta lőcsöt és lopott pecsenyeforgatókat, 
kétségbeesetten ordíták , hogy: ,.jaj jaj agyon 
vágyom lőve .. .“ s beillantának a vidék' sötét 
világába.

Kalandos utazásunk’ czélját, Kéjfalut, már 
csak néhány ölnyi térköz választá el tőlünk, 
de e csekély térköz nevetséges távollá mérge
sült, mert a partjait túláradóit Tisza perczeket 
órákká , s lépteket mértföldekké rugtatott.

— Héj ki van itt ? . . .  révészek ide ide...
— kurjanlá Mihály kocsis, széles tenyereit aj
kához fektetvén, nehogy hangjai hatástalan 
szárnyaljanak a rónák’ távolába.

Síri csend honolt a vidéken ; felelet nél
kül hangzának el újabb s újabb kiállásink; más 
nesz nem vala hallható, mint a hüs szellőcs-

kék’ ábrándos sóhaja, melly kiméivé lebbent át 
a karcsú jegenyék’ ezüst levelein.

— Lődd ki azt a duplát Jenő öcsém, tán 
csak előbukkan valaki — mondá türelmetlenül 
utitársam , . . .  s a csendes folyam’ sírna tükrén 
végig futkosó hangmoraj fölriasztá a csalitok’ 
szárnyasait, s elelhaló tompa zúgásban oszlók 
fel a hallgatag síkságon.

— Holla . .. erre, erre — rivallá egy nyers 
torok . .. s egy szeszélyes alakú gyékén-vityil
lő elölt megállapodánk.

— Át akarnánk kelni a réven atyafi — 
mondám a kurta subás egyénnek — össze kell 
a czimborákat szólongatni, de hirtelen ám. . .  
nem marad el a borravaló.

— Nem kell ide czimbora , . . .  úgy át re
pítem én az urakat, meg ezt a csézát a vizen 
mint a silling — feleié szaggatott hangon a su
bás , tullaposakat pillogatva keresztre feszített 
szemeivel.

— No hát hajtson be kend abb' a csá- 
meszbe x) — folytatá könyökig gyürközve az al
föld’örök-ittas charona — de vigyázva ám, mert 
a harmad évi őszszel nagyon megviselte a deb- 
reczeni vásár.

•— Szép ha Istentől van — mondám az 
úti pajtásnak — hogy éjnek idején, nyolczad 
magunkkal, egyetlen és részeg kormányos’segé
lyére rohanjunk, s mi több olly elátkozott lé- 
lekvesztőn, melly télen fűtő, nappal bölcső, 
éjjel pedig utasszállító,... köszönjük szépen 
ez egyszer a hívatlan fordőt, . . .  megeszem tor
mával a csukát, de vele egy teremben tánczol- 
ni nem szeretnék.

— Fel kéne tán verni a többi révészt — 
jegyzé meg tárgyavatoltan a vén ostoros — 
aligha a sárkányban nem isznak, mert még 
nagyapámtól hallottam— Isten nyugtassa meg 
— hogy ,,csárda a révészek’ temploma!“

A Tiszához mintegy puskalövetnvire eső 
csárdában sajátságos estélyre bukkanánk. Az 
ivószobát végig sántítp keskeny lóczaasztal- 
nál. néhány alföldi fuvaros jóízűen szalonnázik, 
előttük sötétképü élelemlarisznyák, és fakó 
boros zöld nyakanczok heverésznek.

A szoba’kétharmadán zsarnokló potrohos 
boglyakemenczén kínozza - repedt klarinétját a 
mátravidéki barna vándorok’ rúgott zeneapos
tola , táblabirói átilából ködmönné zavart sal- 
langos otthonka takargató rajta az ó romai öl- 
tönyizlet’ szabad eszméjét; bádoggyürüs sze
meit bajnalpirosra festé a tivornyák’ mohó sze
relme; s borzas feje’ tömkelegében biztos ka
lauz nélkül maga Columbus Kristóf is megté
vedett volna.

A szalmaevő óriás párkányzatán szomo- 
rog könyökére támaszkodva egy fiatal betyár.

í) Csámesz : alföldi tájszó , vízi jármüvet jelent.
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Fénycsigákká kondorult éjbarna fürtök árnyé- 
kozzák szenvedő arczulatát; szelíd szemein bá
natos epedés konvei reszketnek, s a szűz ér
zelem’ szívből fakadt hangját olvasztá keserve
sen énekelt dalába:

„Alföldi a születésem,
Szegény a n eveltetésem,

Hazámban van egy szép rózsám,
Isten tudja, hü e hozzám?“

Ugyanezen szomorú nótára, mellynek a 
klárinéios dódé még inkább kiemelé keservét, 
három révész bokázgatott, fejökre illesztett 
borteljes butellákkal, emberül megviselt testi 
állapotban.

— A példaszó azt tartja Dani bátyám , 
hogy a víznek nincsen gerendája , s mivel e ví
zi istenek boros edényekké áztanak , törik sza
kad itt kell lekinoznunk az éjjelt.

— Hé csapiár , . . .  lovainknak jó helyet, 
nekünk vendégszobát, . . .  egymásután ! . . .  hát 
valami ennivaló akad-e?

— Akad ám ha hoztak az urak — feleié 
nyersen egy tavali borjuképü félnemes pa
raszt— szoba csak akad ollyan a miilyen, mind- j 
járt kizaklalom belőle az annyokat, a gyere
kek meg egynéhány múlt őszi birkabőr tán 
csak meg nem eszik benne az urakat? . . .

— E kívül nincsen számodra hely — ví
gasztalára a kelctileg commodus bá tyá t , . . ,  s 
egy kormos faggyugyertya’ szemtelen világá
nál elbotorkálánk a részünkre kipéczézett Ven
dégtemetőbe.

A fővárosi uzsorás czéh, s váltóféle tör
vényes és magány szemlelenkedések korántsem 
borzasztónak annyira meg, mint vendégszobá
nak keresztelt azon iszonyú mindenes gyűjte
mény, mellybe a csapiár akart bennünket ka- 
litkázni.

Az évtizedes pókháló olly vastag rétegek
ben képezé a szoba’ felhőjét, hogy miatta fon- 
tebbi tárgyakat nem láthatván, csak a földszin
tiekről adhatok némi homályos vázlatot.

A szögleteket zabhombárok foglalják e l , 
mellyeknek hálán tejes fazekak párolognak, a 
környék légymillióit oda csábílandók. Jobb- 
felől birkamosó dohánypórék zörögnek, balol
dalon varrott hasú hájdunnák hilintóznak, gyom
raikon viselve a gyakori patkányvizit’ árokje- 
gyeit. Itt falnak támasztva bámul egy cserzet- 
len óriás Ökörbőr, a vele átellenes szélfogó 
zólogbrugóra , mellynek kötélhurjain éhes ege
rek , a sajtreménynyel kecsegtető gerendák’ 
mennyébe utazgatnak.

Bunda, ködmön, szoknya, puszii, pok- 
rócz és dunnaféle műszerek’ terhétől visító su- 
perlátos ágy alatt vörös orrú haragos lűdak 
sziszegnek a ketreczeikben szomorún ülnöklő 
öreg pókákra, dalszeríin gágogván a mezei 
szabadság' feltámadási énekét.

Hlyen volt az ős tortúrái szerek azon al
földi surrogatuma, mellyben éjjelizénk , s haj
nalra olly dagadttá csipkedtek bennünket a hi
res tiszai szúnyogok , hogy a lakoma utáni kor- 
hellevesnél senki sem ismert ránk a kéjfalvi 
vendégek közöl.

(Folytattatik.)

—-

A VÉDEGYLET MINT PÁ R TA R A BLÓ .
III. §zaRa»z.

Minden vígjátéknak szerelem a kezdete, házasság a
vége, — s itt kezdődik a szomorú játék.

(Vége.)

ásnap korán nehéz 
szívvel búcsúzott a 
kedves lak’ kedves 
lakóitól: de olly szí
vesen marasztották, 

s ő olly szívesen 
maradt, hogy rövid 

szokásos illedéki szóváltás után a dolog kiegyen
lítve Ion. Berkesi még egy napra vendégül ígér
kezett, még pedig annál nagyobb Örömmel, 
mert Máli szép szemeiben hallgatás melleit is 
marasztást vélt olvasni. Kocsisát lovaival haza 
rendelte, hátas lovát parancsolván minélelőbb 
elhozatni.

Délután néhány tagból álló vadásztársaság 
vonult ki Kalandosról a pusztai lakhoz. Ezek 
között voltak Berkesinek némelly korábbi isme
rői, kik a szokott üdvezletek s fölkiáltások után 
ismét pajzánul evődni kezdének múltja iránt, 
de miután ezekre Berkesinek minden felelete 
egy hideg mosoly, alább hagytak a gúnynyilak
kal, annyival inkább, mert egyiknek sem volt 
kedve Berkesinek korábban elhíresztelt lóvészi 
s vivői ügyességét próbára tenni. — A sértés
sé fajult enyelgésre a hallgatás rendesen leg
jobb felelet.

Rövid pihenés után folytatók az agarásza- 
to t , Berkesi is mentségét kizáró meghívásokra 
hozzájok csatlakozott ; eleinte ugyan kifogást 
tett, azzal mentvén magát: hogy hátas lova 
nincs vele , de ez is elhárítva lön , Völgyi ur 
fia’ erdélyi faj lovát ajánlván , mire azonban 
nem lett szükség , mert lovásza ekkor érke
zett meg gyönyörű angolfaj lovával.

A társaság müértőleg állta körül a szép 
jövevényt, s rövid kielégítő szemle után érdem
lett dicséretekkel halmozók. Lábai hibátlanok s 
karcsuk valónak mint szarvaséi, eleje magas, 
szügye széles, csaknem mint az arabfajué, 
szemtüze tiszta.

Berkesi könnyűséggel ugrott föl kedvencz



lovára s a társaságtól néhány száz lépésnyire 
ellovaglott. Lovon ülése , testtartása s minden 
mozdulata mutatá az avatott, ügyes lovagot, 
ki midőn lova’ ügyességét s jelességét teszi 
szemlére, egyszersmind önmagát avatja föl ma
gasztalás' tárgyává ; Berkesi’ ezen tette nem is 
volt minden hiúság nélkül, mert Mali nyitott 
ablakából nézte a szép lovat vagyis inkább a 
szép deli lovagot.

Lovad szép, biztos bátor lépésű, magad 
ügyes lovag, mond egy pajzán Nimrod a visz- 
szatérőhÖz , az utósó megjegyzésnél envelegve 
hajtva meg magát , de tiszta származású angol 
faj lovad nem foghatom meg miként fér össze 
elveddel, ki oily túlzottan buzgó pártolója vagy 
a védegyletnek.

Becsületem s elvemet ne féltsd barátom , 
feleié a felszólított, mosolylyal, Oporom egészen 
honi, már apja s anyja is e honban láttak vi
lágot , saját nevelésem.

A társaság nem sokára elhagyá a mezei 
lakot, a házi gazda’ szerencsekivánásaitól ki
sértetve.

Estalkonyatkor tértek vissza néhány áldo
zatul esett nyullal. Lovaik’ gyorsaságát muto
gatva , néhányan futtatva nyargaltak a mintegy 
kétezer lépésnyire eső mezei lakig; Opor köny- 
nvü lábaival messzi hagyá a többit, a mint egy 
a homályban már nem látszó vékony korlátban 
megütközvén, földhöz vágódott, lovagját magá
val rántva. Az ajtó előtt álló nők ez iszonyú 
esés szemléletén önkénytelen sikoltottak föl.

Többen rohantak a ló alá szorult lovag
hoz ; Berkesi a segítségére siető Völgyi'karján 
föl akart állani. de lábai alácsuklottak.

Talán lába tört el, szólalt föl egy a már 
ekkor megérkezett vadászok közöl.

El talán nem tort, felele Berkesi, úgy hi
szem csak kificzamult; egy kis nyugalom, re
mélem , helyre fog hozni , tévé hozzá erőlte
tett mosolylyal, Málira tekintve, ki magáról el
feledkezve állott hozzá közel, halványan és szín
telenül.

A társaság’ tagjai karjaikon vitték be nyug
ágyára , mialatt a házi ur egy gyors kocsit Ka
landosra orvosért küldött. Az egész ház a ko
csi visszatéréséig igen nagy zavarban volt.

A megérkezett orvos megvizsgálván a sé
rült lábat, megnyugtatta mind a beteget mind 
az érte nvughatlankodókat; a láb az esés által 
nem eltörve, csak kimarjulva volt, de mellvnek 
két három héti orvoslat s nyugalom után nyo
ma sem fog látszani.

Berkesi más nap reggel kocsijáért akart 
küldeni, hogy magát haza vitesse, de az őt rö
vid ismeretség után különösen megszerette házi 
ur egyszerűen, de kereken kinyilatkoztatta, 
mikép abban sehogysem fog megegyezni, hogy 
vendége illy helyzetben házát elhagyja; az or

vos is a háziúr véleményén volt. mert a most
csekélynek látszó ba j, sebes mozgás és meg
hűlés által könnyen veszélyessé válhatnék.

Berkesi, mint könnyen gondolható, nem 
sok marasztást várt; Málival egy födél alatt le
hetni , kedves szavát hallhatni, sőt néhány 
perezre láthatni is, sokkal nagyobb kisértés 
volt, mintsem ellenállhatott volna.

Az orvos megtevén a szükséges utasítást, 
Kalandosra visszament; megígérte azonban , 
hogy legalább minden harmadnap meg fogja lá
togatni.

Berkesi’ ágyban töltött napjai unalom nél
kül , sőt mondhatnék sebesen teltek el. Reg
gelijét a nagynéne minden reggel saját kezével 
osztotta ki, megkérdezve mintlétéröl; ezután 
a háziúr ágya előtti asztalára könyveket hal
ma zott föl, tetszés szerinti válogatás végett, a 
jelesebb történeti, politicai és utazási munkák
ból ; a délelőtti időt rendesen olvasással, a dél
utánt pedig az öreg úrral beszélgetve tölté el. 
— így tűnt el néhány nap; Málit nem látta, de 
kedves jelenlétét érzette , mert sok olly konv- 
nyebbséget s újabb újabb nemét az unalom
űzésnek tapasztalt naponkint, mellyekről teljes 
meggyőződése volt, hogy azt Málin kívül más 
nem tette, vagy legalább cllv gyöngédséggel 
nem tehette. A szerelem örömest ringatja ma
gát ábrándokban s csalatásban, de azonban 
gyakran jó tapintattal bír.

A család’ jellemével betegsége alatt egé
szen megismerkedett. A háziúr olly nyiltszivü. 
olly őszinte, szóval annyira magyar volt, hogy 
őt igen könnyen át meg át lehetett látni; nyá
jas arcza már maga bizalmat gerjesztett a szem
lélőben ; kedélyes, jókedvű, egy kissé hirtelen 
haragú ki ha néha cselédjeivel túlzott szigorú
sággal bánt, másfelől nem egy szegény csalá
dot segített föl. Nemesi szabadalmaira egy kis
sé sokat tartott, de azonban jótékony czélok , 
intézetek s a haza közszükségei elől erszényét 
sohasem zárta el.

Testvérhuga özvegy Földesiné, büszke 
gőgös nő s kevélv lenéző volta kisebb ranguak 
iránt; úgy látszott, kevélységéről a boldusbot 
mellett sem feledkezett volna el. Férje Földesi 
Vincze százados kapitány egy könnyelmű ké- 
jencz , párbajban esett el, miután neje' gazdag 
hozományán kívül nem megvetendő saját bir
tokán is túladott, mellvnek elpazarlásában fe
lesége hü segítője volt. Az özvegyre az élet 
gondjai kezdtek nehezedni, a midőn felesége- 
vesztett gazdag bátyja levelét kapta, mellvben 
őt igen lekötelezöleg magához hívta. A fényes 
szerep itt újra kezdődött, mellvnek bátyja bu
kása vetett véget. Kevélységét a sors ekkor 
sem törte meg. — Legkedvesebb beszéd tár
gya volt azon fény , mellyben hajdan Olaszor
szágban férje mellett élt; azon hódolat, mely-
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Ível szépségének a szép s tüzvérii olaszok adóz
tak ; elég gvöngédtelenül bátyja’ nagy gazdag
ságát s hajdani fényét is gyakran felhozta, melly 
Máli’ képére minden illy alkalommal szégyen
pírt idézett föl. Egyébiránt Berkesi iránt min
dig a legnyájasahb s kedvkeresőbb háziasz- 
szonyt jálszá , — hiszen hol azon kevély nő , ki 
gőgjét egy kitlinőleg szép s gazdag férfiú’ el
lenében megtartaná.

Berkesi egy hét múlva fölkelhetett ágyá
ból s támasz' segélyével néhány lépést tehetett 
szobájában. Ekkor a napirend egészen megvál
tozott ; most ugyanis a nap’ nagyobb részét 
Máli szobájában töltötte az Öreg úrral együtt.
— Beszélgetve közönös napi tárgyakról, mely- 
lyeknek egyébiránt Berkesi előtt megvolt érde
ke , mert Máli mindegyiknek bizonyos bájt tu
dott kölcsönözni.

Egy délután, mint rendesen, Berkesi is
mét Máli’ szobájában ül t ; néma hallgatásba 
voltak elmerülve, mindenik saját eszméjén 
tépelődvén. Berkesi Örömmel tapasztalta , hogy 
a kedves lyány nem egészen közönbös iránta, 
de még ez ideig nem mert komolyan nyilatkoz
n i , félvén az ellenkezőtől; pedig ettől nem volt 
oka tartania , mert Máli első ismeretségüktől 
fogva igenigen kedvező szemekkel tekintett a 
kissé elvonult, de e mellett müveit s kitünőleg 
szép férfira.

Egy ablaknál, szemben Berkesivei, a va
dásztáskán dolgozott, mellvnek egyik oldalán 
regényes skót táj volt ábrázolva : egy falka 
szarvas legelt a tavas vidék’ lombos martján ; 
másik felén egy szép vadász állott, puskájával 
kezében, azon perczben , midőn a szikláról le
lőtt őz lábai elé rogyik. A szép művésznő’ 
kezdő betűi a táska' oldalán állottak, a testvé
re’ nevének hagyott hely még üres volt, s csak 
ez hiányzék, hogy a mű egészen készen le
gyen.

Berkesi most először tett néhány lépést 
támasz nélkül, s a szép művésznő fölött állott 
meg, hosszasan s szótlanul tekintve rá, Máli 
nagyon megzavarodott e hosszas vizsgálatra , 
munkája sehogysem akart haladni, s e mellett 
bájos kis kezeit tűjével több ízben megszórta. 
Berkesi véget vetendő az okozott zavarnak, 
vissza akart helyére menni, de elzsibbadt lábai 
megtagadák szolgálatjokat. Félig mosolyogva , 
de a mellyben sok komolyság feküdt, Máli’szép 
karját kérte föl segítségre.

A felszólított lyányka rövid gondolkodás 
után zavarodott s mély pirulással vezeté visz- 
sza Berkesit helyére.

— Milly örömmel lennék örökre béna,
— mond Berkesi a szép pirulának , — ha egész 
életemen keresztül kegyedet nyerném meg ve
zetőnőmnek.

Az első nyilatkozás megtörtént; ezt csak- t r y  
hamar kölcsönös szerelmi vallomás követte; 
úgy hogy egy órával későbben a szerelem’ bol- j 
dog ömledezései közben a vadásztáskán Bér- j 
kési’ nevének két első betűje pompázott.

Karácson előtt két héttel víg zajú menyek- 
ző hirdeté a szép ifjú pár’ egybekelését; — 
kik boldogságuk’ túlözonlésében áldák a véd
egyletet, mint szerencséjük s boldogságuk’ 
eszkozlőjét. PITYEFOKI.

EGY NAGY ÚRI K ASTÉLYBAN . ')
Ki helyhetett e bájvidék’ ölébe,
Némán borongó kastély, tégedet?
A természet s művészet frigybe lépe,
Ékítni nyájas, szép környékedet.

Körötted a kert, nagyszerű díszében,
Az új tavasznak pompájában áll ;
Zöld lombjaid közt , édes hangcserében,
Ezer madárka lejt és hangicsál.

Itt tarka népe a virágligetnek,
Ott a mosolygó rét envelg körül,
Amott az ősi sorfák integetnek,
Lankadt kebelnek édes enyheül.

Ezüst tavadban rátartó negélylyel 
Úszkál hattyúid’ játszi serege ,
S a hányszor benne megfürdik szemével, 
Szebben derül fel a táj’ kék ege.

Mértföldre terjedt nyéked egy kis ország, 
Ezernyi vadnak ád mentő tanyát ;
Völgyed’ hüsében a gazdag majorság 
Dúsan mutatja barmaid’ sokát.

S köröskörül a helység’ duska népe,
Mint raj sürr és forr fáradatlanul ;
Mindütt az élet és a munka’ képe!
Illy kép előtt szem s szív megittasul. —

És mindezek közt, ennyi báj’ körében.
Némán te állsz csak, kastély, egy magad;
Mi átok ül épületed’ kövében ,
Hogy rajt az élet viszhangot nem ad ?

Volnál sötét rom, pusztaság’ tanyája , 
Megérteném e síri csendedet...
De ím tetődnek fönnáll koronája,
Fehér faladhoz jártas út vezet.

Kapud kinyílik , a pitvar seperve ,
Virágsorok közt a lépcső megyen,
S a néma kastélyör’ kegyét kinyerve ,
Végig megyünk a pompás termekén.

1) Nem veszi rósz névén — reméljük — érdemes 
szerkesztőtársunk, hogy e jeles költeményt sa
ját lapjainkba átvettük, különösen azért, hogy 
— kik’ számára írva van — mentői többen ol
vassák azt. Szerk.
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Dús termeid fényt és pazart lehelnek ;
A fényes bútor vendégkészen á ll ,
Itt hangszerek, ott játmüvek hevernek;
A fal remek festvényekkel kinál.

Mindent találok... csak, ki ennyi kincsen 
Örülne, embert nem és életet!
A fény s pazar h o lt, mert gazdája nincsen ,
A szív szorongást érez kéj helyett!...

Hol állok én ? élőknek csarnokában ?
Vagy néma holtak közt járok , kelek ?
Mindütt kisértetes , mél'y hallgatás van ,
A tárgyak újak s mégis régiek !

Egy Herculanum sülyedett-e itt cl?
S most régi keble újra felnyílott ?
S én itt magasztos, szent, gyermekded hittel 
Csodálhatom a régi szép- s nagyot ?

Nem, nem! szobáid’ számos ékessége,
Újabb időnek hordja bélyegét.
Az egy magyar családnak ősi széke,...
Csak az hagyhatja igy el örökét !

A fecske visszatér szerény lakához,
A gólya régi fészkéhez siet,...
Csak ember, a ki hütelen honához,
Vadász hazáján kivul élveket.

Gödöllőn, máj’ 31. 1846.
GARAY JÁNOS.
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sős idők hiába váratnak, 
azok bekövetkezni nem a- 
karnak. Medard is elvesz
te hitelét s átalános drá
gaságtól félhetünk. Igaz , 
hogy Somogybán, Zalá
ban . Bánát’ egy részében, 

i\s tán másutt is dús áldás
ban hulla le űrnap’ táján az óhajtva várt eső , 
de mi az annyi szomj , mi az egy átalános 
szükség’kínzó félelmei ellen? Szörnyűség meg
gondolni, mint örvendeznek mégis némelly gab- 
nakereskedők ennyi készülőbeni jajnak. Minap 
szemmel látó tanúi voltunk , mikép nyitotta ki 
egy pár gabnakupecz kezét (az üzérkedési ká
véházak' egyikéből), félve a befollegzett égbolt
ról hullni kezdő egykét esőcsepre netán be
következő országos esőtől, se szókkal vigasztal
va a másikat: ,ne félj, nem lesz semmi, elhú
zódik egészen.1

Illy komoly körülmények között elfeled
vén egy perczig hivatásunkat, s a szépművé
szeti lapok körén kívül mozogva , Kossuth La
jos urnák a Hetilap minapi számában megjelent 
figyelmeztetését a szüktermés iránt szóról szó

ra lapunkba igtatni már csak azért is szüksé
gesnek véltük, mert az illy közhasznúságokat 
nem lehet eléggé közludatra hozni.. ,,Bécsből — 
igy szól az érdeklelt f i g y e l m e z t e t é s  — 
jun 11-ről következő tartalmú levelet vettem: 
,,Ugy értesültem itt, hogy Magyarországot tar
tós szárazság miatt rósz aratás veszélye fenye
geti. Szabadságot veszek magamnak önt isme
retlen létemre fölhívni, nem találná-e tanácsos
nak , nemzetét s illetőleg hazája’ mezőgazdáit 
figyelmeztetni, kisértsenek meg egy második 
aratást? mellytöl mindennemű termesztmény’ 
mostani kora érettsége mellett jó eredmény vol
na remélhető. Én Csehországban lakom, nálunk 
az éghajlat nem olly enyhe mint Magyarország' 
nagy részében, s mégis értem már hazámban 
illy eseményt, s jó eredményét magam tapasz
talam. Magyarországban, ha Isten kedvez, a jó 
siker még valószínűbb. Nagyon örvendenék, 
ha ön eszmémet elfogadásra méltónak találná , 
s ekkép eszközölni segítőé, hogy a szűk ter
més' szerencsétlensége legalább némi részben 
ez által kiegyenlíttetnék. Fogadja Ön stb.“

,,Eddig a levél névtelenül, de tartalma bi
zonyítja , hogy emberszerető jó akaratból íra
tott. Teszem érette nyilvános köszönetemet. A 
dologban egyébiránt illetékes bírónak nem tar
tom magamat, de annyit mégis állíthatni gon
dolok, hogy ha ezen tanács átalában minde
nütt az egész országban nem követhető is (a 
mint bizonyosan nem az) : lehetnek mégis, sőt 
vannak bizonyosan vidékek, s vannak olly kö- 
rülményü mezei gazdák , hol s kiknél a tanács 
mindenesetre figyelmet érdemel. Még mintegy 
négy hónapi tenyésztő földerőre lehet számít- 
nunk, ennyi jobb vidéken még némelly gabna 
fajok' megérlelésére is elegendő , ha gyors ki
keléshez Isten esőt á d , mi a gabnaaratáson 
már többé nem segít, sőt ha tartós találna len
ni, az aratásban még kárt okozhat; minden
esetre vannak pedig olly élelmi vetemény mag
vak , mellyeknek megérésére ennyi idő több 
mint elég, s mellvek ínség’ idején kimondhat- 
lan jótékonyságu pótszerül szolgálhatnak a gab- 
nában szűkölködő népnek. Vegyék fontolóra , 
kik tapasztaltabb mezei gazdák nálamnál. Sok 
helyütt a kukoriczának fele is alig kelt ki, a 
babnak pedig alig harmada, ez a népre igen 
nagy csapás — s a kukoricza- és babföldek fé
lig harmadában üresen állanak; — a burgonya 
sok helyütt töltetlen a szárazság miatt, pedig 
már széltiben kihánvta virágát nagy kínosan, a 
káposztásokat siralom látni, az árpát pedig 
már Buda táján is kaszálják, s igy az árpaföl
dek kis idő alatt szintúgy üresen állandnak, s 
hol az ugar még szokásban van, különben is 
ugar alá esendvén, a szokásos gazdasági rend
szer’ megzavarása , s az őszi vetés’ fogyatéka 
nélkül meg lehetne rajtuk a második aratást,



495 —
ha egyébbel nem, kölessel kísérteni. — A do
log mindenesetre figyelmet érdemel. Tavai fél
tünk az Ínségtől, s aligha Isten ez idén nem 
bocsátja reánk súlyos ostorát.—Borzasztó csak 
reá gondolni is!!! A ki cselekedhetik, cseleked
jék , ne nézze sopánkodva az esőtlen kék eget; 
— a ki nem cselekedhetik , s- jobbat tud, ta
nácsoljon ; — de gondoskodjunk mindnyájan ide
jén , mielőtt talán késő lesz.

Ismétlem: illetékes bírónak magamat nem 
tartom ; de emberi kötelességemnek véltem jó 
akarattal közleni, úgy a mikint vettem, a jó 
akaratú külföldi levelet.

— Mig ajtónkon maholnap a szükség fe- 
nyegetődzik bekopogtatni, addig ezer meg ezer 
drága bokrétába temetik a hasonlítliatlan báju 
tánczosnét az annyira ünnepelt Elssler Fannit. 
Fanni k. a. ez idén is vágtatva őrli le érdekes 
tánczcyclusát, s ha meggondoljuk hogy csak
nem minden estve föllép (miután délig próbára 
fáradoz), fárasztónál fárasztóbb deszkáin, nem 
marad sok irigyelni való a jeles művésznő'fény
pályáján. Olly gyorsan azonban, mint Pesten, se
hol sem szokta betánczolni ezerjeit , hol tiz ti
zenkét nap alatt rendszerint ugyanannyiszor 
föllépni szeret. Hja ! múlik az idő, s a bájoló 
sylph siet azt mentő! eszélyesben használni; 
mert jól tudja ám hogy nem mind fenékig tej
fel. Tön-e lépést a nemzeti színház, bennünket 
vele saját színpadunkon is vagy egy párszor 
elbájollatni ? nem tudjuk. Mi a nagy közönsé
get illeti (a városi színházban) az—mint mond
ják— nem igen érti méltányolni Fanny’ művé
szetét. És mi tökéletesen hiszszük, mert arra 
hogy a művészetek' legköllőibb, legaestheli- 
kaibb, leggvöngédebbike, a drámai szenvedé
lyeket t. i. arczjáték s-fensőbb mimicával pá
rosult táncz által kifejezni, szívhez szóljon : több 
szükséges mint félpolgárosodás, avvagv félszeg 
műveltség. A Fannival működő Merante u r , 
mikint a kis Domenichettis k. a. is sok dicsé
retet aratnak. Még eddig E s m e r a l d a  leg
jobban sikerült előadásuk. Fanni a czédulák 
szerint múlt vasárnap lépett föl utólszor.

— Mig külhon’ jelesei nálunk aratnak 
dicsőséget, azalatt nemzeti tánczunk-, zenénk- 
s viseletűnkkel fog coqueltirozni külföldön Ha
vi és Szabó urak’ igazgatása alatt egy kis mü- 
vészlársaság. Czélja az utazó társaságnak nem 
más, mint nemzeti dallamaink-, tánczaink- s fé
nyes öltözetünket — mint megannyi ismeret
len sajátságokat — a külhonnak bemutatni; s 
mig csupán illy tisztán nemzeties — nem pedig 
müvészetfitogtatási czélok lesznek kitűzve a 
lobogón: mindaddig mi is hő részvéttel pár
toljuk a merészke vállalatot. Csak nehogy éne
keseknek higyék magokat az illetők, s mint oly-

lyanok kívánjanak föllépni a dallamok’ hires 
országában Italiában. Mert már ekkor a töké
letes fiascót ki nem kerülendik a derék vállal
kozók— és mi, mint sok illyes ferde számítá
soknál — Pilátusként mosandjuk kezeinket. Csak 
szépen a nemzetiességnél tehát jó honfiak — 
és Isten veletek !

— Don Sebastian kétszer kprült színpad
ra. Helyesen teszik ugyan hogy mindjárt el 
nem koptatják újdonsági érdekét, azonban ná
lunk szokásos lévén olly előadásokat, mellyek 
közvetlen kétszer egymásután nem ismételtei
nek , megbukottaknnk tartani, ezen alaptalan 
gyanúnak csak árnyékát is ki kell vala kerülni. 
A mürőli véleményünket előlegesen tudattuk, 
az előadás némelly apróbb gyarlóságokat kivé
ve— derék volt. Mondják hogy Luciát, Doni
zettinek e kedves, bár egy kissé igen ismeretes, 
dalmüvét a napokban kezdendik tanulni.

— A hazájától tisztelt és szeretett ma
gyar főherczeg István vendégül látogatá meg 
fenséges nádori szülőit a napokban. Elindulása 
elölt, többi kirándulásai között, a városerdő
ben! Bartlkertet is megtekinté, hol a földszin
ti csarnokban Dosnay hazánkfia által készült, 
s felállított Lisztszobort megtekintve, arról — 
miként ő fsge úgy nádorné asszonyunk s az 
egész fhgi család igen kedvezően nyilatkozni 
méltóztattak. A magas család' többi tagjai közt a 
fiatal szépségével s kedves nyájasságával min
denkit elbájoló Erzsébet fhgné is jelenvolt, mikép 
az elmés kis József fhg is — kik elkezdve Istvá
nunkon—-mind a legtisztább a , legtökéletesb 
magyarsággal társalognak. Ő fenségük a Her- 
rninakápolnát is megszemlélni méltóztattak. 
István fhg egyébiránt másnap u. m. szombaton 
Bécsén keresztül Prágába utazott, hogy ősze
lőben hosszasb időre Alcsutra visszatérjen.

— Nádor ő fnge kisjenői jószágára utaz
ván— a váczpesti vaspálya’ megnyitását sze
mélyes jelenlétével ünnepélyesítni kegyeske- 
dendik. Isten hordozza és hozza szerencsésen.

— Egy boldogtalan kisasszony, bonyoló
dott szerelmi viszonyai következtében magát 
beretvával elveszteni akarván , egy a gégébe 
metszett súlyos sebben életveszély között sinylik.

— Beszélnek suttonyban egy nagyszerű 
mystificatiónak lefátyolozásáról , mellynek hőse 
bizonyos úri egyén, ki újabb időkben igazi me
sével határos bámulandósággal vergődék föl a 
legmagasb kitüntetésekig. Mi, megvalljuk, ezen 
kósza híreknek egyátalában hitelt nem adunk . 
s épen e mystificatio lefátyolozást tartjuk nem 
egyébnek mint — mystificatiónak.

— Néhány lelkesb hölgy«- s legtobbnyire 
magyar írókból álló társaságot fog megvendé
gelni a zugligetben Császár Ferencz ő nga hol
nap, mellynek főczélja lesz a különböző szép
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budai hegyeket illő magyar nevekkel ex consi- 
lio ellátni, felruházni és illetőleg megmagyarí
tani. Hogy Döbrentei Gábor fő keresztatya el 
nem maradand — magától értetik.

— A P. H. méltán kikel a pozsoni evang. 
Lyceum’ iskolai vizsgálatairai latin meghívások 
ellen, s torvényeileniséggel vádolja az érdek
lett hatóságot. Szívesen írjuk alá részünkről is 
— a mennyiben igaz a tény— a vádat is, azon 
el nem hallgatható hozzátéttel, miszerint cso
dálatos mégis, hogy épen nem a protestáns e- 
lem az — a közoktatás, mezején is — mellvet 
nemzetietlen irányokkal szoktak vádolni némely- 
lyek. Mindennek a maga jogát, mondja—helye
sen Kanizsai ur az e g y m a g y a r  k i r á l y 
ban.

— Kazinczy Gábor is jól megfelelt egy a 
Jelenkorban jelenkezett zempléni firkásznak, az 
odavaló kisdedóvoda’ ügyében tett igaztalan 
kötekedéseire ; kiemelvén egyszersmind az ez 
ügyben lelkesen mozgó Péchy Manó grófnét, 
s különösen az e czelra egy 530 ft érő ezüst 
Öltözéket felajánlott nemesszivü delnőt Vladár 
Lónyai Karolinát. Veszszen a kaján gáncsosko- 
dás , s éljenek a derék jóltevők !

— Mint a védegylet’ hü tagjai — mond 
az Ungar — kívánjuk, hogy magaslelkü nőink, 
e tekintetben kissé hidegebb kedélyű férjeiket 
a papucs kormány szerint vezethessék. Ennél
fogva nem lesz előttük érdektelen tudni , hogy 
most a legszebb papucsnak való bőr a Palko- 
vichféle boltban (hatvani utcza, horvátház) kap
ható , melly külföldről ugyan, de mégis roko
noktól küldetik be, t. i. — a cserkeszektől. Lát
hatni ott kitűnő munkájú, arany s ezüsttel gaz
dagon hímzett bőröket, mellyek a legnemesb 
lábat is ékítni érdemesek. Ha már külföldi por
tékát veszünk, legalább legyünk figyelemmel 
egyszersmind a tartományra, mellyből azt kap
juk , s annak saját iparunkrai befolyására.

— Lakatos Sándor u r — írja ugyancsak 
az U.,— temesvári tánczmester , itt keresztül
utazván, a nemzeti színház' balletszemélyzeté- 
nek betanítá S o r  tá n  ez nevű új magyar tán- 
czát, mellyet ő sok vidéki városokban nagy 
tetszéssel mutatott be, s mellyel, egyszerű s 
könnyű szerkezeténél fogva, a keringővei ver
senyezhetni , sőt ezt kiszoríthatni is reméli. 
Kőhegyi ugyanezt szándékozik elérni V i g a 
d ó j á v a l .  Vederemo.

— Budán egy idegen művész sajátnemü 
látványnyal mulattatja az emberiséget, mi nem 
kevesb, mintegy — ha ni (honi) panorama. A 
jeles művész Gödöllőn képezé ki magát; s mi
után ott határzott szerencsével kisérté meg el
ső föllépését, az ő drága hani honának főváro
sa felé fordító tekintetét, s most a müérlő bu
daiak elölt mutatja be hani művészetének első 
szüleményeit. Fogadd őt — kiált fel az U .—

barátságosan ó királynő — Budavára ! védel
mezd e vászon- és papiros hani ipart, mint azt 
te előtted Gödöllő tévé, az óriásparku Gödöllő !

— A nemzeti museumban nem sokára Fe- 
renczy szobrászunk néhány magyar költő’mell
szobrát, nevezetesen pedig Kölcsey, Kisfalu
dy Károly’ emlékeit fogja felállítani. Óhajtva 
várjuk láthatni e müveket, felőlük majd bő
vebben szólandók akkor. Vajha minél több illy 
megrendelések adtak volna, vagy adnának mun
kát tétlen heverni kénytelen hazai szobrá
szunknak !

— A jótékony czélokra egyesült buda
pesti műkedvelő társulat utóbbi mutatványául 
Don Caesar de Bazant hozá közönség elé, melly 
színmű múlt pénteken adatott a budai színkör
ben. Itt már alkalmas téren mozog a társaság, 
s ha a kitűzött sok jótékony czél közöl egvegy 
nem igen sokat fog is bezsebelni a jövedelmek
ből, legalább más oldalról van tán egy kis e- 
redmény: a magyar nyelv t. i. szokottabbá lesz 
odaát; hogy a magyar színészet is kedveltebbé 
s ohajtottabbá lesz-e egyszersmind , azt meg
határozni nem akarjuk, de alig hiszszük, de 
meg műkedvelőktől illy eredményt nem is köve
telhetünk. Az elsőbb előadás’ jövedelme, 100 
pft, gyümolcsözés végett a takarékpénztárba 
adatott.

— A budai színkörben egyébiránt most 
az operaelőadások kezdenek nagyon megott- 
honosodni , mellyeket a hires bécsi énekesek 
Eri és Formes urak közreműködésével Schin- 
delmeisser ur rendezget, többnyire műkedve
lőket léptetve föl. Legközelebb Ördög Bobért 
kerülend szőnyegre, s mint hallók, nem kevesb 
szorgalommal s jelességgel lenne adandó, mint 
a közdicséretet s tetszést aratott Puritánok 
múlt hetekben.

— Eri és Formes urak — írja az Ungar— 
a budai színkörbeni kevés vendégszerepléseik 
mellett sokkal dúsabb pénzaratásnak örvende
nek, mint pesti egész, szereplési idejök alatt. 
Mindketten igen meg vannak elégedve , s nem 
győzik eléggé dicsérni Mi ' chel  ur’ humánus, 
belátó s szakértő kormányát. Csak lássa az 
ember, sokszor a lakatosmester több képessé
get bizonyít egy színművészeti intézet’ kor
mányzására, mint felőle a legtöbben csak mesz- 
sziről is fölteltek volna.

— Z e r f f y J. G. ur 111 e m czimü négy 
felvonáses drámájának magyarításával már ké
szen van. Szerző németül irá ugyan föl gon
dolatait, s csak ezután öltözteté müvét magyar 
szavakba, s az egyedül is magyar nyelven fog 
legelőször nyilvánosság elé kerülni. Ezt tudva 
nem képzelhetjük, mikép lehet illy müvet for
dításnak bérmálni, mint azt némellyek tenni 
szeretnék. Z. ur drámáját a nemzeti színpad’ 
számára szánta, hol azt, ha egyébkint a bir.
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választmány’ tetszését megnyerni szerencsés 
lesz, majd annak idején meglátandjuk.

- A gyalog polgárhad' kőbányai lövész
mulatsága igen vidám s jókedvtől fűszerezett volt 
múlt héten. CzéllődÖzés után dúsan terített asz
tal’ izes étkei s hüs italai envhíték a derék5 lő- 
nökok’ fáradalmait. A késő időig tartott vidám 
mulatságban a had’ néhány újdon választott s 
tiszteleti tagja is részt vön, mint B. Kázmér 
gr. ő mlga s mások.

— Az erdélyiek is csak mozognak. Az 
E. H. egyik múlt számában felszólítja az er
délyi iskolai tanárokat évenkinti gyűlések tar
tására, melly gyűléseken számos haladási teen
dők leendnének vitatás és valósítás’ tárgyai, 
millyenekül jelölve vannak azon felszólításban : 
iskolai könyvek’ jobb karba állítása; gymna- 
stica' behozatala ; iskolai könyvtár’ alapítása ; 
fegyelemjavítás; műipariskolák; kisdedóvodák; 
s végül a realtudományoknak a tanrendszerbe 
iktatása. Példakép a magyarhoni cvang. taní
tók’ hasonló czélu gyülekezetei említvék. Sikert 
az illy üdvös mozgalmaknak!

— Ugyancsak az E. H.-ból értjük, mikép 
a szász „tudományos ismereteket terjesztő“ e- 
gvesület, melly mint tudva van 1841-ben ala
kult, idei közgyűlését Szászsebesen f. hó’ ele
jén tartá. Első napi (jun. 3.) titkos tanácskoz- 
mány után, másnap a luther. egyházban gyűltek 
össze a tagok, hol az elnök Bedeus József ur 
trombitaharsogás közt foglalá el elnöki székét.
5-kén gr. Kemény József választottsági taggá 
választatott, titkos szavazat’ utján, s felolvasá
sok történtek. Elnök ur’ indítványára a gyüle
kezet szakosztályokra oszolván, elnökökül a 
históriai szak gr. Kenáény Józsefet, a földtani 
s statisticai Phleps Fridriket, a természettani 
Brassai Samut választók. A közlakoma’ alkal
mával mondott áldomások közöl az ismeretes 
würtembergi népcsábító Roth lelkészé említte- 
tik , mint igen furcsán felötlő, melly igy hang
zik : ,,A szászok eddig Erdélyben vendégek vol
tak, most Isten’ jóvoltából magok közé ők fo
gadhatnak vendégeket; a szász nemzet az ari- 
stocratia és nép között a kozépsuly , ide billen 
mind a kettő; a nép már kezd billenni oda ; az 
aristocratia mindeddig makranczoskodik, de 
kell hogy engedjen, különben vesznie kell. Él
jen tehát a szász nemzet és a nép, az aristo- 
cratiai kiváltságok pedig szétoszoljanak !“ Csak 
lássa az ember, a derék szász atyafiak, kiket 
át meg át legconservativebbeknek hittek any- 
nyian, milly ugyancsak romboló szellemben 
áldomásoznak! Vagy a conservatismus csak 
szín, a „veritas“ pedig csakugyan a borban 
azaz áldomásban volna!

— A gazdasági egylet’ múlt közgyűlését 
megnyitott beszéde egyleti elnök gróf Károlyi

György ő mlgának örvendetes tudósítást adott 
mind az egylet ernvedetlen működéseinek ed
digi szembeötlő sikeréről, mind az ennek kö
vetkezésében növekedő nagyobb részvétről, 
mellyel találkozni szerencsés, s miszerint egy 
év alatt 298 fizető taggal szaporodott az egye
sület, alaptőkéje pedig 21,190 pfltal növeke
dett. Az egyesület gyakorlati eszközein kívül 
nem keveset fordít folyvást a gazdálkodási is
meretek' minél átalánosb elterjedésére, rend
szeresen kiadott évlapjai s folyóirata stb által. 
Ezek’ egyike a ,gazdasági kistükörből már
18,000 példány nyomatott hat kiadásban. Eré
lyesen s meleg szavakkal ajánló ezúttal ő mlga 
a köztelek’ fölépítését. E vállalat a z , — igy 
szól az elnöki beszéd — mellynek kivitelétől 
függ Egyesületünknek nemcsak biztosb közre- 
munkálhatása, és sikeresb működése, nemcsak 
hivatásához méltó díszes állása , — hanem jö
vendő örökös fenmaradása is. Ez épület, melly 
nekünk ój módokat és eszközöket fog nyújtani 
munkásságunk’ kettőztetésére , egyszersmind el- 
lenállhatlanul öszpontosító közimézet gyanánt 
szolgáland, Örök emlékeztetésül a nyomunkba 
lépő utódoknak az egyesített erő’ hatalmára és 
áldásira; s ezen emléket ők becsben fogják 
tartani, és hozzácsatolt erkölcsi tartozásokat 
s igényeket ugyanazon pietással teljesíteni, 
mellyel minden becsületes magyar szent hazájá
nak felvirulásán őrködik, mint azon kincs fö
lött, mellyet ha magától elrabolni enged, melly
nek boldogításában ha nem leli minden polgá
ri törekvéseinek végpontját, rendeltetését iszo
nyúan eltévesztő.“

—A mükiállítás’ ideje közeledik; a képek 
fölállítása s elrendezésével idén is Marastoni 
ur lön megbizatva , ki tavaly ebbeli ügyességét 
már bebizonyító. Mint Írják, a prágai müegy- 
lettől magától 50 láda kép érkezett meg, köz
tük több hírneves festő’ munkája. Hazai mű
vészink sem maradnak el, reméljük, s jeles 
munkáikkal járulandnak a kiállításhoz, s a kül
föld' müvészeiveli nemes versenyzéshez. Vede- 
remo.

— Festészetről szólván épen, figyelmez
tetjük a művészet' kedvelőit, s különösen a 
museumbeli pyrkerképtár’ látogatóit, mikép e 
képtár' festményeinek leírása, Mátray Gábor 
úrtól szerkesztve, nyomtatásban megjelent, s 
igen jeles kalauzul szolgál e műremekek’ meg
tekintésénél. A könyvecskében, igen röviden— 
előre van bocsátva a különféle festészeti isko
lák’ ismertetése, s ezután a képek’ a különfé
le iskolák szerint elősorolva, mindenütt mellé
jük csatoltatván a művésznek rövid életrajza. 
Becsesíti még e hasznos kis könyvecskét a 
nagylelkű adományzó Pyrker ő kge' rövid élet
irata.
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— Ugyancsak a nemzeti museum gazda- 

guland azon tudománykincsekkel is, mellyeket 
a közelebb elhunyt tudós H o r v á t h  I s t v á n  
könyvtárába gyűjtött, e könyvtárt a museum 
szándékozván magához váltani.

— Az iménti czikkben említettük férfiú’ 
eltakarittatása a kegyeletes megilletődés’ áta- 
lános nyilatkozata mellett történt tegnap múlt 
egy hete. Nem csak azon tanintézet, mellynek 
a boldogult dísze volt, az egyetem vala képvi
selve összes tanítói kara s tanítványi által, ha
nem az academia is , mint az elhunyt’ fényes 
tudományi érdemeit elismerő testület megjelent- 
a gyászmenetnél. Helyesen jegyzé meg azon 
alkalommal, midőn ezt tenni a tagokat felszó
lító az acad.’ titoknoka , mikép nem illett vol
na az academiához, azon pillanatban, midőn 
H. I. megfogyhatlan munkásságának áldozatává 
lön, emlékezettel bírni azon keserű súrlódások
ra, mellvek őt az academiától eltávolítók l) stb s 
mikép hazafiui s kegyeletbeli köteleztetés meg
tisztelni hamvait s göröngyöt hinteni koporsó
jára. Szabadjon ehhez részünkről- csak azon 
meggyőződésünket csatolni, mikép e kötelez- 
tetést a jelenvolt tagok’ mindnyája bizonynyaí 
a legtisztább benső készséggel, s az elhunyt 
iránti tisztelet’ ősziute hevével teljesítő.

T H A L I A .

Nyárelő’ 12. N o r m a ,  opera 2 fi vb. Bel
limtől. Olasz nyelven. Ro n z i  de  B e g n i s  
assz. mint vendég. A czímszerepben föllépett 
művésznő’ előadása teljes méltánylását nyerhe
tő meg mindazoknak, kik egy ritka jó iskola’ 
s valódi olasz hangmüveltség’ előnyeit becsülni 
hajlandók , olly előnyök, mellyek nem kévéssé 
képesek feledtetni azon ifjúsági bájt, melly ta
lán a hangból már hiányzik. A művésznő sok 
méltányló tapsban részesült. Az opera’ többi 
szerepeit miéink éneklék. Kőszegi ur Orovesot 
sok erő s hatással, Wolf ur Severt nagy ked
vességgel. Adalgisa ma estve nem volt mindig 
a zenekarral öszhangzatban, mit ezúttal annál 
inkább roszalhatni vélünk, merte közkedves- 
ségü Adalgisa már énekmüveltségének azon fo
kán áll, mellyen illyesmi kevesbbé megbocsát
ható. Taps és kihívás nem hiányzott. Az egész 
opera azonban nem a legösszevágóbban lön 
adva.

1) Annyival kevesbbé illett volna pedig, mert azon 
zsurlódásokban H. vala a megtámadott fél.

Sz.

— 13. N ő t e l e n  f é r j , vj. 3 flvb. Ober- qF /  
nyiktól.

— 14. L u d a s  M a t v i , bohózat 3 flvb. 
Balogtól.

— 15. Don S e b a s t i a n ,  nagy ope
ra 5 flvb. Scribetől, zenéje Donizettitől.— Bér
szünetben , először. Épen ezelőtt félévvel s Öt 
nappal (jan. 10) adatott először Don Pasquale.
Fél év alatt megszületett a második új opera 
— Don Sebastian. Na de végre mégis megszü
letett,— tegyük hát túl magunkat a rákszerü- 
ségen, s szóljunk a dalműről. Már említő szem
lénk minap röviden , mikép Donizetti e jelen 
müvében elhagyá szokott olasz modorát, s 
franczia iskola szerint ügyekvék dolgozni. Hogy 
az előtte szokatlanabb téren nem olly könnyű
séggel mozgott, mint saját iskolájában , az meg
engedhető , mert nem kis genialitas kell hozzá, 
úgy szólván önmagát megtagadva, idegen sza- ' 
bály s szellem’ nyügzetében s mégis Önállólag 
kitűnőt teremteni. A franczia iskola — ha jól 
tudjuk — a compositio’ harmóniai s melódiái 
részének arányos harmóniájában alapszik, mig 
németben a harmónia, olaszban a melódia az 
uralkodó fél. A franczia iskolát tehát alkalma
sint nevezhetnék rationalis iskolának , s ezt a 
más iskolabeliek , például az otaszok is elis- [ 
merni látszanak, midőn ezen szellemben kez
denek dolgozni. Sikerült-e már Donizettinek [ 
kérdéses müvében e harmónia s melódia közti í 
arányegyent eltalálni ? E kérdésre alkalmasint \ 
nem-me! keilend felelnünk. Donizetti t. i. félve, 
nehogy saját olasz modorába visszahajoljon : {
igenis túl tartott a más oldal felé , s igy lön | 
müvéből sem egyik sem másik iskolának meg 
nem felelő valami. Egyébiránt ezt mellőzve, az | 
opera különös gonddal van kidolgozva, kivált j 
dicsérendő szorgalommal kezelve a hangszere- [ 
lés (Instrumentatio) — egyik főérdemük a fran- j 
czia compositoroknak— csakhogy ismét nem | 
egyszer a melódia’ rovására. Egyik föelőnyét 
teszik ez operának a hatásteljes kardalok, két* i 
tős , hármas, négyesek, valamint egészben vé- I 
ve az egész operában a tömeggeli hatásra nagy 
számítás van. E mondottakból látszik , mikép 
Don Sebastiannak, ha tetszeni akar, j ó l  szük
ség adatnia, hogy az előadás gyámolja a mü
vet. Ezért kíván az minél fényesb kiállítást is!
Hogy együtt a három aztán megteszi hatását,
s Don Sebastiant igen szívesen látott s hallottá 
teszi: azt egy szóval sem tagadjuk. Mi már az 
előadást illeti, ez sok részben kielégítő volt. I 
Mint említők, sok teendője van ez operában a 
tömegnek , azaz karnak, a magyar dalkar pe
dig, valamint az orchestrum is, pontosságban, 
némelly legszükségesb szerek’ hiánya mellett is , 
kitűnő helyet foglal el. Az egyes szerepek kö- 
zöl S c h o d e l n é  assz. Zaydát művészi erővel '& ) 
s gyöngéd bensőséggel párult éneke s játéka x y
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által, egyik legjelesb szerepévé emelte. Wo l f  
ur a czímszerepben, minthogy e szerep még 
legolaszosabban van tartva, ismét igen helyén 
volt, s gonddal betanult szerepét minden ki- 
vánatot kielégítő kerekdedséggel s melegség
gel adá. Ben za ur a derék buffo, Camoens’ 
kedélyes, költői szerepében teljességgel nem 
volt a maga helyén. Azonban ő s F i i r e d y  ur 
is mint arab főnök , tűz s lélekkel adák szere
peiket. Az egész opera ritka szorgalommal 
adatott. Térjünk a kiállításra. Mondók hogy ez 
is megkivántató kellék — mindig ugyan — de 
ezen operánál különösen. S mit tön az igaz
gatóság? Majdnem roszabbat, mintha semmit 
sem tesz vala, mert félig tett s félig nem, 
mi aztán igen nevetséges contrastokat idé- 
ze elő. így igen furcsa volt a pompás arab 
egyenruhák mellett a nőkar' európai szabatu 
kopott Öltözete, mellv ollyformán jött ki,mint
ha egvenkint zsibvásáron szedték volna Össze. 
Nevetséges volt továbbá, miként tevék le a 
s p a n y o l  király’ koporsóját — egyik e r d é 
l y i  r o n g y o s  t e m p l o m b a .  Kár volt már 
e g é s z e n  nem cselekedni, s még egypár száz 
pengő’ resolválása által a nyereségtőkébol, e 
tarkaságokat el nem kerülni. A harmadik fel
vonási hires gyászmenet elég szegényesen ü- 
tött ki, s e mellett nem sok ízléssel is volt ren
dezve, az egész a rendetlen szaggatottság bé
lyegét viselé magán. A készült egypár új dí
szítmény egyébiránt csinos, hanem az afrikai 
sivatagon hogy hol veszik magukat azon szik
larakások, mellvek az oldal coulissákra fest- 
vék , bizony nem tudjuk. Vagy a Sahara’ pusz
táinak homokbuczkáit akarják azok repraesen- 
tálni ? Az opera olly kedvezessel sem fogad
tatott, minőt érdemlett“ vala átalában ; a némelly 
hírlapokban olvastuk enthusiasmusból pedig mit 
sem tanusítánk. Még egyet. Az operában hár
fajáték jő vagy három helvtt elő , mit nálunk 
csak pizzicato hegedű pótolt — igenigen gyön
gén. Már mondók, hogy egy hárfás, vagy hár
fásnő a zenekarszemélyzet egyik kiegészítő ré
szét tenné.

- Ü Y .
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AZ IRODALMI ÓVÁS’ ÜGYÉBEN.

Mármár azon véleményben valék,hogv 
közlőit irodalmi óvásomra , Obernyik Károly 
ur, keblére lévén kezét, az igazság bárójának 
alávetette nyakát: midőn nagy meglepetésemre 
e lapok’ 21-dik számában H a j d ú  N á n á s o n

1 ) M i n d e n e s e t r e VÉGSZÓ. Szerk.

egyszerre lóhátra pattan, s amúgy fölülről — 
le beszél hozzám, s a helyett hogy czáfola- 
tokba bocsátkoznék: lelki tehetségeiről — mint 
valami c s ő d  a l a t t i  vagyonról — c o n s c r i -  
p t i ó t é s  i n v e n t a r i u m o t  készít, s pöf- 
feszkedőleg kikürtöli magáról: hogy őt Isten 
és sors — plane két hatalom ! — sok türelem- 

: mel és lelkierövel áldotta meg; hogy ő 4, mondd 
1 négy idegen nyelvet beszél; továbbá: hogy 
: hozzá r e n d e s ( ? )  processiót járnak a tanács- 
; ért a fejlődő taleniomok; temérdek drámai ter- 
i vei vannak; s aztán paroszi márvány, Vénusz 

és Zeiisz etcaetera graeca... Már csak e rövid ki
vonatból is világos: hogy 0 ur’ szelleme, di
csősége’ paroxismusában bukfenczet vetett, s 
nem volt. . .  itthonn , midőn ezeket irta; külön
ben aligha illy éles satyrát festett volna magá
ról ; aligha meg nem emlékezett volna a .pro
pria laus sordet1 tanításáról. Én őszintén meg
vallom: emberbaráti fájdalmas részvéttel olva- 
sám feleletét; fenhéjazó szavai önkénytelen jut- 
taták eszembe amaz egyszeri törpét, ki tükre 
előtt lábujjhegyre állván , melegülten kiáltá va
la magának: B r a v o  H e r c u 1 e s ! . . .  Azon
ban ne rontsuk más ember’ gusztusát! Részem
ről egész nyugodtsággal meghagyom 0. urat 
képzelgésének emlőin , s csak annyit akarok az 
egész conscriptiora nézve— mit allem Respect! 
— megemlíteni: hogy ha már följegyezte ben
ne magáról, miszerint négy nyelvvel bir ; miért 
nem specificálta egyúttal azt is: h á n y  k e z e  
van? s jelesen, mellyikkel irta a dicsért ,Ö- 
r ö k s é g e t ? 1 mert a N ő t e le n f é r j  enyves 
boronáját már ismerjük ! Továbbá, midőn ke
gyes engemet Váltógyakorlatommal bemutatni; 
miért nem iktatta dicséretei manufestumába 
az El s ő  s z ü l ö t t e t  is?., igy legalább tudta 
volna a közönség, hogy collegák vagyunk; 
mert Első szülött =  Váltógyakorlat, s az a 
,,m é g v a l a m i “ különbség csak az közöttünk : 
hogy ő mint p r ó b á l t  katona, s z í n é s z i  
ü g y e s  ápolás mellett lön gyermekgyilkossá; 
én pedig mint u j onc z ,  gyakorlatlan m ű k e d 
v e l ő i  kezek közt szorítottam agyon fiamat.— 
Aztán avval a fejlődő talentomok’ tanácskéré
sével is aligha úgy nincs 0. ur , mint Dolabella 
kardjával, ki igen kis ember lévén — ut figura 
docel — midőn egykor díszöltözelében szem
közt jőne Ciceróval, a nagy szónok nevetve 
igy kiálta föl: ,,ki k ö t ö t t e  v ö m e t  k a r d 
j á h o z ? .  .“ Egyébiránt gyönyörűen kimutatta 
foga fehérét baráti iránt , kik— hogy saját ne
vetséges szavaival éljek — . m e g j e l e n n e k  
e l ő t t e "  mint valami testületnél, s aztán ta
nácsadásért (?) . . b e m u t a t j á k "  dolgozatai
kat !. . . Práznovszky különösen Örülhet ennek , 
ki baráti tulszerénvségböl az óvásra nézve visz- 
szalépelt tőlem ; most már ki van mutatva, mi
nő nagy szellem gyámolította öt, s mindazokat
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kik a viszonyos barátság’ hiedelmében jártak 
O-hoz. Különösen vigyázzanak magukra a 9 
szövetséges társak is ; mert a nagy közönség 
most igazán azt gondolhatja , hogy mint plané
ták csoportultak össze 0. körül, s hogy e nagy 
szellem' égi tüze érlelendi majd müveikben is 
pirossá a halvány gyümölcsöket. — Részemről 
a legtisztább baráti bizodalommal közöltem 
O.-ka! még alig bevégzett, s jó formán át sem 
vizsgált novellámat, s ime ő azt — a leglisztá- 
talanabbul elárulta, sőt gúnyolná is, ha rá bíz
nák a szalonnát. Egyébiránt: hogy müveim ne
ki most már nem tetszenek, természetesnek 
találom; de azt még sem hittem volna, hogy 
őt vak Önszeretete annyira hitvány koholmá
nyok’ gyártására csábíthassa ! Milly homlokkal 
meri p. o. állítani : mintha én azt nyilatkoztat
tam volna ki, hogy bárki nyerje el a pályadíjt, 
harezot fogok ellene indítani ?... Hová lett a pi
rulát áttörő vércsepje arczárói, midőn felele
tében ama sorokat irta: hogy P. a s z o k á 
s os  t a n á c s k é r é s ’ nyomán ment hozzá ter
vemmel s közölte azt? Hiszen még egy hét 
múlva sem voltunk szövetkezve együtt, tehát 
nem is érdeklé P-t tervem közelebbről; követ
kezőleg minden egyelőrei szándék nélkül, s 
csak azon incidensből, hogy disputáltunk fölöt
te , hozható föl 0. előtt tervemet. — Én ugyan 
nem lebegek túl magamon , s soha sem átallot- 
tam idegen véleményt hallani, sőt hasznomra is 
fordítani — s ezt kettőnknél hasonlíthatlanul 
nagyobb irók is megtevék már! Mit hetvenke- 
dik tehát 0?... vagy talán bizonyos kereplők’ 
zajától nem hallja a harangszót, s a — 12 órát, 
midőn az ember' árnyéka megegyez testével? 
Miért lép föl az igazság' kimutatása helyett v e- 
t e r a n  i r ó i  nevetséges gőggel?... hiszen az 
soha sem volt érdem, ha valaki idő előtt ki
puskázta magát, s a kora vénség inaiba szál
lott!... vagy „ Ö r ö k s é g é b e n “ bízik annyi
ra? nem tudja-e : hogy a voltért nem ád a zsi
dó semmit9 már pedig az, hogy az Ö r ö k s é g e t  
néhány hó előtt E l s ő  s z ü l ö t t j e  tökélete
sen f ö l e m é s z t e t t e  — nyilvánvaló dolog! 
Hol tehát az a roppant szellemi vagyon, mellv- 
nek tudatában mást „szegény ficzkó“nak mer 
nevezni? vagy talán — mint bizonyos megye
beliek— a h é t  s z i l v a f a ’ árnyékában földes 
urnák nézi magát? vagy félrecsavarásaiban hi
szi rejlőm lelki gazdagságát? — Ugyan szóljon, 
minő iszonyú agymámorban határozta el azt 
elhitetni akarni a közönséggel: mintha mi víg
játékunkat be sem végeztük volna, ha csak ő 
az utósó napon nagy szellemével meg nem ih
let, mint napsugár a strueztojást?... Mi bizony 
nem voltunk kétségbeesve darabunk’ kiadása 
fölött, édes 0., hanem a mennyiben körülmé
nyeink miatt későn fogtunk a kidolgozáshoz, s 
ennélfogva több éjt folytonos munka közt vi-

rasztotíunk á t , az utósó napon , midőn önt há
borgó lelkismerete s z o k a t l a n u l  hozzánk 
kergette, s részünkről már csak müvünk le- 
tisztáztatásáról keile gondoskodnunk, kissé el 
valónk lankadva. Igaz, ön akkor biztatott ben
nünket; de azt gondolja, nem beláttunk veséi
be : midőn egyik szavában ösztönzött a beadás
ra, a másikban pedig ezt mondó : ,,d e h i s z e n  
má r  k é s ő ! “ Mit tesz e z ? — S e napon volt 
az, hogy ön, kéziratunkat m o h o n  forgatva, 
vígjátékunk’ részleteiről, meglepő érdekkel, 
különféle kérdési tön ; s a  már b e a d o t t  víg
játékának saját müvünkkeli hasonlóságát m a 
ga me g v a l l o t t a .  Ekkor ismeré Ön azt el , 
nem pedig tervem’ fölfedezésekor — csak tes
sék visszaemlékezni!

Végre 0. ur vízbefuldoklóként kétségbe
esve ide oda kapkodván , két nevezetes dolgot 
tesz. 1-ször Szigligetit berántja — perse, ad 
c a p t a n d a m  b e n e v o l e n t i a m !  Már minő 
. s t örer* fogás ez ?... Hát négy nyelv, lelkierő 
slb birtokosa, j u d á s i  c s ó k o k '  osztására 
szorul?!... 2-szor még kegvetlenebbül egy 
n é v t e 1 e n (!) franczia vígjáték’ üstökébe ra
gaszkodik, s rá akarja mázolni szorultában u- 
gyanazon festéket, mit én az igazság' ecseté
vel saját becses arczára égettem. C a p i s c o  
s i g n o r ,  nem k e l l  n e k e m  e g y  d o l g o t  
k é t s z e r  m o n d a n i ! — mondja Angelo Zr í 
nyi  a k ö l t ő b e n .  Hanem mégis csak fölös
leges felvilágosításul — amúgy per mulatság , 
nem méltóztatnék ama f r a n c z i a  vígjátéknak 
c z i m é t  és í r ó j á t  megnevezni? hiszen 
nem  olly r é g i  dolog! Vagy tessék felelni 
0. urnák, hova tette ama vígjátékát, mellvet 
már, azon időben , midőn tervem’ nyomába 
jö tt , saját vallomása szerint majd k é t  f e l v o 
n á s i g  kidolgozott volt? miért vetette ezt, is
mét saját vallomása szerint, időközben félre? 
miért mellőzte ezt e g é s z e n  dagályos felele
tében ?! — Al áz  s z o l g á j a !  — Hiszen kinek 
négy nyelve v an , annak kissé többet is sza
bad beszélni! De nem lehet, ugy-e ?... Mivel 
védi tehát magát az orzás’ ellenében? Talán 
ama hasonlítással, hogy a tolvaj is onnan lop, 
a hol talál? Ugv de nekem tervem vol t ,  ezt 
0. is megvallja, s csak egyedül ezt mondám 
elcsenettnek. Maga megismeri tehát: hogy on
nan vett, a hol talált, tőlem t. i. kiről hitte, 
hogy majd a legroszabb esetben , irói képzelt 
tekintélye’ ellenében nem merek szót emelni! 
Én azonban kiugrattam a nyulat a bokorból, 
nem irói viszketegből, de azon igen méltányos 
okból, nehogy, később kerülvén nyilvánosság 
elé darabunk, mi vádoltassunk orzással. Hogy 
pedig bővebben kitűnjék a tisztelt közönség e- 
lott, mennyi okom volt ettől tartanom, lássuk 
futólag, miben fekszik a két vígjáték’ hasonló
sága. A mi „Maradjunk nőtlenek“ czimü víg-
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A NEMZETI SZÍNHÁZRÓL.
(Folytatás.)

Folytassuk az összehasonlítást.
1845— diki dec.’ 1. napjától 1846—diki máj.’

30-ig adatott:
A n e m z e t i  s z í n h á z b a n .

Ú j opera :
Don P a s q u a l e  (jan.’ 10.) . ~ 1

B a lle tt  . • 1
Új eredeti s z ín m ü v e k : 

E l s ő s z ü l ö t t  (bukott); F é l r e i s m e r t  l á n g 
é s z ;  E g y  s z e k r é n y ’ r e j t e l m e ; Z u -  
e 1 m a (bukott); K é t g y á m (bukott) ; Z a c h 
n e m z e t s é g ;  Nő t e l e  n fér j .
Összesen 4, vagy a bukottakat is számítva 1 

Ú j f o r d í t m á n y  . . . 4
Öszvesen új színmű . . .  11
T e h á t  ú j d o n s á g  m i n d ö s s z e  . 13

A v á r o s i  s z í n h á z b a n .
1846- diki jan.’ 1-töl máj.’ 30-ig, tehát e g y  

h ó n a p p a l  k e v e s e b b  idő alatt '):
Új o p era :

A b o s z u l ó  . • • • 1
TJj ballett . . 1

Új szín m ű  (dráma, vígjáték s bohózat) 24
T e h á t  ú j d o n s á g  ö s s z e s e n  . 29

És így m á s f é l  év  a l a t t  adott a 
nemzeti színház 34, a városi pedig 93 új
donságot. Új operát adott ez h a t o t ,  a 
nemzeti h á r ma t .

Ezen összeillesztésben úgy kellett vol
na, hogy a másik színházban b u k o t t a 
kat  is kijegyezzük; de ezt — minthogy a 
városi színházat nem szoktuk járni— sen
ki tőlünk nem kívánhatja ; hanem tegyük 
fel (legroszabb esetben) hogy a darabok’

A decemberi előadások' jegyzékét nem kaphat
ván meg, kihagytuk.

fele megbukott (mit hinni azért sem lehet, 
mert hozzájok csaknem mindig olly dara
bok jönek, mik már Bécsben több ízben a- 
dattak s tehát átalában megbukottaknak a- 
lig nevezhetők), még akkor is roppant kü
lönbség üti ki magát a hasonlításban.

Ki azt hiszi, hogy e tények’ összeál
lítása, nem a színházi pangást élénkebb te
vékenységre serkenteni vágyból, nem azon 
kötelességérzetből, miszerint mint igaz 
ügybarát mi i s , mint a többi hírlapok, ki
mondjuk ez ügybeni meggyőződésünket: 
hanem más, ki tudja minő mellékes czélok- 
ból ered vagy eredhetett, az nem tudja mit 
hisz, vagy legalább hitében igenigen csa
latkozik. Mert épen az által, hogy hibáik
ra őszintén emlékeztetjük az illetőket, bi
zonyítjuk leginkább, mikép az intézet’ java, 
jövendője szivünkön. Ki azt hiszi, hogy 
mindazok, kik nem dicsérik e hanyagsá
got, e pangást, ezen egy idő óta napi ren
den levő örökös Edvárd és Kunigundát, 
már nyílt ellenségei az intézetnek, az an
nak legnagyobb ellensége őinaga.

De többet is tettünk a nemzeti szín
ház’ érdekében, s teszünk csüggedellenül 
naponnan is, semhogy az egyeneslelküség’ 
méltányos elismerését magunknak ki ne 
vívtuk volna. E tekintetben álljon ölő a- 
k á r k i , s bizonyítsa be, hogy forróbb rész
véttel munkálódott — saját körében és te
hetségéhez képest a magyar színészet’föl
emelése és virágoztatására, mint e sorok’ 
Írója, s ő megszégyenülve fog visszalépni

*
3

1
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f*®4 a háttérbe, honnan journalistai helyzete s 
más — e mezöni müködhetésre nézve ked
vezőbb viszonyai — darab idő óta előlépni 
kénytetik. Nem félünk hát, hogy becsüle
tes embertől félreértessünk, nem félünk 
attól sem, hogy ellenségnek tekintessünk 
— az ellen védni fog a szándék’ tisztasá
ga, miként megóvni ez ellen a közvéle- 

' mény’ paizsa.
A tény tehát az : mikép a két szín

házban utóbb időkben adott újdonságok 
úgy állnak egymással szemközt, mint 34— 
9 3 -a l, tehát körülbelül mint : egy három
hoz. Már hogy ennek k i vagy mi legyen 
valódi oka? azt sem nem tudhatjuk, sem 
— ha tudnók is — mennyiben az tán ben
ső személyes viszonyokat, avvagy szájról 
szájra járó színfali pletykákat illethetne —- 
s lehet ollyanokat, miket e lapok’ körébe 
tartozóknak lenni nem vélünk — feszeget
ni szükségesnek nem tartanók. Csuk is te
hát olly okokat fejtegetendünk, miket az 
igazgatás, hasonlíthatlan pangása’ védel
mére, saját mentségéül némileg netán föl
hozhatna.

Arra, hogy 1844-d. dec. óta, 1846-d. 
máj.’ 30-ig, tehát másfél év alatt csak há
rom  új operát kaptunk (mert a kolosvári 
színpadon már huszonegynehány évek e- 
lött annyira elkoptatott s itten egyszeri a- 
datásával meg is bukott L a k a t o s  é s  k ő 
m ű v e s t  csakugyan új opera gyanánt nem 

! tukmáltathatjuk nyakunkra, akárki mit 
mond) azt mondhatná tán az igazgatás: 
„nem tudánk többet betaníttatni, mert dal
nokaink nem olly muzsikálisok, hogy leg
alább minden két hónapban egy új szak- 
mányt lennénk képesek velük betanultat- 
niu — Jól van : hadd lássuk, mennyiben 
állna e mentség? ki volna dalnokok között 
illyen? Schodelné, Paksyné , Hess Róza, 
Lászlóné, ezek-e azok? Nem. Mert a két 
első annyira tökéletes zenemüveltségü, 
hogy róluk nem muzsikálisságot csak föl 
is tenni, úgy hiszszük, senkinek eszébe 

J l  sem jut. Lászlóné ? Nem; mert példáját ad- 
(^7 ta már, hogy Adina’ szerepét Guglielmi 
u j  énekinestertöl szükség’ esetében kevesb

mint 8 nap alatt tanulta be. He s s  Róz a?  
Nem tudjuk biztosan kijelelni H. Róza k. 
a.’ zenejártasságának mérfokát, de annyit 
tudunk, mikép ollyas operát, mellyben e 
kedves althang némi sikerrel fölléphetne, 
egész repertóriumában csupán az egyet
lenegy Lindát és Lucreziát bírja színpa
dunk, mert a négy Haymonfibani néhány 
tactusból álló szakmánvkát csak nem szá
míthatjuk Hess R.’ szerepei közé. *) Már 
pedig hogy Hess k. a. azon jó darab idő 
óta , hogy öt színpadunk magáénak vallja, 
csupán két partiét lett volna képes magáé
vá tenni, azt már csak azért sem tehetnök 
fel, mert Róza k. a. a derék Guglielmi 
maestronak azóta folytonos tanítványa. — 
Vájjon az énekesek u. m. Joob, Pecz, Fü
redi, Köszeghi s Udvarhelyi urak — legú
jabb időkben pedig Wolf és Ressler urak 
(kit mi ezentúl Lovasinak nevezhetni sze
retnénk) közöl vájjon — mondom — mely- 
lyik az, ki e mentséget igazolná? Joob e- 
lég könnyen tanult, Pecz, Köszeghi, Wolf, 
sőt Lovasi ur is merőben inusicalis egyé
nek, Füreditől pedig magától nem egyszer 
hallottuk, hogy legfölebb három hét alatt 
bármi nehéz szakmányt be bír tanulni (mi
nek egyébiránt nem egyszer adta már pró
báját is), tehát csupán csak a derék Ud
varhelyi ur — ki maga sem aífectál zenei 
tudományosságot, s kire az úgynevezett 
An s t a n d s va e tér szerepek kivált leg
újabb időkben egymagára sulyosodtak volt 
a recitáló színmüvekben, s gondolnám, nem 
igen verné falba fejét, ha az énekléstől 
valahára fölmentetnék — csupán Udv. ur 
lehetne t a l án ollyan — s még azt sem 
állíthatjuk igazában, mert nincs felőle tu
domásunk — kire e vád illenék; és akkor 
azt kérdjük, vájjon ki erőlteti az igazga
tást Udv. ur’ énekeltetésére ? Nincs-e szé
les e világon akárhány — hamarjában csak 
négyet említünk : Váray, Wangl, Schön s 
az olly gyönyörű hanggal biró, noha inkább

*) Ha jól emlékszünk , csakugyan Belizárban is 
lépett föl Róza k. a. azon kopottnál elkopot- 
tabb és azon okbul félre is tett dalműben —  
mellyben minden siker nélkül énekelt.
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bariton, de mégis basspartiekra is hasz
nálható Beck urat, mind megannyi magyar 
honfit — kit a szükségben segítő derék 
veterán helyett megszerezni lehetne?

S itt helyén lesz, egykevéssé kitérve, 
azon egyszerű kérdést terjeszteni az ér
demes igazgatósághoz : hogy esik az, hogy 
egy olly intézet, mclly dalmüvek’ adatásá- 
val is foglalkozik, s azonfölül nemzet i -  
nek czímeztetik, teljességgel, de épen tel
jességgel semmi érdekkel nem viseltetik a 
városunk’ kebelében létező s szerény ere
jéhez képest napról napra előbbre haladó 
énekiskola iránt. Vájjon honnan kellene 
színházunknak újonczozni kardalnok és 
dalnoknőit? kiszemelni magánénekeseknek 
(kissé perse az orrunkon túl is gondol
kozva — mint szokta mondani a magyar 
— azaz a színház’ jövőjére) a két város’ 
legszebb, legcsengöbb, legfrisebb hangja
it? Avvagy mióta jelen igazgatóság léte
zik, látott-e ember — a magyar színház
igazgatást kivéve — minden zenekedvelőt 
érdekelni tudó évenkinti nagy próbaverse
nyeinken (magunkénak mondjuk, mert egy 
kevés részünk van bennük nekünk is) csak 
egy akkora igazgatási küldöttet, rendezőt, 
zenekarigazgatót, kardalföt ste. mint a kör
münk’ feketéje? S pedig Hess Róza k. a., 
Ressler (Lovasi) irT nem a mi fitymált kis 
intézetünk’ tanítványai , s a hires bécsi 
Formes mellett is olly fényes sikerrel föl
lépett s talán máig is színházunknak meg
szerezhető ritka hangú Beck, meg az újab
ban a bécsi udvari operaházhoz szegődött 
tenor Knopp stb nem a budapesti énekis
kola’ tanítványai-e ?

Minő rokonszenv uralkodik azon ol
dalról e zsenge, de lényeges hasznú inté
zetke iránt, eléggé megmutatta egyébiránt 
a Thalberg által számára adatandott hang
verseny körüli azon furcsánál is furcsább 
eljárás, mellyet ez alkalommal feifrisítni 
csak azért nem akarunk, hogy az azon ta
tár procedúráról hihetőleg mit sem gyaní
tó országos főigazgató iránti őszinte in

dulatunknak és tiszteletünknek evvel is ú- 
jabb tanúság átadjuk..

Hadd lássuk, mivel tudná ezen leglo
gikátlanabb ellenszenvét motiválni az igaz
gatás ? Van az érdemes igazgatóságnak 
egy igenigen életrevaló s a maga körében 
és korláti közt vajmi jól kasználhatandott 
egyénisége — kiben közbevetőleg legyen 
mondva, nagyon derék prókátora veszett 
el a váltótörvények előtti vajmi boldog a- 
ranykornak — ki, mielőtt az ember észre
venné, olly helyesen bebizonyítja, mikép 
kétszer kettő csak három, hogy csak a- 
mugy tatod fel szádat bámészkodva ez a- 
ranyszáj felé (mi ketten azonban ollykori 
tüzes összekocczanásunk’ daczára is igen 
jó barátok vagyunk). Van mondom egy illy 
épen nem egyoldalú műveltségű igazgatási 
totumfac a nemz. színháznál, kinek sze
mére lobban,tván ollykor, miért hogy nem 
ügyekeznek megismerni a budapesti zene
tehetségeket, kikből kell végre is kipótolni 
jövőben a mostaniakat? (egy lelkismeret- 
tel kezelt nemzeti intézetnek nem lévén 
szabad a jövendőre nem tekinteni) tőle azt 
a választ kaptuk : mert — mond ö — a 
hangászegylet’ szelleme német. Szöglet
ben a bot, tehát esik az esö!‘ — Nem em
lítve sem azt, hogy a hangászegylet és é- 
nekiskola két különböző testület, sem azt, 
hogy mindkettő — mintegy két év óta — 
tökéletesen magyar szellemű, magyarul ta
nácskozik, magyar jegyzőkönyvet visz, ma
gyar meghívásokat, okleveleket, program- 
mokat stb szokott kiadni — szóval mind
kettő tökéletesen nemzeti érdekek’ képvi
selője — elhallgatjuk mondom mindezt, s 
csak azt kérdjük : mi köze van in  u 11 i m a 
ana l ys i  a szellemnek a gége’ szerkeze
tével, a hang’ minőségével, a zenetehet
ség’ leképezésével ? mert ki magyarul nem 
tud, hogy az elfogadtatni nem fog, c a e -  
t er i s  par i bus ,  az magától értetik. És 
aztán — hogy megint visszamenjünk, hon
nan kiindultunk — Hess Róza, Lovasi ur, 
sőt a színpadunkon párszori fölléptével 
annyira megtapsolt Lovasi-Emininger k. a.
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f stb miért oily használhatók? Pedig kivált 
Hess Róza k. a. épen azon korból való 
még, midőn alig történt vala még intéze
tünkben a gyökeres reform, s mint ollyan 
nem csoda, ha nyelvünkben még nem elég 
jártas. — De, ki most — miután a minapi 
próbaversenyben is elénekelt 25 darab kö
zöl 21 magyar nyelven lön előadva, áta- 
lában mindenben csupa tiszta nemzeti szel
lem mutatkozván — ki, mondom, most is 
olly konok megátalkodottságu, azt állíta
ni, mit ezelőtt két három évvel tán teljes 
joggal mondhatott : az, megbocsásson ne
künk, akárki legyen, de az vagy festő, 
vagy költő, vagy pedig. . .  a harmadik.

Avvagy — hogy visszatérjünk előbbi 
kérdéseinkre — a kardalnokság és a ze
nekar hátráltatott, tisztelt uraim! titeket 
operák’ adhatásában? Vagy ez nem áll, 
vagy az a teméntelen magasztalás csupa  
g ú n y ,  mit saját magatok s a hírlapok’ ez
rei a nemzeti színház’ e két lényeges té
nyezőjéről olly tele torokkal és minden ki
vétel nélkül kürtölgettek és kürtölgetni 
szeretünk. Avvagy nincs elég ügyes ope
rabetanító? fizessetek s lesz; nincs müér- 
tö operarendezö? keressetek s lesz; nincs 
életrevaló avvagy szakértő karmestertek? 
De sőt inkább. Avvagy ha ez mind v a n s  
a resultatum mégis egyéb : mi n i ncs  hát 
nálatok? ki fejti meg e talányt?

Arra, hogy színmüújdonságok’ dolgá
ban is annyira hátramaradt a német repertó
rium mögött a nemzeti; arra, hogy a tavali 
12 eredeti darab közöl hat azaz épen fele 
megbukott (sőt azon hat megmaradtak kö
zöl is egyik alkalmi volt, s úgy tudjuk nem 
ismételtetett), arra talán azt mondhatná a 
t. igazgatás : ki az oka, hogy nincsenek 
több eredeti drámáink? hogy azok, mely- 
lyek megbuknak, nem jobbak ? hát nem ne
veztem-e academiai bírákat? nem adok-e 
nekik e vállalatért ingyen páholyt, teljes 
hatalmat élet és halál fölött stb?

Eredeti drámánk — minden valódi drá-

t mai tehetségbeni meddőség mellett is — 
hihetőleg több volna, ha rá 60 aranykánál 
becsesb díj alapíttalnék, ha az eredeti mü

vek’ színpadi kiállítására (Bánkbánt s Hu
go’ magyar királyát kiveszszük) több gond 
és figyelem fordíttatnék, s különösen és 
főleg ha több próbák, müvésziebb össze- 
vágás, alaposb szavalás — szóval ha de
rekabb előadás emelné mindig, sőt dicsö- 
ítné az iró’ müvét.

És itt épen jó alkalmunk van megma
gyarázni minapi drámabirálatink’ egyiké
ben tett azon állításunk’ értelmét, mi
szerint színpadunknál ha el nem ejtik is, 
de emelni a müveket nem fogják. Ez állí
tásunk annyira fájt némelly illetőknek, hogy 
kötelességünknek tartjuk azt ismételni, de 
egyszersmind megmagyarázni.Vannak szín
padunknál színészek, kik sem művészi te
hetség, sem fölfogás, sem gyakorlat’ hiá
nyával nincsenek. Senki nem volt készebb 
nálunknál, s nem lesz készebb soha szí
nészetünk’ gyöngyeit őszintébben üdvez- 
leni, mint magunk — mit tehát állítánk, az 
nem azt teszi, hogy színészeink nem t ud
nák emelni a drámát, hanem hogy nem 
vesznek vagy nem adnak nekik elég időt, 
előadásaikat azon stádiumára juttatni (per
se legkivált lelkismeretes szereptudás és 
többnél több próbák által) a művészeti ér- 
leltségnek, melly termi aztán a kamatosán 
ízletes gyümölcsöket. Mit mi kapunk — u- 
rak urak, szinész urak, kezet a szívre — 
bizony legtöbbnyire csak éretlenül levert 
gyümölcscsemege az, s azért sokszor olly 
savanyu. Ki nem hiszi, olvassa el higgad
tan tiszta velejü Egressi Gáborunknak kü
lönféle korok- és folyóiratinkban megje
lent jeles czikkeit (minőket bár gyakrab
ban írna a derék művész) s látni fogja be
lőlük, hogy azt, mit mi néhány szóval re- ! 
süniében kimondánk, a lelkes dramaturg
színész különböző változatok- és formák
ban kissé bővebben, de akárhányszor el
mondta. S hogy ezt nem mi ketten találtuk 
fel, bizonyítja többi közt az is, mikép — 
ha mephistoi szerepet akarnánk magunkra 
vállalni — akárhány eredeti színműírót ne
vezhetnénk, ki müve’ adatása’ estéjén csak \  
igen is súlyosan érzette mondatunk’ igaz- 
ságát. Ezek közöl, hogy a többire nézve 

--------------------------------------------
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f titoktartók maradhassunk, csupán két csak
nem leggeniálisabb eredeti terményeink’ 
szerzőire utaljuk önöket ezúttal, mellyek- 
nek czímeik : ,Kegyencz4 és ,Egy magyar 
király4. —

De térjünk vissza. (Foiytatt.)

PÉTERDI-H Á Z.
(V É G E .l

— Száz szónak is egy a vége bará
tim; adja Isten, hogy a kívánt nap minél 
előbb földerüljön, mellyen szeretett, sors- 
iildözte barátunk’ keblén doboghatnak keb
leink; s hogy az általa érdeklett igazakra 
visszatérte végetlen boldogság, a bűnösök
re pedig végítélet legyen!., kivánáDorgai. 

— Adja Isten! — harsogá a többi.
Az udvar’ hátulsó részére nyíló ajtón 

most kopogás hallatszék; a háziúr fölkel
ve ülőhelyéről az ajtóhoz lépett s kérdé : 
ki az ?

Olt állt Péterdi László legmeghittebb 
barátai közt; lelkében az elmúlt boldog 
napok, a leélt keservek’ emlékével szövet
kezve villantak föl, s beesett szemeiben 
köny csillogott; mindegyik’ kezét szenve
délyesen megrázva, baráti érzéstől elfogult 
szíve e szavakat hozá ajkira :■ áldjon Isten 
benneteket, kedves barátim!

— Hozott az ég László! már azt gon
doltuk, felénk sem jösz többé ; sokat szen
vedtél ugy-e bár szerencsétlen barátom? 
— ne is szólj, elég világosan szól ez arcz 
s e korán megőszült fő ;— szóltDorgai Pál.

— Hol valál mindekkorig kedves bá
tya? — kérdé Andor.

— Mindenütt öcsém, és mégis sehol- 
scm , mert életem, világom csupán körö
tökben nyilt, s a nagy tömeg közti létem 
csak jelentőség nélküli, silány bolygó fé
nyé volt.

— Hogy jutái e díszöltönyhez?—kér
dé Szegháti.

—, Barátja minden jobbaknak, — szó
in egy férfias mély hang.

— Nem ismerlek, mit kívánsz?
— Bebocsáttatást.
Az ajtó megnyittaték, s egy magas, 

sovány alak lépett be azon. Tagjait fehér 
köpeny fődé, mellyből huszártiszti díszöl
töny látszott ki. Arcza’ balrészén hosszú 
kardvágás’ helye látszott, s kiégett bánat 
s fájdalom’ nyomait viselé magán beesett 
képe. Haja őszült volt.

A belépő egymásba vetett karokkal 
állt meg a szoba’ közepén, s a visszaem
lékezés’ öröm és bánatos kifejezésével né
zett az előtte állókra , kiknek ajkaikon a 
bámulás, meglepetés elölé a szót első pil
lanatra, de annál nagyobb örömriadásban 
tört ki az a következő perczben.

A jelenet megragadó volt.
Mint szerető anya rég elveszett .s most 

újra meglelt gyermekét szorítja kéjárban 
úszó szivére, olly tiszta örömkitöréssel 

P  kapcsoló keblére mindegyik azon idegen 
férfiút, s e felkiáltások hallatszának egye
dül : László, kedves László !

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

— Vakmerő elszántságom’ nyomán 
barátom.

— Szólj László, hová ménéi akkor, 
midőn tizenegy év előtt az országutoni ta
lálkozásunkkor tőlem búcsút vevél?

— Utamat akkor Pestnek vettem. Oda 
érve egésségem megtört, s egy évig bete- 
geskedém ; helyreállásomat csak isteni 
gondviselésnek köszönhettem. Ekkor az 
ott levő huszárezredbe állék be s tíz évig 
sanyaruan vonszolóm éltemet. Hányszor 
kívántam megváltómul a halált? de nem 
érkezett el az; hányszor láttam öt szelíd 
tündérkint felém mosolygani? mégis elke
rülő engem, míg társim számosán akarat
lanul is föllelék, s én irigylém sorsukat, 
magamat óhajtóm helyökbe, kiknek az élet 
úgyis kedves lehetett még. Mind hiába, 
sorsom életre kárhoztatott. Tíz évig há
nyattam a viszontagságok’ tengerén , míg 
végre, a mint látjátok, e szigetre vetett
végzetem, — közétek kedves barátim _
hol életem’ arany szakát töltém el, s hol 
jelenleg leélt boldogságom’ varázsemléke 
jótékonyan melegíti fásult, hideg keblemet.
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— Elhagyád tehát már végkép az ez

redet? — kérdé Várai.
— Még nem. Ezredünk most a szom

széd mezővárosban állomásozik. — De ti 
drága barátim, gyermek- s ifjúkori bol
dogságom’ tanúi, kedves társai, ti hogy

: vagytok ? áll-e még a régi jó világ K. . . -
ban? boldogok, elégültek vagytok-e? — 
Szólj Dorgai, él-e még gyermekem? él-e  
még ö, a hűtlen és mennyországom’ szív
telen gyilkosa? szóljatok, élnek-e ők még?

— A mi a régi jó világot illeti Lász
ló — szólt Dorgai — az annyiban áll még 
részünkről, mennyiben az ifjúkori álmák’ 
tündérhonából a komor való’ száraz teré
re lépve, jelen férfikori ezernemü bajaink
ra az elmúlt boldog idők’ jótevő emléke 
vet némi megnyugtató sugárt, s kiengesz
tel az élet’ komolyabb küzdelmeivel. Hogy 
pedig gyermeked, nőd s üdved’ gyilkosa 
él-e még, arról könnyen meggyözödhetel, 
ha e közre nyíló ablakon kinézsz.

László kitekinte. Ott ment neje, a még 
most is bájos Mari, arcza halvány volt, 
szabályos vonásai a kihalt életöröm s né
ma szenvedés’ eleven tanúi s a szívén rá
gódó bú’ férgének élő jelképei valának; 
tartása komolyan nemes, tekintete szelid 
bánatos, s egész alakja édesen vonzó volt. 
Jobbján Péterdi B éla, László’ fölserdült 

. fia ment, bálán pedig Péterdi Iván tizen
egy éves gyermekével, Gézával.

— Mi bájos, milly igéző szép még 
most i s ! oh s milly angyal volna még ak
kor, ha lelke is olly tiszta lenne, mint sze
lid női fenséget mutató arcza. Ott jobbján 
gyermekem Bélám, igen, igen, ö az, e szív 
ráismer sajátjára. Szegény fiú! gyermek- 
lelked megbocsátna tudom a téged elhagyó 
atyának, ha sejtné : mi üzé őt mellőled a 
nagy világba. — Ott lépdel ő is a hitesze- 
gett vérrokon, mennyem’ szétdulója, utá
lattal fordul el tőle lelkem, míg a múltak’ 
emlékén felgyuladó vérem a kín, düh és 
megvetés’ elegyével tölti el még most is 
keblemet látásán. — De ki azon gyermek

ugk' oldala mellett?
— Fiacskája — mond Várai.

— Elég, ne szólj többet!. . mert a ki
égett fájdalom, e hamviban heverő Phoenix 
újra föltárnád s szétzuzandja vészrongált 
keblemet ..O h  ha tudnák ők, életüdvem’ 
hóhérai, mennyit szenvedtem, a kétségbe
esés" rémes vonaglásával rázkódnának meg 
sziveik ; ha leélt kínéveim közöl csak egy 
napra kárhoztatná őket a büntető végzet, 
mellyben szenvedett fájdalmimat egész 
nagyságukban át kellene érezniük : tulvi- 
lági üdvök’ elátkozásán vásárolnák meg 
ettöli menekülhetésüket.

— El az igaz Isten, László, s őrködik 
mindnyájunk’ tettei fölött; belát ö a szív’ 
legrejtettebb űrébe i s ; előtte nincs titok, 
s örök igazsága érdeme szerint jutalmaz, 
vagy sujtol egyaránt mindenkit. — Szólt 
Dorgai Pál.

— Még számolandok családom’ be- 
inocskolójával; — tekintetem a Mindenha
tó’ sujtoló villáma, szavam Isten’ ítélete 
lesz a bűnösökre. — Most jerünk barátim 
vidámabb körbe, élvezni a viszonlátás’ ke- 
serédes perczeit.

A kis társaság — egyen kívül — vígan 
s elégült kebellel hagyá el a szobát.

VII.

Tizenegy év múlva ismét a Péterdi- 
család’ ősi lakában vagyunk.

A lak mind külseje, mind belsejére 
nézve a hajdani; legkisebb igazítás vagy 
izletesb szabályozás uélkiil áll még most 
is a maga tisztes mogorvaságában. Bútorai 
csekély változtatás’ kivételével nagyobb- 
részint a voltak, s régi helyeiken állnak.

Est van. Egyik oldalteremben lassú, 
kimért léptekkel jár fel s alá egy férfiú; 
benne a gyertya’ világánál Péterdi Ivánra 
ismerhetünk. Mint felkészültségéből s olly— 
kori nyugtalanságot rejtő mozdulatiból ki
vehető , menni szándékozik, s csak i: ég 
valaki után látszik várni.

Most kün lépteket hallva, az ajtóhoz 
megy s hallgatózik; aztán ismét folytatja 
járkálását, s előbbi elejtett gondolatfonalát 
újra felfogván, magába mélyed.

— Tizenegy év . . .  szól egyszerre
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megállva — egy egész öröklét reám néz
ve. Olly hosszak-e másnak is az órák, na
pok, évek, mint nekem? — nem nem, ne
kem csak a kétségbeejtő bizonytalanság 
teszi az élet’ minden perczét egyegy szá
zaddá. — Rövid szünet után folytatá — 
semmi hír, semmi tudomás’ nyomára nem 
juthaték azóta, melly megmondhatta vol
na : él-e még ö , vagy már az enyészet’ 
leple födi rég?! s keblemen e kínos kétség 
pokoli féregkint rágódik. Ifjúkori vétkes 
könnyelműségem olly örvény’szélére hely
zeti, mellyböl az örök kín, a rokoni boszu, 
bünhödés s a lélekismeret’ fúriái ordítnak 
föl reám, s e lábaim alatt nyíló örvénytől 
csak Isten’ irgalmas keze menthet meg. — 
Kezét most homlokára tapasztá, s lassú, 
bánatos hangon sohajtá : Rokonom’ , bá
tyám’ életüdvét dulám fö l! . . de nem nyuj- 
tá-e ö maga az alkalmat erre az ész’ kor
látát nem ismerő heves indulatimnak? nem 
marasztott-e ő maga honn neje mellett, 
midőn én távozni akarók már? — Mind
egy, a tett’ súlya átokkint nyomja telke
met. — A jövő perczben fölkaczagott. — 
Hahahaha esztelen én, hogy bíbelődhetem 
illy haszontalan eszmerémekkel, kinek bir
tokában a legszebb nő édesíti az élet’ ke
serű napjait.. Aztán nem rablá-e ő is el 
ifjúkori életem’ vezércsillagát, üdvét? s 
több méltányossággal, kímélettel tartoz
tam-e viseltetni én is iránta? — úgy van, 
ö maga ásá meg saját életboldogsága’ sír
ját, mellybe később kába vigyázatlansága 
buktatá. A felelet’ terhe a végzetet, a sor
sot illeti, nem pedig engem.

Az ajtó most csöndesen megnyílt, s 
Péterdi Lászlóné lépett be hófehérbe öl
tözve.

— Ah készen vagy már Iván?
— A mint látod édesem. De rnilly bá- 

josabb, rnilly tündérien szebb vagy ma Ma
rim, mint bármikor; mintha a tizenhatéves 
Mari állna legtisztább szerelmében előttem.

— Félre a tréfákkal Iván — szól a nő 
elkomorulva — s ne keltsd föl az alvó ke
belben a múltak’ kínos emlékét.

— E részben ártatlan vagyok, mert

kebled’ nyugalmát háborítni nem akarám. 
Hanem Mari, ha tapasztalatomnak hinnem 
szabad, egy idő óta mint észrevevém, sok
kal ovakodóbb, tartózkodóbb vagy irántam 
mint valaha, s a hol lehet kerülsz; szólj 
Mari, miért ez irántaini hidegség részedről ?

— Színleni nem tudtam soha, keblem 
nyílt vala mindig. Halld meg hát a valót 
Iván. — Midőn féljem’ halála után föléb
redt szerelmed’ újabb hevével ostromiád 
szivemet, én elég gyönge valék engedni 
lángoló szerelmednek; mert lelkemben a 
múltak' emlékén fölmerült tündérvilág’ ká
bító varázsa elnémító az ész’ hideg szavát, 
— s én vétkes lettem Iván, irántadi sze
relmem teve azzá; de lelkem nem vádolt 
téged, tisztán álltái előttem, mert szeret
telek; s csak később, midőn a varázsál- 
mak eltűnőnek, midőn tündérvilágom szo
morú, rideg valóvá alakult át, büntetett 
vétkes öntudatom. Én szenvedők, de sor
somat még sem átkozám. Évek teltek el 
igy csöndben, egyedül keblemben zúgott a 
vihar, melly ollykor egész valómat meg- 
dermeszté.

— Mik származandanak ez előzmé
nyekből? szemrehányás van részedről ké
szülőben ellenem, Mari? — szólt nehez- 
telöleg Iván.

— Hagyd végezni beszédem’ — szólt 
szelíden a nő. — Midőn illy lelki helyzet
tel éltem át több éveket, s szemeimet a 
komor való felnyitó, látárn, hogy a becsü
lés mindenki’ részéről csökkent irántam. 
Mindenütt szemrehányó arczokkal találko
zóm, mellyek törszurások valónak szivem
nek, s kiválólag férjem’ minden rokoná
nak arcza egyegy rejtély volt előttem, a 
tiéddel együtt, honnan — meglehet — á- 
dáz sorsom’ végcsapásainak elösejtelmét 
olvashatom. Ez tett engem irántad tartóz
kodóvá, bizalmatlanabbá naponkint, ezért 
kerültelek, — én félni kezdők tőled.

— Bohóság — mond Iván komoran, 
magába rejtve megütközését.

— Ti valami titkot rejtetek előlem — 
szólt a nő aggályt tükröző arczczal — oh 
szólj Iván az egekre! mit forraltok maga
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tokban? — Havas Gergelynek, férjem’ ha
lála’ hírhozójának végóráján tett homályos 
nyilatkozata a legrettenetesebbeket sejteti 
velem — folytatá szorongva. — Egy ré
mítő titok vont igézetkörébe, hol tán vesz
tem’ lelendem, s sorsom’ borús ege villá— 
mival repesztendi szét szenvedő keblemet.

— Ne gyötörd magad’ balga álsejtel
mekkel Mari — mond Iván zavarát titkolva.

— Oh szólj Iván, üdvödre, ifjúkori 
szerelmed’ szeplőtlen szentségére kérlek, 
szólj! ne kínozzatok olly rejtélyes tekin
tetekkel, hadd halljam a valót, mert e gyöt
rő kétség megöl. — Szegény László! — 
szólt a hölgy szelíden, s egy köny lopód- 
zék szemeibe — miért kellett a végzetnek 
téged olly korán elszólítni tiéid mellől.

■— Ah hát ismét a boldogult férj’ em
léke idézte föl a bánatot e szép arczon — 
szólt félig rejtett gúnynyal Iván — azon 
férj’ emléke, ki először hinté el keblembe 
a világgali elégületlenség’ magvait, s ki’ 
befolyásának köszönhetőm nagyobbrészint 
az életben leélt keserű perczeimet. . .

— Péterdi László’ keble öccse vagy 
bárki’ ellenében tiszta volt, én ismerém öt 
jól, becsületes férfiúi jelleméhez aljas mo
csok nem férhetett soha. De habár úgy vol
na is mint mondád, azért a szerencsétlen 
elhunyt több kíméletet érdemelne az é -  
löktöl.

Az ajtón koczogás hallatszék, s jövő 
pillanatban több férfi és nő lépett be azon.

A jöttek élénken mulattak egy ideig, 
beszédük’ tárgya a ma leendő tánczviga- 
lom volt, s nem sokára a háziakkal együtt 
távozának.

VIII.

Közép nagyságú tánczteremben állunk. 
Köröskörül tarka vegyületü vendégcsopor
tok hullámzanak, a legélénkebb beszélge
téssel rövidítve a szünidőt; a csoportoza- 
tok közt ittott több álarczos látható, kik a 
szokott legfesztelenebb modorban pajzán
kodnak az őket körülvevő s faggató né
zőkkel.

A terem ajtaja most megnyílt, s Pé

terdi Iván lépett be, karján a szép Mari
val; őket még többen követték.

Öt perez múlva a szárnyajtók ismét 
szétnyíltak, s sajátszerü álarczos csoport 
lépett be azon. Egy guerillafőnök volt az 
egyik ; öltözete csak annyiban különbö
zött egy spanyol nemesétől, hogy dereka 
körül széles aranyvirágokkal áttöri, vé
kony bőröv volt kerítve, mellyben tör s 
két damaszkesövü pisztoly fénylett. Ez a- 
lakot még négy más guerilla követé, csú
csos fövegekkel s az elsőénél jóval dur
vább öltönyekben, fegyverük csupán egy- 
egy késalaku tör volt. A jöttékét azonnal 
köriilömlé nagyobb része a vendégeknek, 
s mindenki bámulá a furcsa alakokat.

— Látod-e Pál öt valahol? — kérdé 
lassan a guerillafőnök, az egyik hozzá 
legközelebb álló rablóhoz hajolva.

A megszólított kémlelő tekintettel jár— 
tatá szemeit végig a vendégcsoportokon, 
s a kérdéses egyént megpillantva, sugá a 
tudaklónak : látod-e amott azon fehér ru
hás hölgyet, ki e pillanatban a mellékte
rembe lépett?

A kérdezett igent inte fejével.
— Tehát az ö, nőd. Bálán pedig ^azon 

férfi onokaöcséd, Péterdi Iván.
A rablófőnök’ testén — ki nem volt 

más, mint Péterdi László — halk rángás 
vonult keresztül, akaratlanul kapott tőré
hez, de a jövő pillanatban már nyugodtan 
szólt az előbbihez : csodálom hogy a kí
váncsiság nem hozza öt e bámuló tömeg 
közé.

— Tán még nem vön észre bennün
ket — szóla Dolgai Pál — hanem meg ne 
feltdkezzél magadról, s ügyelj jól : hogy 
magad’ valamikép el ne áruld.

— Ne félj, vigyázó leszek és éber, 
mint hiúz.

A mellékteremböl most kilépett Pé
terdi Lászlóné, s hölgytársai’ unszoltára 
az öt álarczos körül kört képező kiváncsi 
csoportozat közé vegyült.

László a körülállók' majd mindegyi
kének mondott valamit, s utoljára megállt 
Mari előtt. Arcza égett, tagjait lázas reme-
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gés foga el, de érzéseit magába fojtá, s 
hangjának ügyekvék nyugodt kifejezést 
adni.

— És neked szép hölgy mit kívánhat 
egy guerillafönük ? ki legnagyobb ellenté
ted. — Szép vagy te, mint a teremtés’ haj
nalának első biborfénye, szemed szívet i- 
géz, hangod’ varázsa, a Mindenható’ sza- 
vakint, életet képes fuvalni még a néma 
szoborba is ; míg az én tekintetem az em
bereknek életölő villám, s minden szavam 
halál. — A hölgy’ arczát perezre szemé- 
rempir futá e l , de rögtön visszanyeré az, 
előbbi derült kifejezését.

László folytató beszédét : Egyébiránt 
szívem nem egészen érzéketlen még, bár- 
ha kebelvirágimat a sors és viszontagsá
gán’ mérges szele elfonyasztá is.

Mari’ keblét titkos fájdalomsohaj fe
sztté, de arcza nyugodt maradt, s ajka 
szótlan.

— Azért vedd vigaszom’ írját szíved’ 
sebére, mert arczodrul olvasom, hogy las
sú bánat dúl abban.

— Csalódol, ha azt hiszed, — mond 
a nő, keble’ remegését leküzdve, s arczá- 
nak, benső élete’ árulójának minden kép ü- 
gyekvék a legvidámabb kifejezést adni.

— Meglehet, szép hölgy, hogy csaló
dom; — szólt László, éles tekintettel vizs
gálva a nőt — hisz egész küzdelemteljes 
életünk ebből áll; s szivem is elvesztő hi
tét az emberiség iránt, mióta kiürítém a 
keserű csalódásnak azok által nyújtott po
harát, kikbe helyzeit bizalmam tetőpontot 
ért.

Mari’arczán gyengéd részvét tükröző 
magát, s figyelemmel hallgató Lászlónak 
minden szavát.

De mit is hordok én itt előtted illyes— 
miket elő? — lelkemre mondom 1 szemeid, 
szép hölgy, utóbb még érzelgésre bírják 
a vad guerilla’ fásult szivét.

— Csak beszélj, szavaid előttem nem 
érdektelenek.

A hanga most megzendiilt, s a körül- 
állók azonnal szétoszlanak jobbra balra.

— Ajánlhatom tehát karomat?— szólt 
László, s Mari némán fogadá el az álar- 
ezos’ karját, s lassú remegést vön abban 
egyelőre észre.

— Bérczeidet mért hagyád el? tán ül
dözőbe vett hazád? vagy szívedet vesztéd 
el, s annak fölkeresésére indulál? — e- 
nyelge a nő.

— Nem hazám, hanem kincsevesztett 
keblem üldöz mindenütt, s szívemet kere
sem, igen, mellyet az emberek tőlem elor-

zának s ízekre szaggatónak kajánul; e vér
ző szívrészeket keresem most, hogy még 
egyszer kisírhassa rajtok lelkem a múltak’ 
fájdalmait. — Bujdoklásaiinban végzetem 
a szerencsétlenekhez kötött, elkerülöm a 
helyeket, hol nyugalom, megelégedés ho
nolt, csak a boldogtalanokat keresőm föl, 
hogy sorsomat az övéikkel összefűzzem, s 
a hol lehet sérvet orvosoljak.

— Sokat tapasztalál hát, s számtalan 
tarka eseményeknek valál tanúja, tudom. 
Kedvelője vagy-e a kalandoknak?

— Oh igen, kivált hol a szív’ vérná
sza s a lélekboldogság’ üldöző rémei ját
szók a főszerepet; vándorlásomban több 
illy mondhatlan regényes kalandoknak va- 
lék szemtanúja — szólt gúnyos hangnyo
mattal László. — Hanem ki azon férfiú, ki 
mindenütt nyomunkban van s minden lép
teinket szemmel kiséri? — kérdé László 
Ivánra czélozva.

— Elhunyt férjem’ rokona, — szólt a 
nő, zavarát titkolva.

— Tehát özvegy vagy? — fájdalom, 
magam is az vagyok — szólt a hidegség’ 
legmélyebb kifejezésével Péterdi.

— De térjünk vissza beszédünk’előb
bi tárgyaira. Nem beszélnél nekem valamit 
kalandos életedből?

— Legnagyobb készséggel; azt kivá- 
natod nélkül is teljesítendéin. Tehát egy 
történetet beszélek el, melly, úgy hiszem, 
nem leend érdektelen előtted s megérdem- 
lendi figyelmedet.

— Kiváncsi vagyok azt hallani.
— Egy szerencsétlennek szívtörténe

te a z ; a történet’ színhelye e honnak e- 
gyik kisvárosa, idő : ezernyolezszázhat, s 
ettől kezdve húzódik az egész a mai napig.

A nő’ tagjain önkénytelen borzadás 
futott végig.

— Történetünk’ hőse egy vidéki hon
polgár, ki, míg kedvező sorsa őt családja’ 
körében tartá, boldog és elégedett volt; a 
mennyet látta tükrözni neje’ angyalszelid 
szemében, s szívszerelmében a mindenha
tó Isten' salaktalan szerelmére vélt ismer
hetni, — egy szóval boldog volt élte’ a- 
rany delében. De ütött az óra, s végzete a 
szerető férjet távozni kényteté. Az érzel
meket nem irom le , mik akkor a szegény 
férj’ keblében csatáztak, hisz azt nem le
het hideg, puszta szóval elmondani, azt 
csak érzeni lehet, egyszer ez életben.

Mari feszült figyelemmel hallgató Lász
ló’ beszédét, s hókeblét nevezhetlen ér
zések dagasztották; tán a visszaemlékezés' 
szüleményei. . .

I

I
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f László folytatá beszédét : A férj so
kat szenvedett távul övéitől, de a viszon- 

u  látás’ mielőbb valóvá testesülendő gondo
lata megnyugtatá öt minden bajában. így 
tért ö vissza harmadfél év után örömtül é- 
gö szívvel, s a nem rég éldelt boldog lét’ 
megújulásának reményével szülőfölde’ ha
tárira; de itt életreményei, boldogságának 
varázsképe, üdve, mindene hajótörést szen
vedett. A szírt, mellyen életsajkája megtört, 
azon pokoli hír volt, hogy neje, imádott 
neje, kinek hűségére tulvilági üdvét lekö
tötte volna, mondom, hogy e nő . .  hűtlen 
lön iránta. A hölgy’ arcza halálsápadt lett, 
tagjai remeglek, ajka megnyílt, de szavát 
egy inagyarázhatlan erő visszatartá.

— Elmondjam-e a kínokat, mellyek a 
szerencsétlen férj’ keblében dúltak? nem, 
nem, azt nem képes lefestni ember, mie
lőtt a világ’ minden fájdalmát át nem é -  
rezte. A jobb sorsra érdemes férj, miután 
vesztesége’ kábító mámorából fölébredt, 
futott a helytől, hol életboldogsága meg
gyilkoltatott, s mint életunt bolygott a nagy 
világban, vérző sebeket hordva a kebel’ 
mélyében.

— Az égre, ne tovább . .  szavaid gyi— 
lokkint hatnak szivemre! — mondá a nő, 
s tagjait lázas remegés fogá el.

— El is feledém mondani, ki osztozék 
a nő’ szerelmében , s ki miatt lön a férj 
megvetve; rokona, unokaöcscse volt az, 
kit kigyókint táplálva keblén, megadá é-  
letüdvének a halálos csípést.

Mari görcsösen kapaszkodott László’ 
karjába, arcza hasonlított egy halálra vált—

I éhoz, homlokán hideg veríték gyöngyö
zött, s ajka szótlan maradt.

— A boldogtalan férj egy évig örül
tek’ házában veszteglett, s miután eszmé
letével fájdalmait is visszanyerd, tíz évig 
volt még a sors’ szeszélyeinek nyomoru 
labdája; s úgy hiszem, ha vesztesége’ má
morából kijózanult, visszatérend még ez 
életben, számot kérni azoktól, kik szivé
vel illy gálád játékot űzni elég hálátlanok 
s kegyetlenek valának. — Nos szép hölgy, 
nemde mulattató történetecske ? — László’

1 szemei égtek, s egy kemény oldalpillanta- 
tot vetett a nőre, ki e perczben mintegy 
iszonyú álomból ébredve, egész valójában 

; megrázkodott; ajkai e szavakat nyögék :
I László te élsz ?! — s áléit an rogyott férje’
I lábaihoz. László a részvétlenség’ jéghideg 

kifejezésével nézett a nőre, s vértfagyla- 
lóan kaczagott fel, de még egy tekintet rá 

/ y \  a rég letűnt boldog napok’ emlékét s alvó 
w 7 érzelmeit költé föl szivében; szorult ke- 

bellel hajolt le a szenvedő nöhez, s egy

csókot olvasztott annak homlokára.
A vendégek e látványra közelébe tó

dultak, s átalános roszaló morgás hallat
szék közöttük; hátul most egy kéz raga- 
dá meg karját, melly öt a közel szögletbe 
voná.

— Nyomorult kalandor, megtanítlak, 
mint kell egy gyönge növel bánnod — mond 
dühtől szikrázó szemekkel Iván.

— Ah Péterdi Iván! — tán a bátya’ 
mennyországa’ kapujánál állsz őrt? s a 
hozzávaló szenvedélyes ragaszkodás kelti 
benned a részvét’ e kitörését? — mond 
László gúnyba fojtott dühhel.

— Átok szavaidra, átok tenmagadra! 
— s ha szíved olly bátor, mint minő szem
telen arczod, elfogadandod kihívásomat.

— Bitófa neked alávaló kölyök, nem 
férfiúhoz illő párbaj! veled máskép is szá
molhatok, én nem vivők.

— Fogadd el kihívását — sugá Dorgai.
Iván’ arcza égett, szemei vadul forog

tak s ajka dühtorzítottan vonaglott.
— És ha ezer ördög véd is, boszulat- 

lanul el nem hagyod e termeket! — s majd 
más elégtétet veendek hát a gyáva, szem
telenen — szólt dühös ingerültséggel Iván, 
s megragadá Lászlót.

— Félre nyomorult! — kiálta László 
Ivánt ellökve — eltaposhatnálak mint fér
get; de menjünk.

— Jó menjünk! — Fegyvereink?
— Itt pisztolyaim.
— Itt vagyunk mi is segédeidül, én 

és Várai, hahahaha! — szólt egyik gue
rilla vadul felkaczagva, magára s mellette 
álló társára mutatván , kikben Iván a félig 
leemelt álarczok alatt Nagy Andorra s Vá
rai Gáborra ismert.

Iván’ feje zúgott, lábai alatt keringett 
a föld; minden körűié levő arcz egyegy 
pokolian kárörvendő rémképnek tetszett, 
mellyröl végítéletét vélte olvashatni. — 
Szivében különös érzelmek zajogtak, s ö 
kábultan rohant ki a teremből.

László még egy fájdalmasan szánó te
kintetet vetett a nőre; s a terembe siető 
fiát 'szivéhez szorítván, Iván után elsietett. 
Öt a négy guerilla követé.

*
A boldogtalan nő még mindig magán 

kívül volt. Rokoni, barátnői aggódva sür
gőnek körötte, öt életre hozandók, mi si
került is végre sok fáradalmak után, — s 
a testben, kedélyében megtört nő néhány 
perez múlva eszméletre jött.

— Hol van .. láttátok-e öt? .. tördelé 
még most is remegve a történtek okozta

— 510 —
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végbenyomástól — én megismerém szemé
nek villámiról, melyekben a bűnös nö’ kár
hozata villogott. .  0 a z . . igen ö az . .  fér
jem ! . . .

A nő’ tagjai remegtek, lényén az öröm 
keserű emlékkel, szívgyötrő fájdalommal 
egyesülve látszék elömleni. A vendégek’ 
arczain bámulás tiikrözé magát.

A szegény nő előtt még most is min
den, mi körűié történt, mintegy lelke előtt 
elvonuló álomképnek tetszett, s csak a kö
rötte tolongó ismeretes alakok’ látása s 
egy keblében felsikoltó fájdalomvihar em
lékezteié őt a rideg valóra. Idösbik gyer
mekét szivéhez szorítá s keservesen kez- 
de zokogni. Majd rögtön elszántságot öl
tött magára arczulata, s hirtelen kérdé a 
köri lállóktól : Emberek hol van ö .. fér
jem? szóljatok! a mindenható Isten'sze
relmére, kérlek szóljatok! hol van ő? — 
s hol üdvösségem’ ördöge Péterdi Iván?!

— Asszonyom, Péterdi Iván előbb tá
vozott dühösen egy álarczossal — feleié 
egyik a körülállók közöl.

— 0 az, férjem ! — Emberek, bará
tok mentsétek meg öt, gyermekem’ atyját 
a kárhozat’ fiától! — fuldokló a nö, és u- 
tat törvén magának a vendégeken, sebe
sen rohant ki a nyilt ajtón. Öt többen kö
vették.

IX.

Dermesztő hideg téli éj volt ott künn.
A csillagtalan égboltozatot vastag felhöré- 
tegek borítók, s a sötétségből egyedül a 
csak most esett hó vált ki ragyogó színe
zetével, mint a vétekre csáberővel izgató 
körülmények közt a tiszta lelkismeret. A 
szél síri rémként járta be az egész vidé
ket, majd sírva, majd pedig mint vihar or
dítva ; dühében fölkapá a havat s szerte- 
hordá, a fákat megrendíté alapjaikban, s 
zugó hahotája közé az egyetem’ nyögését 
gondolnád vegyülni.

Embereink folyvást haladtak, sietve 
és némán. László a házsorok közöl kiér
ve, átadá lámpáját Dorgainak, s helyette 
meggyujtott fáklyát vön kezébe, melly kí
sérletként lobogtató égő szárnyait, s a ter
mészet’ halotti pompájánál gyászt hirdető 
szövegekként emelé lángjait a magasba, 
megvilágítva a nagyszerű halott’ egyegy 
körrészét. — A mint vándoraink ekkép jó 
ideig haladtak, egy sírkeresztekkel borított 
dombon át végre keskeny völgybe jutottak.
A völgyet balra hóval fedett dombok kor
zók, jobbra széles árok vonult el ; közé
pen egy korhadt szomorú fűz'dermedt kar
jai meredtek alá; az egész völgyön valami

;---------------------------------------

magyarázhatlan halottias ünnepélyesség 
terült el. Embereink megálltak. Iván elő
relépett ; minden tagja zsibbadt volt e 
perczben, s szivét fásultság’ érzettelen kér
ge borítá.

— Uram — szólt Lászlóhoz hidegen 
— végezzünk hamar, ha úgy tetszik.

— Jó, uracskám; hanem — kívánná 
ön mégis ismerni azon embert nemde? ki
vel élet és halál’ tusájára száll.

Iván a megvetés’ egy jéghideg kifeje
zésével válaszolt.

— Fölmentem önt a kíváncsiság’ al
kalmatlan terhétől. — Szólt László, s el
dobva álarczát, egybefont karokkal állt meg 
előtte.

Iván az előtte állónak arczába tekin
tett s villámsujtottként rázkodott össze, 
vére jéggé fagyott, szemeit lekapá László
ról, s behunyd azokat, — majd ismét rá 
tekinte, és lázas reszketegség lepé el tag
jait, mellytöl térdei inogtak, melly beszé
dét elakasztó, s szavát egy kebelharczát 
jelképező kínos hörgésbe fulasztá.

— Most már ismerhetsz! — itt a pil
lanat Péterdi Iván, mellyben számolnunk 
kell egymással; Isten akarta ezt, — s nincs 
hatalom, nincs erő, melly téged karjaim 
közöl kiszabadíthatna! — szólt László, el
szántságba vegyült düh’ hangján.

Iván végítélete’ közeledtét vélte látni, 
s örült gyorsasággal kiáltott föl : nem, az 
nem lehet! te nyomom csaló, te a kárho
zat’ szemfényvesztő lelke vagy! — s ká- 
bultan rohant, de Nagy Andor öt köpenye’ 
gallérénál visszarántó.

— Én vagyok Péterdi László, ki el
jöttem, tőled számot kérni házam’ becsü
letének megőrzéséről, s üdvöm’ gyilkosán 
boszút állani. — Halld egy kétségbeesett
nek szavait Iván ! — Emlékszel-e még a- 
zon pillanatra, midőn ezelőtt Iá évvel ne
kem válnom kellett szülőföldemtől, s mi
dőn tiszta, rokoni szeretetedben bízva, nő
met gondviselésed, védelmed alá adáin9 — 
jut-e eszedbe, mit fogadál akkor nekem? 
— ,gondot viselek lelked’ szerelmének tár
gyaira, s megörzendem e gyöngéd virág- 
szált a visszatérő’ számára4. — Ezek va- 
lának végszavaid nemde? — s most kér
dem, mint teljesítéd fogadásodat, mint él
tél bizalmammal ?!

Iván szótlanul állott, s egész valóján 
merevültség ömlött el.

— Nem felelsz?! — jó, hallj meg hát 
engem. Te szívemet megloptad, lelkem’ bi
zalmát álnokul elorzád, hogy palástja a- 
latt életüdvemet megölhesd; te a legszen
tebb kötelékeket széttépted, hogy össze-
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hurkolt romjain egy hágcsó magasodjék e-  
lötted, mellyen magad’ mennyországomba 
lophasd be rablókezekkel s ördögi szív’ 
föltételeivel; te a családi szövetség’ gaz 
árulója, te lélekgyilkos vagy! — S most 
itt állok évek múlva, Isten után e földön 
itélö birád, hogy kezemből érdemlett díja
dat elvegyed. — Szólt szilárd hangon 
László, s az égő fáklyát a korhadt fűz’ 
odvába tűzvén, Ivánhoz lépett s egyik pisz
tolyát annak kezébe adá, ki gépileg foga
dé azt el.

Szünet lön.
Iván’ feje zúgott, s eszmélet nélkül 

látszék lenni; de most hirtelen magához 
térvén, rémülve rogyott László’ lábaihoz, 
s szorongva kiáltá : Irgalom! László bá
tyám !

— Ki ne mondd többé e szót bitor, 
mert megfojtalak! — kiálta dühösen Lász
ló ; majd csilapultabb indulattal s kemény 
hangon folytatá : Isten’ ítélete határozzon 
közöttünk, irgalmat a mindenhatótul kérj 
bűnös lelked’ számára.

— Én nem vivők veled; az ég tiltja a 
gyilkolást, a rokonvér’ ontását.

— Nem ontád-e úgyis szívem’ vérét? 
nem gvilkolád-e meg lélekboldogságomat? 
— Közöttünk minden rokonság megszűnt, 
te nem vagy öcsém, nem vagy rokonom, 
hanem mennyországom’ szétdulója s halá
los ellenem!

A dombon most közelgő léptek hal- 
latszának.

— Tiéd az első lö v és; lőj, vagy go
lyót repítek át agyadon! — kiálta László.

Iván reszketve s magán kívül nyujtá 
ki karját, a fegyver elcsattant, s durraná
sát egy éles, átható sikoltás követé.

Iván’ kezéből a lőszer kihullott; ré
mülve tántorgott előre, — de inai nem bír
ták, s a korhadt fűz’ derekába kapaszko
dott. A hallott sikoltás egész valóját meg- 
rendíté, lelkét pokoli kínnal, égő gyötre
lemmel tölté el, s kiforgatá azt a nyuga
lom’ végső romaiból is. László összebor
zadt, s a meglepetés' első benyomásában 
szintén felkapva az égő fáklyát, a domb felé 
sietett kétes, ingatag léptekkel. Egyszerre 
kihullott kezéből a fáklya, s vadul ordított 
föl. Lábainál hevert neje vérében, ki utá- 
nok indult, őket — általa gyanított — vé
res föltételükben megakadályozandó.

Ki írja le azt, mit László ekkor érzett ?
A szél még mindig zúgott, s néha mint 

orkán bömbölt, a zivatar dühöngött; de ez 
mind csak gyermekjáték volt azon vihar
hoz képest, melly a fönebbi véres látvány
ra László’ keblében föltámadt. Lelkében

összezuzottan állt neje előtt, vérző szivé
ben a fájdalom és düh’ egész tengere zaj
lott, s rémítöen dörgé a felé közeledő I- 
vánnak : megállj, még hátra van az én lö
vésem, ocsmány nőgyilkos! . .

László’ fegyvere eldördült, s Iván hö
rögve rogyott össze.

A segédeket a nem várt fordulat meg
lepő, s arczaikon a megrettentségnek némi 
kinyomása fészkelt.

László mellre lankasztott fővel állott 
a két véráldozat között, s arczában fájdal
mas rángás mutatkozott.

A nő most első ájultából magához tér
vén, férjére veté szemeit; arczán édesbus 
kifejezés ült, s igy szólt szelíd szellem
hangon hozzá:

— Bocsáss meg László haldokló nőd
nek, nem akarnám azon tudatot síromba 
vinni, hogy gyűlölsz. Vétkeztem ellened 
igaz, de akaratomon kül, ez a végzet, a 
a sors’ vétkes müve volt; — a Mindenható 
látja lelkemet, hogy mindig szerettelek 
tisztán, híven ; de ármány és csel’ áldoza
tává levék; azt hiteték el velem : hogy fér
jem meghalt.

László’ lelkében most egyszerre vilá
gosság keletkezett e szókra; kínzűzott ke
bellel rohant a vérében fetrengö Ivánhoz, 
és szívreható esdéssel s a kétségbeesés’ 
őrültségével kiáltá : Iván! ha még lelked’ 
jó részéből egy szikra fönmaradt, ha az 
üdvességnek egy reménysugára még de
reng előtted, ha mennyet s kárhozatot hi- 
szesz, úgy szólj : való-e ez ? kérlek, kény- 
szerítlek egykori viszonyunk’ szent emlé
kére s egy kétségbeesett’ lelkének végvo- 
naglásira : igaz-e, mite haldokló nő mond?

Iván fájdalmában összeszorítá ajkait, 
görcsösen kapott szivéhez, segy lassú só
hajjal rebegé : Igaz, László, én valék . .  a 
. .  vét,.. kés . .

0 nem volt többé.
László mereven állt kínérzetének ten

gerében, keblében a hit és remény’ napja 
örökre leáldozott. Undorral fordult el a 
halottól, s fájdalmas, szánó tekintettel né
zett nejére, kit ápolva tártának barátinak 
karjai.

A nő, kissé erőt véve fájdalmán, re
megő hangon folytatá : tudom, sokat szen
vedői László, de az életkínból mégis bű
nös nődnek jutott a nagyobb rész. Te ma
gad megboszulni jövél, hanem megelőzött 
az Isten' igazságosan sujtoló keze. — Jelen 
van életem' végpontja, itt az elválási perez, 
melly bennünket — tán örökre — elsza- 
kaszt egymástól; ne váljunk hát engeszte- 
letlenül; bocsáss meg László a vétkes nő-



—  51 3  —
nek, egykori Maridnak, hisz Isten is meg
bocsát a töredelmes bűnbánónak.

László’ arczán szánalom és bánat ült, 
s engesztelödve ejté e szókat : Mari, én 
neked megbocsátok!

A nő’ szivét hirtelen öröm s az imá- 
dásszerü tisztelet és fájdalommal rokonult 
liálaérzet’ végföllobbanása villanyozá át: 
elégedetten tekintett az égre, majd leijé
re, s bágyadtan, elhalón tördelé e szókat: 
köszönöm László ! — legyen a Mindenható 
is irgalmas nekem szegény nőnek . .  Isten 
. .  ve . .  led. .  Lász ..  lóm. • gyér.. mek. . .  
A haldokló’ szava elakadt, szemei elhomá
lyosultak, s behunyá azokat örökre.

László rémülten fogá föl végkép ha
nyatló nejét; e perczben a vétkes nö, le
élt szenvedései, kínjai, mirt den eltűnt esze 
és érzelmei’ világából, egyedül imádott 
Marija volt előtte, s fájdalmas elragadta
tással kiáltá : Marim lelkem ! neked élned 
kell, én megbocsátok; — Mindenható Is
ten tartsd meg öt, hisz nem volt ö olly 
vétkes mint gondolám, •— neki élnie kell! 
ugy-e bár teremtöm, nem veszed őt el ö- 
véi’ köréből ?!..

László’ fájdalmára a vihar’ zúgása vá
laszolt.

Neje nem volt többé.
Keblében a bánat és düh avihar’visz- 

hangjaként támadt föl, s rémítöen ordítá: 
Átok reád gaz! ki mindennek igaz oka 
vagy .. átok en nvomoru életemre is! — 
László’ szivére a kín’ egész özöne tolult; 
— megragadó baráti’ karjait, kebléhez szo- 
rítá őket, s e szókkal.: Isten veletek mind
örökre! — elrohant.

Másnap a holtak’ hazája a K. . i  sír
kert két új lakót nyert a szerencsétlen Pé- 
terdi Lászlóimban s Ivánban.

Péterdi László’ gyermeke Béla, har
madnapra eltűnt K. .ból ,  s nem lehete öt 
atyjával együtt többé látni a vidéken.

SZATHMÁRY PÁL.

A PÁPAI SZÉK BETÖ LTÉSE. ')
I.

Az anyaszentegyház'legföbb pásztora, min.t vi
lági fejedelem, azon egyetlen uralkodó , kit nem 
örökösödés, hanem választás emel a trónra, meily 
az idők folytában sz. Péter’székéhez lön csatol
va. Egy ország uralkodójának, s az egész kér. 1

1 ) A Rel. és Név. után kivonatban.

kath. egyházat olly rendkívüli nagy hatalom- s te- 
kintélylyel kormányzó főnök’ megválasztatása, 
— szabadon , minden erőszakos kényszerítés , 
aljas haszonvágy, földies érdekek és zajos pár
toskodás nélkül, egyedül az anyaszentegyház’ 
és népek’ javárai tekintettel,— kivált azon di
vatos választások’ ellenében , mellyek hason- 
líthatlanu! kisebb fontosságú hivatalok’ betölté
sének alkalmával is, Európának csaknem minden 
alkotmányos országaiban olly botrányos lélekvá- 
sárlás- és zavarokkal mennek végbe : valóban 
olly dicső látvány, minőt csak egy, Isten' lei
kétől igazgatott világegyházi társulat’ kebelében 
szemlélhetni.

Egy nagy és szent életű pápának imént 
bekövetkezett elhunytával, ismét egy illy vá
lasztás’ küszöbén állván,érdekesnek hittük, köze
lebbről megismertetni t.olvasóinkkal azon módot, 
mellyet a romai ősegyház az apostoli megüre- 
sült széknek betöltésében századok óla , legör- 
vendetesb sikerrel követ. Előadásunkban több
nyire Kopafsch, insbrucki jogtanár’ munkája 
fog kalauzul szolgálni, ki a pápa' elhunytát kö
vető szertartásokat ekkép írja le:

Elhunyván a sz. atya , holt teste mindad
dig a halálágyon hagyatik, mig a romai sz. 
egyház’ főkamarása (jelenleg Riario-Sforza bi- 
bornok), vagyis az úgynevezett bibornok-ca- 
merlengo , ki a sz. szék’ megüresültével mint
egy regensi méltóságot visel, s az uralkodói 
hatalmat képviseli, nem tudósíttatik a halálo
zásról, és ezt hivatalos megszemlélés által nem 
hitelesíti. A camerlengo több egyháziak, s gyász
ruhába öltözött pápai kamarások’ kíséretében , 
egész ünnepélylyel a halottas szobába vezette
tik ; mielőtt azonban belépne, arany kalapács
csal háromszor az ajtóra ül, a megholtnak ke
resztelési, családi és pápai nevét mindannyi
szor fónhangon kiáltva. Erre belépvén, térdre 
borul, s a meghalt lelkének nyugalmáért da
rabig csendben imádkozik ; kísérői tisztelettel
jes távolságban hátramaradván. Imádságát el
végezvén, egészen a holttesthez járul, s annak 
elfedett arczárói a kamarások’ egyike a lepelt 
elvonja ; s miután a bibornok teljes bizonyos
ságot szerzett magának a pápa’ valóságos ki
múlta felől, a szomorú hirt a jelenlevőkkel tu
datja, s az első kamarást a halászgyürü’ át
adására szólítja föl, *) meily később a legelső 

I bibornoki congregatioban összezuzatik. A pá- 
j pai jegyzők , vagy apostoli kamara' titoknokai 

közöl egy, hivatalos okiratot tesz föl erre, s 
a camerlengo általi aláíratás után, a jelenle-

1) Az úgynevezett halászgyürü aranyból van, s pe
csétnyomóul használtatva, sz. Péter apostolt áb
rázolja, a mint horgát vízbe bocsátja. Innen neve 
is. A pápai brevék vele szoktak megpecsételtetni.

3
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vöknek felolvassa : mi meglevőn , a camerlen- 
go eltávozik , parancsot adandó a capitoliumi 
nagy harang’, úgy szinte a pápai helyettes ál
tal, a város' valamennyi templomaiban levő ha
rangok’ meghúzására. — A test 24 óra múlva 
fölnyittatik és bebalzsamoztatik: a belrészek 
sz. Vincze és Anastas' templomába külön , s 
ünnepélyesen átvitetvén, hogy az e templom 
alatti s XIV. Benedek pápa által e végre épít
tetett sírboltba tétessenek; a bebalzsamozott 
test pedig a pápák’ szokott házi öltözetében 
(fehér selyem hosszú ruhában, püspöki karing
gel stb.) a pápai kamara által gyüléshelyül hasz
náltatni szokott teremben, pompás mennyezet 
alá helyeztetik; másnap estig ugyanott, az i- 
deözönlö népsokaság’ szemléletére kitéve ma
radván. Minthogy pedig a pápák' rendes temet
kezési helye sz. Péter templomában van, ha a 
kimúlás a Vaticanban történt, a holttest egye
nesen vitetik más napon estve által; ha pedig 
a quirinali palotában: akkor előbb pompás 
gyászkisérettel (a meghaltnak arcza a minden 
oldalról nyílt, s Öszvérek által vitt gyalog-hin- 
tóban egész utón fedetlenül hagyatván) a Vati- 
canba hozatik, s úgy helyeztetik a Sixtus-kápol- 
nába. Ez átvitel, mellyet a pápai nemesek és 
szolgálattevők, mind fáklyákkal, a schweizi test- 
örsereg’ több csapatjai, a test elölt közvetle
nül, violaszinü gyászköntösben lovagló pápai 
disznók, stb. a kíséretet bezáró ágyuteleppel, 
nagyszerűvé tesznek, bús zene, tompa dob- 
és trombitaszó, s valamennyi közel eső plébá
niák’ templomaiban meghúzott harangok’ zúgá
sa közt történik; s a menet a vaticani palotá
nak constantini, vagyis királyi lépcsőjéhez ér
kezvén , a testet átadja, hogy a pápai poeni- 
tentiáriusok által pápai díszöltözettel ellátva, a 
Sixtus-kápolnába vitessék ; ott más nap regge
lig a nemes testőrsereg'vigyázata alatt hagyat
ván, s a poenitentiariusok által folytonos imád
ságok mondatván az elhunytért. Reggel a sz. 
Péter egyháznak papsága ünnepélyes menetben 
jön a testnek templomba vitele végett a ká
polnába, hol e közben a bibornokok is, előbb 
a Vaticanban összegyűlve, megérkeznek. Be- 
léptükkor a pápai énekkar a ,Subvenite Sancti 
Dei‘-t zengi e l ; s miután a sz. Péter' egyházá
nak kanonokjai közöl egyik a halotti szokott 
szertartásokat és imádságokat elmondta, a holt
test, nyolcz pap' vállain, ünnepies menetben, 
a templomba vitetik; a halotti terítő’ széleit 
nyolcz, sz. Péter egyházi kanonok tartván: mig 
ezalatt a testet követő bibornokok és jelenlevő 
többi főpapok zsoltárokat imádkoznak. A tem
plom’ föhajójának közepén letétetik a holttest,

t s mindkét felöl bibornokok által környezetten, 
az énekkar a ,Libera me Domine‘-t hangoztat
ja ; ennek végével pedig a sz. Péter egyházi 
vicarius , püspöki díszöltözetben, a feloldozási

könyörgéseket mondja el a test fölött; melly 
erre az oltári szentség’kápolnájában letétetvén, 
akkép helyeztetik , hogy a halottnak lábait az 
elhunyt tiszteletére idesereglett sokaság a ros
télyon át is megcsókolhatja. A test itt, fáklya
világ és az őrsereg' tisztelgése mellett, egész 
harmadnap estig marad , midőn végre az ünne
pélyes eltakarítás’ ideje bekövetkezik.

A holttestnek az oltári-szentség’ kápolná
jában történt kitétele után harmad napra, kö
vetkezik annak fényes szertartással végeztetni 
szokott eltakaríttatása. Miután e végre a bibor
nokok, különösen, kik e méltóságra az elhunyt 
pápa által emeltettek, a Sixlus-kápolnában Ösz- 
szegyültek , esteli szürkület'beálltakor, a basili
ca’ káplánjai, a holttestet a ,Miserere* zsoltár
nak a pápai énekesek általi elzengése alatt, az 
átelleni karkápolnába viszik által: kíséretül a 
sz. Péter egyház’ káptalana s egyéb papsága 
szolgálván. A holttestnek a kar-kápolnábai ér- 
kezte felől értesített bibornokok' megjelente u- 
tán , a pápai énekkar az ,In Paradisum‘-ot zen
gi e l , s ennek végeztével a sz. Péter egyházi 
vicarius palástban és fején püspöksüveggel, a 
cyprusfából készült koporsót, melly a sz. atya’ 
testének elfogadására van szánva, szentelt víz
zel behinti s megtömjénezi; e közben az ének
kar az ,Ingrediar‘- t . és ,Quemadmodum desi- 
derat* zsoltárt énekelvén , s utána az ,Ingre- 
diar‘-t még egyszer ismételvén. Mig azonban 
az ének’ szomorú hangjai a bús megilletődést 
nevelik, ezalatt néhány pap a megszentelt ko
porsót aranyszövetü nagy terítővei takarja be, 
melly veres selyemmel béllelve, gazdag arany 
rojtokkal van beszegve ; s a holttestet egész 
díszöltözetében e drága lepelre fektetik. Ha a 
jelenlevő cardinalok közt a meghalt pápának 
unokája, vagy rokona találkoznék, ez, külön
ben pedig a pápai főudvarmester, az elhunyt
nak arczát, mindkét kezével együtt egy fehér 
selyem takaróval elfedi; az utóbbi e fölött még 
egy, három kisebbet magában foglaló nagyobb 
erszényt is helyezvén a pápa’ lábaihoz, melly- 
ben arany, ezüst és réz emlékpénzek vannak, 
ugyanannyi számmal, a hány évig a meghalt 
pápa uralkodott. Az emlékpénzek egyik olda
lukon a meghaltnak mellképét, másikon pedig 
az éltében történt nevezelesb eseményeket áb
rázolják. Ezután két pápai szertartó veres se
lyem szövetet borítván a testre, fölötte a kül
ső takaró’ széleit összehajtják, s a koporsó a- 
zonnal beszegeztetik: az egész tény fölött hi
vatalos okirat készíttetvén, mellyet az ezt fol- 
tevő pápai jegyző , az apostoli kamara’ egyik 
titoknoka s a sz. Péter egyház’ káptalanénak 
kiküldöttje aláírnak. Mi meglevőn, a koporsó, 
a bibornok-collegiumnak felőle adandó térít- 
vénynél fogva, a sz. Péter egyház' káptalané
nak adatik által; melly azt egy ónból készült
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nagyobb koporsóba tétetvén, erre az elhunyt
nak nevét, életidejét stb közönségesen illy for
mán , fölvéseti: ,D. 0. M. — ... Papa.,. Aetatis 
annorum... mensium... dierum... Obiit in Quiri- 
nali (Vaticano) Palatio — Die... anno... — Sedit 
annos... menses... dies... Hie requiescit.' A ro
mai sz. egyház’ bibornok kamarása, úgy szinte 
a pápai főudvarmester i s , lepecsételvén az ón 
koporsót, ez azonnal egy még nagyobb- és fá
ból készültbe záratik, és a holttest a Péter- 
egyház’ azon kapuja fölötti fülkébe helyezte
tik, melly a pápai énekesek’ Öltózettárába ve
ze t; s mindaddig ott marad, mig az elhunyt’ 
számára vagy saját mausoleum nem készíttetik, 
vagy pedig utódának halála, más helyréi átté
telét szükségessé nem teszi. Azonban bárha a 
megholt pápa nyughelyül más sírt választott is, 
áttétele csupán egy esztendő múlva történhetik 
meg.

II.

Miután a romai sz. egyház’ bibornok-ka- 
marása (mert van a cardinalisi collegiumnak is 
kamarása, ki azonban minden esztendőben vál
tozik , mig az előbbinek hivatala élethosszanti) 
a halotti vizsgálatot elvégezte, s a halálozás’ 
kihirdetése iránti parancsolatot kiadta , a palo
tát, hol a kimúlás történt, az apostoli kamara’ 
nevében elfoglalja, s a város’ kapuit, az An
gyalvárat és egyéb főbb állomásokat a schwei- 
zi őrsereg’ osztályaival rakatja meg, ezzel a 
közbátorságot és békét biztosítandó; mellyről 
miután kellőleg gondoskodva lön , a camerlen- 
go statushintóba ü l, és a schweizi őrsereg’ kí
séretében, (mellyet annak kapitánya vezet, a 
conclave’ megnyitásáig soha oldala mellől nem 
távozandó) a város’ főbb utczáit bejárja ; a la
kosság’ magaviseleté és parancsolatinak miké- 
peni teljesítése felől meggyőződést szerezvén. 
Mihelyt e menet megindul , a capitoliumi nagy 
harang azonnal meghuzatik , jeleül, hogy a sz. 
atya megszűnt élni; s az adott jelre a város 
valamennyi harangjai megszólalnak. A szemle 
után a bibornok-kamarás, vagy lakába, vagy 
a pápai palotának azon részébe térvén, melly- 
ben az apostoli kamara' ülései szoktak tartatni, 
az e közben fölhívására megjelent cardinálok- 
kal titkos gyűlést ta r t , s a pápai szék’ meg- 
üresülte alatt szükségesekké vált több hivata 
lókra kinevez; gyűlés után pedig a romai sena- 
tust hívja össze, s azt a városbani közbéke' 
föntartására serkenti; mire a tanács, hatalmá
nak jeleül , a kisebb vétségekért befogótokat 
szabadságba helyezi; mig a nagyobb büntettek' 
elkövetői már jókor az Angyalvárba vitettek 
által.

A pápa’ halálának legközelebbi követke
zései : a ,Rota romana1 és ,Dataria‘, mint pápai

legfőbb törvényszékek’ bezáratása, és a bul
lák és brevék’ kiadásának fölfüggesztése. Egye
dül a Poenitentiaria folytatja rendes hivatalát, 
és a bibornok-kamarás : ki azonban minden ren
deletéit egy püspök-, egy presbyter- és egy 
diakon-cardinálissali egyetértésben szokta ki- 
bocsátni. Különben pedig valamint a világi leg
főbb hatalom, melly a pápát, mint uralkodót 
illeti, úgy az egyházfönöki méltóság s kormány
zási jurisdictio is, az egyházi hatalom’ minden 
ágait illetőleg, a bibornok-collegiumra száll ál
tal: a mennyiben ezekhez a pápai közvetlen te
kintély s hozzájárulás , a törvények’ értelmé
ben szükségképen meg nem kívántatik. Mint
hogy azonban a collegium, mint erkölcsi tes
tület, a rászállott hatalmat kellőleg nem gya
korolhatja, a sz. szék megüresülte után kebe
léből bizonyos kormányzati congregatiot (,Con- 
gregazione dei Capi d’ ordine1) alakít, melly a 
sz. collegium’ nevében ama fönebbi hatalmat 
gyakorolja. A kormányzati biztosság a romai 
sz. egyház' bibornok-kamarásából, mint elnök
ből, egy püspök-, egy presbyter- és egy dia- 
kon-cardinálisból áll, kikhez a sz. collegium' 
első titoknoka járul. Ez , — ki a pápai szék' ti
res volta alatt egyszersmind statustitoknok, 
azaz: külügyek’ ministere, — s az elnök nem 
változnak ; ellenben a többi tagok, saját püs
pöki, presbyteri, vagy diakonusi bibornok-osz- 
tályukból, minden harmadik napon egy más, a 
kinevezési rendben közvetlenül utánuk követ
kező által váltatnak föl. A gyűlés a maga ta
nácskozásait, a conclavéba menet’ idejéig, min
denkor délután tartja. E gyűlésből kormányoz- 
tatnak a legfőbb, valamint világi, úgy egyházi 
ügyek is. Ez küldi meg futárai által a pápa' ki- 
multáróli hirt az idegen hatalmasságoknak, s 
hívja össze pápaválasztásra az egyházi biroda
lom’ körében létező cardinalokat; ez ad utasí
tásokat a tartományi legátusoknak stb, szóval 
végezi mindazt, mi a bibornokok' átalános con- 
gregatioiban, meliyek ezen tanácskozásokon kí
vül még külön is tartatnak, elhatározva nem 
Ion. E ,generális' congregatiók az elhunyt pá
pa' holttestének a valicani palotába lett áttéte
le után, legelső reggel veszik kezdetűket, s a 
következő kilencz napon á t , valamig tudniillik 
az exequiák tartanak , folytonosan , minden reg
gel megújíttatnak. Az e tanácskozásokban föl
veendő tárgyak sorozatát XII. Kelemen pápá
nak 1732-diki dec. 24-dikérő! kelt irata szab
ja eléjök; legelső ülésben is mindjárt a pápai 
szék' betöltésére vonatkozó rendeletek olvas
tatván föl, s azok’ legpontosabb teljesítésére 
magukat a jelenlevő bibornokok esküvel köte
lezvén. E rendeletek mind a conclavenak mi
képen tartása felől szólók, s különösen meg
határozók, hogy a pápának elhunyta után 10-
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dik napra, minden további várakozás nélkül, a 
jelenlevő cardinalisok új pápa' választásához 
fogjanak; a pápai birtokban levő cardinalisok j 
e végre különösen meghivatandók lévén; hogy 
a választás zárt helyen, conclaveban történjék ; 
s a megválasztott legalább is a szavazók’ két
harmadrészének helyeslését bírja; hogy a meg
választott, ha ugyan püspök nem volna, előbb 
fölszenteltessék, s megerősítést, mellvre szük
sége nincsen , kitől se kérjen és várjon stb ; a 
választás’ teljes szabadságának biztosítására j 
még azok sem lévén a választhatóságból kizár- j 
va , kik netalán egyházi átok alatt volnának; va
lamint a szavazásban sem gátolja az erre föl
jogosított cardinaüsokat bármilly egyházi cen- 
sura. E határozatok' felolvasása és az azokrai 
esküdt hit’ letétele után, a romai sz. egyház’ 
bibornok-kamarása átnyújtja a magas gyüleke
zetnek a halászgyürüt, az apostoli prodatarius 
pedig a bulláknál használtatni szokott pecsét- 
nyomót ; s mindkettőt Összetörik: a pápai szék’ 
üres volta alatt sem bullák sem brevék nem 
adatván ki; sőt még az elhunytnak éltében ki
adott, de rendeltetésök’ helyére el nem küldött 
bullák s brevék is, az ezek iránti kérelmekkel 
együtt, a gyülekezet által zár alá vétetnek. E- 
zen, és a következő gyűléseken a statustisztvi
selők’ megerősítésén, vagy mások’ kinevezésén 
kívül, több szükséges dolgok is elintéztetnek: 
kineveztetvén két bibornok is a conclave’ sza
bályszerű elrendezésére: tovább a conclave 
számára titkos szavazás által gyóntató válasz- 
tatik, úgy szinte két orvos és seborvosok; a
6-dik gyűlésben a legfiatalabb cardinal-diaco- 
nus által a cellák, sorshúzás által, valamennyi 
életben levő cardinalisok közt kiosztatván.

111.

Valamig a bibornoki testület conclavéba 
nem megy, az elhunyt pápáért naponkint gyász
istentiszteletek, azaz: exequiák tartatnak ; kez
detűket a sz. atya’ elhunytat követő harmadik 
napon véve. Ha e nyolczad közben egyházi 
nagy ünnep esik, a gyászistentisztelet, mellyet 
naponkint valamelly cardinal végez a sz. Péter 
egyházi karkápolnában, elmarad,s az erre szánt 
költségek a szegények közt osztatnak ki. Elké
szülvén végre a basilica’ főhajójában a művészi 
tökély és csín'remekéül tartható nagy és pompás 
gyászalkotmány, ’) az eddig csupán a karká-

1) Alakja s elrendezése e nagyszerű architectural 
miinek az ennek fölállításával megbízott világ
városi művészek’ Ízlése- és lángeszétöl függ ; 
azért nem mindig egyforma. Az egészet a meg
halt pápa’ képe és sok , a kimúlt sz. atya’ élté
ben történt nevezetességekre emlékeztető alle
góriái ábrázolatok ékesítik, s naponkint ezer 
font fehér viaszgyertya’ lángjai világítják meg.

polnai gyászravatal elölt elmondalni szokott ha
lottas imádságok, legnagyobb ünnepélylyel itt 

i végeztetnek; a gyászistentisztelet’utósó napján, 
a cardinalok’ átalános gyülekezetében már egy 
héttel előbb e végre kinevezett főpap is innen, 
az alkotmány' evangéliumi oldaláról tartván az 
elhunyt pápa fölölti gyászbeszédet; mellyel az 
úgynevezett kilencznapi ájtatosság is befejezte
tik; alatta értetvén, hogy hasonló gyászisten
tisztelet Romának nem csupán ez egy főtem
plomában, hanem kisebb nagyobb fénynyel, va- 

j lamennvi egyházában szokott tartatni.
(Vége jövőre.)

KE o r v á t  Is tvás i.
Közöljük az elhunyt tudós e rövid élet- 

vázlatát— a Sp. után, meggyőződve lévén annak 
olvasóink előtti érdekessége felől. H o r v á t  
I s t v á n ,  hazánk’ legjelesb tudósainak egyike 
született május’ 3-kán 1784-ben Székesfehér
várt, vagyontalan nemes szülőktől. Dicsérete
sen végezte szülővárosában a gymnasiális é- 
veket s 1799-ben Pestre jött és a k. egyetem
ben philosophiát 3 , törvényt 4 évekig hallga
tott, melly idő alalt különös hajlamból az or
vosi leczkéket is látogatta , s miután a philo- 
sophiából tanárságot nyert volna, az akkori or
szágbíró Örményi Ferencz ő nmgnál, előbb 
mint nevelő, később titoknoki alkalmazást nyert. 
1800 november’ 15-kén az egyetem’ tagjává 
és 1816' januar’ 1-sőjén az országos Széche
nyi könyvtár’ őrévé neveztetett. 1823 novem
berétől kezdve ideiglenes oktatója volt Schwart- 
ner után az Oklevéltan, FÖIdészet, Czimertudo- 
mánynak legfényesb sükerrel, és ezen 33 évek 
alatt évi fizetése 300 pforint volt. — A magyar 
nyelv és irodalom’ tanszékének 1830. május’ 
elsőjén helyettes, 1837. pedig rendes oktatójá
vá lön. A hon és külföld’ leghitelesebb ítélete 
szerint (lásd az osztrák nemzeti Enevclopaediát 
s az Irodalom és Történet’ évkönyveit) Horvát 
István mint oktató és iró többet tett a Törté
net, Diplomatika és Törvénytudomány’ mezején 
mint egész tud. társaság tehetne. Az általa 
megfejtett tanbeü kérdések az említett szakok
ban , mint sok tudományos érdemek, csak az 
utókortól nyerendik méltánylatukat. Az 1833— 
36-ig általa szerkesztett Tud. Gyűjteményt a 
hazai irodalom és történetbuvárlat’ legméltóbb 
orgánumává tette. Fénypontjai ezen havi folyó
iratnak ugyancsak a szerkesztő’ értekezései: a 
magyar könyvnyomtatókról Németországon a 
15-d. században; mély bírálatai Schwartner 
oklevéltana fölött; a jászok’ legrégibb történe
tei, a németekről Mozertől Tacitusig. Ezen ala
pos értekezések mellett ő eredeti okiratok’költ
séges rézmetszeteivel is érdekesíté ezen tud.
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folyóiratot. Nagyobbszerü önálló munkái közöl 
nevezetesek N. Lajos és Mátyás királyok' vé
delme a nyelvművelés' ügyében Schwartner 
vádjai ellen. A magyarok’ legrégibb történeté
nek alapvonalai. Magyarország’ Őstörténete — 
(fájdalom csak 13 ívre terjedhetett). Legújabb 
munkái Croatia és Slavonia fölött nagy figyel
met gerjesztőnek. Remélhető, hogy a nagy tu
dós’ széptehetségü fia, és helyettes philosophia- 
és törvénytanár Morvát Árpád u r , ki alig 26 
éves , s dicsőült atyjának tanszékében ü l , en
nek búvárkodásait, a történettan, nyelvészet, 
okiratok, pénzisme körül összesen napfényre 
hozandja. Ä dicsőültnek könyvtára áll: m i n 
d e n  görög és romai classicusok, mi n d e n  
keleti nyomtatott munkák , közép, újabb és 
legújabb kor' mi n d e n  történetíróiból. Leg- 
jelesb írókból a philosophia , theologia, diplo- 
matica , nummismatica és hazai irodalomból; 
több ezerre menő eredeti magyar munkák, ok
iratok, codexek stb mellyek a nemzeti könyv
tárban föl nem találhatók , egy a legjelesb ma
gángyűjtemények közöl az osztrák birodalom
ban ; sőt mint magántulajdonnak Európában sem 
igen van párja. Tiszteletreméltó igénytelensé
gét leginkább kitüntető a nagy tudós, — Nvit- 
ra , Esztergom , Fehér, Komárom , Somogy és 
Bihar megyék’ ülnöke — midőn a magyar aca
demia’ fizetéses tagjává választatását el nem 
fogadta. A classicus, hiresb keleti nyelveken 
kívül, értette a német, franczia, angol, olasz, 
spanyol nyelveket, a nélkül hogy társalgás köz
ben észre lehetett volna venni beszédén, hogy 
ezen nyelveket tudja.

HETI SZEML3.
kath. egyház' látható 
feje már meg van vá
lasztva. A bibornokok, 
számra 50-en, jun’ 14- 
kén összeülvén, két 
napi egyiittlét után, 
16-kán estve M a s t a i- 

F e r e t t i  bibornok 
(született Sinigagliában 

1792. máj.’ 13.) érsek s imolai püspök megvá
lasztatott pápának s IX-di k PIÜS nevel vön 
fel. Az új egyházfő tehát 54 éves, mi igen e- 
lőhaladott kornak épen nem mondható. Milly irá 
nyu befolyással leend ez új választás ajelenk-or’ 
egyházi viszonyai nézve? — érdekes kérdés, 
mellynek megfejtését sokan lesznek, kik figyel
mes érdekkel kisérendik a legközelebbi jövőbe. 
— De ne vágjunk idegen mezőbe, hanem tér
jünk saját terünkre.

— A pesti ev. gyülekezet összes taninté

zeteiben múlt napokban tartattak a nyilvános 
félévi vizsgálatok. Ugyanez alkalomra kiada
tott a neveztük iskolák ,tanodái hirleménye’ 
(iskolai programmja). Belőle örvendetesen győ
ződhetik meg mindenki ez intézetek' virágzó ál- 
lapoljáról, czélszerü belszerkezetéről, s a ben
nük létező tanrendszer’ korszerűségéről. Van 
az intézetben 14 oktató, taníivánv 551, kiknek 
a nevelés' minden ágábani fokonkinti kiművelé
sükre kimerítő gond fordíltatik. A vizsgálatok 
minden kivánatot kielégítőleg ütöttek k i, vala • 
mint a ,magyar társalom'nak múlt csütörtököm 
ö r ö m ü n n e p e  is, hol szépszámú hallgatóság 
gyönyörködött az ifjú növendékek’ költészeti s 
szónoklati próbamutatványaikban , mellyek nem 
egy jeles tehetségvirágit hagvának a kifejleni 
kezdő bimbók gyöngéd burkai mögött sejteni. 
Igen dicséretes s átalánosan utánzásra méltó 
a kimerítő programm, mellyet az intézet éven- 
kint kiád, s melly képessé tesz mindenkit az 
intézettel tökéletesen megismerkedni, annak e- 
lőnyeit vagy gyöngéit fölfedezni, szóval fölötte 
privatellenőrséget gyakorolni, mi egy szilárd 
intézetnek csak javára , nyereségére válik.

—• Fenséges nádorunk’ kozelgető félszá
zados örömünnepének tervjavaslata a múlt pes
ti gyűlésnek be lön nyújtva. E javaslatot ns 
Pest, Nógrád , Zólyom, Hont,‘Bihar, Arad és 
Szaíhmár megyéknek e végett megbízott, s 
Pesten f. évi május’ 1-jén Összeült képviselői 
készítők, s jelenleg a közgyűlésnek nem any- 
nyira tárgyalás, mint inkább azért nyujtatott 
á t , hogy azt az ország’ többi törvényhatósági
val tudassa. E terv különösen három pontra 
oszlik, melly e nemzeti nagyszerű ünnepélyt 
Örökítendi; 1-ször t. i. az ünnepélyben részt 
venni kívánó törvényhatóságok’ képviselői or
szágbíró ő nmlga’ elnöklete alatt személyes 
tisztelgést tennének ő fenségénél, bizonyos na
pon , melly nádor ő fensége által lenne kije
lelendő ; 2-szor: Hogy ezen ünnep úgy a jelen, 
mint az utókornak emlékezetes legyen , a hét 
megye’ küldöttei emlékpénzek' veretését java
solják, kassai születés Böhm bécsi pénzverő’ 
mintája után , arany , ezüst és bronzból; ezek
nek kiosztásánál pedig a képviselők javasolják, 
hogy arany emlékpénz csak nádor ő fenségé
nek, mint az ünnep hősének, fenséges hitve
sének, a magy. academia, magyar- és erdélyi 
museumoknak adassék; a törvényhatóságok 
ezüstpénzzel elégít tetvén ki; szabadságában áll 
egyébiránt úgy egyesek, mint testületeknek 
ön , vagy önnöneik' részére saját költségükön 
ezüst emlékpénzeket a minta szerint tetszés 
utáni mennyiségben megrendelni. 3-szor. Fen
séges nádorunk' 50 éves érdemei országgyűlé
sen is elismertetvén, s kijelenletvén,törvénybe 
czikkelyeztessenek, s hogy e beczikkelyezés 
egyszersmind örökre fénylő történeti emlék is
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maradjon, ugyanott valamelly, nádor ő fensé
gének nevét viselő, jótékony intézet lenne az 
ország’ közös hozzájárultával megalapítandó. 
E javaslat' első és harmadik pontjai közmeg
egyezésben részesültek, de a második fölött 
huzamosabb vita keletkezett, különösen másod
alispán úr az emlékpénzek’ veretését minden köz
ség’ számára kiterjesztetni akará; de első alis
pán úr, mint a javaslatot készítő képviselők’ egyi
ke kijelenté, mikép e javaslaton módosítást 
tehetni ugyan, de csak Pestmegyét illetőleg; 
mit a küldöttek sem ellenzőnek, midőn szabad 
akaratra bizák az emlékpénzeknek saját költ- 
tségeni megrendelhetését. A rendek tehát saját 
megyebeli községeik’ számára a másod alispáni 
jobbítványt elfogadók, hogy t. i. Pestmegyében 
ezen ünnepély’ alkalmával minden községnek 
bronz emlékpénz fog juttatni.

— Elssler Fanny még mind igézetkörében 
tartja a tánczmüvészet’ bámulóit, kik tömegek
ben tódulnak a német színházba a művésznő’ 
lábtrillerein föllelkesiilni, fölmagasztosulni. Hogy 
ezen lelkesülés azután a színfalakon túl, a való 
életre is kihat, s a művésznő’ számára rende
zett ovatiókat eredményez, azt igen természe
tesnek találjuk. így, tegnap múlt egy hete pom
pás ebéddel vendéglé meg főcsodálóinak egyike 
a ,,mennyeit“,melly fényes ebéd a casinoban lön 
rendezve. Múlt szerdán délután pedig a város- 
erdei Bartlházban gyüjté össze ugyanezen 
főur Elssler kisasszonyt s hasonlíthatlan művé
szetének számos csodáiéit, hol vidám kedélyű, 
müveit társalgás és gazdag ozsonna tényezék 
a legkellemesb délutánok’ egyikének élveit. — 
Estve, ballet után, a városi színház' részéről 
Ion fáklyás zenével megtisztelve a művésznő, 
angol királynénáli szállása előtt, hol a katonai 
s czigány zenekarokon kívül az említett szín
ház’ dalkara is jelenvolt, s a két előbbivel fel
váltva működött. — Hogy a színházban, hol 
Fanny ez eslve c s á r d á s t tánczolt, a kitörő 
Fann(y)atismusnak határa nem volt, azon alig 
lehet csodálkoznunk.

— Fannyról térjünk Fannyhoz, a kis tán- 
czosnő Sárvhoz , ki Pesten van, s várja az al- 
kalmasb időpontot, mellyben nemzeti színhá
zunkban fölléphessen. Mint tudva van,  őt Guer
ra ur midez ideig ingyen tanító Bécsben ; azon
ban miután, e kedvezésen kívül semmi más 
pártfogásban nem részesülvén, szülőinek ter
hére nehezült vala, ezek pedig a reá fordítha
tó további költekezésre már teljesen tehetle- 
nekké lőnek : vájjon remélhetnők-e, vagyis, nem 
itt volna-e ideje , hogy a nemzeti színház is 
tenne most már érette valamit, s segélyt nyújt
ván a fiatal tánczosnönek , meggátolná , hogy 
eddigi nemeslelkü pártfogása némelly maecena- 
soknak, s szülőinek tetemes költekezése, vala
mint a leány eddigi törekedése hiában lettenek

legyen. Fanny jövő octobertől fogva úgyis szer" 
ződve lesz a bécsi operaházhoz, s onnan időn- 
kint szívesen hajlandó , színpadunkhoz vendég
szerepekre lejőni, s addig a nemzeti színháztól 
nyujtandott segélyt lerovogatni. Kik e tárgy’ 
mibenállását ismerik, mindenesetre igen ren
dén találnák, hogy tánczosnéjáért a nemzeti 
színház is tenne már valamit. Vederemo.

— És e reményben hagyjuk rövid időre 
magunk mögött a fővárosi zajt, s a most is, 
mint mindig, irgalmatlan rósz utón, ránduljunk 
ki a kellemes zugligetbe, melly, habár ittott 
lombos erdeitől megfosztó is a fukar prózaiság, 
vagy ha tetszik prózai fukarság, olly számos 
kellemeivel kínálkozik mégis a zöldbeni mula
tozásnak , hogy élvezésükben még a kijuthatás’ 
pogányságát is hajlandók vagyunk feledni. Múlt 
szerdán, mint minap röviden említők, Császár 
Ferencz ö mlga egyesíte ott maga körül egy 
válogatott társasági koszorút, művésznők, irók 
s művészekből füzöltet, kik feledve rövid időre 
az élet’ bajait, igen vidám, test s lélekedző 
mulatozásban töltének egy délutánt a bájos 
hegységek között. A mulatság’ társasebéden 
kezdődök, mellynek derült hangulatában az any- 
nvi derék egyénben Öszpontosult ép szellem s 
elmésség’ egésséges humora volt kétségkívül fő, 
a lelkes házigazda’parancsszavára fogságmene
kült pezsgőnedv’ hatalmas szesze pedig min
denesetre mellék tényező. A keresztelések a- 
zonban elmaradtak, ezúttal csak az eszme lé
vén megpendítve , a valósítás pedig alkalmasb 
időre halasztva. A társaság csak estve tért 
vissza a városba, de azon határzattá érlelt szán
dékkal , hogy e mai mulatságot többször ismét- 
lendi e nyár’ folytában.

— S ez ismétlést negyednapon megkezdé 
Frankenburg bajtársunk, ki is egy kis kort 
gyűjtve ki múlt szombaton ugyancsak a va
dászudvarba , köztük egypár szerkesztőt, dús 
előfizetőözön’ olly édes reményében, minél 
édesbet szerkesztő nem ismer — szépen előre 
megittuk a medvebőr’ árát.

— Nem feledjük el ez alkalommal a Va
dászudvar vendéglőjét, hasonló társasági lako
mák' zöldbeni tervezőinek ajánlani, miután jó 
konyha s jutányosság által ő maga is ajánlja 
magát.

— Itt benn pedig a nemzeti kör adott 
fényes lakomát, elnöke gr. Teleky László’ ne
ve’napjának megünnepléséül, junius 17-kén.

— A város kikövezése körül élénken 
dolgoznak. Mint hallók, a sebestyéntérnek — 
melly most egészen újból kÖveztetett—dús ház
birtokosai e tér’ közepére egy igen csinos szob
rot szándékoznak a mostaninak helyére állít
tatni, s ekkép e piaczot egyik legdíszesbbé 
tenni. Mi megvalljuk, ezt nem igen hihetjük, 
mert, hajói emlékezünk, az illy csupán áj tat
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ra s küldíszre szolgáló szobrok — semmi kama
tot nem szoktak hozni. Vagy a sebestyentéri 
derék háziurak valamennyin kivételt tennének 
e tekintetben ?

— Városunk’ emeléséről szólván, meg
említjük azt i s , mikép a légszeszvilágítás’ ügye 
egy lépéssel ismét közelebb van valósultához, 
annak életbeléptetése végkép eldöntve lévén. 
A béridő 25 évre van szabva a vállalkozóknak, 
s a város' nagy részében öt év’ lefolyta alatt 
kell légszesznek kiszorítnia a mostani olajat.

— Rebesgetik, hogy a vasút jövő hó’ 
10-kén nyittatik meg. Az árjegyzék (tariffa) 
már ki van adva, s átalános a panasz, hogy 
az árak igen borsosak. Mi ezen nem csodál
kozunk egy cseppet sem , mert tapasztalás sze
rint nálunk a concurrentia nem á r l e j t é s b e n  
hanem á r e m e l é s b e n  szokott nyilatkozni. 
Ellenben a pályafőhöz vezető társaskocsikoni 
személybér mérsékeltebb.

— A Balogh Pál tr. ur újólag fölszólalt 
az állatkínzáselleni egylet ügyében. Mi igen is 
kezet fogunk a tisztelt tervezővel, midőn ez 
egylet’ főczéljául nem az állatok iránti könvört, 
hanem az emberek’ erkölcsének szelidítését tű
zi k i , mellynek az állatkínzástóli leszoktatás, 
úgy szólván, csak egyik eszköze. Azonban ám
bár teljes mértékben óhajtjuk létrejöhetését, 
mert meg vagyunk győződve, mikép a népmű
velés volna teendőink legsürgetőbbike: azon 
csekély részvétről ítélve mégis, mellyel ez in
dítvány, fájdalom! találkozott, aligha az életre 
kelni birand , s tán aligha foghatna akkor is 
sikerrel munkálódni, miután ezen társulatnak 
főistápja mindenhol a hatóság: a mi polgári in- 
stitutioink pedig e részben a társaságnak leg
alább is egy csep gvámolítására sem képesek 
szolgálni — ások kiváltságosság, törvénykivü- 
liségek (in praxi), hatósági eldiriboltság s több 
illyesek miatt.

— Czakó’ Leoná- j a ,  a Judith név alatt 
már előbb bemutatott dráma, napokban kerül 
színpadra.

— Császár Ferencz ur Be s z é l  vei  né
hány nap előtt jelentek meg két füzeiben. A 
kedves tollú, sok oldalú, s hol csak föllépett, 
mindenik irodalmi téren az elsők között álló 
lelkes írónak ezen kötetlen költeményei a leg- 
kedvesb olvasmányt nvujtandnak olvasóinknak, 
kiknek ajánljuk jókorán példányt rendelni belő
lük, minthogy Cs. kiadásai — például legköze
lebb költeményei — igen rövid idő alatt rend
szerint elkapkodvák.

— A N é p d a l o k  és  m o n d á k ’ H-dik 
kötete is, ismét a derék Erdélyi szerkesztése 
alatt, nem sokára megjelenik. Az első kötet 
oily átalános kedvesség s keletnek Örvendett, 
s a részvét népköltészetünk iránt átalában olly 
Örvendetes, mikép okunk van hinni, hogy e

11-d. kötetet nem sokára egy III-dik is köve- 
tendi.

— Kél ,,H á 1 a n y i 1 v á n ít á s“ küldetett 
be hozzánk napokban, mellyekben nvilt köszö
net mondatik R o s e n b e r g  hasonszenvi 
gyógvtanárnak.ki a beküldőket,s pedig egyiküket 
ideges tüdőgyuladásból, másikát makacs kösz- 
vénvből a legnagyobb szerencsével kigvógyítá. 
Mi e nyílt köszönetek közlése helyett, czélosb- 
nak láttuk a tanár ifrat a közönség figyelmébe 
ajánlani, mint ki a hasonszenvi gyógymód’ se
gélyével , tudtunkra is nem egy nevezetes gyó- 
gvítást eszközölt. R o s e n b e r g  ur lakik a do- 
rottyautczában, 18-d. szám alatt 1. em.

— És most bezárjuk e félévben utósó 
szemlénket, azon reményben , hogy jövő félév
ben is olvasóink valamennyien megtartanak 
kedvezésükben, mellyet mi tartalmas változa
tosság által kiérdemelni folyvást törekedni fo
gunk. Jövő számunkban J o d o k ’ beszélyével, 
s G a r a y ’ költeményeivel nyitjuk meg az új 
félévet, addig is magunkat t. ez. olvasóink’szi
ves hajlandóságiba egész tisztelettel ajánljuk.

F ig y e lm ezte tése it.
A ,,k i s d e d ó v á s i n e f e l e j t s “ első 

kiadása teljesen elfogyván, a m á s o d i k  — 
tetemesen bővített, szinte magyar és német 
nyelven szerkesztett— k i a d á s  most kerül 
sajtó alá; miről a t. közönséget, különösen pe
dig a kisdedóvási ügy’ lelkes pártolóit, terjesz
tőit, s az intézetek elöljáróit értesítni annál 
kevesbbé mulaszthatjuk el, mivel 500 példány 
már is megrendelve leven, czélszerünek lát
juk az illetőket figyelmeztetni: bogy netáni te- 
temesb megrendeléseiket minélelőbb nálam meg
tenni szíveskedjenek. Ezen második kiadás az 
elsőnél ugyan valamivel drágább, de egvegy 
példányának ára egy pengő garasnál nagyobb 
nem leend. NEY FERENCZ, kisdedóvókat kép
ző intézet igazgatója.

Személyes értekezés’ útján a jövő 1847-diki 
évre is megjelenendő ,,ŐRANGYAL“ kötetlen 
tartalmáról honunk’ legkitűnőbb írói szives kész
ségéből egészen biztosítva leven , bátorkodom 
ezennel a magyar lvrai költészet képviselőit, 
kik e korszerű vállalatot előmozdítani hajlan
dók , fölhívni: miszerint e folyó évi augusztus 
15-ikéig azt becses munkálataikkal — mellyek 
alulirt szerkesztöhez vagy Emich Gusztáv kiadó 
úrhoz küldendők lesznek — gyámoiítani, s igy 
a magyar irodalom’ mezején nyert koszorúikat 
újabb virágokkal gyarapítani, ékesíteni szíves
kednének. Költ Pesten jun. 20. 1846.

SUJÁNSZK Y ANTAL m.k. 
szerkesztő.
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— BÁCSKA , tavaszelő 10. A szabadkai 

lóversenyek ez idén is várakozáson fölül jól 
mentek végbe, az ugyanakkor tartott lánczvi- 
galommal együtt. íme mi többes számban be
szélhetünk lóversenyről! És méltán, mert előbb 
megtartatott a sándori gyepen a , b á c s i ‘ vagy- 
is inkább , nem e s i ‘, — igaz nevét még eddig 
nem lehetett megállapítani, — később pedig a 
Palitytó mellett a . p o l g á r i 1, talán megérjük 
még, hogy egy harmadik is fog keletkezni: 
és hogy az írás’ szavai beteljesedjenek, meg- 
érendjük azt is, hogy egy sem lesz, mivel e 
megoszlás , e viszálkodás hova vezetne más
hová, mint az enyészethez?— Mikor fogjuk 
már egyszer Szabadkáról hallani, hogy e kir. 
városban terem ,.nemesi és polgári petrezse
lyem“ , — tenyésznek dicső ,,nemesi és polgári 
Öszvérek, kappanok“ és igy tovább: hogy ily- 
lyesmit az itt tanyázó szellem előteremthet, 
mutatják a casinók, tánczvigalmak , lóverse
nyek, s több effélék; — á qui mieux citoyens ! 
az első lépések már meg vannak téve. Sokan 
vannak , kik az efféle szakadások' előidézésé
ben buzgóan fáradoznak , azért megérdemlik , 
hogy úton útfélen zengjen fülükbe Béranger’ 
magasztaló refrainje :

Chapeau á bas, chapeau á bas ,
Gloire au marquis de Carabas!

Hanem menjünk Bajára. Itt e hó’ 5-kén 
ismét tűz ütött ki, és mert a szél dühöngött, 
a látvány vérfagyasztó volt; — hogy öt háznál 
több nem égett el, korántsem annak köszönhet
ni, mivel a város alkalmas tűzoltó szerekről 
és kellő rendről gondoskodott, hanem mivel 
szerencsére a katonaság vitézi elszántsággal a 
szörnyű elemnek gátot vetett. És ti o bajaiak! 
tudom önkényt megvalljátok, mikép a hat év 
előtti catastrophon nem okultatok, különben az 
egyetlenegy fecskendő jobb lett volna , a má
siknak pedig negyedik kereke a leégett ház e- 
löt-t szétbomolva a homokban nem hevert vol
na.— A rettegés nem segít az ínségen, ha a 
tenni akarás kialudt bennetek a leégett házak' 
utósó szikráival.— Mindamellett estve elmen
tünk a színházba , hol Havi Mihály és Szabó 
József'vezérlete alatt az Olaszhonba utazó nép
daltársaság által Tihany’ ostromából a harcz- 
jelenet, és Sobri, a haramiák' lakodalma“ ada
tot t ;— csinos külsejű társaság. E társasága 
magyar nemzeti zenét, dísz és népöltözeteket, 
valamint a dísz- és néptánczokat, leginkább 
pedig népdalainkat a külfölddel megismerteten
dő , itt keresztül utaztában négy előadással 
kedveskedett. Másnap ,,Hunyady László“ és a

Haymonfiak“ némelly jeleneteivel ismerleték 
meg a nagyszámú közönséget. Szerencsével 
utazzanak!— csakhogy vigyázzanak, mert 0- 
laszhonban , a dal' honában azt szokták mon
dani : ,,chi assai presume, e nulla puote o po
co, diviene oggetto altrui di scherzo e giuoco.“ 
— Múlt szerdán a felső gőzössel leérkezett La- 
tinovich Sándorné ő migát az itteni polgárság 
zenekarával fogadta.

Egykét szót Jankováczróí i s ; —'ennek új 
tulajdonosa Mayer János ur a múlt hó’ elején 
Bécsből leérkezvén, jobbágyait nagyszerű la
komával megvendégelte, valamint az iskolás 
gyermekeknek is, kik 500-an fölül vannak, 
mulatságot adván , mindenikét pénzzel megaján
dékozta a tanítókkal együtt; s a népnevelést 
főbb gondjául tűzvén k i , az iskolák’ nagyobbí- 
tása iránt rendelést tön ; átalában pedig a nép’ 
jobblétére, s a közjóra irányzott figyelme re
ményt nyújt, hogy e vidékről majd több 
örvendetest Írhatunk.

— MÁRM.4ROSS71GETH , nyárelő’ 12. 
Alig párolgott szét a nem rég rendezett ker
tészbál’ dicséretes népszerűsége s im nem so
kára—hihetőleg jótékony czélra szánt— táncza- 
lommal lepelünk meg. Tánczvigalmi jegyeket 
e czélra hiszem— ha jósló tehetségem nem 
csal — vesznek többen — mert nehéz valakinek 
szemtől szembe megtagadni kérését. Erősen be
szélik miszerint a malomkert’ vendégeinek új 
kényelem, új élvezet ígérkezik, egy közelében 
építendő pálinkafőző által. 0  mérsékleti egy
let !! E hó' 10-kén mélt. B. Geramb János’ tisz
teletére a szlatina kunigundai sóaknák' 162 öl- 
nyi mély ürege fényesen ki volt világítva , és 
a 30 ölet haladó csinos faragványu sólobor 
B. G. I. betűket tűn tété elénk: mig G. I. K. 
ülnök az új elnököl rövid beszéddel üdvözlé. 
Kit hogy a csodás aknákat teremtő nagy Isten 
nestori évekig éltessen, szívből óhajtjuk! — 
A városunk'egy részét körülövező petrovai bér
ezek’ sötét csúcsain e hó' elején omlott jegedt 
lemez vesztegel, hideg lehelletet Ömlesztve alá 
ködös látkörünkre.

BODONKÚTI EUPHENIA.

Vége a negyedik év első  felének.

Budán, a kir. egyetem’ nyomdájában.
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