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I.
A „MIKOR?“

A történelem-írásban nemcsak lialadó 
lépésnek, hanem az eszményhez közelítő 
tökély estilésnek van elismerve, hogy Clio 
elvégre átallotta csupán dynastiák lajstro
mozója, háborúk és meglepő események 
krónikása lenni, s figyelmét az emberiség 
miveltségbeli mozzanataira s a népek „csend
életedére is kiterjesztette. Ha az úgyneve
zett politikai lapokat úgy nézzük, mint ko
runk történelme naplóit, hasonlót kell kö
vetelnünk tőlök. Sok örvendetes jelenségét 
tapasztaljuk, hogy a nevezett lapok szer
kesztői nem hagyják figyelem nélkül ezt a 
követelményt. Tárcza — azaz culturai ro
vat — nélkül ma már bajosan vívna ki kö
zönséget bármely rőfös politikai lap. Egye
nesen a programmjába tartozik pedig az 
oly lapnak, mely, mint a „Koszorú“, a 
„Vasárnapi Újság“, a „Kalauz“, azt a 
középtéft foglalja el, melynek egyik szár
nyán a politikai, másikon a tisztán szépi
rodalmi és a divatlapok nyüzsögnek. Csak
hogy biz’ ezt a rovatot bajosabb betölteni, 
mint a politikait. Nem akarok hasonlítga- 
tásokba ereszkedni, csak azt jegyzem meg, 
hogy a cultura mozzanatai előadására sem 
az olló, sem a fordító toll nem elégséges 
eszközök. Korunk culturája bensőbben 
vagy felszínesben, anyagban vagy máz
ban, de minden esetben tudományos cultu
ra. Az idevágó czikkek íróinak hát az illető

tudományban készülteknek, jártasaknak,a 
specialis tárgyban szakértőknek kell, — 
azaz, kellene — lenni.

Megmondom miért
A politikai hírek .ogására, megér

tésére a közönség legnagyobb része érett 
és alkalmas. Geographiát, históriát részint 
iskolai éveinkben, részint azutáni magán 
olvasásunkból annyit tudunk, a mennyit 
teszem Párisban a XVIII. száz. végén s a 
XIX. első felében egy ragyogó saloni hős 
sem tudott. Majdnem hihetetlen, de tény. 
Szóval, a hírlapi közlemények az ágára az 
előismeretek a közönségnél nem hiányzanak.

De igen ám a másikra.
Lássák önök, Angliában és Franczia- 

országban természeti s más közculturai is
meretet a tanulók az iskolákban sokkal ke
vesebbet szednek fel, mint a mennyinek ta
nítása nálunk — kiszabva van. De aztán 
az iskolából kilépettek, a magukat mivelni 
kívánók számára van ám oly halmaza a 
— szó legnemesb értelmében, népszerű —  
segédeszközöknek, különféle tudományok 

jan, alaposan szerkesztett, jól stilizált 
kéz. ’ ^nyveinek, külön-ktilön és encyclo- 
paediában összefoglalva, melyről nekünk, 
nyelvünkön, eszménk sem lehet, mert a 
példák reá ritkábbak a fehér hollónál, vagy 
a nem politikus magyar embernél. Az e 
tárgybeli előismeretek elterjedt volta tehát

1
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az emlegetett országokban a tárczairó tisz
tét véghetlenül megkönnyíti; de egyszers
mind czikkeiket bű fordításban nálunk 
rendszerint élvezhetlenné teszi.

Azt gondolom, bogy állításom mind
két ágára nézve elegendő bizonyítványul 
szolgál ez a kis deductio.

De másfelől bármely szakértő' felada
tát is erősen nehézzé teszi a felhozott kö
rülmény. Midőn egv-egy miveltségi moz
zanat annyi gyökérszállal kapaszkodik az 
illető tudomány, sőt nem ritkán tudomá
nyok egészébe és összegébe, midőn egy-egy 
tárgy anteactái oly számosok, sokszor oly 
nélkülözhetlenek, — mit csináljon a sze
gény tárczairó? Két út áll előtte. Vagy 
egy rakás, abéczeféle előismeretekkel kell 
elvizesítni, felereszteni, izetlenítni előadá
sát — és mily nehéz, az olvasók kiilön- 
féleségét tekintve, a magyarázó eszmék 
megválogatása! — vagy pedig oly átalá- 
nosságban, felszínességben kell közlenie az 
előadandó tárgyat, hogy savát, borsát el
veszti, s utoljára „nesze semmi, fogd meg 
jó l“— lesz belőle. Elől viz, hátul tűz.

Szíveskedjék a k. o. e kis bevezetése
met ne csak czikkem hiányai palástolásá
nak, hanem, és főkép e tekintetbeli állapo
tunk rajzának venni. A bajt kijelöltem, tes
sék gondolkozni, s alkalmilag hozzá is szó
lam, mikép segíthetnénk rajta?

Én pedig megkísértem, mikép tudnék a 
Scylla és Charybdisközttűrhetőleg elevezni.

Az a kérdés: mikor és hol kezdődött 
az emberi nemzet ? régiebb, mint a történe
lem, — már a mit ma tudományos értelem
ben annak nevezünk. Minden nemzetnél, a 
hol hagyományos mondák vannak, lelhet
ni egyet vagy többet is, ama kérdésre vo
natkozót. Mindenütt előáll egy első ember, 
vagy emberpár, vagy embercsoport, egy  
vagy másként eredve, mely megszaporod
va eltöltötte a földet. Képzelhető, hogy 
mindenik monda saját nyelvének és nem
zetének igényli az első embert. Jaj, mert 
az az ősiségi érzelem sokkal bensőbben van 
kapcsolva természetünkkel, mintsem akár 
Franklin gúnyja, akár Assemblée nationa-

leok vagy storthing-ok végzései ki bírják 
irtani. No de legyen bár a monda erős 
vagy gyarló támasza a nemzeti büszkeség
nek, mégis csak hozzája kell hogy folya
modjék a tulajdonképi, a tudományos tör
ténelem is; mert a szóban forgó kérdés a 
civilisatio hajnala óta maiglan állandólag 
s ottan-ottan megújuló érdekkel fenn áll, 
és az emberi nem éltéből vehető más ada
taink nincsenek.

A választás nem volt nehéz. Nem a 
valószínűség tekintetéből. E néző pontból 
nem sok különbséget láthatni köztük; leg
alább a természet ismeretes törvényeiből 
való magyarázat alá egyikök sem esik. Ha
nem az, hogy legnagyobb részök szerint az 
emberi nem első kezdete és a tulajdonképi 
történelem hajnala közt az események, 
avagy csak a nemzedékek fonala is teljesen 
megszakad. A hol pedig ilyes, bár hézagos 
kapcsolatok, lánczolatok látszanának, az 
időszámítás hiányzik merőben; mint p. o. 
a Prometheusi mondában. Az indiai mytho- 
logiában meg van ugyan ez a kellék; de 
az évek — még pedig eseményekben üres 
évek — milliói elijesztik az értelmet.

Csupán hát a Pentateuchusban, a Mó- 
zses neve alatt idézett könyvekben foglalt 
hagyomány nyújtott fogantyút a histori- 
cusnak, melyhez okoskodásait s hozzáve- 
téseit kapcsolhassa az emberi nem régisége 
felől. Beléje is kapaszkodott^ s az emberi
ség kezdetétől, nevezetesen Adámtól a mi 
időnkig körülbelül 6000 évet számitni egész 
a vallásos kötelességig menő szokássá vált.

Ezen a kényelmes párnán oly jó volt 
nyugodni. A csupán chronologiai nehézsé
geken is át segített egy más fogás. A zsi
dók a világ teremtésétől fogva számlálják 
az éveiket, mint mi a Kr. születésétől. A 
történelemben a Kr. e. időszaknak szintoly 
bévett léj)csőzetéül szolgál a világ évei 
szerinti számítás, mint az Olympiadok, Ró
ma évei vagy a Kr. e. visszafelé olvasott 
esztendők.

De az ember nemcsak erkölcsi vagy 
szellemi, hanem természeti lény is. Az 
utóbbi minőségében hát a természeti tudo
mányoknak is joguk van belészólani az 
ügyeibe. Illő szerénységgel s a határok
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kellő számbavételével szólanak-e mindig,
— az más kérdés. De hogy szólanak, az 
tény; hogy joguk van hozzá, elvitázhatlan; 
s hogy nekünk, újság- vagy tárczairóknak 
az 6' szózataikat és nyilatkozataikat jegy 
zőkönyvre venni kötelességünk, nem ta
gadhatni.

E tárgyban és ez úttal a tudomány 
két ága szózatait kell registrálnunk. Adjuk 
az első szót a geológiának. (A ki jobban 
megérteni hiszi, legyen „földtan;“ csak
hogy a „földkóstolást“ ne juttatná eszébe 
az embernek).

Az ember mint természeti lény terem
tését még gondolatban sem lehet elválasz
tani az ember, illetőleg földünk — szőkébb 
hazánk — s a rajta élő, tenyésző dolgok 
teremtésétől.

Mit puhatolt ki a tudomány e tekin
tetben ?

A fürkésző tapasztalás földünk kiku
tatható kérgében különféle terjedelmes ré
tegeket és roppant tömegeket vett számba, 
melyeket viszonyos helyzetöknél, physikai, 
ásványi ismertető jeleiknél és a szerves lé
nyek bennök talált maradványainál fogva 
szintoly biztosan meg tud különböztetni 
egymástól a szakértő, mint a növényi és 
állati osztályokat, családokat stb. Ismer
kedjünk velek röviden Agassiz nyomán:
— „Voltak az idők folytában geológiai, bi
zonyos számú időszakok, és mindeniket nö
vények és állatok sajátságos összesége jel
lemezte. Meg van elsőben is az, a mit a 
geológusok mostani időszaknak neveznek. 
Ezután következnek hátramenő sorban a 
pliocen, miocén, eocen, krétás, jurái, trias, 
permi, kőszenes, devoni és siluriai idősza
kok. Az utoljára mondottban leljük a szer
vezett lények legelső nyomait. Mindenik 
időszakban más-más, és azoktól, melyeket 
az előbbi időszakokból mutathatni fel, kü
lönböző növények és állatok éltek. íg y  pl. 
a siluriai időszakban nem lelünk a beléje 
tartozó állatokkal és növényekkel együtt 
utána való időszakokbeli állatokat vagy 
növényeket; és csak azután, hogy azok az 
első állatok és növények megszűntek lé
tezni, látunk a következő időszakokban 
más uj nemueket megjelenni s igy tovább,

mindaddig, mig a mi időszakunkbeli növé
nyek és állatok teremtettek. u *)

Vessük össze már a természet szavát 
az irás szavával, jelesen a fenforgó kérdés 
tekintetéből. — Megegyez a kettő tökéle
tesen abban, hogy mindenikök a teremt
mények sorát, tökéletességük szerint, felhá- 
gólag fokozatosan rendezi, és igy az em
bernek az idő szerint legutolsó és legfelső 
helyet mutatja ki. De eltérnek egymástól 
annyiban, hogy a szent hagyomány az 
egész rengeteg lépcsőzetet hat nap alatt 
megfutja; holott az előszámlált geológiai 
periódusok mértékei az évek tízezrei, száz
ezrei és milliói.

Mielőtt tovább mennék, meg kell je
gyeznem, hogy ez az eltérés épen úgy nem, 
vagy ha lehet, még kevésbbé ütközik a sz. 
irás erkölcsi irányába és vallási viszonyai
ba, mint a csillagászat és a közt az adat 
közt való ellenkezés, mely szerint Józsué a 
napot megállította volna. Azokkal persze, 
kik az angol pap credoját**) vallják, nincs 
mit beszélni.

Térjünk vissza az egyezésre. Azt hát, 
hogy az ember a teremtmények sorában 
legutoljára állott elő, mind a két szózat 
vallja. De itt már ismét más kérdés lebben 
fel, s a felelet reá az iménti szép egyessé- 
get megint felbonthatja. A kérdés az: mi
óta állott elő az ember? — melyet a geo
lógia imigy formuláz: melyik időszak ala- 
kitványaiban, sziklanemeiben lelünk leg- 
elsőbben ember-maradványokat ?

*) E. 0. Muzeum Évkönyv. II. köt. 2 füzet.
**) „Az egész biblia mint kijelentés isten szándé

kának és véleményének nyilatkozata, teremtményei irá
nyában, mindazokról a tárgyakról, melyekről szól a bib
lia . .  . A biblia Isten szava, azon) értelemben, mintha 
nem élt volna emberi tolmácscsal, hanem 0  maga szó
lotta volna, mint a Tízparancsolattal cselekedett tud
tunk szerint. A mai tudomány, minden bámulatos előha- 
ladása mellett, a bibliabeli számtalan példázatokban, 
melyek természeti tüneményekre vonatkoznak, egyet
lenegy helytelen (inaccurate) vonást sem fedezett fe l. .  
A bibliának nem lehet máskép, mint szóról szóra sugal
lódnak (ihletednek, inspired) lenni. Minden szó benne, 
minden szótag, minden betű azonaz, a mi lett volna, 
ha az isten minden emberi közbenjárás nélkül szólott 
volna egyenesen az égből . . . .  Minden tudományos ál
lítmány benne csalhatlanul pontos és helyes, minden tör
ténet és elbeszélés hiba és fogyatkozás nélkül való. A 
szókban és mondatokban oly tökély es gramatikai és pbi- 
lologiai pontosság van, a milyen nincs semminemű em
beri szerkesztményben.“— Ezt, és igy tanítják többek 
közt a Birkenhead-beli papi seminariumban.

(Atheneum. 1863. V. 1841.183 lap.)
1*



4

Ha azzal felel a tapasztalás, hogy a 
mostani időszaknál korábban keletkezett 
képletekben embernyomot nem lehet felfe
dezni: szent a békesség. Bármily hosszú 
volt is ez az időszak, — Lyell a Niagara 
hátrálását attól a ponttól fogva, a hol első 
nyomát hagyta a völgyét véső zuhatag, a

jelen helyéig, 30,000 évre veti; — se baj ! 
6000 év 30,000-ben megfér. De ha túl 
megy ezen az időszakon, ha a pliocen idő
szaki képletekben emberi maradványokat 
leltek vagy lelnek, akkor aztán a 30 ezer 
sem elég, úgy más Adámot vagy Ádámo- 
kat kell keresnünk.

(Folytatjuk.) BEÁSSÁL

A R A N Y  L A K A D A L M O N .

Hol a násznép, a mely ma ötven éve 
Körülfogd az ifjú mátkapárt?
S hol a szív , mely vágyban dobogva, égve,
Az esküszó- s a szent áldásra várt?
A vendégek lassan mind szétoszoltak, 
Nyugatva rég a néma temetők . . .
S megvan java a régi vonzalomnak 
Tinálatok, hűn aggott szeretők!

Még akkor a s z ív  csak remélt, sóvárgott, 
Sojdítve ment a távol czél után;
Fakadt a lomb, hozott az ág virágot,
S bár üde volt is az : — virág csupán.
Most a leélt, gazdag múlt néz felétek,
Remény, várás kétsége nincsen it t ; —?
Omolhat a levél! ti már szedétek 
Ama termő fának gyümölcseit.

Es mily nap ez! minden cseng és sugárzik . . . 
Ürömit a perez ontja pazaron ;
Itt vannak a fiák, s itt unokáik, 
üreg s ifjú, sok ölben és karon;
S úgy, mint ki félig alva, félig ébren,
Tudalma két világ között lebeg:
Látjátok a boldogság szenderében 
Mind azt, mi történik körületek! .

Es annyi szép emlék titkon előjön,
Hogy sok felejtettről tanú legyen ;
Nem fekszik súly az eltöltött időkön,
Nincs szemrehányás a nagy életen;
Oh, e csalárd vizen kik igy hajóznak :
A sors-kegyeltek száma oly kevés!
Mig a sivár ut vége: millióknak
Nem partra szállás — partra-vettetés . . .

Itt ülnek ők, — a tél fehér havával, — 
Bizalmasan fogván egymás kezét;
Alig szólnak — s egy-egy tekintet által 
Foly köztük a szives, titkos beszéd.
Kedvök dereng, borong.. könnyen mosolygnak, 
S előbb, mint a futó köd elrepült, —
— Szakadt felhők között bujkálva a nap: 
Egyszerre látni árnyat és derűt.

Oh ez magasztos kép, ez ritka látvány . . . 
Merengni lelkünk rajta úgy szeret!
A homlok fensége- s szív  tisztaságán 
Előtűnik a felsőbb eredet.
Érzés, kedély : nyugodt, mély, tiszta tenger, 
Mely fölzavart, sekélyes volt elébb.
-— Az életben kétszer legjobb az ember:
Midőn idejön és innen kilép.

A kegyelet hű érzetével állva 
Körületek, ti fáradt vándorok !
Elménk e dús, e hosszú földi pálya 
Áldásain, küzdelmein forog.
S ha szivünk kész hogy érzelmit kiöntse : 
Ajkaink az igaz szót keresik,
Mert számos év, világi jó, szerencse 
Nektek kívánva: — visszásán esik.

És mig magunk felett mélyen sóhajtunk 
Allván az ut s forgószél közepén :
Rövid 8 mjnden, mit nektek mondhat ajkunk, 
Az élet e szép, boldog ünnepén :
Rátok, — kiket a zajgó élet árja 
El nem szakaszthatott, — együtt ragadt: 
Egyszerre jőjön a vég, mely lezárja 
Szelíd álomra a szemhéjakat!

TOMPA MIHÁLY.
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F L Ó R I S  D I Á K .

Késmárk, a Szepesség egyik gyön
gye, 1526-ban Zápolya Jánosnak, általa 
csakhamar Laszky Jeromos lengyel főur- 
nak kezére került. A hussziták két ízbeni 
kirablása után, ez idötájban sújtotta a vá
rost a harmadik csapás. Tudniillik: Ulászló 
király, az idegen kereskedői áruczikkekre 
nézve, kirakati jogokat adományozott volt 
mind Késmárknak, mind Lőcsének, s ezen 
jogot a két városnak mindegyike kizáró
lag magának követelte. Vitatkoztak, pe
reltek, húzakodtak egymás közt; mignem 
a mohácsi szerencsétlen ütközet és a Zá
polya s Ferdinánd közti viszály tágas tért 
nyitottak önkénynek, ököljognak és ha
talmaskodásnak. Kitörőben állt ez a két 
város közt i s ; mert az ingerültség benne 
kölcsönösen oly magas fokra hágott már, 
hogy fegyverrel készültek elmetszeni a per
nek hosszúra nyúlt fonalát.

De senkinél sem hágott ezen ingerült
ség magasabbra, mint Berghammer Kaje- 
tán urnái, Laszky teljes hatalmú sáfáránál. 
Kajetán ur egyenes leszármazásu ivadéká
nak tartotta magát azon Berghammer Má
tyásnak, ki Il-ik Grejza korában, mint feje 
a szász bányászoknak s azoknak első te
kintélye, Késmárkon letelepedett és ott az 
első, sokáig virágzott arany-bányát nyi
totta meg; mit családi okmányain kivül 
azzal is támogatott, hogy usualis pecsétjé
ben ott pompázott a bányász-csákány és 
kalapács. Ezért magát a Szepességen ér- 
dem-aratott családunak tekintette; mit iga
zolni látszott azon tekintély is, melynél- 
fogva nemzetségéből többen viselték volt 
a késmárki polgárnagyságot és bíróságot. I 
E szerint Kajetán ur kétségbevonhatlannak 
tartotta, hogy családjának, hajdani fényé
nél, érdeménél és vagyonosságánál fogva, 
a Szepességen párja nincs. És miután Kés
márk, mely vérbirósággal és számos falu
val bir, s hová a szepességi grófság szék
helye is áttétetni rendeltetett, a Szepesség- 
nek első nagyságú ésragyogásu gyöngye,

egyszersmind pedig a Berghammer család
nak, annak érdemeinek s magának Kajetán 
urnák is törzsökös fészke és tanyája: mind 
szivének hajlamánál, mind hálájánál fogva 
kötelezettnek érezte magát a sáfár, teljes 
erejéből buzgólkodni és lelkesülni Kés
márk mellett. A lőcseiek nem bolygatván 
a Berghammerek érdemeit, kétségbe vono- 
gatták Késmárk felsőbbségét városuk fö
lött; miért is Kajetán ur mindenkor erősen 
háborgó és zajló Poprád lett, mihelyt előtte 
valaki Lőcsének előnyeit s már azon idő
ben is szép miveltségét emlegette; és szí
vességeiben előbb részesült a Krivánon 
vagy Dunajeczen túl lakó tót, mint a szom
széd és vele rokonfajú lőcsei.

Kajetán ur azon emberek közé tarto
zott, kik csak azért látszatnak sziiletteknek 
a világra, hogy elkülönzött pártokhoz sze
gődjenek, s azok érdekeinek szenteljék tes- 
tök, leikök minden erejét. Kajetán urnák 
két párti keretje volt, melybe beillesztge- 
tett, sőt be is erőszakolt minden más érde
ket és érzelmet. Ezen keretek egyike Kés
márk, másika Zápolya pártjáé vala; Kaje
tán ur testestől lelkestől Zápolyáé volt, 
Ferdinánd ellenében; minthogy amannak, 
s általa Laszkynak bizalmát és kegyét 
bírta; ezenfelül sejtette, hogy a lőcseiek 
közt számosán szítnak Ferdinándhoz.

Különben, ha e kettős párt-szinezet és 
szenvedély nem vegyült a játékba, Kajetán 
ur a legbékésebb, egykedvübb kedélyű, a 
legjobb ember volt a vidékben. Hagyta a 
gazdaságot járni a maga kerékvágásában, 
melyből a világért sem bicczentette volna 
ki; pontosan beadta az önként befolyó 
jövedelmet, s nem rótta fel vastag penná
val a kiadásokat; egyszóval: a leghívebb 
és önzéstelenebb sáfár volt az országban; 
s ha lőcsei, vagy Ferdinánd pártjabeli nem 
igényelte igazságkiszolgáltatását — mely 
esetekben, mint sokan tartották, kissé félre 
hagyta bicczenni annak serpenyőjét — a 
legrészrehajlatlanabbul szolgáltatta azt ki.
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Békében élt ő a város minden lakosával, 
kivévén, lia olykor özvegy Brigitta asz- 
szonyra, távolas rokonára mordult el, mi
dőn kedves tésztáját, a malozsás kugelliop- 
fot, kelletinél barnábbra sütötte, és szokott 
kifakadásával „tatár hordjon e l!“ rótta 
meg a pironkodó özvegyet.

Kajetán urnák ezen kényelmes egy
kedvűségét igen ápolta test-tömegének jó
forma terjedelme, mely naponkint növeke
désben látszott lenni. Ezért Laszky Jero
mos principalis ur, meglátogatván egyszer 
Késmárkot, meg nem állhatta, hogy moso- 
lyogva ekként ne szóljon: Kajetán uram! 
nem táplálom-e kigyelmedet kelletinél job
ban? —  Nem! felelt szintén mosolyogva a 
sáfár, csak quantum satis, domine illustris- 
sime! s a tréfának vége szakadt; mert 
Laszky tudta, hogy Kajetán ur hűségé
hez és lelkismeretességéhez nem férhet 
gyanú; s egyszersmind gyanitotta, hogy 
sáfárjának hordószerű terjedelmét nagy 
részben a jó késmárki sör okozta, mely 
már akkor is szép hírben állott, s melyet 
Kajetán ur — noha gyakran szállíttatván 
hegyaljai borokat urának Lengyelország
ba, az urasági pincze tele volt jóféle borok
kal és a maga asztala számára is folyvást 
tartott néhány hordóval és átalággal — 
már szepességi és késmárki patriotismusból 
is inkább fogyasztott, mint Zemplén hirhe- 
dett nedvét.

Kajetán urnák jól mentek dolgai, és 
miután egyetlen nővére, Gertrud, kinőtt 
válla és a himlőnek arczán elkövetett pusz
títása miatt, világi szerencsére számot nem 
tarthatván, az égi felé fordult, és a Poprád 
partján állott klastrombán apáczának öltö
zött be, egyedüli örököse lett atyja vagyo
nának. — Mindazáltal épen nem volt va
gyonosnak mondható; mert Kajetán ur 
nem volt sem maga felé hajlító, sem fukar, 
sem fösvény, sőt vagyonvágyó kedélyű 
sem ; ő Laszky birtokát legönzéstelenebbül 
kezelvén, egyedül tisztességes fizetésére s 
örökölt kis vagyonkája jövedelmére szorít
kozott; és ha mélyen fájlalta azt, hogy 
családja hajdan egyike volt a legtekinté
lyesebbeknek és vagyonosabbaknak a Sze- 
pességen, csupán családi büszkeségből tör

tént ez nála; a vagyonosságot csak úgy 
tekintvén, mint járulékát, vagy vetett ár
nyékát a — fénynek és tekintélynek. Ezért 
midőn keblének legforróbb, legszenvedé
lyesebb vágya volt, családjának egykori 
hírét, fényét és tekintélyét, szintén gazdag 
erű bányanyitásából állíthatnia vissza, né
mi vagyonosságot csak eszközül óhajtott 
ama czélra; miután tudta, hogy a Tátrában 
akár uj bányát kezdeni, akár régi beomlott 
bányaüreget tisztítni és nyitni ki, neveze
tes költség nélkül nem lehet.

Keblének ezen szenvedélyes vágyát 
igen csökkentette az, hogy családja már 
régóta kimenvén gyakorlatából a bányá
szatnak, maga Kajetán ursem birt a hozzá 
szükséges ismeretekkel; kora pedig és test
tömege nem látszottak alkalmasaknak kez
dő tanulói pályára. E szerint reményének 
és vágyának utolsó horgonyát Margit egyet
len leányába volt kénytelen vetni, általa 
egy alkalmas vőben reménylvén feltalál
hatni a teljesítés emberét.

És Kajetán ur ezen reménye nem is 
volt egészen légből merített; mert Margit 
leányának sok tekintetben nem igen volt 
párja a Szepességen. Mig egyfelől deli szá
las termete, érdekes arczvonásai, legszebb 
szőke fürtök mellett carbunculus-tíiztí fe
kete szemek, szépen hajlott orr, szépen ha
sadt száj, nemes testhordás és járás szemet 
gyönyörködtettek nála: addig másfelől a 
lyánka élénk vidorsága, élezés társalgása 
és enyelgő pajzánsága gyakran meghó- 
doltatták a férfisziveket, mielőtt védelemről 
gondoskodhattak volna. Nem is hiányzot
tak távolról és közelről az áhítozó udvar
lók; mert az egyetlen gyermek nem osz- 
tozandott egykor az atyai vagyonban sen
kivel; és miután tudták, hogy a késmárki 
sáfár jó fejős tehén tölgye alatt ül, s nem 
hihették, hogy nem feji is: átalánosan va
lóságon felül becsülték Margit egykori ho
zományát. Jött egy pár kérő a szomszéd 
Lengyelországból és a Szepesség más vá
rosaiból is; de Kajetán ur nem örömest 
kívánt hazafiságával és családi viszonyával 
túlterjeszkedni a Szepességen és Szepessé
gen is szivéhez tapadt Késmárk városán; 
ha tán egyik vagy másik nem késmárki
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udvarló meg látszott is közelíteni a vő iránti 
követeléseket. íg y  a lyánka már huszadik 
koréve körül járt, midőn mégis még vár
ható gyermekkorának ürügye alatt utasít- 
gatá el Kajetán ur a kérőket. A lyánka 
évei növekedtével mindinkább égető szük
séggé és gonddá vált Kajetán urnái a vő 
kiszemelése, mi Késmárk városában nem 
volt épen könnyű feladat. A késmárki he
gyek, a milyen dús bányákkal bírhattak 
egykor — miről számos beomlott bánya
üregei is tanúskodnak — oly meddőknek 
mutatkoztak most, a bányászat ingere és 
szenvedélye kialudni látszott a késmárki
aknál; mindegyik családnál hiányzott vagy 
a metallurgiai tudomány, vagy a bányá
szat olaja — a pénz.

Végre mégis feltalálni vélte emberét 
Kajetán ur egy Bronner Hermann nevű 
késmárki ifjúban, ki pár évig tartózkodott, 
mint gyakornok, a szomolnoki rézbánya 
tisztségénél, s módjában lehetett némi bá
nyászati ismereteket szedhetni fel. Hogy 
azok nem lehettek mélységesek, onnan 
gyaníthatni, hogy nem alkalmaztatott; no
ha atyjának, ki több gyermekkel volt meg
áldva, egyenesen ez volt czéljaés óhajtása. 
Kajetán ur nagy kegyébe fogadta az ifjat, 
szívesen látta gyakori vendégéül, s eléged- 
ten és jót jósolva mosolygott, ha Margit, a 
pajzán leány, órákig gombolyítgatta le 
karjairól fonalait, vagy enyelgésből tojást 
dugott kabátja zsebébe, melyet aztán leül
tében szétnyomott Hermann, vagy a kert
ben ez Margit virágait segített öntözni, s a 
pajzán hajadon lábszáron öntötte kannájá
ból az ifjat, kaczagva kérvén bocsánatot 
tévedéséért, hogy virág helyett a gyomot 
is megöntözte. Hermann mindezekre alig 
csak félig vonta savanyúra száját; mert a 
csinos alakú és, mint vélé, örökségu lyán
ka, már előizletben is édesítgette azt. Kaje
tán ur pedig, noha ezen s más jelenségek
ből gyanította, hogy Hermann nem igen 
találta fel a puskaport, reménybe, hogy 
bányászati bővebb kiképzés és tapasztalás 
után, mint veje, feltalálhatja még is a kés
márki Tátrában a gazdag erű arany vagy 
ezüst aknát, s ha egykor nőtlen és dús 
nagybátyjának vagyonában csak némi

részben is örökösödhetnék, kellőleg meg is 
nyithatná és miveltethetné azt.

Margit pajzán szeszélye azonban egé
szen megszűnt atyja és Gertrúd néne irá
nyában ; ezeknél oly nyájas, kedvkereső 
és besimuló tudott lenni, hogy a család 
ezen arany galambját mindketten a bál
ványozásig szerették. Nem volt a lyánká- 
nak oly szeszélye, vágya, mit a két öreg, 
felváltva vagy együtt, ne teljesítettek vol
na ; és ha ily elkényeztetés mellett Margit 
a legfejesebb, zsarolóbb és tűrhetlenebb 
egyéniség nem lett, egyedül természettől 
nyert szerencsés kedélyének és Gertrúd 
néne, kinek gondja alatt nevekedett, anyás
kodásának vala köszönhető.

Kajetán ur bányászati szenvedélyes 
vágyát senki sem ápolta, izgatta annyira, 
mint Krummholz Flórián, vagy köznévvel 
Flóris diák, az uradalom egykori iródiákja, 
ki higanyos vére és mozgékonysága miatt 
nem állhatván ki az Íróasztalhoz szegezte- 
tést, búcsút von annak tentatartójától, és 
Ion — Késmárk perpetuum mobiléje, kiben 
ennek problémájának oly sokat hasztala
nul keresett megoldatása minden bizony
nyal feltaláltatott volna, ha az ő test-, csont-, 
izom- és vértömege is akként daczolhatá- 
nak vala az elkopással és omlandósággal, 
miként kedélye és mozgékonysága daczolt 
mindennemű vesztegléssel. 0  egész Kés
márk átalános sensálja volt; nem találko
zott ebben család, melyet szükséghez vagy 
kívánsághoz képest egy vagy más czik- 
kel ne látott volna el. Egyiknek szentgyör- 
gyi kenyeret hozott, másiknak tepliczi ká
posztát vagy kislomniczi mézet, harmadik
nak bélai borovicska-pálinkát; a késmárki 
két orvosnak — gyógyszertár akkor még 
a városban nem létezvén — tátrai orvos
füveket, zerge-gyökeret, henye-fenyű-bal- 
zsamot és hársfa-olajat szolgáltatott; töb
beknek poprádi és felkai vásznat hordott, 
stb. De fő gondját a Berghammer-család 
iránti figyelmek és kedveskedések foglal
ták el; mert Kajetán ur házánál ő törzs
vendég, bizalomnál fogva némi részben 
kulcsár, udvarmester, sőt valamivel több is 
volt, a mennyiben özvegy Brigitta körül 
udvarlói szerepet is játszott, s nem épen
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reménytelenül. Ezen kezdte tehát figyel
meit, s konyháját — melynek ö is oly gya
kori részese volt —• a legszebb felkai bor
sóval, ritka fajú tátrai gombákkal és pop- 
rádi laza-hallal látta el; Gertrud nénének 
olvasót hozott a káposztásfalvi barátoktól, 
s egyebet, mit egy kor-máskor megrendelt; 
Margitnak fészkekből kiszedett madarakat 
hordott, vagy vásznait vitte és hozta vissza 
a fejéritőből. De figyelmeinek középpont
ját maga Kajetán ur képezte. Ismervén 
ennek szenvedélyét, ha nem utazott, egész 
napokon át búvta a késmárki Tátrát, s 
annyira ismerte már annak minden zege- 
zugát, hogy sokan őt Tátra egerének ne
vezték. Rövid nyelű csákányt fogván ke
zébe, megbontott számos elhagyott vagy  
beomlott bányaüreget, s hordta azokból 
Kajetán urnák a különféle érczköveket; 
és ha valamelyikében bővebb ércz-csillo- 
gást sejtett — mert metallurgiai ismeretek
kel ő sem birt — fennyen jósolgatta a re- 
ménylhető gazdag arany- vagy ezüst-ere
ket; s egy pár ó üreget ki is péczézett már 
egykori kiaknázásra. Kajetán urnák egy  
pár szobája annyira is megtelt már mine- 
rákkal, hogy azoktól bennök jegyzőköny
vét vagy köntösét sem bírta volna letenni, 
s borszékei azok karczolásaitól már inva
lidusokká lettek. E sziveskedéseken kívül, 
valahányszor pinczében, töltőházban, vagy 
egyebütt, az uradalmi hajdú nem tartatha
tott teljes hitelűnek, Kajetán ur, ellenőri mi
nőségben Flóris diákot rántotta elő. Meg is 
érdemiette ő ezt a szép bizalmát a sáíárnak 
és azon kedvességet, melyben a város min
den lakosi előtt állott; mert Flóris a be
csületes sensálságban és kulcsárkodásban 
valódi fejér holló vala. Tán el sem hinnék 
némelyek, ha krónika nem tanúskodnék 
mellette, hogy ő egy batkát sem vett köz
lekedőitől hordott czikkeiért többet, mint 
mennyibe azok neki kerültek, s csak kéz
től és jó indulattól várt: juttatnak-e neki, 
a hozomény valami kis részében, vagy pár 
krajczárban, fáradságáért valamit? s az 
adott bármi csekélységet nem keveselte, 
nem panaszlotta fel soha. Vágyát és büsz
keségét teljesen kielégítette az a dicsőség, 
hogy mindenki várakozásának telhetőén

megfelelt, a jóakaratokban egy-két fokkal 
előbbre rugtathatott, s a családi lakomák
ból, ünnepélyekből nem igen hagyatott ki. 
Ily alkalmakkal ő volt egyik lelke a tár
salgásnak ; mert a Szepességet számtalan
szor kalandozván be, Poprád és Dunajecz 
mindkét partjain és völgyein egész a Ma
guráig, sőt Lengyelországba is szállitván 
az uraság borait, szárazon és vizen, gyalog 
és szekeren utazott, látott, hallott, tapasz
talt férfiú volt, ki egymaga csaknem nél- 
külözhetővé tette az akkoriban még hiány
zó postákat is. Ily folytonos önmozgósitá- 
sai, természetesen, nem történhettek meg 
számos és nevezetes kalandok és nagy 
mennyiségű hírek, újdonságok és fölfede
zések nélkül, mikkel valóban folyvást tele 
is volt Flóris diáknak minden zsebe, feje és 
szája, s miket társaságokban, szépen fűsze
rezve tudott kitálalgatni azokból. Hogy a 
fűszer közé olykor egy kis auxesis vegyült, 
megbocsátható a jó diáknak ; mert az uta
zók közt ő sem akart kivételt képezni; és 
csak ezen egy oldala volt jellemének, mely
ben magának kis félrebillenéseket megen
gedett. Mondják, hogy az emberek legszí
vesebben kérkednek azzal, minek hiányát 
érzik magokban, de mit bírni ohajtuának; 
legalább Flóris diáknál ez volt az eset. Ő 
a nyúlszivüek számos seregéhez tartozott; 
de kalandjai elbeszéléseiben rendesen fő
szerepet játszott itt-ott kitüntetett vitéz 
bátorsága; noha bajnoki kalandhoz készü
lettel sem biit, csupán egy másféllábnyi 
gyíklesőnek gúnyolt kardocska csüggvén 
ama harczias korban, szokásból, oldalán. 
Kivált Koributhtal — vagy köznéven liosz- 
szú baráttal, a hirhedett rablóval, kit nem 
látott soha, sok történt viszályát szerette 
felhordogatni. A dologban csak annyi volt 
igaz, hogy egykor a hegyek közt egy 
markos legény útját állta, és szekerét egy 
pár szentgyörgyi kenyérrel és oszcsepkával 
megkönnyítette; de gyíklesőjét sok rimá- 
nyaira visszaadta, miután ennek hegye és 
éle nem volt, vasát pedig, a rozsda miatt, 
csak nagynehezen húzhatta ki hüvelyéből.

Tapasztaljuk, hogy a sok mozgás so
vány ít, s tán ez az ok, hogy a napszámos 
nem ereszt oly könnyen hasat, mint dől-
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goztató gazdája. Flóris diák is soványabb 
volt a keszegnél, de ruganyos izmú; kis, 
élénk alakja úgy sürgött-forgott, mint csík 
a lékben vagy dézsában, ott is termett, hol 
nem vetették, és apró szürke szemei hiúzi 
élességgel vettek észre és szemügyre min
dent, mi a városban történt; beavatva volt 
a családok minden viszonyaiba, de ovatos 
is volt azoknak profanatióira nézve, s egyik 
szép tulajdona volt, mely öt mindenfelé 
kedvessé tette, hogy házakról házakra hí
reket nem hordogatott, és szorosan meg
tartotta a régi szerzetesi szabdát: „a guár- 
diánról pedig csak jól szólj.“

Tudományossága nem volt sem mély, 
sem terjedelmes; de nem volt épen járat
lan a történelemben, különösen a Szepes- 
ség és Késmárk történelmében. Ezek bú- 
várlatainál őt is rendesen a Késmárk mel
letti patrioticus buzgólkodás lelkesítette, 
azt tartván szem előtt, hogy itt-ott inkább 
a történelem engedjen, mint Késmárk ér
deke ; mi őt Kajetán ur előtt még kedve
sebbé tette. Kegy urának kedvéért, utazás
tól ment napjain és estvéin, irt egy pár 
értekezést is, melyekben minden hinni aka
rónak megmutogatta, hogy Késmárk korán 
sem Kheve hun vezértől vette nevét, ha
nem azon jóféle sajttól, melyet régi időktől 
fogva készített, s melynek evésében mind e 
mai napig gyönyörét leli a késmárki em
ber; továbbá, hogy a késmárki csúcs ne
hány hüvelyknyivel magasabb a nagy 
lomniczinál; és hogy Mátyás király 1474- 
ben, nem a Kralovának nevezett király
hegy körül vadászott és ebédelt, hanem 
a késmárki csúcsnál, hol, egy asztalul 
szolgált lapos kősziklának közelében, ma
ga Flóris egy petrificált lud-czombot ta
lált, hihető, a királyi asztaltól eldobottat, 
s a királyi vadász-ebektől észre nem vé
tettek Kajetán urnák felolvasáskor mind
ezekre nem volt észrevétele; Flóris diák pe
dig elég okos volt nem közleni más tudó- 
sabb férfiakkal — kikkel Késmárk már 
akkor birt— patrioticus értekezéseit; csak 
oly társaságokban rántotta tartalmaikat 
elő, mikben a kész hiedelemre biztosan szá
míthatott. így , miután egy kis konyha-di
ákság is állott hatalmában, megkapta a vá

rosban és vidéken, nemcsak a diák, hanem 
a tudós czímet is, mihez akkoriban még 
sem diploma, sem mélységes tudomány 
nem követeltetett. Mindenesetre Flóris egy 
volt a legélczesebb és találékonyabb fejek 
közül; de arra nem volt bírható, hogy ver
set írjon, mert ezen mesterséget, mint ne- 
vezé, csak szó-illesztgetésnek tartotta.

Természetes, hogy oly önzetlen úti 
táska, milyen Flóris diák vala, nem sok 
vagyonra tehetett szert. 0  Krummholz-ve- 
zeték nevét alkalmasint azon henye-fenyő
től kapta, mely Tátra ormait oly bőségben 
borítja, s melyből családja hires balzsamot 
tudott készíteni. Szintén családja volt bir
tokában a Stolla vidékén találtató számos 
hársfából nyerhető olaj-készítése titkának, 
sőtmég egy, sebek körül bámulatos gyógy- 
erővel biró, úgynevezett csudatevő flastro- 
ménak is. Firól fira szállta családban ezek
nek titka, birtokában állt annak Flóris di
ák is, és szereivel többeket, nevezetesen egy  
megégett nőt és a poprádi major fogadó
jában egy szerzetest, ki vállában a rablók
tól mély balta vágást kapott, szerencsésen 
gyógyított meg; de noha szerei hirhedet- 
tek valának az egész Szepességen, nem jut
hatott általok zöld ágra még is ; mert min
den szegénynek és szegénységet vallónak 
ingyen szolgált velők, s csak a •vagyonosab
baktól fogadott el valami csekélységet. —  
Egy félroskadásu ház, annak folytában 
dudvával benőtt kert, mellette fészerke egy 
két rudú szekerkével, s e mellett kis ól, egy 
fakó lóval, mely collegája vagyis martyr- 
pajtása volt Toldi Miklós a koplalást egykor 
oly sokra vitt lovának. A jámbor állat ren
detlen etetésu és itatásu lévén, nem igen 
birt több hússal mint gazdája, s nem is volt 
szálasabb nála; kosztját otthon a kert dud- 
vája és Kajetán ur szalmakazalja adák 
útban pedig az útszélen és mesgyéken ter
mett füvek vagy ismerősök szívességei, 
mindazáltal a zabocska kirekesztésével, 
mely hol kenyérnek fordittatott, hol hiány
zott. Az abrakot a szegény fakó legfölebb 
csak híréből ismerheté, mint az alföldi czi- 
gány a császármadarat. Szobáját Flórisnak 
egy asztal, nyoszolya, pár szék és faló- 
czák, továbbá érczkövek és hozományai
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nak azon czikkei foglalák el, mikkel köz
lekedői egykor-máskor fáradalmait jutal- 
mazgatták.

Nagy szerencséjénék tarthatta Flóris 
diák, hogy Margitban, Brigittában és Gert
rud nénében oly három kegyasszonyt birt, 
milyennel csak ritka őféle legényke dicse
kedhetett. Margit és Brigitta valának ren
desen az elsők, kik az önzetlen és szerény 
diáknak egyben vagy másban lett meg- 
sztíkülését sejtették s rajta segítettek, mi
előtt szó esett volna felőle. Margit egész 
szenvedélylyel fonatott, a fonalat, több ház 
akkori szokása szerint, maga szőtte meg, s 
ezekben ügyessége kikiáltott volt. Flóris a 
gerlsdorfi híres fejérítőbe fuvarozta Margit 
vásznait, s haza szálitotta azokat. Jutalmul 
nyerte minden fehérneműjét, melyet a szi
ves Brigitta asszony varrogatott meg, re
ményteljes kilátások közt, számára. Ha út
ra készült, nem mulasztotta el ezen jó öz
vegy pörczös pogácsával vagy más süte
ménynyel látni el az utazót, Gertrud pedig 
ajánlásokkal eresztette őt útjára. így , miu
tán  Kajetán urnái, mindenkor, mikör jött, 
terített asztala volt, s a ház többi tagjaitól 
is szívesen fogadtatott, nem cserélt volna 
Flóris diák sorsot minden ember fiával.

Azonban ő senkit sem tisztelt oly igen, 
senkihez sem ragaszkodott annyira, mint 
Margithoz, nemcsak hogy legtöbb szivessé- 
gével és kegyével élt, hanem azért is, mert a 
lyánka élénk, élezés és pajzán kedélye leg
jobban egyezett saját kedélyével és élvezeti 
hajlamával. Margit folytonosan ingerke- 
dett vele, élczeivel folyvást foglalatoskod- 
tatta elménezségét. s védő helyzetben tar
totta azt pajzán csínyei ellenében: mikre 
Brigitta jóakaratosan mosolygott. E szerint 
Flóris társalgása a nőkkel, gondűző és átalá- 
nos derültséget okozó mulatozás vala. Nem 
tartott Flóris a városban senkitől annyira, 
mint Margittól, kinek kivánatai, vagy csak 
távolról is sejtett óhajtásai, parancsok va
lának előtte, miknek teljesítésében őt csak 
a lehetlenség gátolhatta meg. Mert ha va
lamiben mulasztott, tévesztett vagy, mint 
szokták mondani, bakot ütött, alig marad
hatott meg Margit élezés giínyja előtt, mi
től inkább tartott, mint Kajetán urnák

„hordja el a tatár kentedet!“ ártatlan szit
kától.

Azonban az egész ház, ismerve Flóris 
diáknak hűségét és szolgálati készségét, 
sokkal több bizalommal és engedékenység
gel viseltetett iránta, mintsem tévesztéseit 
vagy bakütéseit is fent számította volna be 
neki. íg y  egykor tátrai ritka fajú gombái 
közt ártalmasokat is hozott volt a diák 
Brigittának, miktől Kajetán ur — kinek 
kedves étke volt a gomba — oly zavaros fel- 
hevülésbe jött, hogy a tisztes Brigittát táncz- 
ra ragadta, s csak orvosi segélylyel téríttet
hetett szokott egykedvűségébe vissza. „Ta
tár hordja el kemedet, diák, bolond gom
báival együtt!“ volt az egész elégtétel. — 
Margit még szebb jelét adta máskor Flóris 
iránti engedékenységének. Tudniillik azzal 
bízván meg ezt, hogy vásznait a gerlsdorfi 
fejérítőből hozza haza, Flóris a fejéritőben 
a vásznakat szekerére becsülettel felrakta 
és fütyörészve hajtott Késmárk felé vissza. 
A Szepességen szokatlan, nyári rekkenő 
hőség volt, úgy hogy szellőtől még a fa 
levele sem mozdult. A mint Flóris Poprád 
folyó egyik, mindenfelől hegyekkel kerí
tett völgyébe ért, a megszögellett és re
kedt hőség oly tikkasztó lett, hogy a diák 
nem birt ellentállni vágyának és a kínál
kozó alkalomnak, mely őt a csak nehány 
lépésnyi távolságban folyó Poprádban üdí
tő megfiirdésre édesgette. Egy perez mivé 
volt szekerét, lovát a pástra téríteni ki, le
vetkőzni és belépni a folyóba. Itt a fördés 
frisitő kéjébe egészen elmerülvén s háttal 
is lévén fordulva szekere felé, észre sem 
vette, hogy noha éhes, de jelenleg inkább 
szomjas és tikkadt fakója, vágyván mind 
két baján segítni, szintén befuvarozott sze
kerével a folyóba, s enyhítvén szomját, hogy 
teste külsejének is jusson a kéjből, min
dig mélyebben mászott be a vízbe; úgy, 
hogy mikor Flóris diák rémülten hozzá ri
adt, s kantár-száron ragadva, szitok közt a 
folyóból kitéríthette, már a szekér aljára 
helyezett egy pár vászonvég jóformán átá 
zott. Nem megyen a delinquens szorongó!) ó 
kebellel a törvényszék elébe végítéletét 
meghallani, mint a diák a megsárgult s 
itt-ott pecsétet kapott vásznakkal Margit
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elébe. És mi történik? Kurta megütközés 
és egy kis szörnyüködés után: no Flóris! 
a mily állapotban meghozta a két véget, 
abban viselje is el! szólt Margit, ollót fo
gott, szabott, és a diák olyan tizenkét inget 
kapott az ázott vászonból, hogy azokat, kis 
hibáik mellett, nagyobb ár is elhordja va- 
la. íg y  büntetésül Margit vízbe fulasztotta 
a halat: mert Flóris diák, mind otthon, 
mind utón előkelő házaknál fordulván meg, 
szívesen öltözködött csinosan és gondosan; 
s csak ruházata volt az, mire kis jövedelmét 
fordította, a minthogy ha sötét kék öltöny
ben, csipkés fátyol nyakkendővel, oldalára 
kötött gyíklesővel és fejére csapott strucz- 
tollas kalappal vagy lengyel sipkával az 
utczán ballagott, a mosolygó Brigitta meg 
nem állhatta, hogy Margithoz ne súgjon: 
csinos kis ficzkó ez a mi Flóris diákunk!

Rendesen Flóris volt az első, ki a csa
ládnál vagy annak egyes tagjainál valamely 
szándék vagy esemény neszét megérezte, 
és titkaikba beavatott Ion; mit részint finom 
orrának, mely mindent megszagolt, részint 
élénk vizsga természetének, de leginkább 
azon bizalomnak lehete tulajdonítni, mely- 
lyel mindenki viseltetett becsületessége és 
titoktartása iránt. Innen fogható meg, 
hogy Flóris korán tudta, miként Margit 
nem sokat hajt Hermann udvarlásaira, már 
csak azért is, mert szivecskéjét — másnak 
ajándékozta el.

Tudniillik volt Lőcsén egy Türmer, 
vagy igaz nevén Tornyai Károly nevű if
jú, kinek nemzetsége Zala megyéből szár
mazott át a Szepességre. Károly atyja a 
gerzsei Pető főúri családnak udvar-birája 
volt, s Károly is annak udvarában növe
kedett. Atyja kibetegedvén szolgálatából, 
lakását Lőcsére tette át, hol egyik nővére

férjnél, másik pedig a késmárki klastrom
bán apácza és Gertrúduak jó barátnéja volt. 
Ez utóbbi viszony adta az első alkalmat 
találkozhatni a fiatal párnak, másodikat 
pedig egy templom szentelési-ünnepély. 
Fiatal és rokon sziveknek nem sok időre 
és czikornyára van szükségök, hogy meg
értsék egymást. Már másodikszor gyönge 
kézszorítások, mézes szavak és megérthető 
czélzások közt váltak el egymástól; később 
pedig fölfedezvén Károly Flóris diáknak 
haszonvehető mindenességét a Bergham- 
mer háznál s annak Margit iránti hűségét, 
eltökélte magában, őt választani megbízott 
postillion d’amourjának. Fülig pirult ugyan 
el Margit, a mint Flóris Károlynak első le
velét, melyet ez, forró szerelem-, tiszta 
szándék-, óhajtás-, remény- és rózsaszín 
kilátások nyilatkozataival, szemen szedett 
szavakban töltött meg, csalfa mosolylyal 
átnyújtotta; de csakhamar átlátván, hogy 
a gonosz, de jószivü és hu szérdék előtt 
jobb nem titkolódzni, azonnal beavatta 
szerelmi titkába a diákot. Ez — még 
ekkor nem törvén ki nyilt szakadásra és 
hadviselésre a Lőcse és Késmárk közti, da
rab idő óta lappangott és ápolt ingerült
ség, nem sok kifogást tett kegyárnője tett 
választása ellen; mert Károlynak tisztessé
ges családját s nem igen mostohás viszo
nyait jól ismerte — mit is nem ismert vol
na Flóris diák széles a Szepességen ? — 
magát az ifjat pedig kitüntetőleg becsülte, 
sőt kivételképen némi felsőbbséget is en
gedett neki maga fölött, mely engedélyé
vel nem igen dicsekedhetett más ifjú a vi
dékben ; mert Flóris is, mint vélekedett, 
nem épen dics- és sikertelenül futotta meg 
iskoláit; noha később jóformán nyugodni 
hagyta a betűket.

(Folytatjuk.) FÁY ANDRÁS.
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B Ú C S Ú - P O H Á R .
(Kúnszentmiklós 1863 jun. 16.)

Barátim, e pohár tiétek !
S szegény szivem most érzi már,
Hogy titeket itt hagyni vétek!
— S jaj, hogy ez a búcsú-pohár!

Hatszor virult tavasz virága,
Hatszor borúit rá hólepel;
Virágot ejte rám futtába 
Az év, — havát nap itta fel;
Már összeszoktat — úgy reméltem — 
A hét tél s ugyanannyi nyár . . . .
— A hetediket meg nem értem 
Mert hajh, ez a búcsú-pohár!

De kurta perez is örökélet,
Ha emléke örök marad.
Szivemről soha el nem széled 
Oh drága múlt, napsugarad!
Elvesztve bár: örökre bírlak;
És itt vagyok: távozva bár;
E pohárban is fényed csillog —
Pedig ez a búcsú-pohár !

De más fény szökken szemeinkbe : 
Búcsú-pohárhoz búcsu-köny,

Szivemet fogva, — visszaintve ; ■—
Mit tegyek véle? széttöröm?
Nem ! — Mint borába Kleopátra 
Gyöngyöt dobott: e gyöngy se kár ;
Hadd olvadjon föl e pohárba,
Oh mert ez a búcsúpohár !

S mégis ! poharam, légy setétlö —- 
Boruljon bús köddel borod !
Oh mennyi, mi szivemnek féltő,
A mit szerettem, itt marad!
Azt jól tudom: mit hagyok itt el,
Azt nem tudom : rám ott mi vár,
S indúlok roskadozó hittel. . . .
— Jaj, hogy ez a búcsú-pohár!

De félre bú ! töltsétek újra !
Ez már a végső igazán !
Vitorlám’ hajnali szél fújja,
S ott int a ködben uj hazám !
Hazám — ? az egy van, jó barátok !
S azért is illő inni már;
„Legyen boldog hazám s hazátok !w
— Ez köztünk a búcsú-pohár.

SZÁSZ KÁROLY

K Á N T O R N É .
Született: 1798.
Meghalt : 1853.

Kántorné Szebenben született; mint elha
gyatott árvának egy német szinész viselte gond
ját; s midőn az alig tizenhat éves leányka a ma
gyar színészethez jött, még nem tudott magyarul, 
de az erős akarat, a kedv és szorgalom csodákat 
tehet: ö magyar színésznő lett — pedig német is 
lehetett volna. S ezen eltökéltséget méginkább 
fogjuk tisztelni, ha elgondoljuk: mily kevés ke
csegtető vonzerővel birt akkor a magyar színé
szet, ellenben mennyi szellemi és anyagi előnyt 
nyújtott volna neki a német. Nem kell messze 
mennünk: itt az ország fővárosában is a német 
színészetnek pompás csarnoka volt, miga magyar 
holmi börtönféle rotundában, vagy Beleznay-féle 
kertben kuezorgott oly színpadon, melyen a tra- 
gikai hősnő, uszályával, illendően megfordulni 
sem tudott. A német színházban a magyar közön
ség szine tapsolt: a magyarban a diákság s a sze
gényebb sorsú kézművesek. A német színésznek

rendes gage, néha magyar főur zsebéből: a ma
gyarnak koldustarisznya. A német tehetségesebb 
színésznek nyitva a külföld fényes palotái: a ma
gyarnak zárva még a hazaiak is. Mindenünnen 
kiszorítva, pajtákban, állásokban játsztak, honnan 
ők csak a szegény barmokat szorították ki — rö
vid időre. A németnek kész szinirodalma, fényes 
előképei: mig a magyar képezetlen nyelven for
dított, idegen szellemű darabokon tengődött, me
lyeket most már nem szavalni, de elmondani sem 
lehetne. —- Mindezek daczára Kántorné magyar 
színésznővé képezte magát; megelégedett a sze
gény, kis számú magyar közönséggel, holott ma
gas művészetét túl a Lajthán milliók bámulták 
volna. Előtte volt a fejdelmileg terített és dúsan 
rakott asztal: ő a száraz kenyér után nyúlt.

Mert ő birt mindazzal, mivel egy nagy tra- 
gikai hősnőnek bírnia kell. Magas termet, nagy 
terjedelmű, olvadékony, érczes hang, gondolatot
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és szenvedélyt híven és könnyen visszatükröző 
arcz és szem, mely ha akart, vonzó szigony, vagy 
szúró gyilok tudott lenni; mely játszótársát sok
szor úgy megnézte, hogy az ijedtében elfeledte 
szerepét. Mindehhez járult a legfőbb, mi nélkül 
a többi üres lárva és lárma: a lélek, a bensöség, 
melegség s ernyedetlen energia, mely még öreg 
korában sem hagyta el. A hol kellett, mennyi 
nyugodt méltóság! — de ha indulatban vagy szen
vedélyben kellett felháborodnia, vihar és tenger 
volt, megnyiló mélységeivel, menydörgéseivel és 
villámaival. Fölemelt, lesújtott, féltünk tőle, fél
tettük, sirattuk. Azonban ö e tengeren is ki tudta 
kerülni mind a Scyllát, mind a Charybdist: mert 
mig a szenvedélyek festésében a bágyadt, kiszá
mított nyugodtságot nélkülözte, a másik szélső
ségre sem engedte magát ragadtatni, hol a nagyon 
is sok tűz gyakran nevetségessé válik. Mind a 
kettő hiba: a hideg indulat és szenvedély képte
lenség ; a határt nem ismerő vadság és kiáltozás 
pedig, lehet természetes, de kívül esik a művészi 
szépnek határain. Kik azt hiszik, hogy indulatot 
vagy szenvedélyt festenek, ha félig tudott szere
peiket bizonyos egymértékü ütenyckben elkong
ják mint a nagy harang: vagy magok nem érez
tek soha semmi nagyobb szenvedélyt, vagy nem 
is láttak kitörő szenvedélyes embert, vagy végre 
— nem képesek azt visszaadni, mert hiányzik ná- 
lok az erő, a szív  melegsége, mely nélkül nincs 
tragédia. Tele lehet a fő a szenvedélyek elméleti 
ismeretével: ha a szív  üres, legfeljebb correct 
rajzolat lesz abból, bágyadt vagy nagyon is tarka
barka színezéssel. Ezért oly ritka a valódi tragi- 
kai előadó, mert azt csak télig lehet megtanulni, 
félig érzeni kell. Innen van az világszerte, hogy 
mig a vígjátékokban és könnyebbszerü drámák
ban annyi jó előadást látunk, az erősebb tragikai 
szenvedélyek festése oly ritkának sikerül. Hátha 
még egy fokkal feljebb megyünk, s azt kívánjuk, 
hogy a szenvedély egyszersmind egyénitve is le
gyen, s még se szűnjék meg eszményileg is szép 
lenni, mi a tragikai színészet netovábbja! . . . De 
ne legyünk e részben tulkövetelők, mert a színé
szek megfordítván a tételt, azt kérdezhetik: hol 
vannak hát azok a tragikai hősök és hősnők, kik
nek szenvedélyeik is egyénitve vannak ? — s ak
kor Shakespearen kívül az összes világsziniroda- 
lom is vajmi kevés valódi sükert mutathat fel. 
Látunk a tragédiákban következetes jellemeket, 
sőt egyénített jellemeket is ; de a mint a hős vagy 
hősnő szenvedélybe vagy indulatba kezd jönni, 
a szerző a közhelyekhez folyamodik, kipked-kap- 
kod, mint a közmondás embere a menyköhöz, 
mely felvillan ugyan szeme előtt, de melyet meg
fogni nem képes. Valóban nagy tragikai erőre 
van szükség az előadóban, ha a klasszikái fran- 
czia iskola egyhangú declamatióiba, vagy a né
met szomorujátékok érzelgéseibe életet akar ön
teni : ellenben sok emelkedettségre némely újabb 
kori komoly daraboknál, melyekben a szerző a

szenvedélyek festésében, hogy természetes legyen, 
az eszményítésnek végkép hátat fordít, s például, 
úgy haragítja meg még a királynőket is, mintha 
csípőre tett kezekkel kofálkodnának. — Kántor- 
nét némelyek azért hibáztatják, hogy az ő szava
latában is volt bizonyos, magyar színészi műnyel
ven úgy nevezett: német patheticus hanghordo
zás : ez nem az ö, hanem az akkor túlsúlynál di
vatozott szinirodalom hibája volt, melynek szive 
üres vagy alanyi érzelgéssel tele, de szája annál 
telibb volt phrasisokkal. Tudott ő e nélkül is be
szélni, mit a könnyebbszerü drámákban és vígjá
tékokban eléggé tanúsított.

A ki Kántornét látta, kénytelen volt beval
lani, hogy nagy színésznő. 0  primadonnája volt 
ama társulatnak, mely 1833-ban Budára jővén, a 
nemzeti színház megnyitását megelőzött husvétig 
működött, tehát 1837 aprilig. Ezen időközben a 
fővárosi közönség folyvást látta, s még sokan él
nek, kik emlékeznek a rendkívüli hatásra, melyet 
kitünöbb szerepeiben előidézett; s úgy hiszem, 
igazolni fognak, midőn azt állítom: hogy azon ér- 
telemben, mint a Megyeri rajzában kifejtéin, ö a 
tragédiákban is tudott egyénítni, a nélkül azon
ban, hogy eszményileg megszűnt volna szép lenni; 
azaz: az arcz és hang a Kántornéé volt ugyan, 
de a kifejezés a szerepeké. Más volt ö lady Mac- 
bethben, Borgiában, Tudor Máriában, Bánk bán 
és Hamlet királynőiben, mint ama német szomo- 
rujátékokban, melyekben az ártatlanul üldözött 
és szenvedett hősnőket adta. Stuart Máriában 
Erzsébetet választá; de a kik mellette Máriáskod- 
tak, azokat előadása nagyszerűségével tökélete
sen háttérbe szorította. Hogy eredeti teremtő te
hetséggel bírt, igazolja több oly szerepe, melyek
ben másokat nem láthatott, e szerint bennök ide
gen művésznőket nem is utánozhatott. Ez a tehet
ségek próbaköve ; mert nagy különbség uj képet 
festeni, s a régit lemásolni. Az ily másolóktól az 
eredeti szinirodalom nem sokat várhat, eddigcló 
nem is sokat nyert. A magyar színész legbüsz
kébb eredeti szerepeire lehet; azoknak érdemét, 
sem a felfogást, sem a kivitelt illetőleg, senki sem 
vitathatja el tőle. Kántornét nem vádolhatni e 
részben; ö a Kisfaludy Ilkáját, Széchi Máriáját, 
Dobrochnáját épen oly kedvvel és lélekkel játszta, 
mint legremekebb szerepeit.

De miután Kántorné művészetét a nézohely- 
ről mindenféle hősnőkben megbámultuk, s egy 
pár vigjátékban is — különösen hol erősebb jel
lemzésre van szükség, milyen Franczka, a mak- 
ranezosnö, — menjünk, lepjük meg a színfalak 
megett. — A budai várszínházban vagyunk. Na
gyot keli kerülnünk; az udvaron végig menve, 
hátul kell belépnünk. Itt nincs őrmester, vagy 
másféle Őr; de az előfolyosón ott ül a német re- 
quisitarius ur. Köszönjünk neki, nevezzük herr- 
vonnak, különben kilódit. Oh ez néha még a fő
rendezővel is szembeszáll, s ugyancsak odamon
dogatja. Egyébiránt azért is nagy ember, mert ő
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szokta azokat a szövevényes katonai evolutiókat 
betanítni és vezetni! Huszonnégy katonával elma- 
schiroz egy álló helyben néha negyedóráig is ; 
akármelyik balletba beillenék. A szomszéd fegy
vertárból igazi vasvérteket, sisakokat és dárdá
kat ad nekik. Oh ez nagy ember, valaha német 
szinész volt, a szinlapokat is ö osztja ki. Nincs is 
egyéb hibája, mint hogy nagyon goromba, főkép 
ha iszik ; pedig mindig iszik. Mindnyájan félünk 
tőle! De nyomj a markába egy húszast, azt sze
reti. „Ah, untertänigster Diener! Belieben Sie!“ 
— No, ben vagyunk. Az ott Bartha . . . akarám 
mondani: Finlandi János. Ne szólj hozzá, ne is 
köszönj neki, mert most annyira el van telve her- 
czegi méltóságával, hogy minket,proletárokat, meg 
sem lát. Vele játék után a Schmidtwirthnél meg
ismerkedhetünk. O ott is büszke, komoly, rátartó 
lesz eleinte, de azután majd meglátod, mily tréfás 
úri ember magunk közt. Az ott a színfal mellett 
Kántorné. Próbálj szerencsét, állj vele szóba. Az 
én társam hat lépésnyire közeledik, leveszi ka
lapját, köszön. Kántorné meg sem látja. Társam 
három lépést tesz : jó estvét kívánok ! — Kántor
né büszke méltósággal végig nézi, s csak ennyit 
mond: Letapossa az uszályomat! —■ s elfordul. 
Az én társam, ijedve hátrál. „Mindig ilyen?“ — 
Mindig, mikor komoly szerepet játszik. Ilyenkor 
közeledni sem merünk hozzá; ilyenkor száműzve 
van innen minden tréfa, még a hangos beszéd is ; 
csak a requisitarius ur mer néha egy-egy gorom
baságot mondani, ha tőle requisitumot kérünk, 
i’őkép ha elfeledte elhozni. De jöjj holnap, holnap 
vígjáték lesz; meglásd, mily jó kedvű ilyenkor 
Kántorné asszonyság, jelenet közt mindig nevet
gélni és tréfálni fog velünk. Ma, fiatal színészekül, 
takarodjunk a színpad háta megé, ott szabad a vá
sár, ott tréfálhatunk, élczeskedhetünk, szutyon- 
gathatjuk egymást, de csak piano ! mert ha Kán
torné legkisebb neszt hall, mindjárt nyakunkra 
küldi Megyeri főrendező urat; s ha ezt meg nem 
tudjuk hamarjában valami jó anecdotával engesz
telni, lesz ne mulass! csitt!

Ebből láthatja az olvasó, hogy Budán a ko
moly darabokat nagyon komolyan vették, s az 
előadók nem igen hagyták magokat a hangulatból 
kizavartatni — még a ruhatári szabók által sem. 
Mert ezek a szinész hóhérai — akarám mondani: 
mártírjai. Estve a szinész, mikor öltözködni kezd, 
más emberré lesz ; a legkisebb ok ingerültté, dü
hössé teszi. Kit szid? — a szegény szabót. Kit 
futtat fel százszor is a ruhatárba? — a szegény 
szabót. Mindez Budán nem történhetett. Ott a szi
nész hiában zaklatta volna fel a szabót a ruhatár
ba más jobb ruháért. Az előkelőbb színészek sa
ját costumjeiket használták, a többi felvette a mit 
kapott. Kletzen förunatárnok ur azt mondta: 
Nichts da! das müssen Sie nehmen! — onnan 
aztán nem volt apelláta még a főrendezőhöz sem. 
Ha úgy nevezett altdeutsch-darabot adtunk (értsd: 
franczia, olasz, német, angol, spanyol, finnlandi), a

király kapta a tengerzöld bugy-nadrágot és ujjast, 
a berczeg a király-vöröst, a kis intrikus vagy kis 
szerelmes a sárga hauskleidot, a többiek valami 
semmi szinti, semmi korú, semmi határzott sza
bású ruhákat, mikben aztán épen oly jó ritterek 
voltak, mint haramiák vagy koldusok. De volt e 
ruhatárnak egy nagy kincse: volt abban egy bá
dog tör, mely rugóra úgy volt csinálva, hogy ha 
valakit megszúrtak vele, vasa a nyelébe bujt. Azt 
rendesen a főintrikus kapta, s az mindig Megyeri 
volt. Egyszer szegény Szentpéterit kellett volna 
vele megölnie ; de jaj neki! véletlenül kin feledte ; 
pedig Kántorné is aszinpadon volt, s várta a ször
nyű vértettet, melyből aztán neki szép jelenete 
fejlett volna ki. Kántorné néz, vár—- Megyeri za 
varba jő — lekapja ezopfos parókáját; — azzal 
verte agyon Szentpéterit. Kántorné ezért annyira 
megneheztelt, hogy hat hétig egy szóra sem mél
tatta Megyerit. Különben ez volt a legkisebb bün
tetés. Ilyenkor aztán köszönhettél neki: meg sem 
látott; szólhattál hozzá: nem is hallotta ; s hogy 
annál jobban éreztesse haragját, annál szívesebb, 
nyájasabb volt másokhoz ; sőt hogy az „akolbóli- 
tás“ tökéletes legyen, neheztelése menyköveivel 
sújtotta azokat is, kik neked jó szót mertek adni.

De bocsássuk meg egymásnak apró gyön- 
geségeinket, s ne ítéljük meg Kántornét. Ki oly 
nagy szenvedélyeket oly híven tudott előadni, ma
gának is erős szenvedélyei és indulatai voltak ; 
melyeknek kevésbbé tudott úrnője lenni az élet
ben, mint a színpadon. 0 büszke volt, könnyen 
sérthető, s nehezen békülö : de a kit kegyelt, azért 
nagy áldozatokra képes. Egy szinész, elhagyván 
a színpadot, orvostanuló le tt: ö fizetésének egy 
részével éveken át segítette. S minő hálát aratott? 
— Azon városban, hol az orvos megtelepedett, 
egy pár hónapig működőit az a társaság, melynek 
Kántorné tagja volt. Az orvos meg sem látogatta, 
hanem mikor tovább akartak utazni, egy aranyat 
küldött — úti költségre : Kántorné kettőt küldött 
vissza.

A büszkeség és kevélység két osztozatlan 
testvér, kik gyakran egymás földjét vetik be. 
Ezen érzet hatalmas tenger, mely országokat s 
embereket egyaránt gazdagít, vagy temetek Rajta 
az erény útja ép oly bizonytalan, mint minden ten
geri ut. Ha az ész napja világítja, révbe : ha a vi
harok felkorbácsolják, mélységbe vezet. A büsz
keség, a kevélység salakja nélkül, lehet erény és 
hiba. Erény, midőn a jót teszi, mert pirulna maga 
előtt a roszat tenni; de nagy baj, midőn a vett 
sérelmekért a boszú veres lángjában ég, s nem 
látja maga után a megbánás sötét árnyát kullogni.
-— Kántorné jellemének alapvonása büszkeség 
volt. Ez megóvta őt mindenféle lealjasodástól; de 
gyakran balsorsának kútfeje is lön. De ha téve
déseit és érdemeit vetjük a serpenyőkbe, túlnyo
mó érdemeitől meg nem vonhatjuk tiszteletünket. 
Mint színésznő, büszke önérzetében kereste a ju 
talmat ; s a tetszést nem keresvén, az igazit találta
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meg. A büszkeség megóvta minden nyegleségtől. 
A közönségtől majdnem egészen elszigetelvén ma
gát, nem rágalmazta társnőit; másokat kisebbítve 
nem akart nagyobbodni. Nem hajhászta az isme
retségeket, pártfogókat, jó barátokat, kik tapsol
nak, a dícsériádákat. Írják, vagy Íratják, kávéház
ról kávéházra mennek, s az emlékekre a pénzt 
gyűjtik. Az ő nyert tapsait nem a jó barátok 
kezdték, hanem a valódilag meghatott közönség.

De büszkesége sok keserű napot is szerzett 
neki, és színpadi dicsőségét, mely onnan a köz
pontból az országra áradott szét, oly váratlanul 
szakasztottá félbe, hogy csillaga inkább eltűnt, 
mint lehanyatlott.

A nemzeti színház megnyitása 1837 augus- 
tusra volt kitűzve; a budai társaság husvét előtt 
megszűnt Budán működni. Zöme, — Szentpéteri, 
Udvarhelyi, Szilágyi és Telepi vezérlete alatt, — 
Fehérvárra ment; s minthogy a budai primadon
nák közül egyik sem ment vele, az akkor még 
alig harmadféléves színésznő, Laborfalvi Róza (Jó- 
kainé) lett a primadonna assolutissimája. A budai 
társaság többi előkelő tagja mind vendégszere
pelni ment. Egyébiránt hogy ezek, a társaságot 
magára hagyván, a több hasznot Ígérő vendégsze
replést választották, még csak rósz névén sem le
het venni, ha megmondjuk, hogy Budán félévig 
rendes fizetés nélkül, csupán a bevételre szorítva, 
többnyire teljes adósságokba merültek. Ettől akar
tak szabadulni. Mert Budán az utolsó félév vajmi 
keserves volt! Hogy minden pénzt az épülő nem
zeti színházra lehessen fordítani, a budai társaság 
lemondott minden segedelemről, melyben addig 
a megye részesítette. S a mint a jég miatt a tahi
dat kiszedték, a pesti közönség nem igen jöhe
tett át, pedig csak ez töltötte meg a színházat. A 
korosabbak ismerni fogják a tutajozás veszélyeit, 
midőn gyakran a Margit szigetnél ülvén csolnak- 
ba, az alsó szigetnél vergődtünk partra. Ha aztán 
a Duna jól befagyott, könnyű volt az átjárás, volt 
is jövedelem : de néha jött az eső, s a viz elöntöt
te a jeget; ilyenkor bokáig érő vízben kellett át- 
lubiczkolni, nem tudván, ki mikor lép sírjába, ha 
valahol lék támadt. A budai társaság többször ré
szesült e szerencsében. Szerencsének kellett tar
tania : mindjárt megmondom miért. Miután a pesti 
közönség nem jött Budára, tehát a társaság jött 
Pestre, a nagy német színházba játszani, heten
ként egyszer, pénteken. Ezek a péntekek ránézve 
ünnepek voltak, mert ez egy nap felében is töb
bet jövedelmezett, mint Budán az egész hét. — 
Ilyenkor aztán, tudniillik mikor bokáig érő víz
ben kellett a jégén átjönni Pestre, — Kántorné is 
elővette hősi bátorságát, s a nagy csizmát, s ezt 
mondta : utánam! ma vagy meghalunk, vagy ját
szunk Pesten!

A pesti színház megnyitása közelegvén, ter
mészetesen legelsőbb is Kántornét akarták szer
ződtetni ; de közte s az igazgatóság közt némi 
meghasonlás történt. Ha Kántorné Pesten van,

kétségkivül hamar kiegyenlítik az t; de a levele
zés azt eredményezte, hogy Kántorné megkötötte 
magát; az igazgató részvényes választmány élén 
pedig oly férfiú állott, kivel paczkázni még má
soknak sem volt tanácsos. Az ujj húzásnak az lett 
a vége, hogy Kántorné szerződtetése elmaradt, s 
helyébe Laborfalvi Róza lépett, ki Fehérvárott 
pár hó alatt bámulatos haladást tőn. Kik Budán 
látták, alig ismertek rá Pesten. Ékes, magas ter
met, szép szabályos arcz, fekete nagy szem és haj, 
érez althang, s tiszta, minden álpathos nélküli 
correct szavalat oly előnyök, melyekkel ifjú kora 
daczára az anyahősnökben is sikerült Kántornét 
pótolnia. A közönség hamar feled ; élvezi a jelent, 
s a múlt emlékeivel csak otthon foglalkozik, s a 
büszke Kántorné részvétért, pártfogásért nem kö- 
nyörgött soha. Az ő kedvéért a szinbirálók bizo
nyos faja nem támadta meg utódját. Mellette nem 
jöttek a vidékről felszólalások, sokkal büszkébb 
volt, mintsem ilyesmikhez folyamodnék. 0  sértve 
érezte magát, mégpedig oly mélyen, hogy megbo- 
csátni soha sem akart. Mert később az igazgató
ség tett lépéseket, hogy visszaszerződtesse, de ő 
határozottan elutasította a meghívást, körülbelől 
oly válaszszal: hogy ő nem akar ott hold lenni, 
hol egykor nap volt! — Vidéki színésznő lett s 
leginkább Erdélyben működött. Inkább küzdött 
az élet szükségeivel, mintsem feláldozza büszke
ségét a kényelemnek, melyben itt agg napjait tölt
hette volna.

f f

O ott is mindvégig következetes maradt jel
leméhez. Feleki, a ki vele ugyanazon társulatnál 
volt több évig, beszéli a következő esetet. Jolan- 
thát, a jeruzsálemi királynét, gyakran adták, mely
ben Kántorné a czimszerepet játszta. Feleki a 
templáriust adta, több ízben kérte az igazgatót, 
hogy csináltasson neki egy templarius tunikát, 
mert a hányszor kivetkőztetik a színpadon, mind
annyiszor kinevetik a néző helyen. De a tunika 
csak pium^desiderium maradt, s Felekit újra ki
nevették. 0  elkeseredve igy szólt az igazgatóhoz : 
„De miféle sátán súgta az úrnak, hogy ismét e da
rabot vegye elő ?!—“ Kántorné hallotta ezt s csak 
ennyit mondott: „Az a sátán én voltam!“ Négy 
évig nem szólt hozzá.

En utolszor 1845-ben Tordán láttam, s azt 
tapasztaltam, hogy még akkor semmit sem vesz
tett — még büszkeségét sem. Tisztelkedni akar
tam nála, de, ámbár szives, nyájas volt hozzám, 
mindenféle mentséget hozván fel, nem fogadott el. 
Mint a színészek mondták, mert nagyon szegényes 
lakása volt.

Végre fogyni érezvén erejét, a legnagyobb
ra tökélte magát: lelépett a szinpadról. Ilyenkor 
egy trónról mond le — különösen a színésznő. 
Ilyenkor V. Károly az, ki saját temetését megéli. 
Marosvásárhelyen történt. Megható jelenet volt.
A Kegyenczekben a czárnőt adta. Az utolsó fel
vonásban a czárnő képe vagy szobra látszik, mely 
előtt az általa boldogított pár hálásan leborul.
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Ez alkalommal a szobor maga Kantomé volt. Az 
élő szobor megszólalt és sírva vett búcsút a kö
zönségtől, művészettől, társaitól, dicsőségtől. Mind
nyájan zokogtak ; s bár kérték, hogy lépjen fel, 
többé a színpadon nem látták soha. Azontúl gond
ját leginkább a gróf Lázár József családja viselte. 
Többször rósz napjai is voltak, s ennek büszke
sége volt az oka ; mert a legnagyobb nyomort is 
inkább tűrte, mint valakinek kérelmezéssel alkal
matlankodott volna; jótevőinek különféle ürügy 
alatt meg kellett csalniok, hogy segélyezhessék.

Kik közelebbről ismerik viszonyait, azt fog
ják kérdeni: miért nem ment leányához, ki sze
rette, s vagyonos polgárnak a neje V — mások pe
dig: Hogyan? hát Kántornénak leánya is volt? 
ezt nem is tudtuk !

Rousseau, a bölcsész, gyermekeit lelencz- 
házba vitte; tán érezte, hogy ha a gyermek az ö 
lángeszével nem bir, belőle ö bölcsész helyett hó
bortost nevel. Az anyák nem bölcsészek. Midőn 
az anya önként megválik gyermekétől, vagy a 
legnagyobb áldozatot hozá, tán épen gyermeké
nek, vagy a mostoha természet megfeledkezett 
nála a legszebb ösztönről. Kántorné szerette leá
nyát, én magam is tanúja voltam konyeinek, mi
dőn előtte emlegették: tehát higyük inkább az el
sőt, s tegyük hozzá, a mit Rousseauról megje
gyezni vakmerősködtünk.— 0  még akkor vándor- 
színésznő volt, az állandó helyzet minden remé
nye nélkül. Bujdosás volt az, annak minden nél
külözéseivel és nyomorával. De hiszen látunk kol- 
dusnőket is, kik készebbek — mire készebbek? 
gyermekeikkel fagylódni és koplalni. Kántorné- 
nál ez eset ily rideg kilátással nem foroghatott 
fen ; de tán belátta, hogy leányának nem képes 
sem oly nevelést adni, sem oly jövendőt biztosít- 
ni, mint a milyen kínálkozott, midőn egy áldott 
jámbor polgárné örökbe fogadta, a ki valódi édes 
anyja lön. Mi mindezt csak sejtjük : szivében a 
fényt, vagy sötét fogyatkozást csak isten látta. De 
a mindent megemésztő idő és folytonos különlét a 
legrajongóbb anyai szeretetet is lehűti; s lassan
ként a különvált szülő és gyermek közt sokkal

j csendesebb természetű viszony szokott kifejlődni. 
Kántorné leányának két anyja volt, az egyik, ki
nek az életen kívül mindent köszönt, kinek nyá
jas és hő szeretetét, mint nap éltető veröfényét, 
folyvást érezte; a másik, ki mint méla hold, csak 
ábrándjainak tűnt fel; kitől nyájas izeneteket és 
leveleket vön, de kit csak arczképe után ismert, 
s kit a hírnévtől körülragyogva, nevelő anyjának 
lelkesült magasztalásai szerint is, valami felsőbb 
lénynek képzelt, s mint mondani szokták, bizo
nyos nimbusban látott. — Végre találkoztak egy
szer az életben; fájdalom, hogy soha többé ne lás
sák egymást! —- Midőn Kántorné megérkezett, le
ánya nem vala hon. 0  és a polgárné meglepetést 
akartak számára készíteni, mi azonban balul ütött 
ki. Kántorné a belső szobába vonult, a polgárné 
az első szobában várta. Leánya hazaérkezett. 
Kántorné kilép s a küszöbön megáll. A polgárné 
igy szól: Leányom, tán ismered ez asszonyságot ? 
-— A leány, szive első zavarában, előtte látván, 
kit mindig valami felsőbb lénynek hitt, tulajdon- 
kép azt sem tudta, mit mond, midőn ezt rebegé: 
„Talán Kántorné téns asszony! ?“— Kántorné 
szivébe ezen ártatlan szavak hideg gyilokként 
hatottak, megfordult s eltűnt. Küldtek aztán utána 
leveleket, megbízottakat, hogy jöjön hozzájok, bol
dogítsa stb. lehetlen volt elhitetni véle, hogy leá
nya szereti, imádja. — Vagy tán a nemesist látta, 
vagy, a mi hihetőbb, büszkesége tartotta vissza, 
mely egyiránt volt őrangyala és daemona; a leg- 
gyöngédebb szeretet müvét is alamizsnának hitte.

így keserítette meg ö maga magának vég
napjait, mint szinésznö s mint anya ; csupán azért, 
mert büszkesége túlcsapott azon határokon, me
lyekig erény is lehet.

A színpadról lelépvén, nem élt soká. Maros- 
vásárhelyen nyugszik. Prielle Kornélia sirkövet 
emelt sírjára; de a feliratban apai nevét elhibáz
ták : Engelharth helyett Hartmannt véstek. De mi
kor ez a hibás feliratú kő már rég elkopott: a 
művészet történelmében ő mint Kántorné, még 
akkor is élni fog.

SZIGLIGETI.

FINN NÉPMESÉK.
I.

A BESZÉLŐ FÉNYŰK.
Volt egyszer egy vadászember. Ez egykor 

két kutyájával az erdőbe ment, s egész nap né
zegetett, hol kap valami lőni valót. így végül 
mélyen bejutott a sűrűbe, s a mint elsötétedett, 
nem birt kitalálni; föltette hát magában, hogy 
éjszakára az erdőben marad s másnap reggel 
megy haza. Ennélfogva egy nagy fényű alá ment, 
tüzet rakott tövében, megmelegedni, s a tűz mellé 
telepedett. Igen jól érezte ott magát, s már elalvó

félen volt, midőn rögtön valami megszólítá. Tud
niillik a fán, melynek tövében a tűz égett, egy 
nagy kígyó maradt el ; ez most le akart jönni, s 
kérte az embert, segítsen rajta, mert fél keresz
tül mászni a tűzön. A vadász igen álmélkodott, 
hogy a kígyó emberi módon beszélt: mindamel
lett felelt neki s monda: „Nem bocsáthatlak le; 
megfognál enni.“ — „Nem, édes pajtásom, nem 
eszlek meg, válaszolt a kigyó nyájasan; ha lese- 
gítsz, megtanítlak minden teremtés beszédére.“— 
„Nos, hát hogyan juttatnálak le ?“ kérdé az em
ber. — „Vágj le egy fát, felelt amaz, s támaszd 
e fenyőhöz, úgy lecsúszok rajta.“ — Az ember 
elégségesnek találta az ajánlott jutalmat; úgy tett,
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mint a kigyó utasítá, s igy ez baj nélkül lekerült 
a földre. Ekkor, hálából, megtanítá az embert az 
állatok, madarak, fák és általában valamennyi 
teremtmény nyelvére, hanem megtiltá, egy igét 
se szóljon róla senkinek, saját nejének se, külön
ben rögtön halálfia lenne.

A mint hát az ember minden nyelvet ismert 
s a kigyó eltávozott: ismét tüze mellé telepedett, ott 
aludni át az éjt. Azonban nem sokára megint be
szédet hallott. A kutyák urok lábához telepedtek, 
s az egyik igy szólt a másikhoz: „Maradj te itt 
urunk mellett, s vigyázz rá gondosan, hogy éjjel 
farkasok ne jöjjenek s meg ne egyék; én meg’ 
haza megyek, mert tolvajok jönnek és betörnek, 
ha ugatást nem hallanak.“ — „Jól van, monda a 
másik; menj csak pajtás, őrizd a házat, mig én a 
gazdát Őrzöm.“ — Az ember, természetesen, min
dent értett; gondolá : mégis több esze van ezen 
állatoknak mint az ember gondolná; s az egyik 
kutyát elküldé a házat őrizni, miként az maga is 
akarta ; ő maga meg próbát teve, elaludni ismét, 
mert nagyon ki volt fáradva. Mi hamar letapadtak 
szemei, a hogy szoktak ha az ember elálmosodik, 
s el is aludt volna okvetlenül, ha a kigyó oktatá
sa folytán, oly élessé nem vált volna a hallása, 
hogy minden hang megütötte a fülét. így hallott 
most egyszerre egy csodálatos zizegést, s világo
san értette, mit suttogott egy másik fényű annak, 
melynek tövében ő feküdt. így szólt: „Koma, jer 
hozzám, mindjárt meghalok ; jer a temetésemre.“ 
— „Ah, nem lehet, sugá a megszólított, megbo
csáss! egy éjjeli vendég fekszik tövemnél.“ — 
„Oh jer hát, je r ! monda amaz még ismételve ; de 
a koma meg sem moczczant. Erre a haldokló fé
nyű rögtön a földre omlott recsegve, hogy az erdő 
megharsant belé ; hanem az élő, melynek tövében 
a vadász feküdt, igy szólt társa huütakor : „Eltá- 
vozál tehát, öreg barátom ; valami jón álltái min
dig, s jóra is estél le!“ Az ember hallotta még e 
szavakat, de mivel ettől fogva csend lön az egész 
erdőben, az álom végre erőt vett rajta végkép.

No, soká ugyan még sem hagyta magát 
aludni a vadász; napkeltével már talpon volt, s 
mindjárt eszébe jutott, mit beszéltek éjjel a fé
nyük. „Álmodtam-e, vagy mi volt ez?“ gondolá; 
„mégis csak megnézem, mi jó van azon fényű 
alatt.“ Ennélfogva arra ment, a merről éjjel a re
csegést hallá, és soká ment, míg a tört fához ér
kezett. Ekkor látta, hogy az egész éjjeli beszél
getés igaz; a fényű tövében nagy pénzbeli kincs 
volt, s koronájában egy fényes fekete róka ült. 
Az ember mind a kettőt haza vitte, s ekként gaz
dag leve.

No most feleséget is kaphatnék, miután enni 
valóm elég van, gondolá a maga módja szerént 
nem sokára; s valóban feleséget is vett, oly taka
rost s csinost, hogy párja nem volt az országban. 
Ezzel boldogul élt honn ezentúl, bőségben lévén 
mindene ; hanem unatkozni kezdett, tétlen töltvén, 
mint gazdag ember, idejét. így állt egy reggel

szobája ablakában s nézett kifelé, mert igen szép 
volt az idő. S látta terjedelmes földeit; az ablak 
alatt egy szép darab lenföld volt, min apró mada
rak szökdécseltek. A többi közt egy veréb is rö
pült elé, fiaival, csipkedni a lent; de a verébfiuk 
még bárgyúk valának, s leszálltak a földre. Ek
kor tanítást tartott nekik az anyjok, s mondá : 
„Ne egyetek a földből, fiacskáim, egyetek a kalá
szokból ; a mi a földben van, az biztosan a miénk, 
hanem a kalászokat le fogják kaszálni.“

Ezt hallván az ember, el kellett magát ne
vetni. Az asszony, a ki közel hozzá lepényt sütött, 
észrevette ezt s monda: „Mit nevetsz, vén filkó? 
mi nevetni valót látsz rajtam ?“ — „Hm, nevetek, 
mert nem tudom megállani, s nem mondhatom 
meg miért, válaszolt amaz; neked semmi gondod 
reá.“ — No de ismeritek az asszonyok módját; 
ha lehet-e oly könnyedén lerázni nyakunkról, 
mig valamit szegről végről ki nem tudakolnak? 
Előbb kérlelésbez látott az asszony, már később 
férje nyakába borult, nyomban követte minde
nütt s rimánkodott, ugyan mondja meg, miért nê  
vetett az ablakban. Az ember végre elunta e 
gyötretést, el az életét, s igy szóla végre: „Hozz 
számomra tiszta ruhát, majd akkor megtudod.“ 
No az asszony elhozá férjének a ruhát; ez föl
vette magára, s végig nyúlt a lóczán, a hogy a 
halottat szokás kinyújtóztatni. A gazdaságban 
ötven tyűk és egy kakas volt; s monda az ember 
a lóczáról, melyen feküdt, feleségének : „Ereszd 
be a tyúkokat mind, hadd lássam még egyszer, 
mielőtt meghalok.“- Veszitek észre, hogy igen ne
hezére esett megmondani miért nevetett, mert hi
szen tudta, hogy akkor rögtön vége lesz. De az 
asszony azt hitte, hogy férje csak mókázni akar, 
mert eddigelé mindig igen jókedvű volt; úgy tett 
tehát a hogy férje hagyta, s behajtá a tyúkokat. 
Mihelyt a kakas a szobába ért dandárával, nagy- 
kevélyen felhívta magát, s egész kenetesen igy 
szólt: „Kok-koko-ko, koo-kokok! Lám nekem 
ötven feleségem van, s mindnyájok felett ural
kodom ; a gazdának csak egy van, s nem bírja 
féken tartani ; azért lakói mindjárt életével.“

Mivel az ember a kodácsolást értette, kissé 
meggondolta magát: erre fölpattant a lóczáról s 
rárivallt a feleségére : „Asszony! mit ácsorogsz 
itt? A lepény megsült, láss tüstént más dologhoz, 
vagy megtépázlak!“ s mellé valóban úgy tett 
mintha meg akarná kapni a kontyát; de az asz- 
szony elugrott az udvarba, s onnan az ólba. így 
a vészes szó ki nem mondatott, s az ember élet
ben maradt. Az asszony pedig a maga részéről 
nem kérdezősködött többé haszontalan, s ezentúl 
szépen szót fogadott. Azóta mindig boldogul él
tek s nem versengtek soha. *)

K. G.

*) Ez érdekes mesét mint ráczot adja, csekély el 
téréssel „Népmeséi“ gyűjteményében Karadsics Farkas 
(Wuk). K. G.

2
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T Ú L V I L Á G I  K É P .

Lapunk 17-ik számában a „Csillagok vilá
gából1̂ egy czikket közöltünk volt a Jamaikában 
leesett aerolithról, melyet dr. Hopkins a Kings- 
towni tudományos egylet évkönyvében körülmé
nyesen ismertetett. Hopkins értekezése a száraz 
földön először is az Indépendance Beige közle
ménye után lön ismeretes, melynek alapján aztán 
számos czikk jelent meg mind a hazai, mind a 
külföldi lapokban. Mi is közöltük e czikkek egyi
két, mint olyat, mely közérdekeltséget költött, de 
egyszersmind megjegyeztük, hogy bevárjuk, mit 
mond a tudomány Hopkins feltevéseihez. S ime 
nem kellett külföldi felvilágositásra várnunk. A 
„Budapesti Szemle“ legújabb LVI. és LVII. füze
teiben egy nagyon jeles értekezés jelent meg e 
tárgyra vonatkozólag Szabó József kitűnő szaktu
dósunktól, melynek legfontosabb részét megismer
tetjük olvasóinkkal is :

„Hopkins szerint — mond Szabó — az 1862- 
ben aug. 10-én Jamaikában esett mennykö (Szabó 
a meteor követ lebkő helyett a népies mennykő
vel fordítja) a következőkre tanit:

a) Ezen meteorit olyan égi testről jő, melyen 
növényi élet van, a melyből szén és gyanta féle 
test állhat elő.

b) Azon égi testen értelmes és polgárisodott 
lények vannak, kik értenek az építéshez, rajzo
láshoz, perspectivához, s igy természetesen a fen- 
sőbb mértanhoz.

c) Azon lények földalatti lakokat készíte
nek, s olykor társaságban gyűlnek össze a szabad 
légen, saját e czélra való helyeken.

d) Ók a gerinczesek saját jellegű válfajá
ban látszanak lenni, s testök két fő sík irányában 
részarányos : egy hosz s egy kereszt irányban. 
Dr. Hopkins azt teszi fel rólok, hogy két fejők 
van a cső mindegyik végén (tán még Plato kettős 
embereire akadunk), a cső közepét a has képez
né. Egyaránt mozoghatnak előre és hátra, egya
ránt képesek lévén az egyik vagy másik pár vég- 
tagukon állani, tehát röviden kétfejil-ker ék forgásit 
és ugyanegyütt váltakozva kétlábú-kétkezit lények.

e) Magasságuk valószinüleg nem haladja 
meg az ember magasságának negyedét.

Ezek volnának dr. Hopkins kidolgozott köz
lésének fő pontjai, melyek kétségkívül nagy fok
ban költötték fel a figyelmet mindenütt, a hová 
csak a napi sajtó számos csatornáján eljuthattak. 
A közönség egy része, mint az ilyen rendkívüli 
dologban lenni szokott, szóról szóra hiszi, mig a má
sik része semmit se hisz az egészből. A természet- 
búvárnak kötelessége fontolóra venni minden kö
rülményt s távol azon varázs körtől, melybe egy 
ily túl-világi, a szokottaktól eltérőbb vendég még 
a szakembert is helyezné, elő kell adni, mi va- 
ló s igy fontos a dologban, hol vannak némi hi
ányok dr. Hopkins eljárásában, s ’»égre micsoda

I alapra fekteti azt, a mi a tényeken túl megy, 
í s a hol képzeletét látjuk csaknem féktelenül 
I szárnyra kelni. így keletkezhetnek pontok, me- 
! lyek figyelmébe ajánltatnak azoknak, kik Jamai- 
j kába fognak vándorolni azon jövevény látogatá- 

sára, s a támadt kételyek és kimutatott mulasztá
sok majdan tekintetbe vétetvén, hirdethet ki a 
tudomány egy dogmát, mely eddig is bir ugyan 
már positiv alappal, de a melyre ennyire „in flag
ranti“ kapott bizonyíték még megközelítőleg sem 
volt.

Mi fontos a dologban ?
Fontos az, hogy egy meteorkő esése észlel - 

tetett, s az esési körülmények följegyeztettek. Ez 
annál fontosabb, minthogy ezen meteorkő azon 
kevesek sorába tartozik, melyek szenet és szer
ves anyagot tartalmaznak. Fontos továbbá, hogy 
ilyen meteorkövek eddig csak kis darabban isme
retesek, mig a jamaikai mintegy 6000 fontnak 
mondatik, s hogy az nem egynemű anyagból áll, 
hanem különféle összetételű anyag van benne. 
Ezen különféle anyagból három van már megvizs
gálva : a poralakú szén, a bitumentartalmú anyag 
és egy vékony réteg a fő anyagon. Eddig terjed 
az Indépendance ismertetése; de az, hogy a fő
anyag van-e vizsgálva, a mit a tudomány szintén 
megkíván arra, hogy ezen aerolithot kellőleg tár
gyalhassa s osztályoztassa, abból nem tűnik ki, 
itt tehát még várnunk kell a jövendő tudósítások
ra. Ennyi positiv, s a csak biztos lépteken haladó 
tudomány az ismeretek gyűjteményébe ennyit, 
mint becses gyarapodást be is fogad, de többet 
nem.

Mi gyenge a dologban f
1) Legelső, a mi Dr. Hopkins iránt megin 

gatja a bizodalmát, az, hogy ő az aerolithok törté
netében és természetrajzában járatlan. Azt mond
ja : páratlan, előzmény nélküli eset, hogy meteor
kőben szén vagy szerves testről tudomásunk vol
na. Látnivaló ebből, hogy neki s barátjainak, kik
kel a tanulmányt tette, nincs tudomások arról, a 
mire az emberi faj gondolkodó részét az 1857-ben 
Kubán (Debreczen mellett) leesett meteorkő a 
meteoritek elemzői Nestora Wähler göttingai ta
nár kimutatása után valódi bámulatra ragadta, 
mely bámulatot pedig minden tudományos ̂ akadé
mia, minden szaklap viszhangozott volt. És mél
tán, mert ebben találtatott fel legelőször, a miről 
az emberiség előttünk élt része semmit sem jegy
zett fel, hogy a mi földünkön kívül más világok
ban is léteznek szerves testek, mert azokból a 
meteorköbe zárt anyag jutott hozzánk, melyet kéz
zel foghatunk, tanulmányozhatunk, s látjuk, hogy 
nem e földről való ugyan, mert földünkön olyan 
test, ha egészen s a külső rendeződést tekintjük, 
nincs, de a részleteket s az anyag minőségét te
kintve csak olyanféle tárgy az, mint a mely ben
nünket környez, s a melyhez születésünk óta szok
tunk. A természetphilosophiára nézve alig van 
nyomósságra nézve valami, a mi ezen másvilági
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küldöttekkel felérne. Ezek visszautasithatlanul ta
nítanak arra, Hogy az ö hónukban is ugyanazon 
anyagi vegyelemek fordulnak elő, egymással egye
sülve, ugyanazon törvénynek engedelmeskednek, 
de a vegyület eredményei némileg eltérnek, mi 
épen a legfőbb bizonyíték arra, hogy az ott ural
kodó körülmények a nálunk uralkodóktól külön
böznek. Nálunk soha sem tapasztaltatott, hogy vas 
nagyobb tömegben jőne elő fém állapotban, s még 
kevésbbé, hogy nikellel volna egyesülve; onnét 
roppant vastömegek hullanak le nikellel vegyül
ve, sőt a mi még eltérőbbé teszi, olivinnal is meg
rakva a tömeg ágasbogas felületén. A természet 
örök törvénye szerint sok vegyület lehetséges, a 
mit a föld hátán nem találunk. Hány összetett 
test van, melyet a vegyész előállít s készítményei 
gyűjteményébe tesz a nélkül, hogy azt a termé
szetben valaha feltalálta volna; a törvény, mely 
szerint előállította ugyanaz, mint a mely szerint a 
természet dolgozott. Igen, de ennek az ö saját 
czéljaira a lehető vegyek közül csak némelyekre 
van szüksége, s csakis ezeket találjuk abban ké
szen, mig azok, melyek képződésére a körülmé
nyek a természet országában sincsenek együtt, 
nem képződnek, noha általában véve szintúgy le
hetségesek. Eddig még uj elemet sem találtunk a 
meteoritekben, ámbár nem volna rendkívüli, ha 
valamely elemző vegyész egyszer azzal lepne 
meg, hogy ebben vagy abban a menykőben egy 
eddig nem ismert elemet talált, de uj alaptörvényt 
a vegyülés módjára bizonyára nem fog fölfedezni; 
hasonlót mondhatni a meteoritekben találtató kris
tályos testekre nézve, hasonlót a nehézségi s lát
tam tüneményekre nézve is, úgy hogy a mint egy 
amerikai természetbúvár megjegyzi : „egy a mi 
nyomdáinkból kikerült Krystallographia, Physika 
vagy Égi gépezettan egyaránt érvénynyel birna a 
földön és a mindenségben. A mindenség, ha hoz
zá férhetnénk vizsgálódásainkkal, tetemesen bőví
tené ismereteinket, de a természet alaptörvényei 
ugyanazok maradnának.“ A meteorvasak, a vul
káni sziklafajokhoz hasonlitó meteorkövek, s az 
egy darab hanthoz hasonlitó meteorkövek, milyen 
eddig kettő volt ismeretes: a kaba-debreczeni és a 
cap-landi, s a melyhez jő most a jamaikai, oly kö
rülmények közt jöttek létre, melyeknek eredmé
nyét az általunk lakott földön még nem tapasztal
tuk, de a melyek ott, a honnan hozzánk érkez
tek, mindennapiak.

Mig az eddig vegyelemzett meteorkövek
ben csupán a növénytestek főelemei találtattak, 
Magyarország egy másik meteoritjében, a Sáros
megyében Lenártó határában talált s a legnagyobb 
részt a nemzeti múzeumban meglevő meteorvas
ban Boussingault 1860-ban nitrogént is fedezett 
fel, mi tehát a negyedik szervképzö fő elem, 
melynek jelenléte addig nem árulta volt el magát 
az aérölithok anyagában. Ezt figyelembe véve biz
tosan állíthatni, hogy a honnan a meteoritek szár
maznak, o ttszerves testek általában létezhetnek:

különösen a növényiek valósággal léteznek is, 
mig az állatiakra nézve eddig csak azt tudtuk, 
hogy az anyagi elemek megvannak.

Ennyit kimondottunk már a jamaikai fölfö- 
dozés előtt *), ez utóbbinak tehát oda kelle bőví
teni ismeretünket, hogy állatok léteznek is valóban.

2) Midőn a természetbúvár valamely uj tár
gyat vagy tüneményt vizsgál, legelső dolog azt a 
már ismerttel hozni kapcsolatba, s megemlíteni, 
hogy ehhez amahhoz közel áll, de mégsem az. 
Ez dr. Hopkins eljárásában épen nem tűnik ki. 
0  ugyanis azt mondja az alakról, hogy az egy 
szabálytatan koczka, melynek lapja domború, az 
alsó homorú; az oldallapok közül kettőn kagylós 
törés mutatkozik, a harmadik róna s tájkép féle 
rajzzal, végre a negyediken egy idegen anyag ké
pezte réteg van.

Az alak szabályosságából azt következteti, 
liógy épületkő, az oldallapok homorú- s domború 
voltából, hogy faragott kö, a két törlapból, hogy 
ezen darab elszakadt valami nagyobb tömegéből 
az épületnek, végre hogy egy oldalon értelmes 
lény csinálta körag, a másikon ugyanaz által ké
szített rajz van.

E következtetések helyessége iránt épen 
nem lehetünk megnyugodva, mert a kellő tanul
mányozást merőben hiányozni látjuk, ugyanis a 
mi az itt elősoroltakat illeti egészen prózailag, igy 
is üthetne ki a közelebbi vizsgálat eredménye: 
hogy a jamaikai meteorkő egy vulkáni kőzetből 
szakadt darab, mely olyféle oszlopos elválást mu
tat úgy hosz-irányban mint ízületben, mint a ba
zalt vagy olykor egyéb vulkáni kőzet is, az osz
lop négyoldalú, kissé trapéz alakú lévén, mi a ba
zaltnál gyakori. A kérdéses meteorit egy vulkáni 
kőzet oszlopának nem töredéke, hanem ízülete s 
épen úgy, mint a bazalt izeinél, megvan a felső la
pon a homorúság, meg az alsón a domborúság. 
Két oldallapja nem róna, hanem egyenetlenségek 
vannak azokon, melyek kagylós törésre emlékez
tetnek. A harmadikon valamely hasadék-töltelék 
van mintegy 2" vastagságban, végre a negyedi
ken dendritféle rajz, valóságos tájkép-alakban. 
Ezen vulkáni kőzet közelében szerves anyag, va
lószínűleg valamely széntelep lehetett, s abból 
egy rész hozzá lévén tapadva szintén hozzánk ér
kezett.

Nem mondom, hogy igy van, mert ahhoz a 
tárgy megtekintése vagy bővebb leírás kellene; 
de körülbelül ezt képzeli az ember a leírás után, 
ha magának oly képet akar készíteni, mely eddi
gi ismereteinkhez csatlakozik. Azt megítélni, va
ló-e e kép: a tanulmánynak nyomról nyomra kell 
ellenőriznie s vagy megerősítenie vagy módositnia 
sőt elvetnie.

Legelőször is hiányzik a kő főtömegének úgy 
ásványtani, mint geológiai, mint vegytani megis-

') Természettudományi Társulat Közlöny«,, II* 
kötet. 1861.

2*
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mertetése. Négy hónapig tanulmányozták e tár- | 
gyat, s a fő köröl, legalább az eddigi megismerte
tésben, semmi sincs mondva. Ha a tanulmány ered
ménye azt mutatja, hogy e kő vulkáni természe
tű, úgy az általam vázolt kép első része nines meg
ingatva. Ellenben ha nem vulkáni, akkor igenis 
meg van ingatva, mert oly kövek, minőket rende
sen használunk építéshez, koczka alakban, homo
rú s domború ellenlapokkal nem szoktak előjönni. 
A bazaltnál e szabályosság oly feltűnő, hogy ha 
annak ezen szabályosságával szakismeretileg nem 
vagyunk megbarátkozva, elhinni is nehéz, hogy 
nem mesterségesen van faragva. A bazalt oszlo
pok közt vannak 3, 4, 5, 6, egész hét oldaluak; 
az oszlopok sokszor ízekre oszlanak, s egy íznél 
az elvált darab felső része homorú, az alsó dom
ború.

Ha tehát csak ezt az egy tulajdonságot em
lítette volt dr. Hopkins, hogy a kérdéses kő nem 
vulkán eredetű, a szakemberre nézve egy lénye
ges pontnak felelt volna meg.

Másodszor: a mi a két oldallap felületi ido
mát illeti, itt az dönt, hogy mélyen vagy sekélyen 
kagylós-e, a bazalt oszlopoknál olyféle egyenet
lenségek, melyeket sekélyen kagylósnak mond
hatni, nem hiányoznak, tehát itt is élesebben kel
lene kifejezni s ásványtani pontossággal jelezni a 
kagylós felület közelebbi minőségét.

Harmadszor: a mi köragasznak mondatik, 
még pedig olyannak, minőt a mi mérnökeink 
megközelítőleg sem bírnak készíteni, elemezve 
van, s épen ez elemzés nyomán állíthatni, hogy 
az a mi mérnökeink s építészeink által készített 
s nagyban használt kőragaszaink egyikével sem 
állítható párhuzamba, mert ezek ha kovasav tar
talmúak, egyszersmind viztartalmuak is, holott 
abban az elemzés ezt nem mutatja ki. Az vala
mely földpát, mészkő meg finom kovarcz homok 
keveréke is lehet, mely a vulkáni kőzet valamely 
hasadékát tölti ki s tán beszüremlett kovasav, 
mint kötszer által szilárdan tartatik össze. Itt is
mét az dönt, hogy miből áll a főtömeg, kovasav 
tartalmú-e vagy nem ? — Ha vulkáni természetű, 
ugv ezen magyarázat nincs még megdöntve, ha 
nem, — akkor igen is meg van döntve.

Negyedszer: a rajz, mint fő pontja dr. Hop
kins értekezésének, vajon nem dendrit-e, hasonlit-e 
azon szép rajzokhoz, melyek kövek sima tábláin 
olykor láthatók márgákon, kovarcz on s egyéb kő
zeteken, s a melyeken sok a valószínűség, de sem
mi az igazság, nem azok lévén, a minek az ember 
első pillanatban tarthatná. Néha távol várat vél 
látni az ember, bástyákkal, tornyokkal, házakkal; 
máskor egyes növényt, növénycsoportot vagy 
egész tájképet vél felrajzolva.

Nem akarom azt állítani, hogy a dr. Hop
kins közölte rajz ide tartozik, de a dr. részéről an
nak kellett volna a kiindulási pontnak lenni, hogy 
ezen tájkép nem azon tájképek kategóriájába tar
tozik, melyeket kőzetek sima felületén ismerünk.

S viszont ennek bezizonyitására a vegyelemzést 
kellett volna igénybe venni. Bármily parányi 
mennyiség elegendő lett volna minőlegcs vegy- 
bontásra, s csak azt kellett volna kimutatni, hogy 
azon festék anyaga az-e vagy nem az-e, mint a 
mely dendriteket szokott a természetben képezni. 
Az alakokra átmenni s a magyarázatba bocsát
kozni a nélkül, hogy ezen a hídon haladnánk ke
resztül, mindenesetre elhamarkodás, pedig az In- 
dependance czikkéböl, mely a leiró részt szóról 
szóra közli az eredeti szerint, ez iránt szintén nem 
kapunk felvilágosítást.

Mindezeknél fogva azt, a mit mint tényt, 
vagy vegyészi vizsgálatot közöl dr. Hopkins, va
lónak s igen becsesnek tartom : de a vizsgálás 
még nem elegendő, olyanoknak kell azt folytat- 
niok, kik a meteoritek tudományában jártasak, 
kiknek az ásvány- és földtanban alapos ismere
tük van, mert e részről úgy dr. Hopkins, mint tár
sai legkevesebbé sem látszanak szakembereknek ; 
hogy aztán egy elszigetelt, s a nagyobb tudomá
nyos központoktól távol eső, specialistákban és 
segédforrásokban szűkölködő helyek az elégtelen 
alapra oly valamit építettek, mit, az itt ott reápa- 
zarlott tudós máz daczára is, mesénél egyébnek 
nem mondhatni, könnyen kimagyarázható.“

A HIRDETÉSEK MŰVÉSZETÉNEK 
ELMÉLETE.

A hirdetések, felszólítások és figyelmezte
tések történeti tanulmányozásától nem lehet min
den szorgalmat és Ízlést megtagadni, s különösen 
az angolok azok, kik — hihetőleg a hirdetés rend
szerének hazájukban nagy mérvű kifejlettségétől 
buzdíttatva —- e kutatásokra különös előszeretet
tel adták magokat. Most meg épen egy könyv 
jelent meg a hirdetés elméletéről. A londoni Adel- 
phi-szinház igazgatója, Smith Vilmos, nem rég 
adta ki ily czimü munkáját: „Advertise. How? 
When? Where?“ (Hogy, mikor és hol keli hir
detni?) — s meg kell vallani, hogy a hű-hó ez 
aesthetikájának, a hosszas tanulmányozás és sok
oldalú tapasztalás e gyümölcsének is meg van a 
maga érdeke. Mr. Smith nagyon jól érti mes
terségét, s mikor felszabadulási remekét meg
csinálta : az igazán remek volt. Mert tudni kell, 
hogy „A holt sz ív “ czimü drámát irt, s talán mi 
vei nem igen bízott költői leleményességében : 
czélszerünel? tartotta azt egy nagyszerű hű-hóval 
pótolni ki. Óriási kitartással — mely igazán rit
kítja párját — a szó teljes értelmében a közönség 
re ráerőszakolta „A holt szivet.“ Tiz millió gum- 
mi-jegyet szórt szét a világban, s akárhova könyö
költ az ember, a Holt szív hirdetése már ott akadt 
kabátja ujján; hat millió szinlap, falragasz, fa-
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metszvényes hirdetés hordá homlokán a Holt szi- | 
vet; akár hova pillantott az ember, a legmaga
sabb házak eszterhéjától le a járdáig, minden 
utczasarkon, minden nyilvános helyen, minden 
egyfogatúban, bérkocsiban, sőt a fidibuszon is, 
mit az Adelphi-szinház a vendéglősöknek ingyen 
szolgáltatott: ott pompázott a — Holt szív . Sok
nak kabátjára, kalapjára ragasztottak egy-egy 
gummi-jegyet s a tulajdonosnak sejtelme sem 
volt, hogy ő most élő hirdetmény-táblául szolgál; 
vasúti vonatok, a windsori kastély, törvényszéki 
épületek, ét- és váró-termek, gőzhajók, üvegek, 
poharak, a londoni és vidéki kocsmai mértékek 
— egy szóval minden, a mi csak a föld kereksé
gén létezik, titokzatos ütőn e könnyen ragadó 
ezédulákkal lön felékesítve, sőt még Uj-Yorkban 
is azokkal voltak a házajtók ki és beraggatva.
A Holt szív  ezereket és milliókat üldözött kisér
tet módjára éjjel-nappal, melytől menekülni nem 
lehetett — mig a szegény elkényszeredett embe
riség a színházba nem ment s miszter Smith drá
máján többé-kevésfcbc nem épült.

Szerző tehát — ha nem csalódunk — töké
letesen jogosítva érezheti magát — ad causam — 
midőn most a hirdetés elméletét adja ki. Azon 
állításból indul ki, hogy — a mi tökéletesen hi
hetetlennek látszik —- a hirdetések tudománya 
Angliában még gyerekczipöit sem rúgta le, és, 
hogy a gyakorlatra nézve — úgy a mint most 
közhasználatban van — ámbár colossalis, de még 
is csak csupa empiricus kontárkodás. Mr. Smith 
a hirdetmény-irodalom kezdeményezőinek és ter
jesztőinek nem is a vállalkozó szellem és erély 
hiányát veti szemökre, hanem főként a rendszer 
és tanulmány hiányát. A mikor-ra nézve azt mond
ja, hogy még ma is borsódzik a háta, mikor eszé
be jut a Times egy hirdetménye, melyben valaki 
a legesikorgóbb tél közepén egy „Kiváltságosán 
szabadalmazott viz-szürö-gépet ajánlott, mint igen 
kedves és időszerű karácsonyi és uj-évi ajándé
kot.“ Milyen borzasztó benyomást kellett — 
mondja Smith — e hirdetésnek minden olvasóra 
gyakorolnia, mig a forró évszakban hihetöen üdi- 
tőleg hat vala s következőleg sokkal több ered
ménye is lesz vala. Azt mondja tehát, hogy min
den hirdetés végczélja abban áll, hogy az olvasó 
kedélyére kellemes benyomást gyakoroljon, ne
vezetesen : hogy a tartalom és külforma olyan 
művészi öszhangban álljanak egymással, mely az 
olvasónak alkalmat ne szolgáltasson a képzeletet 
szétromboló reflexiókra vagy zavaró képzelem 
játékokra. Az olvasót meg kell lepni, elbájolni, 
figyelmét lebilincselni, hogy ideje se maradjon a 
gondolkodásra, megfontolásra.

A mi a hol-1 illeti, ez csak pár észrevételből 
is kiviláglik. London előkelőbb városrészeiben 
egy olyan falragaszt tűzni ki, a melyen „egy ör- 
döngösen jó ebéd egy hatosért“ hirdettetik, ter
mészetesen oly eredménytelen lenne, mint ha a 
külvárosokban strassburgi ludmáj-pástétomokat |

ajánlgatna az ember. A exeterhalli kegyes „Re- 
cord“-ban az olasz opera programmja nevetséges 
volna, — s a „Bell’s life“ — (olyan Növilág-féle) 
hasábjain hiába hirdetnék az oxfordi püspök pre- 
dikáczióit. De mivel, ennek daczára, efféle balfo
gások a hirdetők tudománytalansága következté
ben gyakran fordulnak elő: Mr. Smith egy falra- 
gasz-inspector felállítását indítványozza, ki a fő
várost minden irányban bekóborolja s minden fal, 
szeglet, szobor kellő felhasználásáról gondos
kodjék.

A hogy-ra nézve szerző két fő szabályt állít 
fel. Minden hirdetésnek — tökéletessége daczára 
— lehető rövidnek kell lennie, mert senki sem 
olvassa örömmel a hosszú litániákat ennek vagy 
annak értékéről, hatásáról stb.; frappiroznia kell, 
mert minden, mi a szemet elvakitja, rendkívüli 
vonzerővel bir. Mr. Smith minden üzletágnál a 
rövid, egyszerű és frappáns hirdetésmodort ajánl
ja ; igy például a gyümölcsárusnak azt a tanácsot 
adja, hogy mikor a baraczkok színesedni kezde
nek, nevének kezdő betűit vagy üzlet-jegyét gum- 
mis vizzel Írja a gyümölcs napfelőli oldalára, mert 
az írás helye zölden marad, és igy a gyümölcs 
maga fogja termesztőjének dicsőségét hirdetni. 
A szabók mellény és nadrág alakú, a halárusok 
rák és potyka alakú jegyeket használjanak — és 
igy tovább.

De nincs-e túlbecsülve a hirdetések határa? 
Kifizeti e magát igazán az a húsz millió forint, 
melyet Anglia évenként hirdetésekre kiad? Mr, 
Smith azt mondja, hogy ki. O azt tartja, hogy 
annyi olyan ember van a világon, kik nem tud
nak vagy nem akarnak önálloLg ítélni, hogy az 
embernek csak elég sokszor kell valamit állitni, 
hogy a végén az emberek is tökéletesen meg le
gyenek felőle győződve. Mert hát most éljük a 
hirdetések korát s „ csak mindent hirdetni“ ez a 
Mr. Smith őszinte meggyőződése!!

—sz. —a.

Ristori a lefolyt hó második felében Lon
donban játszott a „Her Majesty“ (őfelsége) nevet 
viselő színházban. Első föllépte 15-kén hétfőn, 
második és harmadik a rákövetkező pénteken és 
hétfőn történt. Mindjárt első vendégjátékáról, „Me- 
deá“-ról megjegyzék az angol lapok, hogy geniu- 
sa érettebbnek látszik, mint első londoni fellépte
kor (mi Pesten történt vendégjátékai után volt). 
19-kén „Erzsébet királynő“, 22-kén „Stuart Má
ria“ tragédiákban játszta a főszerepet, — egyik
ben a zsarnoknöt, másikban áldozatját személye
sítvén, — s mindkettőt mesterileg. A közönséget 
egyenlően megragadta a kivitel erélye s a stil ne
mes classicitása. A kifejezés hatalma s a szenve- 

' dély ereje mellett több játékában a nyugodt inten- 
| siv erő s az egyes részek árnyalásában a finom-
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ság, mint korábban volt. Az angol kritika tanulói 
tisztelettel hajol meg a művészi fennség előtt. A 
művésznő meghaladta azon kort, midőn inkább 
csupán közvetlenségével hatott,—jelenleg a lelki 
erők felső magasán* s a művészi fejlés teljes dél
pontján áll. ■— Dicsérik a társaságában működő 
Glech kisasszonyt és Glech urat, tik  jeles művé
szek, s nagyon emelik az előadás érdekességét.

V E G Y E S .

— A magyar akadémiának közelebbi szer
dán — juí 1. — rendkívüli összes ülése volt, ez 
lévén a határidő, melyen a Hölgyek-dijából kitű
zött jutalmakra beérkezendett pályaművek iránt 
a titoknok jelentést vala teendő. Az idei pályá
zatra három feladat lévén kitűzve, kettőre most 
sem jött pályamunka, mint tavaly sem. E kettő 
az „újabb nevezetes utazók története“ a históriai 
— és a „felfedezések története“ a természettudo
mányi osztályból. Valóban csoda, hogy ez arány
lag könnyű és kellemes munkára senki sem vál
lalkozik. Az akadémiában kérdés tétetett; nem 
volna-e jobb az ily népszerű könyveket nem pályá
zás, hanem megbízás utján állitni elő; s az illető 
bizottmány utasittatott, hogy arra nézve, mi történ
jék ezután a pályázatokkal, javaslatot készítsen. 
—A harmadik feladványra „Görögország története 
Nagy Sándorig“ két pályamű érkezett, s az ülés 
ezeket a történettudományi osztályhoz útasitá, bí
rálók kinevezése végett. — Az akadémia csupán 
e pályázati ügyben tartván mostani ülését, más 
tárgyat nem vett elő, kivévén a m. k. helytartó ta
nácsnak egy leiratát, a Fekésházy alapítványból 
vásárlandó könyvek dolgában, miszerint az aka
démia által fölterjesztett könyvjegyzéket oly mó
dosítással hagyja helybe, hogy Bajza „Világtörté
nete“ és Horváth Mihály „Magyarok történelme“ 
helyett, Czuczor „Washingtonja“, Szabó István 
„Iliásza“, Zsebük „Aeneise“ s Czuczor „Corneli
us Neposa“ vétessék meg.

— Kisfaludy-társaság. A Kisfaludy-társaság 
jun. 25-én tartott havi ülésében uj alapítókul je
lentettek be Csapó Kálmán s ifj. Csapó Vilmos 
urak. A könyvtárt Bálinth Gyula ur Tassonak 
általa fordított „Megszabadított Jeruzsálembe dísz
példányával, a magyar izraelita-egylet pedig év
könyvével gyarapította. Ez alapítványokért s ado
mányokért a társaság köszönetét nyilvánítja. Ca- 
moens Luziádájából, fordítva Greguss Gyula ur 
által, az első hét ének bírálat alá bocsáttatott. 
Hátra van még három. A Gyulai Pál tag által 
szerkesztett fölszólitást a magyar népdalok, me
sék s közmondások gyűjtése iránt a társaság el
fogadta s legközelebb közrebocsátja. Ugyancsak 
Gyulai Pál mutatványokat olvasott fel saját, Arany

László és Szabó Károly urak népköltészeti gyűj
teményéből. Pesten, jun 26. 1852. ,

Greguss Ágost titkár.
/

* Greguss Ágost, Pompéri János és Ferencz 
József felett a napokban hirdettetett ki a katonai 
törvényszék Ítélete, egy az „Ország“ban megje
lent közlemény miatt. Greguss mint szerkesztő 
eredetileg 6 heti fogságra, Pompéri mint kiadó 4 
héti fogságra s 250 ft biztosíték elvesztésére Ítéltet
tek, mely ítélet fele időre szállíttatott le Neuwirth 
tbk. ur által s a 250 ft pénz birságra. Ferencz Jó
zsef, a közlemény Írója, fölmentetett. Pompéri, -— 
hallomás szerint — jövő pénteken megkezdi fog
ságát.

* Ormós Zsigmond hg. Eszterházy Pál nagy 
szerű bécsi képtárának — mely a hg. nemes ado
mányából, az akad. palotája elkészültével, méltó 
helyére, fővárosunkba fog költözni — részletes 
leírását készité el. E mütörténelmi leirás, mint 
mondják igen érdekes s a herczeg saját költségén 
fogja kiadni. Különben — erről jut eszünkbe — 
az akad. palotája is szépen halad, már az első 
emelet egészen megvan s télire tán az egész épület 
fedél alá fog jőni.

* A „Szózat“ szövegére gr. Festetics Leo 
uj hymnusszerü dallamot irt, s szerzeményét meg
küldte a m. akadémia könyvtárának.

* A pesti müegylet 117-ik kiállítása m. h. 
24-ikén nyílott meg 71 festménynyel, melyeket 
Orlai Petries Soma, Kovács Mihály, Garai Kamil
la, Markó Ferencz, Csillag Lajos és Dujc Zsig. 
mond hazai — s több berlini, düsseldorfi, mün
cheni, bécsi, prágai és velenczei művész festett.

* A magyar zene-irodalomban jó névvel bí
ró Fáy Antal négy felvonásos vig dalművet szer
zett, a szöveget is maga irta hozzá. A zenei rész 
zongorára készült, s most kezdik hangszerelni 
egész zenekarra.

* Hamvai-Voggenhuber Vilma a boroszlói 
színháztól is kapott meghívást, évenkénti 4000 
tallérra és 2 havi szabadság időre.

* A n. muzeum régiségtárában két uj ter
met nyitottak meg.

* A „Wien. Zeitg.“ szerint ő császári kirá
lyi felsége legkegyelmesebben megengedni mél- 
tóztatott, hogy hazánkfia, Zichy Mihály, az orosz 
czár udvari festője, az orosz czártól kapott Sza- 
niszló-rend másodosztályú érdeinkeresztjét visel
hesse.

* A magyar képző-művészeti társulat ma 
reggel 9 órakor az akadémia úri utczai termében 
közgyüiést tart, melynek — többek közt — a tár
sulati hivatalnokok megválasztása is tárgya leend.

* Reményit Genuában mulatásakor az a 
megtiszteltetés érte, hogy a polgármester magához 
hivatván őt, megengedte, hogy Paganini szülő vá
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rosának hagyományozott hegedűjét a négyszere
sen lepecsételt üveg harang alól kivegye és ke
zébe foghassa. E kitüntetésben Reményi első ré
szesült.

* A szobránczi fürdő vendégei, a „Felvidék“ 
szerint hangversenyt szándékoznak rendezni.

* Párisban már is nagyszerű előkészületek 
történnek az állandó világkiállítás jövő aug. 15-én 
történendő ünnepélyes megnyitására. A teljesen 
szilárd alapokra és anyagokból készült épület 
nagyszerűség és kényelem tekintetében, minden 
eddigi kiállítási épületet felülmúl — mint a kül
földi lapok írják.

* A londoni franczia követségi palotában 
nagy bazart állítanak fel, melynek jövedelme az 
ottani „Société Frangaise deSecours“ czimü jóté
kony egylet javára lesz fordítandó. A császár és 
császárné a sévresi porczellán gyár remek müvei
ből küldtek a bazarba, s az eladásokat franczia 
és angol előkelő (hihetőleg szép) hölgyek fogják 
eszközölni.

* A párisi drámaírók egylete, Legouvé aka
démiai tag indítványára, kölcsön-pénztár felállítá
sát határozta el franczia írók számára. A kölcsön
pénztár részint önkéntes adományokból, részint 
csekély kamatra fölvett összegekből állana, mely
ből fiatal, tehetséges, szorgalmas irók előlegeket 
nyernének, mig tehetségük gyümölcsözővé váland. 
Legouvé indítványa szerint az alaptőke 100000 
frank leend, mely összegnek egy tizedét ő maga 
ajánlá meg.

* Az opera comiqueben a jövő téli-idényre, 
a többek közt, Dávid Felicián (kit Lalla Rookh- 
ból mi is előnyösen ismerünk) „Hermina“ czimü 
operájára készülnek. Ugyan e szerző „Puszta“ 
czimü dalműve is nagy tetszésben részesül.

* New-Yorkban a nagy hírlapok nyomásá
nál aj szerkezetű könyvsajtót használnak, mely
ben a betűk egy forgó hengerre vannak alkalmaz
va. Négy ily hengerrel, ügyes munkások, egy óra 
alatt tízezer lapot képesek nyomni. A gép feltalá
lója Hoe M.

* Alkalmunk volt egy külföldi, nevezetes 
férfiak és nők látogatójegy alakú photograph 
arczképeiből összeállított gyűjtemény jegyzékét 
látni, 8 szinte félünk kimondani, hogy a 700 arcz- 
képből álló gyűjteményben magyar csak 5 — a 
legjobb esetben 6 -— van. Ezek Dr. Balassa, Ma
darász Győző, Arany János, Petőfi Sándor, Pé- 
terffy József (a költők között) és Bulyovszkyné.

* Recht Eliza, pesti születésű énekesnőt a 
moszkvai udvari operaházhoz 5000 ezüst rubel 
évi fizetéssel és 3 hónapi szabadságidővel, jul. 1- 
jétöl kezdve szerződtették.

* Brüsselben e napokban jelent meg Hugo 
Victornak rég emlegetett életrajza, két vastag kö
tetben. A mű czime: „Victor Hugo, raconté par un 
témoin de sa vieu— és szerzője — a mi nyilvános 
titok — a költő neje,

* Weimarban aug. 17- 19 én „Deutsche 
Künstlerfest“-et tartanak, melyre az uralkodó her- 
czeg az előkészületeket már nagy mértékben té
teti. Az ünnepély egyik mozzanatát a Wartburg
ra való kirándulás fogja képezni.

* A lapok, ugylátszik, nem csak minálunk 
szenderülnek jobblétre. íme Londonban egyszer
re 3 hetilap szűnik meg; a „Parthenon“, „Litera
ry Gazette“ és „The literary budget“— egy kis 
vigasztalás a magyar szerkesztőknek.

* Neumann A. a váczi agg rabbi, a „P. L1.“
szerént, közelebb indult el egész családostul Jeru
zsálembe -------meghalni. Ugyanis az igaz izrae
liták legfőbb vágya csak az, hogy Jeruzsálem szent 
földében alhassák végső álmukat. E vágya betöl
tésére indult a derék rabbi.

* Gounoud — „Faust“ szerzője — megint 
egy uj operát irt. Czime: „Mireille“, s a Theatre 
Lyriqueban fogják előadni.

* A párisi Palais de Undustrieben kiállított 
arczképek közt Horovicz kassai hazánk fiának 
kiállított arczképei nagy figyelmet ébresztőnek.

* Meyerbeer „Profétá“-ja még Algírban is 
színre került s nagy hatást csinált.

* Batthyány Emma grófnő agyőri „ének és 
zeneegylet“ javára 100 ftot ajándékozott.

* B, Appraxin Julia tudatja a közönséggel, 
hogy a „Budai lapok “-at egyidőre megszünteti, 
de valamikor saját maga fogja a szerkesztést át
venni a mostani szerkesztőtől, mint a kinek elvei 
épen nem egyeznek az övével.

* Ligetinek a képzőművészeti társulat kiál
lításán látható s a Sahara pusztát ábrázoló re
mek festvényét gróf Széchenyi Béla vette meg. 
A kép a londoni világtárlaton is ki volt állítva, s 
a kiállított magyar festészek müvei közt egyike 
volt a legkitűnőbbeknek.

* Treumann a bécsi Oarl-szinházat bérelte 
ki 15 évre, 28000 ft évi haszonbérért. Előadásait 
aug. 15-kén kezdi meg; a színészek addig fele-fi- 
zetést húznak csak.

Igazítás. Múlt számunkban, aszinbirálat vé
gén javitnoki buzgalomból e következő hiba csú
szott be : de ha én tudok az akadémiában és Kis
faludy társaságban' egy teremben ülni és kezet szo
rítani azokkal, kik tulbuzgalmukban kritikáimért 
majdnem hazaárulónak kiáltottak k i: igy olvasandó : 
de ha velem tudnak az akadémiában és Kisfaludy- 
társaságban egy teremben ülni és kezet szorítani 
azok stb.

— Sárospatakon az idei vizsgálatok folyó 
hó 12-én ünnepélyesen megnyittatván, folyó hó 
18-áig tartanak. A magánvizsgák ideje 20-kára 
van határozva.

— A Magyar Sajtó e félévben megkisebbe
dett, hanem ez nem válik kisebbségére. Mig oly 
nagy volt, nem látott az egész magyar irodalom
ban oly üldözni való botrányt, mint épen a mi sze
gény Koszorúnk. Isten bocsássa meg neki!
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ÜJ KÖNYVEK. *)

EGYETLEN KÖNYCSEP. Regény. Irtab . Podmaniczky 
Frigyes. I. köt. Pest (Lauffer). 12r. 250 1. Ara a 
második kötettel együtt 2 frt.

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE. Szalay László által. 
Második kiadás. II. kötet. Pest (Lauffer). N8r. XII 
és 636 1. Ára 4 frt 20 kr.

STUART MÁRIA. Irta Mignet M. Forditotta Berzeviczy 
Edmund. 2 kötet. Pest (Ráth). 8r. 186 és 204 1. Ára 
2 frt.

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE. Gymnasiumi kézi
könyvül irta Batizfalvi István. I. kötet. Magyaror
szág története az Árpád- és vegyes házakból szár

azott királyok alatt. Pest (Osterlamm). 8r. 351 1. 
ra 1 frt 40 kr.

NYÍLT l e v e l e z é s .
K ~ y  tanár úrnak. Brassó. Valóban sokáig nem tud

tam, micsoda kéziratot keres ön nálam, mert nem 
találtam sehol. Oly csomagba került, hol nem volt 
helye, s onnan csak most jött napfényre. Köszönöm 
a figyelmet; de a mi a forditást illeti, abban illeté- 
kesb biró más mint én, s magyarul tudó német mint 
magyar. Német nyelvérzék kell ahhoz. Vissza
küldöm.

G. 1. árnak. A V—ty költeményt úgy is bajos adni a 
mint először Írva volt, s kritikai észrevételünk is 
van rá. A másik természetesen jőni fog.

E —G. urnák. A versekben van eszme s itt-ott ügyes 
fordulat, de a magyarság átalában még nem elegen
dő arra, hogy rajta verset lehessen Írni.

Üres ez a világ. A vers sincs egészen tele. Legalább uj 
kevés van benne.

Or. N. J. . . urnák. Meg fog jelenni. Hogy mingy árt 
nem lehet, oka : mert nem czélszerü ily kis lapot 
egyféle tárgygyal nagyon elfoglalni. Azonban a sa
játot is szivesen vennők.

Badara, névtelennek. Hogy ily soká kerül a sor, oka 
nem csak a nyílt levél iró, hanem a kicsiny hely, 
melylyel rendelkezik. Sokszor egy megirt nyílt le
vél hetekig elhever, el is avul, mert nincs tér. A mi 
a kérdést illeti: én is u^y tudom, hogy a Midsum- 
mernight Sz. Iván éjjelet jelenti.

S. K. urnák, Bénye. Ha a sor rákerül. Individualitást 
nem lelek én azokban, de máskép elég jól zeng.

A testvérek átka. A történet tragikuma csak el van 
mondva, nincs feldolgozva költőileg. Mást inkább.

A  Bálványozóban van eszme, de nincs elég jól elmond
va. A másik üres.

Testvérkönnyek. Tisztelni való érzés, — de nem ta
lálta meg költői kifejezését.

Az elhagyott. Nehézkes.
B. un.uk  Pécsbe. Szerafin, úgy emlékszem, megjött és 

most a szerkesztőség egy tagjánál van olvasás vé
gett. Ugyan ez áll még nehány mások beszélyeiről, 
melyekről a nyílt posta még nem szólt.

A inetaphysikai vázlat nem lapunkba való. Nem a 
tárgy, hanem az előadás miatt. Visszavehető.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük,
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

K—nyí L. urnák. Az újabb küldeményből fogunk köz 
leni.

Sz. F. urnák. Példány nem ment, nem is mehet addig, 
mig tisztában nem leszünk, mennyi olyat bir meg 
az uj előfizetés.

A. B. urnák, Sz. f. A reclamált számot kétszer megkül- 
döttük Cs. B. név alatt, mert igy volt előfizetve 
múltkor. Junius még múlt félév.

Sidó Ferencz ur kérdésére : még nem.
A sz—di önképzö kör apr.—-jun. előfizetése megjött, 

s a lap is járt azt hiszszük, legalább nem recla 
málták. &

Sz. ..  betű alatt, helyben. Megkaptuk mi azt a verset 
mind a kétszer, de több mint költői inconsequentiá- 
kat látunk benne. Igazítni rajta nem lehet.

Corvin anyja. Oly párbeszédes ballada akar lenni, 
hogy az ember összetéveszti a szólókat. De ha nem 
tévesztené is ; a párbeszéd még csak semmi.

G—cu urnák. Ha rákerül a sor, már csak speciál nem
zeti színezetéért is adni fogjuk.

Annak a kit illet. Határozottabb önállást szeretnék 
látni. Az elsőt talán. De ez nem azt teszi, hogy bi
zonyosan.

Egy távozó. ►. Szintén nem látunk határozott önállás 
jeleit. Ez még csak emlékezés. Talán mással kez
denék itt.

Kétség között. Oda tettük, honnan elő is vehetjük. Jó 
annyira, hogy nem ront.

Undine közölhető — egyéb feltétel nélkül. Az eredeti, 
mind conceptiójában gyenge, mind kivált az által 
visszatetsző, hogy nemesise a honszeretet ellen for
dul, a családi érzés érdekében. Tanulmányozza az 
idegen példányokat, melyekből olykor szivesen 
veszünk. Kivált a spanyolokat nálunk kevesen is
merik.

Két nővér. Közölhető. Ha egykissé a rajz correctebb 
lesz, sok jót várunk. Semmi affectatio, s ez ió ös
vény.

Nap és éj. Hozzád lebben. Közölhetők. De ez nem 
azt teszi, hogy „minél elébb.“

Hafiza s a másik. Eltettük. Egészen más hang már ez, 
mint a melyet a Figyelő megrótt.

Az éji ör. Figyelmet érdemel. Sorát várja.
Lévára. Az alkalmi költeményben van eszme, de némi 

költőietlen nehézkesség is. Adhatjuk, de jobb sze
retnék nem adni.

A két hun monda. Stilaris igazitássat s egy helyre
igazító jegyzéssel adható lesz.

Szép iíju király. Formajátéka sajátságos. Elövesz- 
szük. Ágid nem oly tiszta.

Lamartine-hoz a beküldött fordítás nem igen méltó. 
Több gyakorlás kell még a tömöttet tömötten s a 
könnyüt könnyen adni vissza.

A szabadban. Megjelenhet.

T A R T A L O M .
Az ember eredete. Brassai. — Arany lakadalmon. 

Tompa M. — Flóris diák. Fáy A. — Búcsú-pohár. Szász 
K. — Kántorné. Szigligeti. — Finn népmesék. I. A be
szélő fényük. K. G. — Túlvilági kép. — A hirdetések 
művészetének elmélete.—sz. —a. — Ristori. — Vegyes 
— Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad könyvnyomdásznál.



KÖSZÖRŰ.
M e g je le n ik  hetenkint 

vasárnap.
S z e r k e s z tő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-uteza sarkán, 11. sz.

SZÉPIRODALMI
S Á T A L A N O S  MŰ V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

HETILAP.

E lő f iz e t é s ;  egész évre 
12 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emich 
Gusztáv kiadó - hivatala,: 

Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK FÉLÉV. JULIUS 12. 1863. 2. SZÁM,

A Z  E M B E R  E R E D E T E .

(Vége.)

És még ez sem elég. Láttuk a feljeb- 
biekből, bogy a korábbi időszakokbeli ne
mek kivesznek, s mások, újak, állanak he- 
lyökbe. Ha hát az ember apliocen időszak
beli ma már kiveszett állatokkal: a ma- 
muthtal, barlangi medvével, hyaenával egy
korú volt, utána későbbi állatok keletkez
hettek s az ember néfn koronája a terem
tésnek.

De ez mind csak „ha“, veti méltán el
lenem a k. o. s kivánja, hogy mondjam 
meg egyenesen, lelték-e nyomát az emberi 
nemnek a legutolsó időszak előtti képle
tekben ?

Hm! könnyű kivánni s kérdezni; de 
bajos ám felelni reá. Legjobb lesz, ha elei
be állítom az adatokat s aztán feleljen meg 
magának belőlök az olvasó, arra az oldal
ra, a merre szive vonja. Mert biz’ az ügy 
nem oly tiszta, hogy felelősséget merjek 
vállalni érette.

A barlangi hyaena és medve onnan 
vették a nevöket, hogy csontjaikat legna
gyobb rakással barlangokban lelik. Erről 
ugyan korukat még meghatározni nem le
hetne; de lelték már oly sziklanemekben 
békövesedve is , melyek a mostani idősza
kiaknál régiebbek. S minthogy az a faj ma 
egyikből sem létez, mindent összevéve a 
pliocen-időszakbelieknél*) újabbaknak nem

*) Határozottabban a pliocen időszak utolsó al- 
szakát kellene mondanunk, melyet „Post-Pliocen“, vagy 
mások szokása szerint „Diluvium“ névvel jelel a geo
lógiai müszótár. A mai időszakot és alakitványait egy
szóval „Alluvium“nak bivják.

tartják. Megjegyezzük, hogy ily medve - stb. 
csontos barlangok hazánkban is léteznek ; 
jelesen egy afféle maradványokban leggaz
dagabb Biharmegyében.

Ilyes barlangokban leltek ember cson
tokat kövesülve szintúgy mint a medvééit, 
hyaenaéit, ős elephantéit és rhinoceroséit, 
melyek közé keveredve hevertek a barlan
gok fenekére gyűlt veres iszapban. Lüttich 
vidékén Dr. Schmerling több hasonló ma
radványok közt egy egész kaponyát is ta
lált, mely az európai vagy kaukázusi em
ber válfajához üt a legtökélyesben. A be
cses és fontos maradványt a líittichi egye
tem múzeumában tartják, 1833 óta. De a 
geológiai ereklye még akkor nem birt hí
vőket szerezni a 30 — 100 ezer éves emberi 
nemnek.

A világ azonban haladt, a tudomány 
hintette a magvait — meglehetős elegyest 
— és 24 év múlva hasonlós lelemények 
fogékonyabb elméket kisérthettek meg a 
„dihiviumi“ ember eszméje méltánylására. 
1857-ben ugyanis Düsseldorf vidékén 
egy barlangban egész csontvázat találtak, 
melyet a Bonnban azon évben tartott tu
dós gyűlésen a szakértők emberi marad
ványnak ismertek el. Csak a vala a bök
kenő, hogy a kaponyája inkább hasonlít 
egy majoméhoz mint emberéhez. No de 
ha a diagnosis megvan, az efféle bökkenők
re nem sokat hajt a magában bízó tudo
mány. „Lehetett valami középső fajta az 
ember és majom közt,“ e lön az egyik hy-
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pothesis. „Valami nagyon, rendkívül buta, 
állati ember lehetett,“ igy magyarázá egy 
más vélemény. Az, hogy vajon a lelt ka- 
ponya épen az együtt vagy egy helyen 
lelt csontokhoz tartozott-é ? — jegyezzük 
meg, hogy a csontváz apróbb részei nem 
kerültek elé, — az a kérdés, mondom, máig 
se jutott egy tudósnak is eszébe.

A dr. Schmerliugféle kaponyát, leld 
helyéről, „Engisi kaponyának“, a Düssel
dorf vidékit „Neander völgyinek“ nevezik 
rövid jeleléssel az idevágó munkák és ér
tekezések. Ezekhez járul a „Denise “i ása- 
dék ember; t. i. bizonyos kaponya és más 
csontrészek, melyeket Le Puy-en-Velay 
városa vidékén közép Francziaországban 
egy a históriai idők előtt kialutt vulkán 
hányadékaiban leltek. Csakhogy ehhez két
ség fér s vannak Tamások kik ezt a ma
radványt egy Le Puy-beli újkori Prome
theus gyártmányának tartják, aki felhasz
nálván a divatos eszméket, nem mint ama 
hajdani Prometheus, máját rágó keselyűt, 
hanem kész pénzt kapott készitményiért. 
Megemlítjük még a „Natchezi ásadék cson
tokat“ is, melyet a Mississippi deltájában, 
közel Uj-Orleanshoz kaptak volna négy 
rendbeli cziprusfa-erdő alatt. Ezt ugyan 
maga Lyell sem tartja győző példának, 
hanem alkalmat vesz róla a post-pliocen 
vagy diluvium régiségének s annálfogva 
a mai időszak -— úgynevezett alluvium —  
hosszának képzeltetésére. Az ő számítása 
szerint ugyanis a Mississippi-delta alakul
tára legalább is 100000 év kellett, s „ha 
hát a Natchezi ember a mastodonnal, (amé- 
rikai mammuth) egykorú volt, é jszaki Amé- 
rikát már ezelőtt több mint százezer évvel 
népesítette emberi fajta. “ — Mit monda
nának hozzá Buffon és Robertson, ha hal
lanák ?

Most már, a mint a dolgok állanak, 
aligha felveszi valaki helyettök a kesztyűt 
Lyell ellen, kinek az „Ember régi voltá
ról“ írt jókora vastag könyve*) f. é. febru- 
ariusában jelenék meg s ada alkalmat e kis 
ismertetésünk Írására.

Folytassuk hát, mert még nem mond-
*) The geological evidences of the antiquity of 

man. By Sir Charles Lyell. London. 1863. Murray.

1 tunk el m indent: t i. azt a keveset a mit a 
sokból mondhatunk.

Az örök igazság: „ az ő gyümölcsük
ről ismeritek meg őket,“ a tárgyaltak kér
désben is érvényes. „Ha ember volt a vilá
gon a pliocen időszakban, nemcsak teste, 
hanem gyümölcsei,“ azaz mivei maradvá
nyaira iŝ  akadhatni az őshajdani földréte
gekben. Es ime, a lehetség valósággá vált. 
Lássuk miként.

Az emberi mivelődés időszakait töb
bek közt azok az anyagok is jellemzik, a 
melyekből az emberek az ő vágó, fúró, szú
ró stb. eszközeiket készítették. A vaskor, 
mely a költői időszakok közt a legutolsó 
és leghitványabb, a mivelődés történelmé
ben is a legutolsó, de a legdicsőbb. Meger 
lőzői nem a réz-, ezüst- és arany-, hanem a 
bronz-, a kő- és kovakorok. Tudjuk, hogy 
az európai utazók, jelesen a polynesiai szi
geteken, találtak oly népeket, melyeknél 
az érczek addigelé ismeretlenek voltak s 
dárdáik hegyét, késeiket, baltáikat éles kö
vekből , nyilveszszejök fúlánkját hegyes 
csontból csinálták. Azok az utasok nem is 
álmodták, hogy a déli oczeáni bárdolatlan 
népekben európai saját őseik culturájának 
látják a hű tükrét. Pedig úgy volt. Nem 
régiben a schweizi tók szélén őshajdani, 
történelmi idők előtti helységek nyomait 
és maradványait lelték*). A hajlékok a viz- 
be vert czölöpökre voltak építve, s czölö- 
peik ma is megvannak, de a hajlékokat s 
lakóikat elnyelte az idő, melybe nem lehet 
czölöpöket verni. Hanem holmiokból, esz
közeikből, még ruhadarabjaikból is ástak 
ki egyet mást. Ezekből kijött, hogy né
melyik helység a bronz-korba, más a ko- 
vakorba tartozott. A kova-kések, fegyver- 
nemitek stb. ügyesen vannak készítve s kö
vük szépen kisimítva.

Ez utolsó vonást jól megjegyezze a 
k. o. mert voltak oly népek is, melyek szer
számaikat csak otrombán faragták ki s 
anyagját nem tudták kicsiszolni. Ityen ko
va-eszközöket leltek 1842 óta Amiens vidé
kén százakat meg százakat s rendszerint 
számosán egy-egy halomra gyűlve, emberi

L. bővebb leírását: Budap. Szemle XV-hőt. 195.1.
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maradványok nélkül, de ős elefánt, rhino
ceros és más ily csontok kíséretében. És 
mivel ezek plioceni időszakbeliek, hát az 
eszközöknek és igy készítőiknek is oda kel
lett tartozni. Ezt a következtetést húzta 
mindjárt Boucher de Perthes, franczia ge
ológus, a ki legelsŐbben vett tudomást ró- 
lok sie is irta 1847-ben kiadott könyvében. 
Eleinte szintoly kevés ügyet vetettek reá, 
mint a dr. Schmerling engisi csontjaira; 
de Boucher stb. addig ütötte a dobot, hogy 
a figyelem, kivált a neandervölgyi lele
mény után, ébredezni kezdett s Europa 
minden részéből utaztak tudósok Amiens- 
be, hogy mind az eszközökről, mind lelő 
helyök viszonyairól személyes vizsgálódá
sokat tegyenek. Csaknem mindnyájan az
zal a meggyőződéssel tértek haza, hogy a 
kova faragmányok valósággal emberi ke
zek mivei. De a mi korukat illeti, az iránt 
elágaznak a vélemények. Mert hiszen azt 
a kavicsot, melyben lelték, különböző he
lyekről s időben hordhatta össze a vizár, s 
ennélfogva az eszközök lehettek egykoriak 
s az elefánt stb. csontok más korbeliek. A 
kételkedők közül azonban sokakat megté
rített a geológiai orthodoxiára az a körül
mény, hogy Angliában a feljebb leirt féle 
csontos barlangokban hasonló kova-eszkö
zöket találtak. Legnevezetesebbé vált a 
brixhami barlang Torquay táján, mert 1858- 
ban fedezték fel s a legóvatosabb gondos
kodással kutatták ki. Hasonló felfedezést 
tett dr. Falconer, angol geológus, Siciliá- 
ban bizonyos barlangokban.

Mind ez azonban nem tette felesleges
sé azt az óhajtást, vajha embermaradvá
nyokat is fedeznének fel oly helyeken, a 
hol a kovaszerszámokat lelték. B. de Per
thes „egy hijját ismerte öröminek még“ — 
és ezt is: „megadá az ég !“ Április 9-dike, 
1863. lön az a nevezetes nap, a melyen az 
abbevillei vidéki hírlap tudtára adá a világ
nak, hogy martins utolsó felében egy kavics
ásó egy ásadék csontirkát vitt Boucher ur
nák, egy kova eszközzel párosítva, s abban a 
nevezett tudós egy emberi zápfog kövületre 
ismere. Legott meghagyá kellő óvatosság
gal, hogy ha még valami csontformára 
akadnak, ne mozdítsák a helyéről, hanem

rögtön adjanak hirt neki. Következése a 
volt, hogy marcz. 28-dikán megkapá a várt 
tudósítást. Maga siete a hely színére, maga 
vájta ki a végével mutatkozó csontot a ka
vics közül s leié egy ős-emberi alsó áll- 
kapczának a felét. „Es Ion nagy öröm ab
ban a várasban.“ Haj! de nincs öröm, 
üröm nélkül. Némi kandi angol geológus, 
ha nem hibázom, épen dr. Falconer, elftí- 
részelte a követelt kövült zápíbgat s oly 
friss csontnak találta, mintha az előtt egy
néhány héttel még rágott volna. Egy más 
angol megint a kovaeszközöket vetvén pró
ba alá, az igaziakon lenni szokott Ősrozsda 
(mészkéreg, dendriták stb.) minőségén üt- 
közék meg s mesterséges máznak gyanítá. 
Szóval úgy látszik, mintha ezzel a legújabb 
találmány nyal inkább az iparüzlet, mint a 
tudomány gyarapodott volna. Már pedig 
ez az egyetlen egy adat, a melyet Lyell 
fel nem vehetett bizonyitmányai sorába, 
melyek közül még egyet meg kell emlit- 
nem. A Pyrének tövén egy kriptát leltek, 
mely a sziklába volt vájva s szója egy 
roppant lapos kővel fedve. Más végből in
tézett ásások alkalmával a kriptát boritó, 
ki tudja mikori hegyomlást eltakarítván, 
reá akadtak, és benne 17 csontvázra, fér
fiakéra, nőkére, idős emberekére és gyer
mekekére. Az ajtó előtti tömeg földben egy 
rakás hamut, holtszenet, sok kova eszközt 
és különféle állatok csontjait leié Lartet, 
jeles anatómus, a ki a kőlyukat s tartalmát 
megvizsgálta. Ez az ur a dolgot követke
zőleg adja elő: amaz őshajdani (plioceni) 
emberek a halottakat ülő helyzetbe rakták 
be a kriptába. Aztán tort ütöttek az ajtaja 
előtt, s mikor legjobban vendégeskedtek, 
megtámadták őket a fene vadak. Az embe
rek természetesen megszaladtak, késeik s 
más eszközeik ott hagytával, s a vad álla
tok felfalták a lakoma maradványait. De 
hát honnan tudja ezt olyan jól? kérdi a 
k. o. — Feleljük, részint a feljebb írtakból, 
részint az ajtó előtt rakáson kapott cson
tok megvizsgálásából, mint a melyekben 
fürágó állatot kilenczet, húsevőt tízfélét kü
lönböztetett meg.*)

*) Nem adhatott-é csak ez is eleg alkalmat ama 
Hopkins-féle paródia fogalmazására ?

3*
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Nem akarok a k. o. saját reflexióinak 
eleibe vágni; hanem az egész kérdésre néz
ve legyen szabad nehány tájékozó pontot 
kiemelnem. Mint a közlött előzményekből 
láthatni, az ember eredetének az alluvium 
előtti időszakra vagy szakokra való tolása 
azon a felvételen alapszik, hogy bizonyos, 
ma már kiveszett fajú állatokkal azonegy 
korban is éltek emberek. De hát abban bi
zonyosak lehetünk-e — a geológiának vilá
gos adataiból, és nem csak valószinű kö
vetkeztetésekből, — hogy azok a mértéket 
adó állatok oly ősrégen vesztek ki ? Az az 
adoma ju t eszünkbe reá, melyben egy fia
tal ember egy másikat bévezetett egy oly 
házhoz, hol maga sem volt ismerős, és 
ajánlására nem azt kapá feleletül, hogy 
„szivesen látjuk, “ hanem azt kérdék tőle, 
hogy hát: „ön kicsoda légyen?“ — Te
gyük fel mint kétségenkivtili adatot, hogy 
az első emberek egykoruak voltak a mam- 
muthtal. Ebből egyenesen egyéb nem kö
vetkezik, hanem hogy a mammuth faj ki
veszett s az ember faj m egm aradt; de a 
„milyen régen?“ kérdés mindig döntetlen, 
s eldöntése attól függ, hogy vajon mikor 
veszett ki a mammuth ? melyre a geológia 
máig is csak hozzávetésekkel felel.

Aztán meg az egész ügyre nézve azt 
kérdhetni: „cu ib o n o ?“ Mert hát, minden 
elméletnek valami czéljának kell lenni. A 
czél csak kétféle lehet: vagy az, hogy más
képen megfoghatatlan tényeknek m agya
rázatául szolgáljon és igy nehézségen se
gítsen, kétségeket oszlasson; vagy pedig 
a gyakorlatban egy s más dolog végrehaj
tásában kalauzunk, biztos utasitónk legyen. 
Az utolsó tekintet szóba sem jöhet, mert 
nincs az az erkölcsi, ipari, tudományi, mű
vészeti, publico- vagy oeconomico-politi- 
kai teendőnk, melyben az emberiség ré
gisége , ha évek millióira vihetnők is 
fel, utasitóul szolgálhatna. De biz’ én ne
hézséget sem tudok olyat, akár a történe
lem folyamát, akár a korábbi vagy mos
tani társadalom szerkezetét illetőleg, a mely- i 
nek felfejtését, magyarázatát a Lyell vitat
ta és pártolta vélemény eszközölné vagy 
eszközölnie kellene. A XVIII. száz natura
listái és skeptikusai szájából hallva a „száz

ezer éves emberiség“ állítását, részökrol 
okszerűnek találnám ; mert hiszen egy 
Voltairenek, Tyndalnak, H orusnak és sok 
másoknak tisztán bevallott czéljok volt a 
bibliai tekintély megdöntése. De a mi szá- 
zunkbeli természetvizsgálóknak azzal sem
mi közük. Lyell még közel lépni is óvako
dik ahhoz a tájhoz. Mások meg — egy kis
sé hypocritai színezettel — sajnálják, hogy 
„netalán sok derék becsületes ember ké
nyes érzését sértik“, hogy „botránytokoz
n ak “; de ők arról stb. nem tehetnek, mert 
„az igazság szent ügye“ stb. Azt tartom 
majd minden, kivált élemedettebb olvasóm
nak volt alkalma látni és hallani osztozó 
atyafit, a ki édes testvérét vérig sajtolta s 
aztán igy kiáltott fel: „Isten látja a lelke- 
met, mily forrón szeretem testvéremet: ma
gamért nem is kívánnék semmit; de gyer
mekeim vannak, ezek jogát nem hagyha
tom stb.“ — Hanem, egészen komolyan 
szólva a dologhoz, én azt nem mondom, 
nem is gondolom, hogy vannak ártalmas 
igazságok és hasznos tévedések — t. i.nem 
Pálnak vagy Péternek, hanem az emberi
ségnek hasznosak; ha — posito séd non 
concesso — azt tartanám is, a „százezer 
éves emberi nemet“ amazok közé, s a hat
ezerest ezek sorába nem számitnám. De 
mondom és állítom ám, hogy vannak med
dő és haszontalan igazságok, melyek ha 
önként és tisztán leplezetlenül élőnkbe tűn
nének, elüttök szemünket behunyni balga
ság, ellenök vitatkozni nevetség volna; ha
nem felfedezésökért fáradozni, vesződni, ag
gódni, költeni nem kisebb balgaság és ne
vetség lenne. Tegyük, hogy valakinek Kon
stantinápolyban eszébe ötlenék megtudni, 
hogy p. o. ma máj. 13-kán estve 6 órakor 
ki szállott bé Londonban a Victoria-Hőtel- 
be a 37-ik számú szobába? És kíváncsisá
gának eleget teendő telegráphokat, bizo
m ányosokat, detectiv-őröket, rendőri ha
tóságokat mozgásba inditana. Ha ezek ál
tal nem sikerülne, gőzösökre, vasutakra 

| szállana ő maga, éjjel nappal menne, felhá
nyatná a Hotel vendéglistáit, jegyzőköny
veit, mig reá akadna a keresett adatra és 
névre: nemde valódi tényt, igazságot fe
dezne fel? De vajon megérdemelné-e ez az
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„igazság“ a reá fordított bajt? Azt gondo
lom, még kevésbbé, mint ama rántotta, me
lyért ama franczia oly lármát ütött, hogy 
közmondás képiben az egész világon visz- 
liangzik. S az ilyes igazságok sorába, igenis, 
számitom én a Lyell és Boucher de Per
thes ős ember-korát, mely nemcsak kétsé
get, homályt nem oszlat, hanem a megfejt- 
hetlen feladatok számát egy egészen ujjal 
szaporítja. T. i. bajos vagy lehetetlen meg
fogni, — az emberi természet egyik lénye- !

ges vonásának a tökéletesedhetést téve fel, 
mikép lehet az, hogy 100 vagy több ezer 
év alatt csak a kova-időszakig tudta vinni 
a miveltséget az emberi nem? És ha azt 
véljük, hogy netalán többször megújuló 
miveltségi fényes állapotok és időszakok 
voltak, — mikép szakadhatott meg a cul- 
tura annyiszor és oly tökéletesen köztök ?

Eddig a „mikor“ról, majd egyszer a 
„mikép“ről is értekezünk, ha szívesen ve
szi a k. olvasó.

BRASSAI.

A K O E I N T H O S I  A R A .
Goethe után.

Korín thosban ismeretlen járkál 
Egy ifjú, Athéné gyermeke.
Szives látást remél egy polgárnál: 
Apja régi jó barát vele ;
Kis fiút meg kis lányt 
Rég egymásnak is szánt 
Hitves társakúl a két szüle.

De szívesen látják-é, ha értek 
Drága jót áldozni nem kíván ?
Már azok keresztyén hitre tértek,
0  pedig, s családja, még pogány. 
Uj vallás ha gerjed,
Hűséget, szerelmet
Gyakran Írtnak káros gaz gyanán’.

Alszik immár a ház minden tagja,
Apa, lányok — csak az anya nem.
Ez az ifjat nyájasan fogadja 
S díszszobát nyit néki íziben ;
Bort hoz a serlegbe,
Etelt rak elejbe,
S gondoskodván, jó éjt mond s megyen.

Ámde nem költik fel az étvágyat 
A bőséges, ízes ételek.
Inni, enni nem kíván a bágyadt, 
S ágyra dől ruhástul, gépileg.
S már elszenderednék —
Hát egy ritka vendég 
A nyílt ajtón hozzá közeleg.

S látja mécsinéi, hogy a szobába 
Halk-szerényen egy leány halad : 
Tiszta fehér fátyol- és ruhába, 
Homlokán aranyos gv ászszalag. 
Ifjú látásától 
Megriad, elbámul 
S hó kezét emeli az alak.

S mond : Oly idegen vagyok hát itthon, 
Hogy vendéget sem jelentenek? 
így tartanak, hajh, kamrámba’, titkon! 
S most elfognak szégyenérzetek.
De azért ne kelj föl 
A nyugovóhelyröl;
A mint jöttem, úgy el is megyek.

Oh maradj itt, lelkem szép leánya!
Szól az ifjú s főikéi sebesen: 
íme Ceres, Bacchus adománya;
Te meg Ámort hoztad, édesem.
Sápaszt ijedséged! . .
J e r ! Az istenségek
— Lássuk — bogy mulatnak többesen.

Maradj, ifjú, maradj tőlem távol! 
Számomra nincs földön élvezet. 
Jó anyámnak beteg ábrándjából 
Már a véglépés megtétetett.
Hajh! Ő, lábbadozva,
Egeknek áldozta 
A virágzó ifjú életet.
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S víg csoportja régi isteneknek 
Csendlakunkból menten kivonul.
Most keresztfán megváltót tisztelnek 
És csak egy istent látatlanul;
Állatot: bikát, kost 
Nem áldoznak már most,
Hanem embert irgalmatlanul.

S a fiú kikérdezé a lyánkát 
S minden kis szavára figyele.
Oh mily üdv! te vagy az én arám hát ? 
S szümnek itt kell téged lelnie ? . . 
Csak te vallj tiédnek!
Áldását az égnek 
Hozta ránk apáink esküje.

Oh be fáj, hogy szenvedsz ! — és legottan 
Vőlegénye mellé hanyatlék:
De ha hozzám nyúlsz, hajh ! borzadottan 
Erezed majd, a mit titkolék,
Mert hó fehérségű,
De jég hidegségü,
A kiért szerelmed lánggal ég.

Es az ifjú hölgyét megragadja 
Szerelem ifjú erőivel.
Áthevül majd nálam tested fagyja,
Bár a sírból küldtek volna fel!
Csók, lehelletközlés!
Szerelem-özönlés!
Én füzem hát téged nem tüzel ?

Nem lehetsz enyim te, drága lélek,
Mert anyám téged húgomhoz köt.
Hajh ! mig én kamrámban búmnak élek, 
Gondolj rám is karjai között,
Rám, ki csak rád gondol,
Szerelemmel, gonddal,
S nem sokára földbe rejtőzött.

Nem, nem ! Itt e lángra esküszöm meg, 
Melyben a jó Hymen van jelen, 
Megmaradsz te nékem s az örömnek 
Es atyám házához jösz velem. 
Telepedjél hozzám,
Kedvesem! s lakozván 
Üljük meg nászunkat véltelen.

Szerelemtül mind összébb szóróinak, 
Kényekkel vegyülnek élveik;
Csügg a lány, tüzajkán a fiúnak,
Egy a mást egymásban érezik.
If ja kéj dühére 
Hévül dermedt vére,
De mellében szív nem rezzenik.

Ezalatt még a ház gondos anyja 
A folyosón végig megyen és —
Haliga csak, mi nesz ?! Soká hallgatja, 
S a mit hall, oly különös, mesés. 
Vőlegény meg ara 
Panasz- s gyönyörszava,
S őrjöngő szerelmi hebegés.

S jegyet váltnak : a hölgy arany lánczát 
Nyújtja immár vőlegényinek ;
S ez a hölgynek nyújtaná a tálczát, 
Mely ezüst s kitűnő műremek.
Nem nekem való ez!
Hanem — a mi jó lesz —
Fürtjeidből egyet elveszek.

A kisértetóra kongott épen,
S szinte csak most lett jól az ara:
A sötét bort, véreset színében,
Mohón itta halvány ajaka;
De morzsányit sem vett 
A kalácsbul, melyet 
Híve nyájasan elé raka.

Most az ifjúnak nyújtván a csészét, 
Mohón iszik ez is nedviből.
Szive beteg ! a szerelem részét 
Kéri hölgye érzelmeitől.
De híjába kéri,
Az nem enged néki,
S a fiú zokogva ágyra dől.

Megáll az ajtónál, meggyőződni,
Hogy gyanúi mennyire valók ;
Es a mit hall, bosszúsággal tölti : 
Lágy enyelgés, kemény esküszók.. . .
— Csitt, a kakas ébred!
— De a jövő éjét
Újra nálam töltőd ? — S újra csók.

Most az anya enged a haragnak 
S bényit a szobába sebesen.
Hát e házban oly leányok laknak,
Kik igy kapnak az idegenen ? . . .
De a lámpafényben
— Úristen az égben ! —
Onleányát látni kénytelen.

És az ifjú, első ijedtébe,
Hölgye fátyolát borítaná,
Mega szőnyeget, a lány fölébe : 
Hanem ez magát kioldozá.
Mintegy büerővel 
Emelkedik ő fel 
A nyugágyon lassan, hosszúvá.
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Anyám, anyám! — süket hangja zendül: 
Sajnálod tőlem ez éjszakát?
És elüzesz innen a melegbül ?
Csak uj kínra ébredtem tehát ?!
Nem elég-e neked,
Hogy szegény gyermeked’
Oly korán a sírba szállatád ?

Am a nagyterhü rekeszt fölássa 
Bizonyos törvény, s megjelenek. 
Papjaitok énekes zúgása,
Áldásaik nem segítenek.
Só, viz orvosságod 
Nem hüt ifjúságot,
Hajh, szerelmet föld nem hüti meg.

Venus nyájas temploma még állott,
Hogy szülöm ez ifjúnak igért.
S te anyám, hajh, szavadat nem állód 
Egy külön, bal eskü kedviért!
Isten ám nem hallgat 
Meg oly fogadalmat,
Mely a nötül elveszi a férjt.

Föikergetnek a mély sirbul engem, 
Még keresnem elvont javamat,
Már elvesztett férjet még szeretnem 
S vériből táplálnom magamat.
Mikor az elvérzett,
Máshoz hajt a végzet,
S hull a sok fiatal áldozat.

Szép ifjú, te sújtva vagy halállal, 
Elaszol, elfonyadsz e helyen.
Te a lánczot vetted tőlem által, 
Fürtödet meg én viszem velem.
Nézd meg jó l: a hónak 
Színiben vagy hónap,
S barna lészsz csak ismét oda lenn.

Halld, anyám, mit lányod végül kiván 
Máglya kell nekünk, kik szeretünk ! 
Bánatos kis házamat kinyitván, 
Lángok által nyugtot adj nekünk !
Mig a szikra serczeg,
Mig a hamu perzseg,
Régi isteninkhez sietünk.

GREGUSS ÁGOST.

F L Ó R I S  D I Á K .
(Folytatás.)

Margit szerelem és hajadon! szemé
rem tusái közt irta meg válaszát, s azontúl 
folyt váltogatva a levelezés ide és oda, s 
titoknok Flóris diáknak gyakran meg kelle 
járnia a Késmárk és Lőcse közti pár mért
földet, többnyire, hogy követsége fel ne 
tűnjön, kerüléssel, vagy úti kalandjaiban 
útba ejtve Lőcsét. Azonban a levelezés 
holt betűi csakhamar bádgyadt élemény- 
nek tetszettek az élő és lángoló szivű sze
relmeseknek, látni vágytak egym ást; de 
az út, mód és alkalom sok nehézséggel 
járt, részint Kajetán urnák már tett válasz
tása és szeszélye miatt, részint, hogy Ká
roly idegen s Késmárkkal ellenséges vá
rosban lakván, látogatásai Kajetán ur há
zánál nem lehetének kedvesek, a városban 
pedig könnyen gyanút ébreszthetének. Vég
re, sok tanakodás után, a leleményes Flóris 
diák azt hozá javaslatba, hogy szombaton
ként délután, a midőn Kajetán ur cselédek, 
mívesek és munkások számvetéseivel és 
fizetéseivel, Brigitta pedig fejérneműk va

salásával, fodrozásával és rendbeszedésével 
vannak elfoglalva, az urasági kertnek kül
ső, a Tátrára szolgáló oldalánál, a kerítés 
kőfalán álló kis tornyos palotában, vagy, 
mint közönségesen nevezték, filagoriában 
jőjenek össze. A javaslat kész örömmel fo
gadtatott el; Flóris akülkerités kis ajtaján 
beeresztette szombatonként a lőcsei ifjat, 
Margit részint hajadoni szeméremből, ré
szint minden gyanú elleni ovakodásból, la
katéi! maga mellett tartotta még a diákot; 
s kik voltak most boldogabbak, mint Ká
roly és Margit ? Édes sziv-ömlengések, tré
fák , enyelgések, szerelem-nyilatkozatok, 
tervezések közt folytak el több áldott szom
batnak áldott órái.

De, mint mondani szokták, a korsó 
addig jár a vízre, mig eltörik. Károly 
Flóris által, egy pár sorú levélkét nyújtott 
át Margitnak, ezen szavakkal: „Ismét itt 
vagyok, egyetlen Margitom! négy órára 
epedve várlak el a filagoriába. “ Nevét Ká
roly nem irta alá, mint ovakodásból más



32

kor sem tévé. Gondolhatni, hogy Margit 
nem mulasztotta el megjelenni Flóris titok- 
nokával. Azonban Kajetán urnák a szám
vetési foglalkozásban valami fenakadása 
támadt a Margit lenfopatása egyik pontjá
ra nézve. Bebiczeg a lyánka szobájába, s 
ennek fonatási jegyzö-könyvecskéje után 
kutatván az asztalon, szemébe Ötlik Károly 
levélkéje, melyet a vigyázatlan leány, sze
relmi mámorában, asztalán felejtett.

— Tatár és döghalál! mi ez? kiált fel, 
hol lángba borult, hol halál-sápadt arczczal 
Kajetán u r; kiírhatta ezt? leányom hátam 
megett egér-útra tért volna? vagy Her- 
rnann-e a levél Írója ? de még ez sem vol
na helyén!

— Hol Margit ? kiáltott ki a vasaló Bri
gittának. — A kertben, bátyám ! lön ennek 
közönyös felelete. — Azonnal kapta Kaje
tán ur elefánt-csontos hosszú nádpálczáját, 
s lerobogott a kertbe, a mulató felé. A hár
mas fűhere épen Flóris diáknak egyik el
més ötletén kaczagott, a mint a diák az 
ajtón kitekintvén, Kajetán urat, mint csak 
terjedelme engedé, jégeső gyanánt feléjük 
hajtani megpillantotta. — Uram, ne hagyj 
el! az öreg jö! kiáltott fel és sápadt lett, 
mint a fal, és Margit is megmerevedten állt 
ijedtében; de Károly egyszerre eltökélvén 
magát, a mulató’ Tátra felé nyíló ablaká
nak riadt, s egy perez alatt talpra ugor- 
ván ki rajta, elillant szerencsésen. Flóris 
diák kábult zavarában követni akarván 
Károly példáját, szintén az ablaknak ug
rott, s már lábai lefelé csíiggtek, a mint 
megérkezett Kajetán úr, öt nyakon csípte, s 
„Tatár és döghalál!“ szitokkal hátra rán
totta le a padlóra. Ekkor minden előre bo
csátott vizsga nélkül elkezdte súlyos nád
pálczáját tánczoltatni a diák hátán és vál- 
lain; ki darab ideig csak vonogatta ide-oda 
azokat, sziszegvén fájdalmában; de végre 
jaj szóra tört ki. — Bocsánat! kegyelem, 
nemzetes nagy uram! kiáltott fel, mire egy
szerre kiejtette Kajetán ur pálezáját kezé
ből. — Pokol szemfényvesztése-e ez? kiál
tott, és szemeit dörzsölte, bizonyosodni kí
vánván, hogy nem álmodik-e? kemed az 
diák ? vagy álmodom ? vagy eszem távozni 
készül?

— En vagyok, Krummholz Flórián! fe
lelt hunyász és esdeklő hangon az iitlegez- 
tetett.

— Gaz pávián! s ezzel a vakarcscsal 
akarod bekötni fejedet, leány? kérdé Mar
githoz fordulva Kajetán.

Ez legjobbnak látta a válságos hely
zetben, a halnak szerepét játszani, nem fe
lelt, csak piszegve sütötte le szemeit.

— Meg vagy babonázva, meg vagy bű
völve lányom ! különben nem lehet, hogy 
ily majmot szerethess!

Margit nem kétkedett hogy szerelme 
valaki által elárultatott, de örömmel vette 
észre, hogy annak tárgya atyja előtt még 
titok. Bántotta ugyan őt atyjának méltat
lan gyanúja, sajnálta is a neki okozott fáj
dalmat ; de szilárdan el lévén tökélve föl 
nem fedezni tárgyát szerelmének — mi 
nyájas viszonyának egyszerre véget fog
na vetni — hallgatással tűrte a szemrehá
nyásokat; mi az öreget még inkább meg
erősítette égető gyanújában.

Flóris diák — noha kissé szúrták or
rát a „vakarcs“ és „majom“ czímek — 
legtanácsosabbnak látta maga részéről is 
viszhangját játszani Margit hallgatásának
— mert miután a lyánka szorult kebléből, 
hallgatása mellett, hangos sóhajok keltek 
fel, s ezeket híven viszonozta a diák, csak- 
ugyan lehetett viszhangja a hallgatásnak 
is. — Flóris, Margit hű árnyéka, külön
ben is inkább hagyná elefánt-csontjáig ko- 
patni el hátán Kajetán ur nádpálczáját, 
mintsem elárulná kegyúrnőjét. És — gon- 
dolá magában — ha Margit nem szégyen!! 
a velem való pseudo-szerelmet, miért szé- 
gyeneljem én az ő vele való dicsteljest, mi 
bár igaz volna!

— Allons ! kiáltott Kajetán ur a diákra 
nyersen; majd a vastag torony mély töm- 
löczében, kenyéren és vizen feledni fogja 
kemed úrias étvágyát!

Ezzel leányát előre kiildvén, delin- 
quensét maga előtt hajtotta be az udvarba.
— A vastag torony tömlöczébe a gaz íicz- 
kóval! riadt az urasági hajdúra, s az egész 
cselédség bámuló szemet-szát tátott e cso
dára ; mert tudta: mily kegyben állott ele
itől fogva a diák a sáfár úr előtt.



33

Az udvar köz csudálkozásán egyszer
re eszmélni kezdett Kajetán úr, hogy most 
mindjárt pelengérre teszi lánya és családja 
becsületét. — Tömlöczbe vele! kiáltott még 
egyszer; egy kézre játszott a gaz lőcsei- 
ekkel!

A lion-árulási vád elfordítván jámbor 
Flóris diáktól minden cselédi jóakaratot, 
inkább lelokdöstetett, mint vitetett a vas
tag torony tömlöczébe. Alig birt itt az ese
mény rögtönzöttségében eszmélni sorsára. 
— No, itt vagyok! sóhajtott fel sötét ma
gányában; a manó tudja miért? sok ár
tatlan szenvedett egykor máskor ezen bor- 
zadályos falak közt, de ártatlanabb nehezen 
mint én, Krummholz Flórián !

Fenékkel fordult fel ez esemény után 
az egész Berghammer-ház. Kajetán úr azon
túl, mint mondani szokták, meg sem mele- 
gitette leányán szemeit, a cselédség katto
gott, suttogott; de mik mindazok Brigitta 
asszony kínos, kettős fájdalmához képest! 
Kajetán úr első értesítésére fehér lett, mint 
a fehérített vászon, fájlalta Margit botlását, 
fájlalta a diák hűtlenségét: no, ki hitte vol
na, sóhajtott fel, hogy amaz ártatlan ábeli 
arcz alatt gyilkos Kain lappangjon! Szo
bájába zárkózott, hol megeredtek keserű 
könyei, siratván a háznak sírba szállt be
csületét, és saját szép reményeit. — Nagy 
gazok a férfiak, szólt bánatosan, ha nem 
nagyobbak is egy kender-fejnél!

Flóris, a hűség martyrja, szánandó ál
lapotra jutott. Nappal kenyér és víz mel
lett éhezett, éjjel hol fázott, hol a nyirkos 
falak férgeivel vesződött; s minden bizony
nyal bőrré és csonttá aszott volna — mitől 
szabad lábon sem állt messze, ha szeren
cséjére, egy, az ötödik napra esett ünnep 
alkalmával, Gertrúd néne a klastromból 
bátyja látogatására nem jő.

Ennek is, mint család-tagnak, azon
nal elpanaszlá Kajetán ur a botrányos ese
tet. — Mit ? kiáltott fel Gertrúd; a szemér
mes s okos Margit, s a becsületes Flóris 
diák ? Bátya! te néha túlhevenyes vagy, 
te bizonyosan bakot lőttél; és hírbe hoztad 
a ház becsületét. — Hugóm! kérlek, gon
dold meg, hogy együtt találtam őket, egye
dül kettejöket; a bűntudat annyira elzsib

basztotta őket, hogy még csak mentséget 
sem bírtak elorebegni, vagy szépítni bot
lásukat ! s aztán — zsebeit átmotozva —  
lásd, itt a fő corpus delicti, a találkozást 
megrendelő kárhozatos levél.

Gertrúd kezébe kapván a levélkét, mi
helyt rája veté szemét, azonnal fölismeré, 
hogy az irás nem Flórisé; mert tőle nem 
egy hozományi számlát birt.

— Bátya! az egekért, hová tetted sze
medet? hiszen ez az irás valódi nyomtatás 
Flóris diák macska-karmolásaihoz képest; 
akárki irta bátya! ez nem a diák kezeszeny-
uye.

Kajetán ur Gertrúd e szavaira ütköz
tél! meresztette szemeit a levélke betűire 
s neki is most egyszerre kétesek kezdtek 
lenni azok, s előrántván asztaláról néhány 
darab Írását Flórisnak, azonnal meggyőző
dött Gertrúd állításának igazsága felől. —  
Világos ! nem az ő írása! szólt; igazad van 
húgom, hevenykedtem; ki a tatárnak is 
jutna eszébe conferálgatni akkor, mikor 
családom jó neve és egyetlen lyányom be
csülete forognak koczkán ? De hát ki lehet 
a levél írója?

Megfutották elméjükben mindketten 
az egész város majd minden férfi-öltönyt vi
selő ifjúságát; de még csak valószínűségre 
sem akadtak. -— Mit törjük rajta fejünket? 
szólt végre Kajetán ú r; majd felhozatom a 
diákot, amúgy törökösen, tatárosan veszem 
őt elő, s kitudjuk tőle: mi van a dologban?

— De bátya! felelt Gertrúd, amint én 
a diákot ismerem, nem vall az Margit el
len, ha harapó-fogóval csípteted is. A le
ányt szólítsd elő nekem; jobban értek én 
annak a nyelvén.

Kajetán ur előparancsolá leányát. 
Ez, az esemény meglépése után, szégyen, 
szerelmének, mint vélé, örökre szakadása, 
rokoninak bánata, és az egész háznak 
mintegy felfordulása miatt, nem birt napo
kon és éjeken át magához és határozathoz 
jőni; de végre nem tűrhetvén tovább kíno
san feszült helyzetét és Flóris méltatlan 
szenvedését, eltökélé magában, hogy le 
nem mondva, sőt örökre szivébe zárva 
szerelmét, fölfedezi atyja előtt viszonyát Ká- 
rolylyal, lappangván még zúzott keblében
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némi .szikrája a reménynek is, hogy atyja 
előbb vagy később bele fog1 egyezni min
denkép tisztességes és nem gáncsolható 
szerelmébe. Ezért, a mint szólíttatotf, két
szeresen óhajtott vala neki Gertrud néne 
jelenléte, kiben mindenkor pártfog ónéj át, s 
mintegy második anyját tisztelte.

Megjelent Margit, megsáppadt arcz- 
czal, s kisírt és lesütött szemekkel.

- -  Jer csak közelebb, kedves lyá
nyom ! szólt hozzá szelíden Gertrúd, s a 
közelebb lépőnek megfogván és felemelvén 
állát ,* ládd-e, meggondolatlan botlásoddal 
gyászba borítottad egész családodat, ma
gadat kedvetlen hírbe keverted, s a mint 
én hiszem, egy szegény ártatlan embert 
súlyoían szenvedtetsz. Szólj: elviselheted-e 
mind ezeket lelkeden ? Valid meg' : ugy-e 
nem Elóris diák irta ezt a levelet neked?

• — N em ! felelt fojtott lassú hanggal a 
lyánka.

■— Ugy-e nem ő az udvarlód?
■— N em !
—  Ezt hittem is, édes leányom, bízván 

ízlésedben; de ládd, a gyanú erősen ter
hel, ne tégy titkot szerelmedből; hiszen 
atyád nem emberfaló kannibál!

Kajetán ur e szóra nagyot köhentett 
és összehúzta szemöldökét, tartván attól, 
hog} ezen fél vagy negyed bók előleges 
lekenyerezés akar lenni.

— Nem vagyok kannibál, de csalá
dom becsülete őrzésében szigorú vagyok! 
szólt, megnyomva szavait.

— Tehát ne titkolódzzál, leányom! 
mond Gertrúd; és ments ki mindnyájun
kat e szorongató helyzetből.

Margit híven előadta szerelmének ke
letkezését, növekedtét, folyamát, Károly- 
lyal folytatott levelezéseit, összejöveteleit 
a mulatóban, s annak kiszökését az abla
kon.

— Tehát Türmer Károly uram a ki
szemelt Adonis? Tudd meg leány, hogy 
hátam megett kalandozó lőcsei gézengúz 
vöm nem leend Soha! — E szavakat, ha
ragja gerjedtének és hangjának telhetőén 
megsulyosított dörögtetésével ejtette Kaje
tán ur.

— Legyen, jó atyám ! felelt határzot-

tan Margit; ha örökre szerencsétlennek 
akarja látni leányát. Én Károly nélkül nem 
élhetek!

— Lárifári! kiáltott Kajetán ur, és 
hevesen indult sétának a szobában.

Gertrúd néne, háta mögött, távozást 
intett a leánynak, és ez nehéz szivvel tá
vozott.

— Már bátya, akármit mondasz, a 
leány nem roszul választott, én az ifjat is
merem, nagynénje barátném. Károly oly 
képzett, csinos és minden részben derék 
fiatal ember, hogy hozzáképest a te Her- 
mannod ministráns gyermeknek sem volna 
való.

—- De jött-ment, és jelenleg lőcsei 
naplopó! Csak nem tehetem ki házamat 
egész Késmárk gúnyának és neheztelésé
nek ! Ezenkívül atyja a Pető-család ebe, és 
testestől lelkestől Ferdinánd pártjabeli volt 
fiával együtt ; s én, ki Laszkyt, — Zápo
lya meghitt emberét szolgálom, csak nem 
veszélyeztethetem szép állásomat és csalá
domat, kisasszony leányom szépségéért?

Gertrúd nem sarkalta ez úttal tovább 
Kajetán urat. Az idő, gondolá magában, 
majd meghozza a tanácsot és jó fordulatot.

A diák azonnal kieresztetett poeniten- 
tiás tömlöczéből. —  Tatár hordja el kéme
d et! e* szavakkal fogadá őt Kajetán u r; 
izzó tűz körül forgott kemed, magának kö
szönje, ha megégette ujját!

Egyszerre visszalépett Elóris a ház 
régi szívességébe és bizalmába, még egy
szer oly nagy kegyébe a hálás Margitnak, 
és fülig érő jóakaratába Br: itta asszony
nak, melyből vélt hűtlensége már-már ki- 
ejté vala. Ez utóbbi leginkább sejtvén a 
legsürgetőbb szükséget, sültet és egy pa- 
laczk bort rántott elő a szekrényből, a ke
nyér-vizes diák elébe rakta, s ez, a frisitő 
szerek és sziveskedések mellett, felejtett bút, 
bánatot és vastag toronyi kéretlen kvár
télyt.

Az alatt Késmárk és Lőcse közt nyílt 
hadviselésre tört ki a kölcsönösen ápolt és 
lappangott ingerültség; mire újabban egy 
idegen kereskedőnek áru-kirakata nyújtott 
alkalmat. Nehány apróbb, csatának ke
resztelt verekedés történt már köztök, mik
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ben a ló'cseiek valának győztesek, és mik
ből mindkét részről többen véres orral és 
fejjel tértek haza, többen nem is tértek so
ha. Most döntőbb csatákhoz tétettek mind
két részről készületek. Kajetán ur mérge
lődött, aggódott, szitkozódott, s féltvén 
kebles városának Késmárknak ü gyét, 
nyakrafőre irt Laszkynak : küldene se
gélyt a megszorult város jogának, sze
mély- és vagyon-bátorságának oltalmára; 
különösen tartván attól, hogy a merész 
lőcseiek vérszemet kapva, tálkástul fogják 
egyszer elhajtani az uraság és város csor
dáját, gulyáját; minélfogva már pár hét 
óta Lőcse felé nem merte legelőre hajtatni 
azokat.

Laszky visszairt, hogy rövid időn út
nak inditandja Késmárk felé zsoldos ko
zákjait. A város ügyét szivén hordó Kaje
tán, hogy majdan megvendégelhesse és 
nagyobb érdekbe vonhassa a megérkezen
dő segéd-csapat tisztjeit, egy tizenkét akós 
jó miskolczi bort szánt el csapra üttetni az 
urasági pinczében, azt részint kisebb hor
dóba, részint palaczkokba húzatni le; s 
ennek eszközlésével —• nem tartván arra 
elegendőnek a bor-barát urasági hajdúnak 
egyéniségét, ennek segitsége mellett, Flóris 
diákot bízta meg.

Tavaszi reggelen tehát a hajdú, egyik 
kezébe vevén a rongyokkal, dugókkal, kö
römvassal stb. megrakott kosarat, másikba 
a lopótököt, Flóris pedig az égő gyertyát 
és pincze kulcsát, leballagtak a pinczébe. 
Itt a megtöltendő kisebb hordót a lehú
zandó nagyobb mellé, ennek elébe pedig 
az égő gyertyát illesztvén, Flóris diák, 
miután a hordó száját felütötte volna, gyön
gébb és súlyosabb ütésekkel sürgeté a vak 
csapot kifelé a hordóból. Huzamosan ma
kacsul állt ez ellent; mígnem a diáknak 
egy pár mérgesebb és izmosabb rákoppan- 
tására, és a nyitott szájú bor nyomására, a 
vakcsap iszonyú robajjal lökte ki magát, 
borostul együtt, egyenest a térdeplő Flóris 
öltönyének, melyet leöntött, és a gyertyá
nak, melynek világát eloltotta, csapván ki. 
A hordó bora folyni kezdett, a mint csak 
kifért a csaplyukon. — Ide a csappal! ki
áltott a hajdúnak a megriadt diák, s interi-

maliter tenyerével tört befogni a csap
lyukat, de teljesen nem szüntetve meg a 
bor folyását. A hajdú keres, kutat, kotorász 
a kosárban, s rémülve kiáltja: millióm a 
lelke ! ott fenn felejtettük biz azt! Tapogat 
hordó és Flóris körül a sötétben, ha leg
alább a kilökődött vak csapra birna talál
ni ; de minden tapogatásából egyedül azt 
a tapasztalást meríti, hogy gálád macskák 
jártak a pinczében; s a bor, noha már a 
diák segélyül fogta másik tenyerét is, min
den irgalom nélkül folydogált a tenyerek 
alól, úgy hogy csakhamar megtelvén a 
hozott és hordó alá illesztett tálacska, Fló
ris a fölöslegnek már egész pocsolyájában 
térdepelt. — Aha! tatár hordja el kendet! 
kiáltott ez végre türelmet vesztve, princi
pálisa szitkával a hajdúnak; fusson felkend 
szaporán csapért, gyertyáért, mert ez már 
boros; hiszen mind elfoly a bor a kend os
tobasága miatt!

A hajdú törte fel magát a lépcsőkön; 
de alig ért az udvarra, Kajetán ur robogott 
hevenyén elébe. — Istók! fusson kend sza
porán polgármester uramhoz, mondja meg 
kend, hogy most kapom az uraság levelét, 
melyben jelenti, hogy négyszáz kozák még 
ma délelőtt megérkezik a városba; tegyen 
telhető sietséggel rendelést elszállásolásuk
ról és tartásukról! Siessen, fusson kend!

— De téns uram! a pinczében —
— Tatár hordja el a kend pinczéjét! 

kiáltott boszús türelmetlenséggel Kajetán 
ur; előbb való ez! lábkopásig siessen kend!

— Jól van,jól! gondolá magában a haj- 
dú; az én pinczémetnem hordja el a tatár; 
lássa a diák, mint segít magán! Ezzel el
robogott; alig volt ideje bekiáltani a kony
ha-ajtón a szolgálónak: Erzsi, gyertyát és 
csapot vigy le a pinczébe a diáknak!

Erzsi nem tudván az égető szükséget, 
időt engedett magának konyha-teendői kö
rül; hiszen, gondolá magában, jó szál gyer
tyát láttam én levinni a pinczébe, s a csap
ra is várhat még a diák, hiszen vittek le 
lopótököt, szedje a bort addig azon. Még 
egy fazeka volt tűzhöz tenni való, a mint 
az érkező kozákok trombitájának harsogása 
fülébe hat, félre löki még a fazekat is, s 
lihegő ujságvágygyal riad ki az utczára.
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Hármasával vonult be a négyszáz kozák a 
városba; igy, gondolhatni, hogy szép idő 
telt el, mig az utolsó három Erzsi előtt el
vonult. De most a város piaczán felállittat- 
ván a csapat, Erzsi ismét meg nem tagad
hatta magától azt a ritka, s Késmárkon 
még új élvezetet, hogy a csak néhány lé
pésnyire feküdtpiaczig eine fusson, s még 
bővebb szemle alá ne vegye az idegen 
tartományok csodás vitézeit. Ez ismét jó 
darab időbe került, melynek elteltével, a 
mint a konyhában szakácsné, Brigitta asz- 
szony, kocsisné, béresné, és maga a szol
gáló összejöttek, s a kozákok mustrálgatá- 
saiba és látványaik részletezéseibe bocsát
koztak, oly teljesen elfelejtett Erzsi pinczét, 
gyertyát, csapot és diákot, mintha soha 
sem hallott volna felölök semmit.

A hajdú járata ̂  sem volt id vet hozóbb 
a pinczére nézve. O a polgármestert nem 
lelvén otthon, a városban kutatta fel, s mi
korra föllelte, Késmárkon termettek a ko
zákok, kiket látatlanul ő sem engedhetett 
bevonúlni a városba; gondolván, megtette 
gyertya és csap iránt rendelését a szolgá
lónál, tehát mulathat.

Rendén hive mindent, lépett be visz- 
szatértével a konyhába.

— Vittél gyertyát, csapot a diáknak, 
Erzsi ?

— Uram irgalmazz ! a kozákok miatt 
elfelejtettem biz azt, galambom Istók bácsi!

— Utczu! hét menykő üssön a dol
godba ! megadtad a diáknak ! — Léleksza
kadva sietett le a szükségesekkel a pin- 
czébe.

Flóris diák az alatt oly kinteljes kö
rülmények közt veszteglett a hordó alatt, 
melyekhez képest, mint maga mondá, egy  
hónapi fogság a vastag toronyban kenyé
ren és vizen, még lakadalmi mulatozás. 
Igyekezett ugyan — miután eszmélt, hogy 
a hordó száját nem kelle vala felütnie — ré
szint a hordó dugójának kínos visszaütésé- 
vel, részint összefogott három ujjának a 
csaplyukba dugásával s benne-tartásával 
gátot vetni a boráradatnak, legalább csil- 
lapitni azt; majd rongyot is csavart ujjai- 
ra, hogy igy jobban megtöltse a lyukat; 
mind hiában! a bor a csap lyukán folyton

folyt, ha nem folyt csörgött, ha nem csör
gött sűrűn csepegett, s a diák alsó teste 
csaknem egészen bor-pocsolyában macerá- 
lódott; a kínos görnyedezésben elcsigázott 
lábára, derekára, később alig birt kiegye
nesedni : erőszakosan betolt és hideg bor
ban ázott ujjai pedig elfagyással határos 
gémberedésre jutottak.

— Sátán tartotta-e kendet lánczon Is
tók, vagy elaludt kend ott fenn ? rivalt Fló
ris mérgesen a hajdúra, a mint ez lecsörte
tett. — Mentette ez magát a kozákokkal, a 
szolgálóval,s most egyesülten morogtak ama 
kettő ellen; és telhető sietéssel láttak a bor 
lehúzásához. Csaknem bealkonyodott mi
korra készen lettek vele; mert a diák mes
terségeinek leggyöngébbje volt a pincze 
mesterség, a hajdú pedig sok lótása-futása 
után kissé mohón csípett be a lehúzandó 
borocskából. A megtöltött nyolez akós hor
dón felül alig nehány palaczk telt meg a 
tizenkét akósból; a többit a pincze földje 
vette igénybe. — Be sokkal jobb lett vol
na torokba az a sok szép bor, Flóris uram! 
kiáltott fői Istók hajdú, sajnálva, hogy sa
ruja ezúttal több bort iszik , mint tor
ka ; mert a szigorú diák miatt csak félig 
elégíthette ki iszonyatos szomját.

Kajetán ur szemet meresztett, a mint 
a megtelt palaczkok csekély számát meg
értette. — Hogy lehet ez? kérdé csodál
kozva. — Csak ú g y ! tens uram ! feleié Is
tók, hogy a hordó, melyet megtöltöttünk, 
nyolez akós ugyan, de megnyomkodtuk 
emberül; bizony beleszorítottunk abba ki- 
lencz, ha nem tíz akót!

Kajetán ur főt csóvált a különös ment
ségre ; de látván, hogy Istók még nem is 
csaprészeg, a diáknak pedig aczél-hűségét 
ismervén, nem kutatta tovább a megfog
hatatlan bor-olvadást.

Flóris diák elgémberedve, csigázva 
ment egyenesen lakába, és fűtött kemen- 
czénél engesztelte ki magát; ázott, fázott 
és kisebesedett ujjait pedig henye-fenyű 
balzsamával, majd hársfa-olajával, majd pe
dig csodatevő flastromával gyógyította, 
mert e három szerét, minden testi baj ellen 
— magát a halált is alig véve ki — átalá- 
nos gyógyszernek tartotta. Ezúttal csak vas
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élet-erejének — mely némelyek szerint szi
kár kis embereknél szivósabb szokott lenni 
— köszönbeté, hogy veszélyteljes borhú
zását rneglábolhatá.

Most már megérkezvén Laszky ko
zákjai, megfordult a hadi szerencse kocz- 
kája s a késmárkiak fordultak felül. Mint 
Késmárk városának krónikája Írja, Neu- 
dorfnál nagy csata vívatott, melyben a 
késmárkiak győztek s száznál több lőcseit

| hurczoltak be foglyokul városukba. Ez és 
( a rája következett apróbb folytonos csatá- J zások, kölcsönös kártételek és marha elhaj- 

tások, a legmagasb fokra hágtatták mind
két részről az ingerültséget. A két város 

| közt minden közlekedés és érintkezés meg- 
; szűnt; mind a kettő elhatározá, kémnek te

kinteni azt, ki az ellenséges városból vagy 
városba, bármi ürügy alatt belép.

(Folytatjuk.) FÁY ANDRÁS.

A F A R I Z E U S .

A nagy tömeg szemét bekötve, 
így lesz neve : emberbarát!
S az útczán hangosan köszöntve :
Kiönti rád nyájas szavát. . . .
Veled nyilván kezet szorít,
S hogy viszonozd — igy bátorít.

Ne hígy neki! tekintsd meg arczát:
Onnan lövel rád gúny nyila —
Vizsgáld mélyen és lelkén hass át,
Az fog neki majd fájnia. . . .
Ne mondd jónak — és légy hideg :
Kevély szivét e vérzi meg.

S boszút esküdni kész fejedre,
De csak titkon — nyíltan: ne félj!
Jobban hat úgy a vak tömegre,
Ha szól: „közvélemény Ítélj !“
Én böjtölök, s imádkozom ;
S megbántómat sem átkozom. . . .

Farizeus ! k i , hogy ne lásson,
Szórsz a világ szemébe gazt —
S hogy ellened föl ne kiáltson,
Keresztre húzod az igazt!
Vétked az Ur előtt vagyon,
S az ima: átok ajkadon.

NYILAS SAMU.

Zsidó volt hajdan — most, keresztyén; 
Dicsekvő most is — mint vala; 
Templomba jár . . .  s ott térdre esvén : 
Körültekint, nincs-e maga?
Hadd lássa más is, mily kegyes!
S imádkozván : eget keres.

Úgy tetteti . . . .  mig gondolatja,
S önző szive mást mond belől —
Nem úgy érez a mint mutatja.
De ha látják mindenfelől:
Jótéteményt is osztogat —
És igy vakít el másokat.

*

Szánakozó — s hogy a szegényen 
Segítsen : kölcsön ad neki,
Aztán azt, a törvény nevében,
Kétszer visszafizetteti.
Titkon uzsorás és csaló;
S ha láttatik — vigasztaló.

Fejét magasra hányja gőgje,
Kevély — még is alázatos. . . .
Földig hajol; de ha előtte 
Te nem hajolsz: reád tapos —
S ha nyögsz a porban e miatt,
0  lesz első, ki megsirat.
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U N D I N E .
Beszély

FENNEBERG FERNANDOTÓL.

I.

Sipolt a szél, hidegen permetezett az eső, 
s az utczán járók, az erős szélroham miatt előre
bukva, siettek födél alá.

„Pokoli sötétség!“ kiálta Erov John, midőn 
a színházból az utczára lépett s kopott shawljába 
burkolva magát, sietett haza. Alig lépett azonban 
tizet-tizenkettőt, midőn valamiben erősen meg
botlott. Egyet mormogott, aztán lehajolt s a tár
gyat, miben megbotlott, az utczalámpához von
szoló. E pillanatban erős szélroham jött s a ron
gyokat, melyekbe a tárgy burkolva volt, föltépé 
és a böcsületes John — nem kis ijedelmére — egy 
halovány gyermek arczot pillantott meg.

„Jóságos isten ! egy kis leány s ily kurucz 
időben — itt az utczán! — Ki hallott valaha 
ilyet! — Kis leány! mi neved? Oh istenem hisz 
halva van. . . .“ Lehajolt, kezét szivére tette. Né
hány gyors dobbanás meggyőzte, hogy él; s a 
következő pillanatban egy pár fényes fekete szem 
bámult reá. „Mit csinálsz te itt az utczán, kis le
ány? miért nem inégysz haza?“ — kérdé Erov 
John.

„Haza?“ ismételte a leányka s bámulva 
nézett reá.

„Igen ! haza. Hol lakói ?
„Annál az öreg Beinél, ki mindég üt, dob 

és koldulni kényszerít, gyűlölöm őt,“ mondá a 
kis leány, fekete szemeiben egy lobbanó villám
mal, s azonközben fölemelkedék.

„Hát se apád, se anyád nincs?“ kérdé részt- 
vevöleg John, midőn a kis leány elsoványodott 
arczára tekinte.

„Anyám volt egyszer — már régen — de 
elment“ viszonzá a kis leány sóhajtva.

„Hát hogyan jutottál ide az utczára?“ kérdé 
John, kinek rokonszenvét a kis leány feleletei 
mindinkább föléleszték.

„Egy ur ment erre, könyörögtem neki, 
hogy adjon valamit, de azt mondta, hogy olyan 
vagyok, mint egy kis zsebtolvaj, kit be kell csu- 
katni; akkor aztán megijedtem, elfutottam és itt 
elestem. Pedig én nem vagyok zsebtolvaj.“

„De nem ám ! Nem ilyenek a zsebtolva
jok ! Mi a neved ?“

„Undine.“
„Különös név egy koldus leánynak! Menj 

haza kis leányom — azt tartom — legjobban 
teszed.“

„Nem merek haza menni.“
„Miért nem?“

„Mert nincs pénzem, és Bet majd agyon ver 
bennünket, ha semmit sem viszünk haza“ mondá 
a kis leány félénken

„Szegény leány !“ mondá Erov John a kö- 
nyörület hangján, „mint szeretnék rajtad segí
teni ! — Elgondolkozott. . . . Eszébe jutott hideg 
padlás szobája, nehéz dologban kimerült neje, öt 
éhes gyermeke. Aztán Undinére pillantott s látta, 
hogy e szegény gyermek még nyomorultabb, el- 
hagyottabb , mint ö ; és Johnnak oly embersze- 
retö, becsületes szive volt, szegény színész létére 
is, mint akármi nagy urnák. „Eljössz-e hozzám 
Undine?“ kérdé szelíden. A kis leány ránézett : 
vajon komolyan mondja-e ? s midőn barátságos 
tekintetét látta, kezét megfogta és azt mondta :

el “„ex.

II.

Egy kis homályos szobában üldögélt Erov- 
né kötésére hajolva. Négy gyermek — két fiú, 
két leány — dideregve ült a tűznél, mely már 
csak füstölgött, a nélkül, hogy melegített volna. 
Egy töredezett bölcsőben, melyet az anya lábával 
folytonosan rengetett, beteges kisded feküvék. 
Óra ór aután tűnt, s a szoba kietlen csöndét semmi 
más nem zavarta, mint a bölcső egyhangú nyi
korgása.

„Mama! Henry nagyon éhes, haza jön-e 
már a papa?“

„Mindjárt kedves gyermekem, csak ne sirj. 
Hallod? atyád jő John! nyisd ki az ajtót“ mondá 
Erovné, mire egyik gyermek fölállt és gyorsan 
kinyitó az ajtót. A következő pillanatban belépett 
Erov John, kezén vezetve a kis Undinét.

„Erov! az istenért, ugyan mit hoztál ? 
John?“ kérdé Erovné, fölállva és bámulatában 
kiesett kezéből a kötés.

„Egy szegény kis hazátlan árvát, kit az Ur 
külde közénk“ feleié John.

„Oh John, John! Te őrültté tészesz engem! 
Tekints e négy üres falra, ez öt éhező gyermekre 
és reám, ki a hét első napjától az utolsóig izzadva 
fáradok, és mondd meg, hogyan fogod eltartani 
ezt a kis koldust ?“

E szavakra nem volt mit felelnie. Erov John 
elkedvetlenedett; leült egy székre és kezét a tűz 
fölé tartá. Aztán igy szólt :

„Azt hiszem, kedves feleségem! az Ur nem 
hagy el bennünket nyomorúságunkban, ha egy 
szegény teremtményének, kj még szegényebb 
mint mi, menhelyet adunk. És tán a kis leány
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maga is segítségünkre lehet a kenyérkeresetben. 
Tudsz-e valamit dolgozni Undine?“

„Tudok tánczolni“ mondá gyorsan a kis 
leány. „Bet hajtotta a sípládát, a kis Bek meg 
verte a dobot és én tánczoltam az utczákon.“

Erov John fölkelt, a falról levett egy hege
dűt s játszani kezdett, mondván a kis leánynak, 
hogy tánczoljon. A gyermek eldobá rongyos ka
lapját, shawljával együtt, hátra veté hosszú ében 
haját magas fehér homlokáról, és meghajtva ma
gát, tánczolni kezdett. Mozdulatai könnyük, ter
mészetesek és kecsesek valának; látszott, hogy 
tehetsége feltűnő. Midőn a tánczot elvégezte, fél
térdre ereszkedve meghajtá fejét, mintha a nézők 
tetszését várná. John elragadtatva tapsolt.

„Pompás! Nagyon jól van leányom! Sze
rencséd meg van alapítva. La petit Tiner még 
arra sem méltó, hogy saruid kötését megoldja, 
pedig öt egész tapsviharok fogadják. Feleség! Ne 
legyek én Erov John, ha Undine mindannyiun
kat szerencséssé nem tesz.

m.
„Láttad La Villette-et, azt a bűbájos tán- 

czosnöt? kérdé egy legújabb divat szerint öltö
zött fiatal ember barátjától Broadwayban.

„Láttam-e ? Nem. Jól tudod, hogy alig két 
nap óta vagyok New-Yorkban s még alkalmam 
sem volt.“

„No jó. Tehát jöjj velem; épen oda me
gyek, hol láthatod. A Foyerba szabad bejárásom 
van, bemutatlak, ha megígéred, hogy engem nem 
tolsz ki-“

„Csinos?“ kérdé Lester.
„Csinos?“ viszonzá barátja, „kedves Edu- 

ardom, valódi angyal, egy megtestesült seraph, de 
oly büszke, mint maga Lucifer! Szavamra! azt 
hinnéd, hogy egy királyi herczegnő, és nem tán- 
czosnö.“

„Kik a barátai ?“
„Nem hiszem, hogy lennének ilyenek. — 

Egy öreg színész találta valahol az utczán éjtzaka 
—- ezelőtt körülbelül három évvel s mióta a szín
padra lépett, a közönség bálványozza. Kitűnő 
tánczosnő és szép, mint egy houri; de — mint 
mondám — oly ördögien kevély, hogy reánk 
sem néz.“

Ezalatt beszédük tárgya a tánczosnök kony- 
nyü ruhájában tükre előtt állt, várva a jelre, mely 
öt a színpadra hivandja.

Ki ismerné meg e nyúlánk szép leányban 
azt a kis vad Undinét ? E fénylő fekete sze
mek semmi esetre nem változhattak; a tűz, a 
büszkeség, a szenvedély, mely bennünk lángol, 
még mindig a régi; de a többire nézve teljesen 
megváltozott. A magasan nyúlánk, gyönyörű ter
met, a büszkén emelt fő s a finomul vésett voná
sok a büszkeség képviselőjévé teszik.

Jelt adnak, La Viliette a néző közönség

előtt áll. Dörgő tapsvihar fogadja, és ő oly hide
gen, oly közönyösen hallgatja azt, mint egy már
ványszobor.

„Mit vélsz ízlésemről Eduard?“ kéldé su
sogva a jó barát.

„Tökéletes“ vala a felelet. „La Villette 
meghaladja minden várakozásomat. E fiatal nőt 
nagyobb figyelemmel fogom kisérni — ha bemu
tatsz neki.“

„Mondom, Eduard, hiába teended. Előbb 
fölolvaszthatsz egy jéghegyet, mint La Villette-et. 
Én megkisértém, és . . .“

„Semmi eredmény“ egészíté ki Eduard mo
solyogva a mondatot.

„Úgy jársz te is, ha megkísérted. Fogadj 
szót kedves Lesterem és ne kisértsd meg.

„Audaces fortuna/ iuvat,“ mondá Lester, 
„bátraké a szerencse.“ Én meg akarom őt hódí
tani, s ha ellenáll, úgy ő lesz az első, ki Fester 
Eduardot kikosarazza.

IV.

Három hónap tűnt el a fönnebbi beszélge
tés után. Egy szép júliusi este ablakánál ült a 
bűbájos La Viliette. Néha kitekintett a Broadvvayn 
sürgő sokaságra, s ilyenkor a búcsúzó nap lény
sugarai Önték körül büszke fejét. Kis kezei egyi
kére fejét támasztá, a másikat pedig egy neme
sen szép fiatal ember kezében nyugtatá. Lcster 
Eduard volt, ki azon est óta, midőn öt először 
látta, legnagyobb bámulóinak egyike lön. Vajon 
a hölgy gondolt-e vele, azt nem mondta meg; de 
hogy ő sokkal többet gondolkozott róla, mint 
óhajtandó vala, azt tudta, azt érezte. Eleinte a 
hiúság vezette körébe, meg akarta őt hódítani 
minden áron, megmutatandó barátainak, hogy 
nincsen nősziv, mely hízelgéseinek ellen tudna 
állni. Azonban, legnagyobb meglepetésére, lálnia 
kellett, hogy a kevély tánczosnő nem megtisztel
tetésnek, hanem illő tartozásnak veszi hódolatát. 
Hiába fáradozott azon, hogy jöttekor szemeit 
fényleni, arczát elpirulni lássa : a hölgy köszönt 
neki, ha jött, s gondatlanul nézé ha távozott. 
Azonban ez csak szerep volt, melyet La Villette 
nagyon ügyesen játszott; mert szenvedélyes szi
vének teljes, égető hevével szerette Eduardot. 
S csak a gondolat, hogy ő egy szegény tánczosnő, 
Eduard pedig egy milliókkal rendelkező nőnek 
örököse, tévé őt hideggé.

„Hogy eljár az idő! — mondá Eduard 
hosszú hallgatás után — alig hihetem, hogy már 
három hónapot tölténk New-Yorkban, s a körül
mény, hogy holnap elutazunk, a legkellemetle
nebb bizonyosság előttem.“

„Elutaznak?“ kérdé Undine gondolkozva, 
„s hova, ha szabad kérdenem?“

„New-Orleansba. Ott fogunk ezután lakni,“ 
mondá Eduard, beszéd közben figyelmesen vizs
gálván a hölgy vonásait; de semmi változást sem
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vehetett rajtuk észre. Undine egy pillanatra le- 
süté szemeit s midőn ismét fölemelé azokat, hide
gek voltak s fényesek, mint bármikor.

„Én is szeretnék oda utazni. Mi szép lehet 
utazni s világot látni ! Ha majd gazdag leszek — 
s mosolyogva tekintett Eduardra — el fogok 
utazni New-Orieansba, Angolországba, Párisba, 
Canadába, Rómába s a Niagara zuhatagaihoz.“

„S ön nem is sajnálkozik elválásunkon? 
Oly közönyös dolog ön előtt eltávozásom ?“ kér- 
dé Eduard szomorúan.

„Nem tudom, miért kellene sajnálkoznom, 
mondá a hölgy. On — az igaz — legkészebb, leg
buzgóbb bámulom volt, Ön hangosabban éljen- 
zett, mint a többiek, ha jól tánczoltam ; ön szebb 
s drágább virágcsokrokat hozott, mint akárki 
más ; de különben semmi különbség ön s a többi 
között. Ha egy leány harmincz-negyven imádót 
lát lábainál, hogyan aggódhatnék akkor egynek 
elvesztésén?“ —- Undine mosolygott s ismét az 
ablak felé fordult.

Lester Eduard elpirult.
„Es igy, Viliette kisasszony — mondá hi

degen, a kis kezecskét eleresztve — ön engem 
csak egy számnak tekint bámulói tömegéből ? — 
Ha én ezt előbb tudtam volna, úgy •— ------ “

„Megkímélte volna hangját és pénzét 
ugy-e?“ egészité ki a hölgy megvetéssel.

„Gúnyolódjék, csak gúnyolódjék! Hiszen 
szabadalmuk a nőknek : nevetni a bolondok fö
lött, kik szeretik őket. On is csak olyan, látom 
már, mint minden nemebelije,“ mondá Eduard 
keserűen.

A hölgy fölállt, kezét a férfiú vállára tévé s 
nyomatékos hangon kérdé : „Szeret ön engem 
Eduard ?“

„Viliette, Viliette! hisz ön tudja, hogy sze
retem ! . . .“

„S aztán el is venne? Nejévé tudna tenni 
egy tánczosnőt?“

„Azzá ! Viliette, ha magam ura lennék ; de 
tudja, hogy kezem kötve, nem tehetem, a mit 
akarok. Nagynéném nagylelkűségétől függ jö- 
vőm s ő oly büszke nemzetségére, hogy kitagadna 
az örökségből, ha oly leányt vennék el, ki —“ — 
-------szava elakadt, zavarba jött, nem talált al
kalmas szavakat gondolatának helyes kifejezé
sére -------

„Folytassa uram! — ki oly mélyen
alatta áll az ön rangjának. lm én kifejezém mit 
ön gondolt.“ Aztán oly keserűen nevetett! . . . s 
kezét levevén a férfiú válláról, székébe veté 
magát.

E pillanatban jött be Erov Johnnak idősb 
leánya és jelenté, hogy itt a próba ideje.

„Jól van Jane, egy pillanat múlva készen 
leszek,“ mondá Undine nyugodtan. „Isten önnel 
Lester ur! — s kezét nyujtá neki — váljunk el, 
mint barátok. Lesz még idő, midőn találkozni fo

gunk s akkor majd nevethetünk a most történ
teken.“

Eduard ajkához voná a hölgy kezét és 
gyöngéden megcsókolá. Azután egy pompás gyé
mántgyűrűt vont le ujjáról s az Undineére tolván 
azt mondá : „Viselje ezt tőlem emlék gyanánt. 
Ha tán valaha még találkoznánk, megöregedve, 
ősz fürtökkel . . hadd legyén miről megemlékez
nem e boldogabb napokra! Isten vele.

Lester eltávozott. Három órával később La 
Viliette a deszkákon volt. Éljenezték, tapsolták, 
százan, ezren; de ő mindazt nem érté : szive tá
vol volt — messze! . . . Kik látták, mindannyian 
örvendeztek, csak egyedül ő, ki oly gyönyörűen 
tánczolt s kit mindenki a vígak legvigabbikának 
tartott, volt szomorú, igen szomorú . . .

V.

Ot év múlva Undine, kit utoljára mint ti
zenhat éves leánykát láttunk, teljesen kifejlődve, 
szebb volt, mint valaha. Ezenkívül gazdagság és 
hírnév környezte. Beutazta Európát, hol újabb 
babérokat szerzett; Erov John szavai betelje
sedtek : Undine akkora összeget adott neki, hogy 
családjával együtt gond nélkül megélhetett. É 
hálás cselekedet után elutazott az egyesült álla
mok déli vidékeire.

Az elmúlt öt év alatt Lester Eduarddal 
egyszer sem találkozott; de azért el nem felejté. 
Néha, ha a gyűrűre tekintett, eszébe jutott a múlt 
s ábrándozott, álmodozott . . .  de ha eszébe ju
tott : mint hagyá el Eduard a világ miatt, lelke 
elborult s az ábrándképek szétfoszlának. Rám 
fog-e majd ismerni ? kérdé gyakran önmagától, 
midőn tükre előtt állva látta, hogy az utolsó öt 
év alatt mennyire megváltozott. Lester őt csak 
mint La Villette-ét ismerte; e nevet pedig akkor 
vévé föl, midőn a színpadra lépett; s most elha- 
tározá New-York város iránti hálából, — mivel 
ott tette le gazdagságának s függetlenségének 
alapját — York Undine nevet venni föl.

A gazdag York kisasszony megérkezte New- 
Orleansba igen nagy izgalmat idézett elő a maga
sabb körökben. Fiatalsága, gazdagsága s szép
sége nemsokára a társaságok királynéjává tevék; 
és senki sem gondolta, hogy Undine és La Vil 
lette egy ugyanazon személy.

Egy bál alkalmával találkozott Seaton-né- 
val, Lester Eduard gazdag nagynénjével, E nő 
arcza oly feltűnően hasonlított az övéhez, daczára 
az évek nagy különbségének, hogy első pillanat
ban meglepte. Hasonlóképen járt Seatonné is, ki 
le nem tudta volna tekintetét venni Undinéről. 
Nézte, nézte, végre nem állhatta — a kíváncsiság 
űzte — megszólítá : „bocsánat kisasszony, bizo
nyos ön benne, hogy a neve York?“

„Igen! asszonyom, — feleié Undine kissé 
meglepetve — s nem tudom, miért kétkedik ön 
azon ?“
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„Higye meg: nem csupán kíváncsiságból 
tevém e kérdést. Szabad tudnom kereszt nevét?“

„Kétségkívül asszonyom! — Undine.“
Seatonné oly bálvány lett mint a halott. 

Alig tudott lélekzetet venni.
„Rosszúl lett Ön, drága Seatonné!“ — mond 

Undine élénk nyugtalansággal.
„Nem, nem! de — folytatá, zavarodva te

kintvén Undinére — mondja meg, van-e karján 
egy szív alakú jegy ?“

„Van !“ mondá Undine körübelül oly izga- 
tonnan, mint Seatonné, s föltűrve csipkeujját, a 
jegyet megmutatá.

„Leányom !“ kiálta Seaton-né s ájulva dőlt 
Undine karjaiba. Nagy zavar lett. Undine halvá
nyan, de magához térve, nyugodtan rendelé, hogy 
Seatonnét vigyék ä szomszéd szobába. Egy orvos, 
ki vendégként jelen volt, minden szükséges esz
közt fölhasznált, hogy föléleszsze s midőn ez 
megtörtént, visszavonult.

Midőn Seatonné föleszmélt, ijedten nézett 
körül s tekintete Undinére esett, ki mellette tér
delt.

„Gyermekem, kedves drága Undiném !“ — 
mondá zokogva, s leánya vállára borult örö
mében.

Nemsokára megtörténtek a kölcsönös fölvi- 
lágosítások. Mikor Undine körülbelül hat éves 
lehetett, anyja látogatóba ment New-Yorkba egy 
barátnéjához. Kis leányát is magával vivé s ott 
naponként sétálni küldé a dajkával. Egyik nap a 
dajka összejön ismerősével, megáll, beszédbe 
ered vele, a kis leány azonban tovább megy s 
mire a dajka körül néz, már nem látja sehol. Ke
resték, kutatták mindenütt, de nem találták sehol, 
soha. Undine nagyon jól tudta, miért nem. Emlé
kezett ugyanis, hogy akkor Bettel találkozott, ki 
a leggondosabban elrejté mindaddig, mig fölfede
zéstől tarthatott. — Undine mindent elmondott 
anyjának, kivéve Lester Eduarddal való ismeret
ségét s nyugodtan mosolygott, midőn anyja jósol- 
gatá, mily jó barátok lesznek majd ha megisme
rik egymást!

Undine nemsokára találkozott Eduarddal; 
de az — mint előre gondolta, nem ismert reá. 
Arcza ugyan ismerősnek tetszett előtte s gyakran 
hosszan, hosszan nézdelé; de a titkot meg nem 
oldhatá.

„Eduard bátya — mond egy napon Un
dine, midőn legalább huszadszor föltekintve, mind
annyiszor annak szemével találkozott — mi 
baja? Megbabonáztam-e? Megverték tán önt sze
meim? Valóban.ön nagyon udvariatlan!“

„Bocsánat Undine ! mondá Eduard álmodo
zásaiból fölébredve, oly nagyon hasonlít egy volt 
ismerősömhöz.“

„Valóban? és ki volt az bátya?“
„Egy fiatal leány, ki oly szép volt, mint ön 

Undine!“
„S neve ?“
„La, Viliette.“
„Mit? On engem egy közönséges tánczos- 

nővel mer összehasonlítani — Lester ur?!“ kérdé 
Undine büszkén.

Lester arcza kigyuladt, szemei elárulták 
haragját.

„ Seaton kisasszony ! azt még öntől sem fo
gom eltűrni, hogy előttem La VilletterÖl igy be
széljen. Nincs az egész föld kerekségén jobb és 
szebb leány, mint Viliette, a tánczosnő !“

„Valóban uram — gúnyolódék Undine — 
La Viliette nagyon buzgó védőt talált bátyámban. 
Még utóbb azt kell hinnem, hogy szerelmes volt 
a csinos tánczosnöbe. Gyanítom, hogy nemsokára 
Lesterné lesz.“

„Oh adná az ég, hogy föltalálhatnám! Nem 
nyugodnék le még egyszer a nap s már nőm 
lenne — ha hozzám jönne.“

„Jó, hogy az utóbbi föltételt hozzá tévé 
bátya!“ folytatá Undine mosolyogva; s aztán 
hirtelen megváltoztatva hangját, azt kérdezé : 
„Mit adna ön nekem Eduard, ha megmondanám, 
hol van La Viliette?“

„Ön — húgom? —- Az lehetetlen Undine!“ 
„Epen nem lehetetlen bátya! La Viliette — 

én vagyak.“
„Ön?“ Eduard visszatántorodott s mereven 

bámult Undinére, ki fölemelkedék, kezét bátyja 
vállára tévé — mint egykor — s mélyen szemeibe 
nézve kérdezé : „Eduard! szeret ön engem ?“

„Viliette, Viliette! — Hihetek-e szemeim
nek?“ kiáltá elbámulva.

„Hitetlen! ismered-e ez emléket?“ kicsi fe
hér kezét mutatá, melyről a jól ismert gyémánt- 
gyűrű sugárzott. Nem lehetett többé kétkedni : a 
titok meg volt oldva.

Lester Eduard boldog ember lett ez esttől
fogva.

„Viliette, hozzám jösz-e?“ kérdé pár órával 
később,_ midőn már bealkonyodott.

„Ön feledi. Lester ur, hogy nénje nagylel
kűségétől függ jövője, s hogy az kitagadná önt az 
örökségből, ha oly leányt venne el, ki messze 
alatta áll rangjának — oly büszke nemére!“

„Feledj s bocsáss meg!“ könyörgött Eduard. 
Undine nevetett.
Megbocsátott-e neki, meg nem mondhat

juk ; annyi azonban bizonyos, hogy három hétre 
rá Viliette a tánczosnő — most Saeton Undine —• 
a büszke nagy néne teljes megegyezésével Lester 
Eduardné leve.

Ó. I.
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A NIFLUNGOK VAGY GIUKUNGOK.
(A Skáládból.)

Ajánlva Szász Károlynak.

Beszélik, hogy három áz (isten faj) elindult 
világlátni: Odin, Loki és Hönir. Folyót érve föl
mentek a partján egy vízesésig, hol megláttak egy 
vidrát, mely a vizben lazaczot fogott, ette is már 
jóizüen. Kap Löki egy követ, s úgy csapja fejé
hez a vidrának, hogy mingyár’ elnyúlt. Itt elkezd 
Löki dicsekedni vadászatjával, hogy egy dobással 
vidrát is ütött, lazaczot is. Felvették hát a laza
czot és vidrát, s vitték magokkal. Valami tanyá
hoz értek s bementek. Egy paraszt ember volt a 
gazda ottan, Hrejdmárnak hivták, rettentő erős, 
bűbájos ember. Éji szállást kértek tőle, enniva- 
lójok úgy is van, mutatták a vadat. Ä mint Hreid- 
már ráveti szemét a vidrára, mindjárt félre szó
lítja két fiát, Fafnirt és Regint, s mondja nekik, 
hogy megölték a bátyjokat „Otrí£-ot(Otter=vidra), 
azt is, hogy ki cselekedte. Nosza megtámadják, 
apa s két fiú, az azokat, megfogják, megkötözik, 
mondván hogy Hreidmár fia volt a vidra. Az ázok 
annyi váltságpénzt ígértek, a mennyit Hreidmár 
kíván; igy meg lett köztök az alku, meg is es
küdtek rá. Hreidmár lenyúzta a vidra bőrét, 
mondván, hogy azt rakják meg neki aranynyal, 
belül is kívül is, úgy szent lesz a békesség. Odin 
hát elküldte Lokit a fekete manók országába 
(Schwarzalpenheim) egy törpéhez, a kit Andvari- 
nak hittak és hal képében lakott a vizben. Löki 
nyakon csípte, s parancsolta hogy váltságpénzül 
tüstént előadja minden aranyát a mi csak bérczei- 
ben van, az pedig roppant sok volt. A törpe elő 
is adta, csak egy kis arany gyűrűt dugott el az 
ujja közt: Löki észrevette s parancsolá: ide a 
gyűrűvel is. A törpe rimánkodott, hagyja meg 
neki ezt az egy gyűrűt, avval ő megint megsza
porítja kincsét a hegyben. De Löki azt feleié, 
hogy egy fillérnek sem szabad ott maradni; el
vette a gyűrűt s megindult. Akkor utána kiáltott 
a törpe, hogy akárkié lesz az a gyűrű, életével 
lakói. Löki azt felelte rá, nem bánja ha úgy lesz 
is; majd megmondja annak a kié lesz a gyűrű. 
Azzal Löki visszament a Hreidmár tanyájára, s 
mutatá az aranyt Odinnak. Odin megszerette a 
szép gyűrűt, kivette a rakás aranyból, magának ; 
a többit Hreidmárnak adta. Ez megtömte vele a 
vidrabőrt a hogy csak bírta, s mikor fele volt, fel- 
állitá mint a zsákot. No most Odinnak kelle oda
menni, s berakni kívül aranynyal. A mint elvé
gezte, azt mondja Hreidmárnak, jöjjön nézze meg, 
fér-e több rá. Hreidmár odament, körülnézte erő
sen ; talált is egyetlen szőrszálat, mely még nem 
volt befedve, s kívánta hogy azt is takarja be, 
máskép vége az alkunak. Kapta Odin a gyűrűt,

betakará vele azt is, s mondá hogy no most már 
itt a vidraváltság. Mikor aztán Odin visszakapta 
lánesáját, Löki is a saruit, hogy már nem félhet
tek semmitől, azt mondja Löki, csak hadd marad
jon úgy a mint Andvari jósolta, hogy ez a gyűrű 
meg arany életébe kerüljön a birtokosának; és 
azóta úgy is van. Azért hívják az aranyt „vidra- 
váltságnak“ s „dzok. díjának.“

A mint Hreidmár megkapta a sok aranyt 
fia váltságaul: Fafnir és Regin is előállt, s testvér- 
váltságul mindenik követeié a maga részét: de 
apjok egy fillért sem adott belőle. Nosza Összebe
szélnek a fiuk, hogy öljék meg apjokat a kincs
ért. ügy is lett. Akkor meg Regin állt elő, hogy 
Fafnir adja neki felét a kincsnek. Abból semmi 
sincs, mondá Fafnir, hogy ő az aranyt megoszsza 
öcscsével, mert ő csapta érte agyon az apját. Ta
karodjék, mondá neki, mert biz úgy jár, mint az 
öreg. Fafnirnak volt egy kardja, Hrotte nevű, s 
feltette a sisakot is, mely az apjoké volt. E sisa
kot Ögirshelmnek hivták, rettenetes volt arra csak 
ránézni is. Reginnek egy Refill nevű kardja volt; 
ö azzal elfutott; Fafnir pedig a Gnita-vadonba 
ment, ottan vaczkot csinált magának, kigyó ké
pibe öltözött és ráfeküdt a kincsére.

Regin ellenben Hialprek királyhoz került, 
beállott hozzá kovácsnak; s elvállalta egyszers
mind Sigurd (Siegfried) nevelését, ki Sigmund 
fia, Wölsung unokája volt. Anyja neki Hjordis 
vala, Eilimi király leánya. Sigurd a leghatalmasb 
király lön, nemre, észre, erőre. Regin felhozta 
neki, hogy Fafnir ott fekszik a kincsen, s feltü
zelte hogy rabolja el tőle. Csinált is neki egy 
Gram nevű kardot, mely olyan éles volt, hogy ha 
Sigurd a vízbe tartotta éllel a vízfolyásnak s a 
viz gyapjufürtöt hajtott az élinek, elvágta mint 
semmit. Azután Regin kovácsüllőjét is ketté ha
sította vele Sigurd, egész a tuskójáig. Mentek az
tán, Sigurd meg Regin, a Gnita-vadonba. Ott, kapja 
Sigurd, egy farkasvermet ás a Fafnir útjába, és 
maga belé ült. Mikor aztán Fafnir a forráshoz 
csúszott volna inni, Sigurd alólróí beledöfte a 
kardját, mingyár’ ^ége lett. Odamegy Regin, s 
mondja Sigurdnak, ha megölte a bátyját, ő most 
azt kivánja büntetésül: egye meg a szivét, sülve. 
Avval neki térdelt, jól ivott a Fafnir véréből s 
elaludt. Sigurd pedig a mint sütötte a szivet, gon
dolva, tán meg is sült már, odanyúl az ujjával, 
hogy nézze, elég puha-e már a sziv, hanem a 
zsírja forró lévén megégette az ujját, hogy csak 
beszopta. Alig ért a nyelvéhez, hát mingyár’ tu
dott a madarak n yelvén s értette mit beszélnek a 
fán ülő jércze sasok. Egyik elkezdi :

Ali on ül Sigurd 
Vérföcskendve,
Süti a tűznél 
Fafnir szivét.
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Nagyon okos lesz 
A gyürü-vesztö,
Ha a világló 
Szívet megenne'.

A másik szólt :
Ott fekszik Regin,
Főzi magában :
Hogy csalja meg a 
Benne bízót ;
Rosszat kohol e 
Ye'szek kovácsa :
Bátyja boszúját,
Hamis ármányt.

Sigurdnak se kell több, odamegy az alvó 
Reginhez, agyon csapja, avval felugrik lovára, 
melyet Grani-nak hittak s a Fafnir tanyájához lo
vagol, onnan fölmerte a sok aranyt, átalvetőben a 
Grani hátára kötötte kétfelöl, maga is felült és 
elkoczogott. Azért híják az aranyt „Fafnir ágya“- 
s „vaczkának“ vagy a „Gnita-vadon porának“ s 
„Grani terhének.“ Csak ment Sigurd csak ment, 
mig egy házhoz ért a hegyen. A házban egy nő
személy aludt, sisak a fején, pánczél a derekán. 
Sigurd is kirántá kardját, s levágta róla a pán- 
czélt. Erre a no felébredt s Hildának, mondta ma
gát. Különben Brunhildának hívták és valkyria 
(harcznemtő) volt. Sigurd onnan tovább lovagolt 
egy Giuki nevű királyhoz, ennek a feleségét Grim- 
hild-nek hivták. Gyermekei voltak : Gunnar (Gun
ther), Högni (Hagen), Gudrun (a Nib. ének Kriem- 
hildje) és Gudni. Guthorm Giukinak mostoha fia 
volt. Sigurd sokáig mulatott ottan. El is jegyezte 
Gudrunt, Giuki leányát; fiai Gunnar és Högni 
testvérséget esküdtek Sigurddal. Azután Sigurd, 
a Giuki fiaival, Atli-hoz (Atila, Etzel) indult, a 
Budli (Buda, Blödel) fiához, hogy ennek húgát 
Brunhildot Gunnárnak feleségül kérje. Brunhild 
a Hinda hegyek (hún hegyek ?) mellett lakott, 
és vára ívcifurlogival (lobogó tűzzel) vala körül 
véve; fel is fogadta volt, hogy csak olyan ember
hez megy nőül, aki át mer lovagolni a wafurlogin. 
Sigurd, a giukung-okkal, kiket niflung oknak is 
hínak (t. i. a Giuki fiaival s kíséretével), fellova
golt a hegy oldalán, és most már Gunnárnak a 
tűzön át kellett volna nyargalni. De az ö lova, 
Goti nevű, nem mert neki menni a tűznek. Sigurd 
hát Gunnárral alakot és nevet cserélt, mert Grani 
meg (a Sigurd lova) senkit se vett föl a hátára, 
csak Sigurdot. Felült hát Sigurd (Gunnár alakjá
ban) a lóra s átnyargalt a tűzön. Akkor este meg: 
tartá menyegzőjét Brunhilddal s mikor lefeküd
tek, kihúzta kardját, Gramot, a hüvelyéből, és kö- 
zéjök tette. Reggel pedig mikor felkelt és felöltö
zött, Brunhildnek ajándékozta azt az aranygyű
rűt, melyet Löki vett volt el Andvaritól, és ő egy 
másik gyűrűt kapott a menyasszonytól emlékül. 
Akkor lovára pattant Sigurd, és visszanyargalt 
pajtásihoz. Ott visszacserélte Gunnárral alakját s 
nevét, s Gunnar hazavitte Brunhildot apja Giuki 
házába. Sigurdnak két gyermeke lett Gudruntól: 
Sigmund és Swanhilda.

Történt egyszer, hogy Brunhild és Gudrun

a folyóra mentek, hajukat mosni. A mint odaér
tek, Brunhild beljebb gázolt a parttól: hogy ő 
nem tűri fején azt a vizet, mely a Gudrun haján 
keresztül folyt, mert neki vitézebb férje van mint 
annak. Gudrun pedig utána ment, s elébe állott, 
mondván, hogy ő bizony feljebb moshatja a haját, 
mert neki olyan ura van, kihez se Gunnár se senki 
a világon nem hasonló vitézségben, mert az meg
győzte Fafnirt is, Regint is, s mindkettőnek el
vette a kincsét. Felel arra Brunhild: Derekabb az 
annál, hogy Gunnár átlovagolt a wafurlogi tűzön 
a mit Sigurd nem mert cselekedni. Gudrun csak 
elnevette magát erre: hát te azt gondolod hogy 
Gunnár lovagolt keresztül a tűzön? No én meg 
úgy tudom hogy az hált veled a ki nekem ezt az 
aranygyűrűt adta. Azt a gyűrűt pedig a mi az uj- 
jadon van s reggeli ajándékul kaptad, azt meg 
„Andvari-naut“-nak hívják, s nem gondolnám, 
hogy azt Gunnar hozta volna a Gnita-vadonból. 
Csak leesett az álla Brunhildnak, elhallgatott s ha
zament. Otthon fellovalta Gunnart és Högnit, hogy 
öljék meg Sigurdot; de minthogy ezek Sigurddal 
testvérséget esküdtek volt, hát a mostoha öcs- 
csökre Guthorm-ra bizták a dolgot. Ez átfúrta Si
gurdot álmában karddal s a mint Sigurd felérzett 
a nagy fájdalomra, utána hajitá a maga kardját, 
Gramot, a gyilkosnak, hogy derékon vágta ketté, 
így veszett el Sigurd és három éves fiacskája Sig
mund, mert azt is megölték. Brunhild pedig (a 
gyűrű hatása) agyon szúrta magát karddal, együtt 
lön megégetése (temetése) neki és Sigurdnak. Gun
nár pedig és Hőgni elfoglalták a Fafnir öröksé
gét s az Andvari-gyürüt, s ők uralkodtak az or
szágon.

Idővel Atli király Budli fia, Brunhild bátyja, 
feleségül vette Gudrunt, Sigurd özvegyét, gyer
mekeik is lettek. Egyszer Atli király meghivta 
Gunnárt és Högnit magához lakomára, s ezek el
fogadták a hívást. Mielőtt azonban elindultak 
volna, elrejték a kincset, Fafnir örökjét, a Rajna 
fenekére, s azóta soha sem is találta meg senki. 
Atli király pedig nagy sereget gyűjtött s megtá
madta vele Gunnart és Högnit. Mindakettö fog
ságba esett. Atli király elevenen kivágatta a Högni 
szivét, úgy halt meg. Gunnart meg a kigyóudvarba 
vetette, hanem valaki titkon hárfát vitt Gunnár
nak, melyet lábujjaival — minthogy a kát keze 
meg volt kötve — oly szépen vert, hogy a kígyók 
mind elaludtak, egy viperán kívül; hanem ez rá
ugrott, mellen harapta s belé dugta fejét a sebbe, 
úgy szíttá a máját mig csak meg nem halt. Gun
nart és Högnit Nißungok-nak, vagy Giukungok- 
nak hivták : azért nevezik az aranyt is „niflun- 
gok Aortájának vagyis örökjének. Nem sokkal 
azután Gudrun megölte tulajdon két fiát, s kopo
nyáikat aranyba ezüstbe foglalva, ivóedényt csi
náltatott belőlök. Epen a niflungok tora követke
zett. E tor alkalmával Gudrun olyan méhsört 
adatott fel Atli királynak az uj ivóedónybe, mely 
fiai vérével volt elegyítve; sziveiket pedig sülve
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etette meg atyjokkal. A mint ez megtörtént, maga J 
az asszony mondta meg neki, sok szemrehányás
sal. A sör nagyon erős volt, úgy hogy legtöbb em
ber elaludt még ültében. Ejtszaka, mikor aludt, oda 
ment a megölt Högni fiával, ketten meggyilkol
ták, igy lett neki vége. Azután felgyujták a palo
tát, s mind odaégett a nép, a ki csak benne vala. 
Gunnar pedig a tengerig bujdosott és bele is ug
rott, belé akarván fojtani magát. De a viz felvette 
s átvitte az öblön Jonakur király országába. A 
mint ez a király meglátta, mindjárt belészeretett 
és feleségül vette. Három fiók lett, névszerint : 
Sörli, Hamdir és Erp. stb. (Ezután nem érdekel 
bennünket Gudrun sorsa.)

Az most már a kérdés; e világnézetből tisz
tult-e ki lassan (a XIIl-ik századig) a Nibelung- 
ének világnézlete, vagy megfordítva, az utóbbi 
mingyárt a keresztyén világnézlet levegőjében 
termett meg, s úgy torzult el az északi dalokban, 
az Eddá-ban, mely. fövonásokban egyezik az it
teni előadással ? Én az első esetet tartom termé
szetesnek.

M. P.

Z E N E .

A buda-pesii zenede növendékeinek 
vizsgálati hangversenye és drámai kísér
lete. (Juh 5-kén a muzeum dísztermében.)

Mielőtt az olvasóval tudatnám a vizsgálati 
hangverseny és drámai kísérlet eredményét, szük
séges lesz előre bocsátnom a zenede igazgatósága 
figyelmeztetését, mit a műsor végére nyomatott.

Ezt mondja az igazgató választmány:
„Midőn a pest-budai (tán buda-pesti; mert a 

másik vagy a „Pest-Ofner“-ből, vagy a Pest-Bu- 
dinszki“-ból van fordítva) zenede igazgató vá
lasztmánya az intézet növendékei által adandó 
hangversenyeket megrendelé (tán elrendelé, vagy: 
rendelé), nem volt szándokában követelni, misze
rint az ily előadások a művészeti tökély maga
sabb fokáról tekintessenek; mert erre a művé
szetnek még csak előcsarnokában működő, vagy 
is tanodái növendékek igényt nem tarthatnak (tán 
a közönség nem tarthat igényt, mert a növendé
kek, mint növendékek, ily magas művészetre még 
képtelenek). A kitűzött czél csupán az, miszerint 
a zenede növendékeinek időnként alkalom nyuj- 
tassék szorgalmuk utáni haladásuk több oldalú 
bizonyítványait bemutatni nemcsak az illető szü
lők, hanem a t. ez. nagyobb közönség előtt is, (és 
a tanítók szorgalmát), mely hazafias áldozata foly
tán ada létet az intézetnek; mikből mindinkább 
meggyőződhessenek, miszerint a zenedénkben 
képzett egyének biztos reményt nyújtanak hazai 
művészetünk terjesztésére, mit az intézetünkből 
eddig is kilépett, s most már a műcsarnok szen-

| télyében az avatottak körébe bocsátott növendé
kek eléggé tanúsítanak. — S midőn mind ezt a t. 
közönség méltányos figyelmébe ez alkalommal is 
ajánlani bátorkodunk, egyszersmind további szi
ves részvétét és pártolását kérjük ki (erbitten?), 
mely egyedül eszközölheti, miszerint az intézet 
minél üdvösebb eredménnyel működhessék ha
zánk fiatalságának a művészet különböző ágai
ban miveltetésére“ (művelésére).

Az igazgató választmánynak e rövid, s négy 
„miszerint“-tel világított tájékozása el is marad
hatott volna; mert nem hiszem, hogy az illető 
növendékek szülői s a közönség részéről egy is 
lenne, ki a tanítványoktól valami bevégzettet vár. 
Úgy hangzik ez, mint ha főiskoláink tanári kara 
examen előtt lapok utján tudatná: hogy a tanulók 
még nem Socratesek, sem Kantok, nem Humboldt
ok, Thucydidesek vagy Macaulay-k, nem Liebi- 
gek, s több ily világhirü tudósok; hanem csak 
annyit tudnak, a mennyit iskolában tudni lehet, s 
a mennyire igyekeztek. — Elmaradhatott volna az 
értesítésnek második része is ; mert, ha nem igaz ; 
nem szép ; ha pedig igaz : szebben hangzik a má
sok szájából. Hisz mindenki elismeri, hogy a ze
nede, csekély erejéhez s más kedvezőtlen körül
ményeihez képest, mind a zenéért, mind a magyar 
érdekekért sokat tesz. — Részemről épen nem 
tartozom a zenede ellenségei közé; sőt sokszor 
nyilvánítottam már, s mondom jelenleg is, hogy 
zenedénknek országossá kell lenni, oly alaptőké
vel bírni, hogy magát a helyzet szükségéhez ké
pest szervezhesse, hogy tanárait helyzetükhöz 
illően díjazhassa, s a különböző szakokból napon
kint annyi leczkét vagy órát szabhasson, mennyit 
a tanítványok száma igényel stb. stb.

Mi a vizsgálati hangversenyt illeti: követ
kezőleg folyt le :

1) Liszt XIIl-ik számú „Magyar rapszódiá
já tu (tán rhapsodia ?) zongorán előadta Mariska 
Vilmos. — Futamai elég tiszták, gyöngyözetesek. 
Ezen egyből ugyan nem ítélhetek; de mintha 
több érzése is lehetne. — Ez egyébiránt Maris
ka egyéniségétől függ; mert a tanító hatásköre 
a technika kifejtésén, s ezzel párhuzamosan a 
széptani szabályok tanításán túl nem terjedhet. 
Ezeket illetőleg Them Károly urnák becsületére 
válik. — 2) Kettösdal (véleményem szerint az 
énekre jobb lenne „párdal“ s a „kettős“ maradna 
a hangszerzenére) : két sopran hangra Dayid Fé
keién „Lalla Roukh“ operájából, énekelte Honig 
Hermina és Uhlár Amália. Lehet hogy magyarul, 
lehet hogy olaszul vagy francziául, lehet hogy 
németül; de egyiket sem merem állítani; mert 
énekükből egy szót sem értettem. E pontot illető
leg legyen szabad egy rövid kitérést tennem. 
Nem rég a Színházi Látcső s a Magyar Sajtó (a 
középidőbeli) polemizálván a n. színház leendő 
conservatoriuma, leendő énektanitói felett, utóbbi 
azt állította, hogy miután az énekmester csak éne
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kelni tanít: lehet német is. Ha ez igaz lenne, ak
kor az egész conservatorium szükségtelen, s min
den csak a régi maradna; akkor a n. színház 
ének- és zenekarában mindent inkább hallanánk, 
mint magyar szót, s a külföld — mint eddig — 
bö anyaggal szolgálna. De épen az a főczél: hogy 
a nemzeti színházban magyarul, s pedig tisztán 
magyarul énekeljenek, nem pedig papagáj módra. 
Ha az énekes nem érti éneke nyelvét: művésze
tének fele elveszett, s ezen kívül élvezhetlen, ne
vetséges, boszantó. De miként fejlődhetik nem
zeti operánk, ha az előadó művészek s az ezeket 
képző tanítók nem magyarok, vagy legalább nyel
vünket nem értik alaposan. Engedjük meg, hogy 
a tanítvány legyen magyar, s a tanító német vagy 
olasz. Hogy fogja ez a helyes magyar szavalatot 
tanitni? Vagy tán az énekben ez fölösleges? Ide 
jutottunk s még tovább is juthatunk, ha a nemzeti 
színház még tizenöt évet él a milyent már élt; 8 
ha a nemzeti színház igazgatóságának a lapok — 
bocsánatot kérek — avatatlan újdondászai dictál- 
ják az opera szervezését. — Mind ezzel nem aka
rok a zenedére czélozni; mert a zenede, mint pest
budai — akarom mondani — budapesti zenede, 
erejéhez képest mindent megtesz, hogy egyszers
mind nemzeti legyen, s ha országossá válik, ak
kor bizonyosan teljes erejét e czél felé irányozza. 
3) Kohne Ridley „Eolienne“ hegedűre irt müvét 
játszta Latinovics Frigyes. A még gyermek Lati- 
novicsban sok tehetség látszik, vonásai elég tisz
ták, melegen játszik. Kohne-nak több tanítványa 
is bizonyítja, hogy jeles tanító. — 4) Mozart nagy 
hatos dalát Don Juánból előadták : Honig Her
mina, Szautner Oktavia, Uhlár Amália , Csery 
Kálmán, Lajtos Imre, Richter Ferencz. Elég sza
batosan.

Ezt követte a drámai kísérlet. — Előadták 
Fáy Andrástól a „ Külföldiek“-et, s a felvonások 
közt a zenede növendékeiből alakított zenekar 
játszott magyar darabokat, ugyancsak a zenede 
egyik növendéke — Mutschenbacher Viktor — 
vezénylete alatt. — Elismerőleg kell szólanom 
mind a zenede ily nemű törekvéseiről, mind a fia
tal zenészek szorgalmáról. — A drámai előadók 
szintén dicséretet érdemelnek. Gózon Ida s Szabó 
Róza kisasszonyok szép reményre jogositnak. A 
huszár kapitány kissé egyenesebb lehetett volna; 
olyan volt mint egy tudós, kinek a tudományok a 
fejét előre nyomják. Hogy végződött a darab ? 
Nem tudom, mert épen akkor, mikor Gedey Lajos 
igy szólott: „Hát velem komédia játszatik ?“ más
nemű kötelességeim elhívtak.

BARTALUS ISTVÁN.

A m. k. egyetem orvos-tanár! testüle
tének arczképcsarnoka. — (T) A hálaérzet 
egyik legszebb jele, ha azokra, kiket szeretünk,

nemcsak édes örömmel gondolunk vissza, hanem 
emléküket láthatólag is megörökítjük. Ily kegye- 
letes actüst követett el az orvosnövendékeket se- 
gélyző egylet is, midőn az egyetem tanárainak 
arczképcsarnokát kiadá. A tanári testület tanít
ványai s tisztelői előtt örökké kedves lesz e lap! 
Mi magát a képet illeti : örömmel valljuk be, 
hogy az a közelebbi időkben megjelent rajzok si
kerültebbjei közé tartozik. Az egyes alakok kifo
gás nélküliek, az arczok igen jól vannak találva, 
sőt — mi több — a meglepő hasonlatosság mel
lett még mindegyiknek egyénisége is visszatükrö
ződik a vonásokon. A legnagyobb hiba — mit 
észreveheténk — magának a compositiónak érte
lem nélkülisége. Tökéletesen úgy ülnek és állnak 
ott, mintha tudnák, hogy most learczképezik őket. 
Hogy micsoda functióban ül ott a tanári kar, gyü- 
léseznek-e, vagy pedig csak mulatságból foglal
nak az asztal mellett helyet s forditnak hátat egy
másnak : azt nem vagyunk képesek kitalálni, — 
pedig véleményünk szerint, ha ily nagy csoport
ból miivészi becsesei biró képet akarunk teremteni: 
kell, hogy valami eszme legyen azon képviselve. 
A perspectivával sem lehetünk teljesen megelé
gedve, a mennyiben a hátsó alakok szerfölött ki
csinyek az előtérben levőkhöz képest s az ember 
azt gondolná, hogy legalább is 2—3 ölnyi térség 
van közöttük, pedig csak keskeny asztal választja 
el őket egymástól; továbbá a hátulsó részt halvá
nyabb tónusban kellett volna tartani, mert épen a 
halvány szinezet jelzi a távolságot; hasonlóképen 
erős színezetű a kép alsó része is, a mi miatt úgy 
tetszik, mintha valamennyinek levagdalták volna 
a lábát, a helyett, hogy fokonként enyésznék el 
az árnyalat (Schattirung). A háttérbe végre nem 
ártott volna valami kis Staffage, (p. o. halványan 
jelzett oszlopzat), mert igy az egész hátulsó cso- 
portozat elveszti lágyságát. Mind ezen jelentékte
len hiányok daczára is a kép igen szép techniká
val van rajzolva s dicséretére válik szorgalmas és 
szép tehetségű fiatal festészünk Marasztoni Jó
zsefnek ; nem különben meg kell dicsérnünk Pol- 
lák testvéreket is, kik a nyomatást oly hibátlanul 
s csínnal eszközlék, hogy az bármely teremnek 
díszére válhatik. Tiszta lélekkel ajánljuk e képet 
mind azok figyelmébe, kik bármi nemű érdekkel 
viseltetnek a learczképezett tanárok iránt ; ajánl
juk annyival is inkább, mivel ez emlék megszer
zése által az orvosnövendékeket segélyző egylet 
tőkéjét is gyarapítják, mely alig megalakulva 
— már is szép eredményeket mutathat föl. Meg
rendelések a m. k. orvosi egyetemben levő se
gélyző egylet irodájába küldendők.

Divattudositás. — I. Miután divatképet 
nem szoktunk mellékelni, a nyájas olvasó bizo
nyosan nem várja a Koszorútól, hogy e rovatban
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az uralkodó színek, kelmék, szalagok és csokrok 
felöl adjon tudósítást. De van egy más divat, 
mely után lelkes honfiak s honleányok, fö és al- 
rendüek, akadémiai tagok s nem-tagok, irók és 
beszélők, szóval az egész honi birodalom s iroda
lom nagyja kicsinye futva futnak: a nyelvhibák 
divatja. Ezt evidentiában tartani, oly közlönynek 
mint a Koszorú, divatlapi kötelessége.

A nö (lásd Koszorú I. félév 1. sz.) még egy
re, fentartja divatos uralmát né helyett. Kis Mi
hályié, Szabó Pálne stb. még folyvást pórias vise
letnek tartatik. Erről újabban nem szólunk.

Igen kedves ocsmányság továbbá a -báni, 
hozi, -náli, -tóli, -róli, -veli} -rai s több efféle szó- 

csintani kocsintás; midőn t. i. a soha magokban 
nem álló, hanem szóhoz tapadó, úgynevezett rag 
szócskákat divatosan i betűvel ékesítjük. Törté
nik ez a való elkerülésére : „istenhez való fohász
kodás“ helyett mondják vagy legalább Írják: „is
tenhez! fohászkodás.“ Tehát a való-1 kerülik : rö- 
vidítnek. De boldog isten! apáink és nagyapáink 
azt a való-1 oda is rakták pongyola szájjal, a hová 
nem kell: és most a divatos i helyettest oda is pa
zarolják, hol rá épen semmi szükség. Ha régeb
ben igy mondták: templomba való menetel, isten
hez való fohászkodás, Németországba való utazás, 
— pongyolán beszéltek, mert itt a való egészen 
fölösleges. Épen úgy megérti minden magyar ez t: 
templomba menetel, istenhez fohászkodás, Német
földre utazás. De Tollagi divatos beszélyiró azért 
hozzá toldozza az i betűt: „Julia kisasszony, egy
házzal menetelekor, Németországra!' utaztakor, 
istenAezi fohászkodása közben.“ S Tollagi ur nagy 
tekintély ; követi az egész irodalom, s irodalmát a 
közönség. Mily kevéssé tudhatott hát magyarul az 
a régi verselő, ki ezt irta :

Meguntam gyönyörű Győrnek 
Gyöngyvárá&an laktomat,
Mert a Duna, Eába, Rábcza 
Rákja rágta lábomat.

Mai divat szerint „ gyöngy váráóam laktomat“ kell 
vala írnia. Hasonlóan Kis János superintendensnek, 
(ki pedig tudott magyarul valamicskét) Schiller 
balladája czimét nem „Vashámoróa menésnek,“ 
hanem „Vashámoróai menésnek“ kellett volna 
lordítnia. Sőt nagyra vágyás helyett nagyra! vá
gyást kelle ejtenünk. Oh te kedves divatZozi ra
gaszkodás ! Gyönyörű szép nyelvünkéi rugasz- 
kodás!

A dolog egyszerű. Oly szócskához, mely 
nem, ragad össze a főnévvel, (bár a régiek ott sem 
mindig tették) bizvást oda tehetjük az i-t. „Sze- 
] inti, általi, melletti, nélküli,jiránti“ stb. hiba nél
kül megjárja. Oly szócskához, mely külön soha 
sem áll, hanem a főnévhez van ragadva (-ra, -re, 
-ba, -be, -ból, -bői, -nál, -nél, stb.) ha i-t rakosga
tunk, követjük ugyan a divatot, de rontjuk ezt a 
szop, ezt az imádott magyar nyelvet. Vagy a diva
tért ezt is oda dobhatjuk, mint a magyar ruhát?.. 

(Ha keli valakinek, folytatjuk.) —y—s.

V E G Y E S .

— Az akadémia hétfői ülésében Nagy Már
ton kegyesrendi házfőnök s philosophiai osztály
beli 1. tag folytatta felolvasását a „Nevelészet tör
ténete“ czimü munkájából, ezúttal a persák de 
főleg az egyptomiak culturai állapotjárói értekez
vén. Péterffy Károly „népszerű philosophiája“ 
mind két bíráló véleménye folytán szerzőjének 
visszaadatni határoztatott. —- Peregrini Elek egy 
a Vág völgyén talált síremlék érdekes rajzát mu
tatta be s ajándékozá az akadémiának. — Erre az 
ülés összessé változván, a titoknok egy elkésett pá
lyamunkáról tőn jelentést, mely jun. 30-án (tehát a 
határnapon) tétetvén postára, csak jul 2 án érkezett 
meg, miután a többi pályamunkák már be voltak 
jelentve. Az elkésett mű azon feladatra vonatkozik, 
mely „Felfedezések és találmányok történetét kí
vánta“ a Hölgyek dijából. Jeligéje : „nunquara 
otiosus.“ A titoknok figyelmezteté az akadémiát 
azon gyakori esetre, hogy a pályázók épen a ha
tárnapon teszik postára küldeményüket, mely 
miatt a legtöbb elkésés történik. Megfontolandó
nak véli tehát, vajon az ily elkésők a pályahir
detményben álló eme kifejezést beküldési határ
nap nem úgy értik-e, hogy akkor keli beküldeni, 
azaz postára tenni ? Mely tévedés minthogy lehet
séges, az akadémia e kifejezést; beküldési határnap, 
jövőre máskép formulázni, a jelenre pedig azt ha
tározta, hogy a most bejelentett pályamű fogadtas
sák el. Ugyanez okból az idei Nádasdy-jutalom- 
ra elkésve küldött pályakölteményt is felvette a 
megbirálandók közé. — Olvastatott még a m. k. 
helytartótanács egy intézvénye, melyben az aka
démiát a Fekésházy alapítványból kijelölt köny
vek bevásárlására, és beköttetésére (jul. 10 ig) uta
sítja. Hogy az akadémia kijelöli a szükséges köny
veket, azt méltó dolognak látjuk : de talán a be
vásárlást és beköttetést a m. helytartó tanácsnak 
egy alárendelt orgánuma is elvégezhetné.

* A magyar képzőművészeti társulat legkö
zelebbi ülésében — melyen Kubinyi Ágoston he
lyettesié az elnököt, gr. Andrássy Gyulát — a tár
sulat ez évi munkálkodásáról tétetvén meg a je
lentés, örvendetes eredményül az tűnt ki, hogy a 
társulat közelebbről szép lendületet vön. Említet
tük volt, a — nálunk tetemesnek nevezhető — pá
lyadijak kitűzését a legjobb történeti festményre; 
most meg hivatalnokainak rendes fizetéseket ha
tározott. Újabb alapitó tagokul be lőnek jelentve : 
bg Esterházy Pál — 2000 forinttal — gr. Bat
thyány Lajos özvegye, Semsey Lajos, gróf And- 
rássy György és Klimkovics Ferencz. Pártfogóul 
hg. Esterházy fog fölkéretni, tiszteletbeli tagul pe
dig gr. Károlyi István választatott meg. A társu
lat törekvése lankadatlan, czélja szent — s igy az 
eredmény sem fog elmaradni.

* Él nem mulaszthatjuk, hogy ne figyelmez
tessük olvasóinkat Vörösmarty összes müveinek 
eddig megjelent köteteire. A kiállítást Ráth Mór
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derék könyvárosunk a nagy költőhöz méltó csín
nal eszközlé, s a mü ára is nálunk hallhatlan ol
csó, a mennyiben a 18—28 ives kötetek, előfize
tés utján — mely még mindig nyitva van — egy- 
egy forintba jőnek csak.

* Esztergám megyében a virthi pusztán a 
lelkes birtokosság emlékszobrot szándékszik állí
tani Baróthi Szabó Dávidnak, a deréknek. Sírját 
jelenleg csak egyszerű fakereszt jelöli, de remél
hető, hogy a megpendített eszme nem fog pusztá
ban elhangzó szó maradni, s a hazafi adományo
kat nem fogja hiában várni Pyber Ignácz ur, a 
gyűjtő.

* A m. kir. helytartótanács egyik közelebbi 
rendelete szerint, az oly rom. kath. ifjaknak, kik 
felsőbb engedély nélkül valamely prot. intézetben 
végzik tanulmányaikat, ott nyert bizonyítványaik 
érvénytelenek, úgy hogy az ily bizonyitványok 
mellett se nyilvános iskolákba fel nem vétethet
nek , se érettségi vagy államvizsgára nem bo
csáttathatnak.

* Az unghmegyei közbirtokosság mostanában 
küldte be a n. múzeumnak Báthory András- a fe
jedelmi bibornoknak rézmozsarát. A mozsáron a 
Báthory nemzetség czimere következő felirattal áll: 
Magnifico domino Andreae Báthory de Somlio, 
Cardinali Ecclesiae Romáé 1603 F.

— Megjelent (és kapható egyedül Demjén 
és Sebes könyvkereskedésében) „Negyven ere
deti magyar dal“ ily fő czimmel: „Dalvirágok“, Si- 
monífy Kálmántól. Több van ezek közt, mely már 
országszerte ismeretes s a nép ajkára is átment. 
Ajánljuk a zene és dalszeretö közönségnek. Bolti 
ára 3 frt.

— Megjelent „Egy nyomorult története.“ Irta 
Bvrczelly Jenő. A fiatal szerzőnek, ki már több for
dításai által hallatta nevét az irodalomban, ez ere
deti müve. Nem olvasván, nem tudjuk még, áll-e 
viszonyban Hugo „Nyomorultjaival“ melytől úgy 
látszik nevét kölcsönözte.

* A „Hfr“ biztos kútfőből Írja, hogy Dobsa 
Lajos „Attila“ czimü tragoediáját párisi színpadok 
számára kérik. Több kitűnő iró hallván a mü rész
leteit, óhajtanák az egészet ismerni s Dobsához 
már el is érkezett a felszólítás, hogy müvét for
dítássá francziára. Janin Gyula magára vállalta a 
stil kijavítását — „hogy az méltó legyen az ere
detihez.“ Miután mi „pestiek“ nem ismerjük a 
darabot, nem is tudjuk mily mértékben örüljünk 
e felszóllitásnak.

* Szabó Richard visszalépett a „Gyermek- 
bárát“ szerkesztésétől.

* Egy milánói levelező szerint Lamberti, a 
kitűnő énekmester — ki Hollósy C-t tanította — 
ámbár nem legbarátságosabb ember — Bognár 
Vilmát az első leczke után igen megszerette s nagy 
jövőt jósol „bella voce d’argento“-jának.

* A n. színház egyik közelebbi újdonsága: 
„A szívtelen férfi.“ — Másodkézből forditá ifj. 
Tóth József. A főszerepeket Feleki, neje és Szer
dahelyi játszszák benne. %

* Reményi megérkezvén, két hangversenyt 
szándékszik nekünk is adni.

* Wagner Richard, hir szerint, elfogadta a n. 
szinházi igazgatóság meghívását, (?) hogy színpa
dunkon két, kizárólag Wagnerféle zenemüvekből 
öszszeállitandó, hangversenyt adjon. Tiszteletdijul 
500 forintot fog esténként kapni, s a jövő hóban 
érkezik meg. Ugyancsak Wagner oly operát irt 
volna, melyben a németek hire;; mesehőse Sieg
fried a színpadon egy sárkánynyal fog küzdeni. A 
sárkányt egy bassista játszaná, ki sárkánynak öl
tözve kénytelen a színpadon mászkálni, Siegfried- 
del párbajt víni, énekelni stb. E hirtöl — úgy 
hiszszük — legjobban Köszeghyhír fog megijedni.

* Mizsei Mari k. a., ki Olaszországban szép 
sikerrel énekelt, Pestre érkezett.

* Doppler „Wanda“ czimü operája Linz
ben nagy tetszésben részesült, szerzőt az előadás 
után megkoszorúzták.

* Xanthus János hazánkfiát, az egyesült ál
lamok mexikói consulát, a philadelphiai „Entomo
logical Society“ rendes tagjául választá meg.

* A pesti születésű fiatal hegedűművészről 
— AuerrÖl — a londoni lapok nagy elismeréssel 
szólanak.

* Ristori művészi kőrútjában, melyből talán 
nekünk is fog jutni, Giacometti, Alfieri, Hugo 
Victor, Metastasio stb. több még nálunk ismeret
len, drámáját fogja színre hozni.

* A londoni Shakespeare bizottmány elvál
lalta Shakespeare jövő évi emlékünnepe rendezé
sét, mely a költő születésnapjának háromszázados 
évfordulóját illeti. E bizottmány egyik közelebbi 
meetingjében, melyeu a manchesteri herczeg elnö
költ, következő határzatok hozattak: 1) 1864 diki 
apr. 23-kán nemzeti ünnepély rendeztetik, és Sha- 
kespearenek London egyik legkiválóbb helyén 
szobor állittatik. 2) Hogy az ünnepély a költő em
lékéhez méltó legyen, a királynő pártolása s a wa
lesi herczeg elnöklete, az egyesült királyság s a 
britt gyarmatok összes lakosságának, valamint a 
költő egyéb tisztelőinek hozzájárultával kell le
folynia. 3) A bizottmány e czélra az említetteket 
meg Lmja hívni.

—- Az alakulandó Magyarhonban élő zené
szeket segélyzö egylet alapszabályainak megvita
tása végett f. év julius 13-án esti hét órakor a tig
ris szálloda teremében közgyűlés fog tartatni — 
így hirdeti Bartay Ede választmányi elnök úr. 
(Bár teljesednék a stilhiba e Meghívás elején, va
lamint a segélyegyletnek jó sikert óhajtunk!)
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UJ KÖNYVEK. *)

HORTENZIA KIRÁLYNÉ. Egy napóleoni életkép. 
Irta Mühlbach L. Fordította Székely József. 2 rész. 
Pesten (Hartleben). 8r. 173 és 184 1. Ára 1 frt.

FÉNY ÉS BORÚ- Történeti elbeszélések. A mindkét 
nembeli érettebb ifjúság részére. Irta Remellay Gusz
táv. 2 kötet. Pest (Emicb). 12r. 308 1. 2 kőrajzzal. 
Ára 1 frt 80 kr.

HAZAI ES KÜLFÖLDI VADÁSZRAJZOK. (Szerkesz
tette Bérczy Károly). Egy kőrajzzal és 9 fametszet
tel. Pest (Emicb). N8r. VIII és 443 1. Ára 8 frt.

GRÓF MONTE-CRISTO. Regény Dumas Sándortól. 
Francziából fordította Sió. Ötödik kötet. Pest (Os
terlamm). 16r. 327 1. Ara 1 frt 20 kr.

A HÜ LELKIPÁSZTOR KERESZTÉNY ELETBÖL- 
CSESÉGE föltüntetve ötvenöt népszerű vasárnapi 
szent-beszédben, melyeket egykor Weinhofer József 
német nyelven tartott, most pedig megmagyarított 
a szombathelyi növendékpapoknak sz. Ágostonról 
czimzett magyar egybázirodalmi iskolája. Szombat
helyen (Bertalanffy bet.). N8r. XII és 376 1. Ára 2 f.

NYÍLT l e v e l e z é s .
S z - i  Ferencz ur kérdésére, Pécsett. A Kisfaludy- 

társaság 3—3 évre nyit pártolói folyamot, évenkint 
4 forintjával. Az első 3 év a jelen esztendővel le- 
foly. Ki eleitől fogva akarná a könyveket (a meny
nyiben még vannak példányok) annak ez első há
rom évi dijat, 12 ftot, is be kellene küldeni. Ki csak 
jövőre kíván részesülni, az újévkoi’, s azontúl éven
kint. három évben fizet 4—4 forintot, mint a társa
ság pártolója, mely szivességeért a társaság viszont 
évenkint 60 ívnyi- munkával kedveskedik. Az uj 
pártolói időszak megnyitását hirdetés fogja meg
előzni a lapokban.

Gróf Cs. K. uruak, Hottkócz. A Koszorú első félévi 
folyamából teljes példány már nincs. Méltóztassék 
a 6 frt iránt rendelkezni.

T. M. urnák, Vácz. Levelünk már útban volt, midőn 
a kegyedét vettük.

Brüssel. Vettük köszönettel. Szives üdvözletünket! A 
novella jó és szép.

IV. P. urnák, Kolozsvár. Becses ajánlkozása és kül
deménye nagy örömünkre volt.

N. Ludovika urhölgynek. Nehéz lesz a hiányzó 2 fo
rinthoz hozzáférnünk. Megkísértettük vagy négy
szer.

L. Albert urnák, Sopron. Önnek van igaza. Hogy ne ? 
A szolga iránti megvetés porba rántaná azt a helyet.

A két szív azon beszélyek közt lesz, melyek felől az 1. 
sz. egyik nyilt levele összefoglalva emlékezett.

T. K. urnák H. M. Vásárhely. Dicséretes foglalko
zás. „Gyenge Sándor“ különösen érdekes.

T. Szekfű Györgyné asszonyságnak. A P. Hölgy di
vatlapra 2 frtot kellett előfizetni; igy 1 frt nálunk 
visszavehető.

T. Sz. ..  János urnák, Artánd. Első félévi 5 és 7. 
számaink elfogytak. Mi minden kezünkhöz jött re- 
clamatiót azonnal teljesítettünk.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük,
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak
egész czimét, hozzánk beküldeni sziveskedjenek.

T. E. Vatta. Vettem a múltkorit is. Magánlevélben 
mihelyt lesz érkezés.

P. Sz. K. Nagy-Enyed. Az igért küldeményt szeret
ném látni. A „darab“ iránt még nem volt alkalmam 
kérdést tenni.

B. T. urnák, itt. Érdemes folytatni.
Kun László, Bánffi Dénes. Bizony azt a körmöt még 

nem látjuk. Elég könnyed reminiscentiák baíladai 
formákra, de önállást nem sejtünk benne. Ez nem 
azt teszi, hogy ne lehetne később.

Anyai szeretet. Uj eszme nem igen van benne, de a 
régiek eleg jól mondvák el. Megérdemli, hogy el
tegyük.

L tlevél stb. A humor — mint a hegedűről mondják — 
nem vált. Concéntráltabb gondolat kell.

A gonosz kecske. Jó kis mese. De netaláni feltételt 
alig teljesíthetnénk.

A gránátosok stb. Több is hever nálunk, s valóban 
szeretnénk adni belőlök, de majd mindet oly elmo- 
sódottnak látjuk az eredetihez képest. Ha lehet, 
választunk.

A szeszély áldozat)ai. Nincs a nyelvben novellái ele
venség, a jellemzés csak kívülről mondatik el, a cse- 
lekvény szintén alig mondható annak. Nem közöl
hető.

Tükör stb. A hibák ftjrég nem kijavíthatok. Alapjokban 
a fő hiba.

Gonosz apa. Még most csak olvasmányai emléke ki-’ 
_ sérti. Elég könnyen versel, de ez az elég nem elég.

Hajón. . . .  Negative jó, de positive nincs semmi benne, 
így csak a negativ jó marad.

„Nizet Ferencz derék ember.“ A versre nem használ
hatjuk e jelzőt, bár elég jó nyelvgyakorlás.

Honfi ima stb. Sekélyes reminiscentiák, nem egyes 
helyekből, hanem átalában a költői nyelvből.

Elfelejtett harczos. Alapjában nem költőitlen, de a ki
vitel bágyadt és olykor prózai. Több concentratio a 
gondolatokban! — Tárgya miatt is alig lehetne 
kiadni.

Nyalka Jancsi ttc. Tehát csak véletlen találkozás 
Petőfi elveivel? Pedig mintha e nehány költemény 
Petőfi eszméinek a héjjá volna. Ránk ily hatást tettek.

Egy lánykához. Nyelvtant elébb, azután verstant, az
után még valamit, a mi már nem tan.

A színpad stb. Megkísértjük a stilusát kiegyengetni, s 
akkor talán közölhető lesz.

K. G. urnák B . . .  falva. A „függeléket“ betűről, be
tűre, kézirat után magam kijavítottam. Stereotyp 
alá merném adni. Iszonyú időt vesz el ezeket is el
küldözni. Ide s tova ősz lesz, és még. .. . Pár hét 
alatt szétküldhetném, ha ez az ídeoda küldözés 
nincs.

T A R T A L O M .

Az ember eredete. Brassai. — A korinthosi ara. 
Goethe után. Greguss Á. — Flóris diák. Fáy A. — A fa
rizeus. Nyilas S. — Undine. Beszély. Fenneberg Fernan- 
dotól. — A niflungok vagy giukungok. M. P. — Zene 
Bartalus I . ------ A m. k. egyetem orvos-tanári testületé
nek arczképcsarnoka. — Divattudósitás. —y—s. — Ve 
gyes. — Uj könyvek. — Nyilt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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S Á T A L Á N O S  M I V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

HETILAP.

MÁSODIK FÉLÉV. JULIUS 19. 1803. 3. SZÁM.

M e g je le n ik  hetenkint 
vasárnap.

S z e r k e s z tő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-utcza sarkán, l l .  sz.

E l ő f i z e t é s :  egész évre 
12 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 
tí usztáv kiadó - hivatala : 

Barátok-tere 7. sz.

É L E T Ü N K  F O L Y A M A  ÉS TÉV EL YEINK.*)

I.

EGYÉNI ÉLETÜNK.

Életünk folyamából csak azt nevez
hetjük sajátunknak, melynek vezetése sza
bad akaratunktól függ; cselekvéseink kö
zül csak azok bírnak reánk vonatkozólag 
becscsel, vagy csupán azokért bűnhődünk 
méltán, melyek saját akaratunk kifolyásai.

Melyik pillanatban lépjünk e világba? 
minő hatályú s tartóssága életerőt nyer
jünk ? minő körülmények jussanak rendel
kezésünk alá? minő szellemi s anyagi elő
nyök jussanak osztályrészünkül — v a g y : 
minő mostoha helyzet korlátái közé szorít- 
tassunk s miféle kedvező és kedvezőtlen 
hatányok övezzék gyarló testünket, érzé
keny és fogékony idegzetünket bölcsőnk
től azon korig, midőn polgári helyzetünket, 
szerepünket, Ítéleteinket, gondolatainkat és 
cselek vényeinket „önállóknak“ mondhat
juk .......mindez nem függ tőlünk!

Alkatunk alapszerkezetét életerőnk 
képezi ki: nemünk, nemzetségünk, csalá
dunk s szüléink előképe szerint — teljesen, 
ha körülményeink kedvezők; ferdén és 
hiányosan, ha ezek nem kedvezők.

Természeti és polgári kötelessége a 
szülőknek, hogy lehetőleg kedvezővé te
gyék gyermekük helyzetét. De, ki tudja 
megmondani, minő tápczikkek, hogyan ké
szítve, minő adag szerint legczélszerűbbek;

*) Az emberi lény tehetségeinek s gyarlóságai
nak tanulmányozásául.

mennyi mozgás, minő vegyületű s mér
sékleti! lég és v íz , mennyi melegség, vil
lany és mágnes erő leginkább kedvező a 
gyermek szerkezetének kifejlődésére?

Ezek megítélését legjogosabban teheti 
saját szerkezetére nézve az élő, érző és 
gondolkodó lény önmaga. De a gyermek 
még nem tud ítélni s gondolkodni; érzetei 
pedig igen könnyen megcsalhatók, s ezek 
nyomán igen csalódhatnak a legfigyelme
sebb szülők is. — íg y  sokszor megesik, 
hogy a tulhalmozott bőség, a lég változa
taitól való óvás, a veszélytőli ovakodás 
miatt korlátolt mozgás — melyeket a szü
lők nagy gonddal liatározgatnak meg s 
néha csak nagy áldozat nyomán tarthat
nak fen — legkedvezőtlenebb gyermekük 
szerkezetének képződésére; — miszerint 
elsőbb éveinkben, sőt majd egész gyermek
koron át, nem csupán tőlünk, de szüléink
től sem függ, hanem leginkább a vak sors 
játéka szerkezetünk kellő kiképződése vagy 
elsatnyulása, elferdülése stb., minél fogva 
életünk folyama igen megrövidülhet.

Míg az életerő, számtalan viszályok 
közt, építgeti a szerkezetet s munkájához 
oly kevés segélyt nyer, hogy a legművel
tebb népek közt is alig bírja az életbe lé
pők felét egy éven túlra megtartani; addig 
az idegszövetek és agyak mindinkább ér
lelődnek, mindinkább érzékenyek és fogé
konyak lesznek s a kis agy tiszta hártyája 
benépesíttetik számtalan tapasztalatokkal, 
eszmékkel, fogalmakkal; a nagy agy pe-

o
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dig mind több több erőt nyer az izmok, 
csontok, érzőműszerek s fogalmak feletti 
uralkodásra.

A gondos szülők ismét elkövetnek 
mindent — belátásunk szerint — bogy 
megóvják gyermekük idegzetét minden 
kellemetlen behatástól; hogy megóvják 
minden kellemetlen látmánytól, káros kö- 
vetkezésü tapasztalattól, — hogy csupán 
az irassék a gyermek agy hártyájára, mit 
ők jónak vélnek, hogy csupán oly érzések 
és akaratok keletkezzenek s gyökerezze
nek meg agyában, melyeket jövőjére nézve 
kedvezőnek tartanak.

E téren azonban még kevesebb belá
tás engedtetett az embereknek, mint az 
anyagi hatányok megválogatásában. Ki lát
hatná be gyermeke jövőjét ? Ki számíthatná 
ki minő eszmék, minő érzelmek, minő isme
retek fognak javára válni -— és miben kell 
erőssé, miben kell engedékenynyé tenni az 
akaratot ? Pedig még ez is rájok nézne — 
ugyannyira, hogy a gyermek még keve
sebb befolyással bir szellemi világa alapjá
nak letételében mint szerkezete rendezésé
ben és idomitásában.

Az ifjú már nagy mérték szabad-aka
rattal bir: ha szülei, körülményei, csalódá
sai, téveszméi s indulatai vagy a társasélet 
üledékei, baráti stb. kötelékei nem korlá
tolják !

De ki van mindezek alól kivéve ?! —  
Mint tekintélyek állanak az ifjú előtt szü
lei, tanárai, kik előtt akarata meghajlik; 
hatalmasan dobog fel keble azon tulajdo
nok, eszközök s tárgyak bírásáért, melye
ket társas köre becsül; hatalmas szenvedé
lyek keletkeznek keblében: az önzés, tetsz- 
vágy, kittinés, felül kerekedés stb. vágyai, 
melyeknek, ha barátai s még az idegenek 
is tapsolnak, akkor sem bir ellentállani, ha 
ártalmas voltukat belátja;

„Video melioi’ít; probo que:
Deteriora sequor“ —■

mondja, egész áldozatkészséggel vetve el 
jövője reményeit vagy jelene szükségesb 
eszközeit a tapsolt szerepért.

A kiábrándulás óráiban önitészetére 
kezd hallgatni. — De minő adatokon alap
szik önitészete?! Olyanokon, melyeket nem |

szabad-akarata szerint válogatott össze; 
hanem melyeket családkörében, iskolái
ban, társaskörében stb. hallott és olvasott 
— nem egyszer oly szerencsétlenül, hogy 
csak akkor találja fel a lényéhez illő isme
reteket s olvasmányokat, midőn márkésó\ 
Pedig:

„Quid javat, errores, mersa jam puppe fateri?
Quid lacrymae delieta juvant eommissa secutae?“

És ugyan hány fiatal ember közül 
van egy, ki azon foglalkozást, azon élet
pályát választhatja, melyhez hivatást érez ? 
mely szabad-akaratával egyezzék? Sőt ha 
a pálya ilyen is : hányád részét futja meg 
ennek, szabad-akaratával öszhangzólag ? — 
A nap 24 órái közül hányra mondhatja el: 
„ezt úgy töltöttem el, mint óhajtottam és 
akartam?“ — mert hiszen az óhajtás szin
tén nem mindig ugyanos az akarattal.

Ily behatások közt foly az egyéni 
élet: forrásától teltéig — sőt még azután 
is — sírjáig — a nemlét ama tengeréig, hol 
földi jelene s jövője megszűnik — hol csu
pán emlékben él, melynek árnyoldalait 
nem világosíthatja meg többé.

A higgadt kebel és érett elme már 
belátja tévelyei nagyrészét; óvatosabb 
minden tettében — jobban kitisztázza fo
galmait helyzetéről, teendőiről, tehetségei
ről s gyarlóságairól — de mind ezt csak 
eddigi ismeretei, tapasztalatai s fogalmai 
alapján. Igyekszik következetesebb lenni 
szavában s tetteiben — de számtalan külső 
s belső hatányoknak van kitéve, melyek 
szabad-akaratát a szerinte legigazabb cse- 
lekvények végrehajtásában is korlátolják.

A szerkezet alig hogy ki lön építve, 
újabb bajoknak van kitéve — mert az élet
erőnek mindig munka kell, s ha munkája 
rendin megy, az életnedvek tulbősége által 
dönti veszélybe önmagát. Tulbőség és hi
ány felváltva zavarják a szerkezetet s be
hatásuknak a legtisztább ítélet is annyira 
alá van vetve, hogy egészen más szemek
kel nézi tettei, sőt elvei nagy részét is, vál
tozó állapotaiban. —- Vagy úgy jár mint 
némely sokat ígérő szónok:

„My finger aches, and Europe is forgot !a

De vannak érdekek, melyek csak a
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férfi korban kezdenek jelentékeny ségre 
vergődni. Többek közt az önállás és jólét 
vágya s biztosítása rendesen fordított 
arányban áll az élethossz reményével. Az 
ifjú átalában úgy él, mintha léte csak pár 
évre, pár napra terjedhetne — s a férfi, sőt 
az agg is többnyire úgy számit, mintha 
egy igen hosszú életnek nézne elébe — s 
ennek eszközeiért most könnyebben meg
szegi szavát, elámítja önmagát s feláldozza 
következetességét, sőt becsületét is, mint 
az ifjú.

A férfiak s hajlottkoruak nem keve
sebbé alávetvék a közvélemény szeszélyei
nek s balitéleteinek, akaratuk s meggyő
ződésük daczára is, mint az ifjak. Ekkor 
sem mentek a csalódásoktól — ekkor sem 
szerezhetnek kellő adatokat mindazokra 
nézve, melyek felett Ítéletet hoznak — és 
mindinkább rabjai a szerkezet szokásainak, 
betegvoltának, szükségleteinek s igényei
nek; sőt még azon igényeknek is, melyek 
csupán az agy szüleményei — mondhat- 
nók az agy rémei — mert számtalan pél
dánk van, hogy a pénzvágy, fukarság, bir
tokvágy, kitüntetési vágy, családi büszke
ség, vallásosság vagy épen térítési vágy, 
az aggkorban erőt vesz az akaraton, meg
rontja a józan ítéletet s majdnem őrültség
gé fajul.

Ily küzdelmek, ily hányatások közt 
foly el egyéni életünk, bölcsőnktől a sírig 

miszerint bár minő lett légyen pályánk; 
bár minő tevékenységet s erélyt fejtettünk 
légyen k i: csak kevés napra, kevés tettre 
mondhatjuk, hogy az teljesen a mienk, 
teljesen szabad-akaratunk kifolyása lett 
volna. Nagyon csalódunk tehát, midőn 
egyeseknek tulajdonítjuk még azt is, mit a 
tömeges erők vívtak k i; egyeseknek, kik 
népeik akaratát felkarolva ezek felett ve- 
zérkedtek — de egyszersmind ezek által 
vezényeltettek. Nagyon csalódunk, midőn 
a hajdankor hőseit és martyrjait jelenko
runkban is példányul állítjuk fel s egész 
életök folyamát dicsőítjük egyes tetteikért, 
melyeket koruk közvéleménye vagy bal- 
itéleteik eredményezhettek. Csalódunk, ha 
azt hiszszük, hogy az ember önlényének, 
önéletfolyamáuak, tehetségeinek s gyarló

ságainak mestere — mert ezekben ép oly 
jelentékeny tényezők körülményei, szülei, 
embertársai, és számtalan külső s belső ha- 
tányok, mint az akarat-erő — melyet csak 
ritka esetben nevezhetünk szabadnak.

II.

TÁRSASÉLETÜNK.

Sokat köszönhetnek a szerencsés em
berek a társaséletnek. Szerencsésnek mond
juk, ki kedvező helyzetben születve oly nö
velést kap, mely testi s lelki tehetségét egy
aránt kifejti s oly életpályát nyer, mely 
minden tehetségeit igénybe véve, foglalko- 
zásaitméltólag jutalmazza szellemi és anyagi 
jutalmakkal.

Ilyen ember is panaszkodhatik — ha 
foglalkozása nem elég változatos — ha 
munka nélkül óhajtana élni — ha erején 
felüli pályákra vágyik — ha erőltetésébe 
kerül a társasélet szabályaiba alkalmazkod
nia stb. — de -— panasza, természetesen jog
talan, mert igen sokkal többet nyert a tár
sasélet által, mint mennyit érette áldozott.

Vannak azonban igen számosán, kik 
igen jelentékeny áldozatokra kényszerítet- 
nek a társas élet által, s áldozataikért alig 
nyertek mást, mint egy müveit agyat és ér
zékeny kebelt, mely hasztalan sovárog kellő 
életpályáért.

Egyik legnagyobb áldozat, melyre az 
emberek legnagyobb része, már életbe lé
pésekor, kényszeríttetik az, hogy e széles 
nagy világ kincseiből egy fillérnyit sem 
mondhat sajátjának — hogy a föld és ég 
adományaiból — melyek a természet sze
rint közösek, teljesen ki van zárva. Es még 
is élnie kell mindenkinek, — valamely élet
pályán. Oly módon kell foglalkoznia, táp
lálkoznia és ruházkodnia, mint azt pályá
ján a társasélet ítélete ki vonal ózta. És vég
kép ki van zárva azon embertársai köréből, 
kikre örömest néz, kikkel örömest lenne 
— holott a társaséletből jogosan kizárni 
senkit sem lehet.

Ily egyenetlenül oszlanak meg az élet 
javai és terhei már a bölcsőben, s méltányo- 
sabb megosztásuk jelen fogalmaink szerint

5*
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lehetlen. Ezen méltánytalan megosztást ki
egyenlíteni azonban nem lehetetlen: ha 
azok, kik semmit sem örököltek, a tehetős
bek költségein (közköltségeken) kiképez
te le k  ; munkát nyernek, s foglalkozásuk
ban szorgalmasak és becsületesek lévén, 
ezekhez s értelmükhöz, melyet munkáik 
igényelnek, arányos díjazást nyernek.

Ámde számtalan esetben hiányzik egy 
részről a kellő gondoskodás és méltányos
ság — más részről a kellő szorgalom és be
csületesség, melynek nem egyszer a mél
tánytalanság előidézője, melynél fogva a te- 
hetősb osztály megtagadta a növeltetéshez 
s hasznos életpályához kellő segélyzést —  
bár viszont megesik, hogy a roszakaratu 
egyén magát érdemtelenné teszi a segély
zésre. Ekkor aztán beáll: a szegények harcza 
a tehetősbe k ellen — bellum nil habentium 
contra aliquid habentes.

Ezen harezban hatalmasan ostromol- 
tatnak a tehetősbek a közvélemény által 
— mely megvonja becsülését oly emberek
től, kik azon számtalan javakból, melyeket 
a társas életnek köszönhetnek, semmit sem 
akarnak adni azoknak, kik a társas élet sza
bályainál fogva ezekből kizárattak. De még 
keményebben ösztönöztetnek a szegények 
a munkásságra és szigorúan bűntetteinek a 
becsületesség korlátáit túl lépők a közvéle
mény és törvények által annyira, hogy nem 
lehet csodálni, ha ezek kétségbeesve kiálta
nak fe l: „ a törvények csak arra valók, hogy 
a gazdagok vagyonát, jogát és személyét 
óvják — mert a szegények becsületes meg
élhetéséről nem is emlékeznek!“

Ezen harcz ivadékról ivadékra foly 
a szegények és vagyonosok közt, s okát:a 
vagyonnak méltánytalan elosztását— nem 
lehet megszüntetni, mert az örökülési ke
gyeletek és fogalmak az emberi agyból és 
kebelből ki nem irthatók.

A vagyontalan harezolók azonban nem 
csupán a bölcsőben elvett természeti jogokat 
követelik vissza; hanem azokat is, melye
ket, helyzetük mostohasága miatt, igénybe 
venni nem képesek — melyeket pedig gya
korolni sem volnának képesek.

Ezek azon megbízások, hivatalok, ki
tüntetések s jutalmazások, melyeket kikép-

zettségök s összeköttetéseik nyomán csu
pán a tehetősek élvezhetnek. Ezekért is 
küzdenek a vagyontalanok.

Sőt tovább megy a vagyontalanok 
nagy részének követelése: nem veszik figye
lembe tehetségeiket s gyarlóságaikat — 
nem nézik minő szorgalmas, értelmes em
berek minő szellemi s anyagi kincseket 
gyűjtöttek vagy termeltek, hanem a nél
kül, hogy e munkához járultak volna, 
egyenlő osztályrészt kivánnak eredményei
ből — talán mindannyiszor a mennyiszer 
elpazarolják.

Ez ép oly méltánytalan követelés, 
mint a minő méltánytalan azon vagyono
sok törekvése, kik megkívánják, hogy a 
vagyontalanok az ő érdekükben munkál
kodjanak, de megvonnak tőlük mindent, 
mit csak erejük s előnyeiknél fogva meg
vonhatnak.

Ép oly méltánytalan követelések s tö
rekvések ezek, mint a minő méltányos a 
társasélet előnyeiből kizárt vagyontalanok 
panasza s törekvése — a jog korlátain be
lől. A polgári harcz azonban egyik s másik 
okért egyenlő hévvel foly a társasélet min
den fegyvereivel; szóval és tettel; zajosan 
és zajtalanul — egész életen át.

Számtalan Ínség, nyomor, boszuság, 
keserűség, bántaloms gyötrelem ered ezen 
harczból — mert ennek nyilvánúlata mind
azon szenvedés, melyet a társasélet tökélet
lenségének vagy árnyoldalának nevezünk. 
E nélkül paradicsomnak nevezhetnők a 
földet és angyaloknak lakóit.

De e harezot megszüntetni legjobban 
rendezett államaink sem képesek; nemcsak 
azért mert nem bírják mindenkinek meg
adni a mit lehet és kell — vagy nem ké
pesek minden embernek kellő helyet s fog
lalkozást és díjazást nyújtani a társasélet
ben; hanem azért is,mert az ember elégedet
len és telhetetlen még akkor is, ha mindazt 
megkapta mire méltányosan jogot tarthat 
— nem egyszer arányosan azon adomá
nyokkal, melyeket a társadalomnak, érde
mén felül, köszönhet — kivált ha látja, hogy 
nála még szerencsésebbek, gazdagabbak és 
vagyonosabbak is vannak.

Van az emberi kebelben egy kiolthat
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lan törekvés, egy szerencsétlen indulat, mi
szerint minden áron több akar lenni mint 
társai — s legyenek ezek kicsinyek vagy 
nagyok, minduntalan vetélkedik velők — 
felül akar kerekedni, hogy rajtuk uralkod
jék. És bár gyakran arányosan bukik alá 
önerőkifejtésével s térdet fejet hajt a ha
talmasabb előtt — indulata ez által sem 
alszik ki, csak pihen — hogy kedvező' al
kalommal újra kezdhesse csatáját.

Nem sok zavart okoz a tehetlenek küz
delme a társaséletben — de igen megza
varja a népek sorsát midő'n a hatalmasak 
vetélkednek egymással. Pedig a vetélkedési 
vágy többnyire arányban van a hatalom
mal, melyet a társadalom az egyesekre — 
születési szerencséjük szerint szokott ru
házni.

E vetélkedési vágy félénkséggel s más 
gyarlóságokkal társulva oly küzdelmeket 
idéz elő', melyeket nevetségeseknek mond
hatnánk, ha igen szomoritó eredményei nem 
volnának. Oly küzdelmeket, melyekben az 
illető' egyéniségek nem vesznek részt, ha
nem csak bérlettjeik, vagy olyanok, kiket 
akaratuk ellen is küldenek s kényszerite- 
nek fegyverfogásra. És a dicsőség vagy 
haszon még sem ezeké, hanem a vetélkedő 
családoké — egyéniségeké — kik néha 
csupán agyrémeket hajhásznak.

A hatalmasabb családok vetélkedései
nek tulajdoníthatjuk, hogy 6000 év alatt 
— önjavai gyarapítását elhanyagolva — 
vagy attól erővel is visszatartva — több 
időt töltött harczban mint békében az em
beri nem.

Ha minden nagy hadvezér vagy feje
delem, ki eme szerencsétlen vérengzéseket 
előidézte vagy végrehajtotta, annyit hasz
nált volna nemzetének, mint a mennyit ár
tott; ha minden csata annyi szellemi s 
anyagi gyarapodást eredményezett volna 
a csatázó nemzetek mindenikére, mint a 
mennyi szükséget és nyomort idézett elő — 
most már oly átalános jólét uralkodnék e 
földön, minőt helyzetünkhöz s viszonyaink
hoz képest remélni sem merünk s talán év
ezredek után sem valósíthatunk.

A vetélkedési és felülkerekedési vágy 
mindenkiben feltalálható — mert ez nem

más mint az önszeretet kifolyása — önből- 
dogitdsi vágy — mely különböző mérték
ben különböző tárgyakra s viszonyokra irá
nyulva örökös tulajdona az emberi szívnek.

Ki saját érdekeit öszhangzásba hozta 
családja, társasköre és nemzete érdekeivel, 
annak önszeretete helyes és méltán v os, s mi
dőn ily módon törekszik boldog lenni, sen
kinek nem árt, sőt mindenkinek, kivel vi
szonyba vagy érintkezésbe lépett, javára 
működik; — midőn ebben akarja vetélytár
sait felülmúlni, törekvése minden szempont
ból szép és helyes, mert általa vetély társait 
is buzdítja.

De kinek önszeretetéhez ferde fogal
mak csatlakoztak s ezt önzéssé aljasiták — 
ki embertársai jóléte romjain akarja föl- 
épitni saját jólétét — vagy nem is szá
mítva mit nyerhet ő vagy mit veszthetnek 
ezek, meggondolatlan harezot kezd, mely ál
tal mindkét fél csak veszthet — ki nem fel- 
emelkedés által akarja túlszárnyalni vetél y- 
társait, hanem az által, hogy azokat erköl
csi s anyagi jólétükből kifosztva, maga alá 
tiporja: az önmagának s nemének gonosz 
ellensége. És pedig számtalan ilyen talál
kozik a társaséletben ugyannyira, hogy 
maga e téveszmékkel társult önboldogitási 
vágy elég, hogy a társaséletet: „mindenkinek 
mindenki elleni küzdelmévé11 aljasítsa, mely
ben a felülkerekedő nyeresége csak agy
rém, balitélet, csalódás vagy kiábrándulás.

Nem azért épített házat ház mellé az 
ember, hogy egymást könnyen megrabol
hassa, hanem hogy mindenben segélyez
hesse. Nem is fejlődhetnék nemünk jóléte 
s az egyesek testi s lelki tehetsége ki, ha el
szigetelt életet élne minden ember, vagy csa
lád. Társaséletünknek köszönhetjük mind
azon szellemi s anyagi kincseket, melye
ket őseinktől örököltünk, melyeket gyara
pítva ivadékainknak adunk át. — Ezek 
közepett az életbe lépő pár év tized alatt 
sokkal több műveltséget szerezhet, mint 
szereztek elődeink egész életen át; ezek 
soha el nem enyésznek sőt szaporodnak — 
mert hiszen a hasznos ismeretek s nemes 
érzelmek minél több agyba és kebelbe plán
táltalak  át, annál több nemes gyümölcsöt 
teremnek. És csupán mint társasállat nagyw
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az emberi nem. — Társasélete öszhangzatát 
azonban annyira megzavarják téveszméi 
— bogy az általuk előidézett küzdelmek 
szemlélésekor nem minden ok nélkül kiált 
fel a szemlélődő: „jobb lett volna, házat 
ház mellé nem épitni soha!“

Téveszméink adnak ferde irányt in
dulatainknak , önszeretetünknek, cselek-

vénycinknek. Ezek zavarják meg legin
kább egyéni s társaséletünk folyamát. Ezek 
idézik elő azon küzdelmeket és szenve
déseket, melyekben tehetségeink és gyar
lóságaink legkiáltóbban nyilvánulnak — 
— ezeket tehát részletesebben kell tár
gyalnunk.

KUBÍNYI L.

O H  Ö R Ü L J . . . !

Oh örülj én szépem! még hűvös a reggel, 
Még árnyas fák néznek a rónai érbe;
Még köszönt a virág a te szép neveddel, 
Még tükröd a harmat a fühegyen égve.

Még madárénektül zeng a levegöég,
Édes hang tölti be a széles rónákat;
Tarka pázsitjára nem vet a felhő még, 
Legfölebb ha néha egy suhanó árnyai.

Még elődbe hajlik lombjával a faág,
A fakadó bokor lábaidhoz térdel . . . 
Mindenét kínálva erőszakolja rád,
Hogy, ha el nem érnéd kis kezeddel, érd el.

Oh örülj én szépem! mosolyodtul nyerjen 
Lombok nyilásin át dics-sugárt e szent hely, 
Mint rejtett vallásház, melyet hü szerelmem 
A múltért a jövő templomául szentel.

Oh örülj! lebbentsd el szellemed szárnyával, 
Mely elborít tőlem, lelkedrül az árnyat; 
Melyre minden egyes pillantásod rávall,
Bár tagadja ajkad, hogy névtelen bánat! . . .

Avagy a múltakon ábrándozó lelked: 
Visszanéző madár, szállván a tengeren ? 
Óhajtva a múltat, a jövőért repked,
Es sivár néki a mindig tartó jelen! ? —

Pillangók repülnek reszkető hullámon : 
Ifjú vágyaidnak feltámadt tündéri : 
Egykor elszállottak tőled mint az álom, 
Most nem kell futosnod, kezed mind eléri.

Valamint az álom az alvás ábrándja : 
Ah minden ábrándunk az ébrenlét álma 
Építsd az eszményit lenn a valóságra — 
Együtt üdvezülés, kárhozat szétválva.

Illattól terhelten jön a csendes lebel,
Távol kéklö hegyek, a múlt erdejéből . . . 
Szíved az illattól, melyet reád lehel, 
Titkos, emlékidnek gyönyörébe szédül.

Jöjj! hadd ábrándozzak álmodó lelkeddel 
A távol jövőért és a múltba vissza . . . .
A mi itt volt s ott lesz: szivemben leled fel 
Mig lelkem rám tapadt szemed fényét iszsza

TÓTH ENDRE
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F L Ó R I S  D I Á K .
(Folytatás.)

Türmer Károly nem akarván részt 
venni az ellenségeskedésben azon város 
ellenében, melyben kedvese és nagynénje 
lakott, de különben is ezélt tűzvén ki ma
gának, bizonytalan időre elutazni készült 
Lőcséről. Azonban nem tudhatván Margit
ról és szerelme sorsáról semmit, föltette ma
gában, hogy elutazása előtt, a tilalom da
czára is, kerüljön az bármibe, elrándul Kés
márkra, s vagy Flóristól vagy nagynénjé- 
től megtud mindent, mit tudni kíván. Meg 
irta tehát Margitnak szóló levélkéjét, mely
ben panaszkodott, hogy a bizonytalanság 
elviselhetlen teher volt lelkének, maga 
részéről holtig tartó szerelmet és hűséget 
Ígért, s hasonlóért esdekelt? Margit részé
ről is ; továbbá erős reményét nyilvánította 
ahhoz, hogy nem sokára, egymáséi Kend
nek, minek egyik eszközéül fog szolgálni 
azon útja is, melyre pár hét múlva indulni 
készül. — Éjnek idején, a Tátrának kerül
ve, átlopódzik Károly Késmárkra, bezör
get Flóris diáknál, s vele töltvén az idő
közben történtek elbeszélésében és hallá
sában egy pár órát, és átadván neki Mar
git levélkéjét, ismét visszaindul Lőcse felé.

Azonban becsempészkedése nem esett 
meg oly titokban mint vélte. Hermann 
gyanította, hogy ha Károly és Margit 
közt egy időre megszakad is a közlekedés 
fonala, de Károly és Flóris közt nem igen; 
s a féltés éberségével tartotta szemmel Fló
ris házát és járását. Megsejtette ő Károlyi
nak ezen belopódzkodását is, és hirt adott 
a kozákoknak, kik által Károly egyszerre 
körülvétetett. Ellentállás és minden véde
lem sikeretlennek mutatkozván, Károly, 
ki különben is a két város közti viszályt 
mindenkor kárhoztatta, nem tartván ko
molyabb következésektől, megadta magát.

Őrizet alá tétetett, s reggelre kelve, 
mint lőcseiek kémje, Kajetán urnák ada
tott át, az uraság kozákjai fogván el őt. [ 
Ez Károlyt szintén a vastag torony töm- |

löczébe záratta és egy kozákot rendelt 
zárt ajtaja elébe, magához vevén ennek 
kulcsát.

— Tehát kezemre került a jó madár? 
gondolá magában a sáfár, a mint foglyá
nak ki létét megtudta; bizonyosan újra le
ányom körül ólálkodott! megállj! majd 
megborsolom a levesedet! — Az első na
pon különféle sanyargatásokat szánt az if
júnak, és azokon jártatta elméjét; de ké
sőbb szivének kettős jobb érzelme más 
gondolatra téritette őt. Tartott tudniillik 
attól, hogy Késmárk városa, mostani inge
rültségében, Károly mint kém ellen, túl- 
szigoní büntetést fog követelni, mitől mégis 
borzadozott; és másfelől mint szerető atya 
ki élt-halt leányáért, nemzetsége egyetlen 
és utolsó sarjadékáért, a mulatói esemény- 
óta mindig fájlalta, hogy Margit iránt, el
titkolt és általa kárhoztatott szerelme mi
att, magát túlszigoruan kénytelen tartani, 
és nehezen esett szivének, hogy az előbb 
nyájas, magát kedveltető és besimuló lyán- 
ka most bús arczczal és kisírt szemekkel 
járda! körülte. E kettős szorongató érzelem 
egy szelidebb és czélra-vezetőbb módot jut
tatott eszébe. — A szerelmeseket, igy ta
nakodott magában, mint sokan állítják, 
vetett akadályok, gátok és ellenkezések, 
még szorosabban és makacsabbul hódítják, 
kapcsolják egymáshoz, mig ha egyik re- 
signál, könnyen resignál, már neheztelés
ből is, a másik. Tehát adja Károly írásban 
lemondását Margitról, s én szépen —- egér- 
utat engedek neki!

E végre Kajetán ur abban állapodott 
meg, hogy Flóris diákot leküldi Károly
hoz, egy előre feltett rövid Írással, mely
ben az ifjú, becsületének lekötése mellett, 
örökre lesz lemondandó Margitról; melyet 
ha aláír, ám menjen még bírói vizsga előtt, 
a merre tetszik.

Le is ment ily megbízatással Flóris 
| diák, baljában égő gyertyát, jobbjában az
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írást és tömlöcz-kulcsot vive, azon előre 
feltett szándékkal, hogy Károlyt a Margit
ról, kedves kegyasszonyáról való lemon
dásra nemcsak sarkalni nem fogja, desőtha 
tenné sem fogadná el. Miután a kozák nála 
a tömlöcz kulcsát, s általa annak nyikorgó 
ajtaját felnyittatni látta, nem igen törődött 
vele s közönyösen sétált fel s alá a tömlöcz 
ajtaja előtt.

Flóris kinyitván az ajtót és Károly- 
nak előadván Kajetánurkivánatát: „előbb 
életemről mondok le, kiáltott fel az ifjú, 
mint egyetlen Margitomról!“ kinek szin
tén hű és szilárd szerelme felől őt a diák 
bizonyossá tette. — „Ezt vártam is én ke
gyelmedtől,“ mondá Flóris; „deKajetánur 
csak lemondás föltétele alatt kész engedé
lyezni szabadságát. Kérdés: ha én megvi
szem neki kigyelmed ellenkezését, miként 
szabadul ki ezen átkozott falak közül?“

— Igen könnyen, felelt K ároly; úgy 
hogy kigyelmed nem visz hirt Kajetán ur
nák, hanem itt marad helyettem; én pedig 
köntösében elillanok.

Utközten meredt szemeivel Károlyra 
a diák.

— Mi a tatár? én maradjak itt újra 
kenyéren és vizen? Ez gonosz tréfa lenne, 
uram, melyet sáfár ur könnyen torkomra 
forraszthatna!

— Nem jár semmi veszélylyel! köny- 
nyen kimentheti kigyelmed magát azzal, 
hogy megöléssel fenyegetve kény szeritettem 
ruhája átadására és az itt maradásra; és hogy 
megadjam ennek a módját is — egy pillanat 
alatt megkapta a diák oldalán csüggött gyík- 
lesőt, egész erejével rántottaki annak vasát 
rozsdalepte hüvelyéből, és a diák mellének 
szegezvén : „ha egyet kiáltsz diák, ha
lál fia vagy! sugá neki mérges szemeket 
vágva; ruhádat vagy életedet.“

— No, no! ifjú uram! felelt rémülten a 
diák, kétségeskedve: tréfa-e a dolog vagy 
komoly valóság? hiszen ha épen kedve 
tartja, cseréljünk, nem bánom! — Ezzel Ká
roly sürgetésére hirtelen lehányta magáról 
ruháit, és Károly nagy kínosan és erőltetve 
— mert a diák jóval soványabb és kisebb 
szál legény volt — felfeszitgette magára 
ennek köntöseit a magáéi helyébe, felkötötte

gyiklesőjét, felcsapta fejére strucztollas sü
vegét, kezébe fogta a gyertyát és kulcsot, 
s szűk ruhája miatt és alakjának lehető 
megkicsinyitése végett kissé görnyedezve, 
kiballagott az ajtón, melyet maga után be
zárt, áldást és békés türelmet kívánván a 
diáknak és szives köszöntést izenvén tőle 
Margitnak. A kozák, miután Károly Óva
kodott arczczal fordulni feléje, a bement 
személyt és alakot tekintvén a kimenőben, 
füle botját sem hajtotta rája. Szerencsésen 
Lőcsére verekedett Károly, miután a töm
löcz kulcsát Késmárk egyik járatos helyén 
eldobta.

Maga maradván Flóris diák, bebútt a 
vállas, czombos Károly hátrahagyott ruhái
ba, miknek jutányos cseréjével különben 
nem fogott volna elégületlen lenni, ha azok 
ránczos tokok gyanánt nem állnak vala 
tagjain, miket csak gombok és kötelékek 
ovhatának meg a lecsúszásoktól. — Itt va
gyok tehát ismét, kibéczézett martyrja a 
szerelemnek és hadviselésnek, mikben nem 
veszek részt és csutkájok még is torkomon 
akad! itt vagyok kenyéren és vizen; sóhaj
tott fel; s a jó ég tudja: mi vár reám?! —  
Szivszakadva várta perczenként a tömlöcz 
ajtó nyílását, de az veszteg állott sarkán 
másnap egész nap; mert a kulcsnak talá- 
lója, hol e, hol ama polgár pinczéjétől, hol 
városházi élelemtártól, hol pedig templomtól 
valónak vélvén azt, sorba hordozta meg a vá
rosban, mígnem Kajetán űr kezébe került. 
Ez nem tudván, mire vélje a diák kimara
dását, s a kulcs megfoghatlan kalandozásá
ból is nem jót gyanítván, harmadik nap 
reggelén, magához vevén Istók hajdút, szo
rongó kebellel maga robogott le a vastag 
torony tömlöczébe. Flóris diák az egész 
múlt napot éhen és szomjan töltvén, közel 
volt a kétségbeeséshez, nem épen valószi- 
nütlennek tetszvén előtte, hogy Károly ma
gához vette a tömlöcz kulcsát s nem lévén 
módja azt kézhez juttatni, magával Lőcsére 
vitte s igy őt éhenhalásnak hagyta mar
talékul. — Ezért legszebb zene gyanánt 
hatott fülébe egyszerre megnyíló ajtajának 
nyikorgása.

Berobbant Kajetán ur a tömlöczbe s 
az égő lámpával Flóris diákra világítván;
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— Szent Hiiárius! kiáltott fel hátra 
riadva; gonosz lelkek űzik-e játékukat? 
kemed az megint, domine? vagy szemeim 
kápráznak?

— Én vagyok, nemzetes nagy uram! 
Krummholz Flórián!

Végig jártatván Kajetán ur szemeit 
a diák uj mundúrján, némi gyanú kezdett 
fészkelődni kehiében:

— Nem hinném, hogy visszaélt volna 
kemed bizalmammal?

— Nem, nemzetes nagy uram! Smost 
siralmas panaszszal adta elő a rajta elkö
vetett erőszakot: miként kényszeríttetett 
saját bicskája segélyével ruha-cserére, csak 
azzal menthetvén meg veszélyben forgott 
életét. — Tormába esett féreg az, nemze
tes uram! ezzel fejezé be panaszát; képes 
akként nyilatkozni, hogy előbb mond le 
életéről, mint Margit kisasszonyról.

— No, épen torma-féregnek, nem az, a 
gaz ficzkó; igazítá ki Flóris szavait Kaje
tán ur, ki nem épen kivánta leányát kese
rű tormához hasonlíttatni; hanem majd 
eszére térítjük!

Kajetán felödöngött, Flóris felván- 
szorgott a vastag torony tömlöczéből; s az 
utóbbi alig várta, hogy, Brigitta asszony 
szánakozó szivességéből, tápláló reggelivel 
üdíthesse fel magát, mialatt Margit, Flóris 
diák garderóbján és kalandján, oly jóízűen 
kaczagott, hogy Brigitta, sőt maga a diák 
is neki accompagnirozni kényszerültek.

Margit szerelme újabb lángolást ka
pott, s még egyszer oly kedves ifja lön 
keblének Károly, a mint Flóristól megér
tette, hogy inkább életéről kész lemondani, 
mint szerelméről. Ez, gondolá magában, 
viszonzást kiván, mielőtt útnak indulna 
Károly ; lángoló betűkkel irta meg, szintén 
örök hűséget és kitartást fogadó levélkéjét 
Károlyhoz, s esdekelt a diáknak, vinné azt 
Lőcsére által. Flóris nem kevéssé riadt 
meg a lyánka e kivánatára. Csak pár nap
pal ezelőtt történt a kis-szalóki csata, mely
ben a lőcseiek nagy veszteséget szenvedtek. 
Tudniillik: a landekiek és roxeniek marháit 
a lőcseiek elhajtották, s midőn azokkal 
Kis-Szalók alá értek volna, a késmárkiak 
megrohanták őket, és nemcsak a marhákat

vették vissza, de sokakat hagytak vérben 
fagyban, többeket el is ejtettek a lőcseiek 
közöl. Ezért most az ingerült városba való 
menetel nem látszott veszélynélkülinek a 
diák előtt. — Most a Lőcsére merészkedés, 
kisasszonykám, mondá, nem paszitára-me- 
netel, valódi isten-kisértés! a lőcseiek most 
felzaklatott darázsok: jaj a bőrömnek, ha 
hozzá férhetnek! — De Margit, nyugtalan 
szerelmében, oly ékesszóló, oly biztató, sőt 
biztosító volt, Flóris diáknak oly meggyő- 
zőleg adta eszére, hogy őt egész Szepesség 
úgy ismeri, mint ártatlan, mint magányos 
üzleti dolgokban járó-kelő férfiút, kinek 
becsületessége még soha sem vonatott két
ségbe, s többször is járta már meg családi 
megbízatásokkal Lőcsét; oly édes szavak
kal hizelgett hűségének, sőt még férfias 
bátorságának is, hogy hű Flóris diák a tü
zes kemenezébe is beugrott volna azokra.

Átvette a levélkét, s az Ur és szentjei 
ótalmába ajánlván lelkét, éjnek idején 
útnak indult az ellenséges város felé. Nem 
csalta meg őt sejtelme; mert alig adta át 
illető kézbe a levelet, sarkában termettek 
Lőcse poroszlói s harmadszor szerencsési- 
tették a tömlöcz fogságával. Azonban ez 
úttal nem volt ebbe magányosan zárva e l ; 
Spatzkopf lőcsei s átalában szepességi hir- 
hedett poétával csukta őt együvé a töm- 
löcztartó: legyen a két tudós együtt, gon
dolá magában; a holló nem vájja ki egy
más szemét! A tömlöcztartó korszakában 
könnyen tudós-czimet nyert mindenki, ki 
fegyvert nem forgatott, nem szántott, mes
terséget nem űzött, és Írásnál, olvasásnál 
valamicskével többet tudott. íg y  jutottak 
a tudós czimhez Flóris és Spatzkopf is, s 
az elsőbb büszke is volt arra: de az Ő 
büszkesége csak homeopathiai adagu volt 
a Spatzkopféhoz képest.

Spatzkopf ritka egyéniség volt a ma
ga nemében, kinek még elbizakodottabb 
korunkban is alig akadna párja. Ó német 
verseket irt borúra, derűre, felhasználván 
minden felmerült vagy felmerülendő ese
ményt és alkalmat Lőcsén és a Szepessé- 
gen. Névnapokra örvendező versezetet, nő
sülésekre epithalamicumot, halálozásokra 

1 vagy víz-, tűzvészekre elegiacumot vagy
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tristiumot írogatott, mindnyáját könnyen 
és folyékonyan, mert víz volt bennökelég, 
mely természetesen az ellenkező elemet, a 
tüzet, kioltogatá belőlök, a gondolatot pe
dig dagályosan courbettirozó szavak nem 
engedék férni hozzájok. De a rímnek, 
Apolló és múzsák szutyongatásának, a ca- 
staliai és Hippocréne forrásvizek hömpöly- 
getésének, a Pindus és Helicon begyek 
mászásainak — miket fő poétái kellékek
nek tartott — oly bőséges birtokában állt 
Spatzkopf, bogy ha megszorították, vagy 
csak fölkérték is, kész volt ezek segélyével 
óraszámra improvisálni verseket bármi 
tárgyról; lássa aztán a türelmes hallgató, 
mit épül belőlök! Ezért nemcsak Lőcsén, 
hanem egész Szepességen, poéta, még pe
dig csaknem egyedüli poéta volt nevezete; 
mert noha a Szepesség és Lőcse már ak
koron is jeles, tudományos férfiakat birt 
felmutatni, a költészet mindazáltal egészen 
parlagon hevert nálok; és Spatzkopf poéta- 
czimét is igen kétértelmuleg vették, mint
egy közép valaminek gúny és megtisztelés 
között. De annál inkább csak egyértelmű* 
leg, s csak a megtisztelés jelentésében vette 
azt maga Spatzkopf ur. A kisded, de jófor
mán terjedelmes termetű emberese — ter
jedelmét sokan a számos paszitáknak, laka- 
dalmi és névnapi lakomáknak tulajdoní
tották, mikbe szokott meghivatásai, poéta- 
ságának rendes honoráriumai valának —  
hogy testileg is nagyobbnak tessék, magas 
sarkú sarukkal pótolgatta termetét, szintén 
e czélból hátraszegett nyakkal hordozta 
fejét, melyen a magas lengyel kucsma mel
lől sem maradt el egy-egy borostyán
ágacska vagy levélke, jeléül, hogy ő a bo- 
rostyános Apolló kegyencze. Nem is min
denkivel állott Spatzkopf szóba, s legke- 
vésbbé, mint nevezé, a nemliteratusokkal, 
mely nevezet nála igen egyértelmű és sú
lyú volt a régi rómaiak „barbarusw elne
vezésével. De a nagy vagyonuakat, kiktől 
várt, és fegyverviselőket, kiktől félt, illő 
tiszteletben tartotta. Mert a mennyire az 
önzéstelenségben elütött Flóris diáktól, 
annyira hasonlított hozzája a nyúlszivtí- 
ségben, sőt túltett ebben rajta. Mostani 
befogatására is az adott okot, hogy ő is

táborba rendeltetvén ki, Késmárkon férj
nél lévő testvéréhez inait el, s annak férjé
nek a maga lőfegyverét eladta, azzal ment
vén magát, hogy ő csak tentát, nem vért 
szokott ontani.

— Ebül áll dolgunk, collega uram! 
szólt Spatzkopfhoz Flóris diák; csak fel ne 
magasztaljanak bennünket, engem mint 
kémet, kemedet mint szökevényt és ellen
ségnek fegy vert-szolgáltatót!

— Gondolja kemed? kérdé megszep
penve és fojtott hangon a poéta.

— Bizony nem lehetetlen!
— Ej bohóság! erőlködött biztatni 

magát Spatzkopf; én egyetlen példány 
vagyok a magam nemében, engem a vá
ros, melynek büszkesége vagyok, nemigen 
fog nélkülözhetni, tele is van pártfogóim-, 
mai, kiket verseimmel halhatatlanítgattam.

— Magam sem vagyok garád mellől 
szedett, collega uram! a Tátra és Késmárk 
historiographusa vagyok, hogy hasznos 
olajaimról és csodatevő flastromomról ne 
is szóljak; de lássa kemed — ily botor vi
lágban, mint a mostani, nem sokat adnak 
ezekre!

— Mit is adnának egy historiogra- 
phusra? mond gúnyosan mosolyogva Spatz- 
kopf, kinek büszke önhittségét szúrni kezd
te Flórisnak collegai czímezése; mások 
után, fél vagy negyed hitelességgel ad elő 
eseményeket, miket maga nem látott, hord 
elő és jellemez személyeket, kiket nem is
mert. Compilátor, combinátor, legtöbbnyi- 
re falsificátor az istenadta!

Nem kellett Flóris diáknak több! 
Kedvencz tudományát, sőt saját egyénisé
gét, s annak súlyát hallotta most megtá- 
madtatni, s arezába szökött e méltatlan
ságra a vér.

—  Micsoda, domine collega ? nem 
hittem, hogy Apolló kontár rím-férczelője 
még azt sem tudja, hogy a história az élet 
tanitó-mesternéje, tanúságot és . tanácsot 
szolgáltató professornéja a jelennek és jö
vőnek; tehát szilárd és fontos tudomány; 
míg az a kend poétasága, collega uram, 
nem egyéb szóvesztegetésnél!

— Ho hó! domine historiographe et 
falsifi cátor! Ú gy látom, kend, noha com-
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binátornak is mondám, hibásan combinál. 
Míg a histoficus nagyrészben csak rongy
szedő, másoktól szedeget fel egyet-mást, az 
alatt a poéta saját szelleméből, agyából, 
kedélyéből teremti ki a halhatatlan művet. 
Tehát egy óráig sem vagyunk cöllegák, 
historiographus és olajkáros uram!

— A szemét-dombról sem venném fel 
a kend tudományát, lakoma-egér uram! 
kiáltott növekedő ingerültséggel és hang
gal Flóris diák. Hát mesterség az: rím-rá
mákba szorongatni a szavakat, mikor pél
dául a Wein szóra mintegy húsz, sőt a há
rom szótagú bauen szóra is mintegy tizen- 
nyolcz cadentia va§i ? Igaza van kendnek: 
nem vagyunk cöllegák! kend csak baglya 
Minervának, és csak doromb a múzsák 
hangszerei között!

Ezen jól megpaprikázott szavak, is
teni poétaságának profanatiója, a bagoly-, 
doromb- és kend-czímezések, végszálát sza- 
kíták a különben is hamar felforralható 
biiszkeségű Spatzkopf türelmének; köny- 
nyen reménylvén elégtételt vehetni magá
nak a szikár historiographuson, ezen szók
kal: „megfojtalak, mielőtt felakasztanának, 
gézengúz!“ neki szökött én mellén ragadta; 
de az edzett izmú és fürge forgási! diák 
gondolatnál sebesebben veté fejét és vállát 
a poéta lábai közé, és felborítván, mint va
lami pudlikot, testének tömegét, rátérdelt, ' 
s nem kímélte húsos hátától öklének súlyos 
cadentiáit. A poéta éles orditozására az őr 
lélektelen szaladt a tömlöcztartóért, ki be
riadván a tömlöczbe, szitok közt rántotta 
le a diákot a múzsák fia hátáról. — Még 
is van eset, morogta a tömlöcztartó, hogy 
a holló kivágja egymás szemét! s külön 
rekesztette a tudósokat.

Ezek szintén kenyéren és vizen táp
lálkoztak, mely még a spártai levesnél is 
soványabb dietájú élelmezés képes fogott 
volna lenni, nemcsak a tudós harcztüzét 
csillapítni le náluk, de a poétában is kiol
tani minden lelkesedést, bár ha a vizada- 
got a tömlöcztartó Castália forrásából me
ríti vala is. Ott ült most külön tömlöczé- 
ben mindkettő, mint meg annyi kipisszege- 
tett színész; de még sem feledve egészen 
az egymás elleni ingerültséget. Spatzkopf |

mérgelődött, hogy a hátára mért öklözé- 
sekkel adósnak kelle maradnia; Flóris diák 
pedig azt fájlalta, hogy a poéta torkát job
ban össze nem szorongathatta, azon égbe 
kiáltó kisebbítésekért, mikkel tisztes szemé
lyét és tudományát illette. Azonban csak
hamar háttérbe szorította ingerültségöket 
a sorsok íölötti aggodalom; mert a töm
löcztartó, riasztásból-e vagy csak tréfatí- 
zésből, néhány akasztásról és agyonlövés- 
ről ejtett szót elüttök, s a két tudóst a hi
deg kezdte rázni, hogy szinte vaczogtak 
fogaik.

De a segély gyakran legközelebb van 
akkor, mikor legnagyobb a veszély. Külö
nösen Flóris diákra nézve kibékülni lát
szott a sors a harmadik fogsággal, s rája 
deríté a szabadulás napját.

Ferdinánd király, miután kibékült 
Zápolyával, egyedül rendelkezett az ország 
azon részeiben, mikben őt a török nem gá
tolta. Kiterjedvén a Szepességre is uralma, 
miután fülébe jutott a két város közti ádáz 
versengés, meghitt emberét, gróf T ... t 
küldé a két városba, azon teljes megbízás
sal és hatalommal, hogy megvizsgálván 
mind a két város ügyét, egyeztesse ki őket 
és eszközöljön köztök békét.

A gróf a legjobb szivű és kedélyű 
dynasta volt a birodalomban, tele joviali- 
tással; barátja a jó asztalnak, derült kedv
nek, tréfának, s módja és jó dolga lévén a 
világban, örömmel ragadott meg minden 
alkalmat, mely vidor órára, napra nyújtott 
kilátást.

Elvégezvén Késmárkon a vizsgálatot, 
hasonló működés végett Lőcsére jött. Bé- 
ka-egér-harcznak tetszvén vizsgálat után 
neki a két város versengése, annak kirá
lyi-biztos minőségében azzal vetett véget, 
hogy a kirakati jogot mindkét városnál 
meghagyta, s a további versengést szítóra 
kemény büntetést szabott. Ezután a töm- 
löczök tartalmait fogta szemle alá, s majd
nem átalánosan szabadon bocsáttatta azon 
foglyokat, kik, a versengési viszonyon kí
vül , egyéb vétséggel nem terheltettek. 
Ezen szemle folyama alatt értesülvén a 
gróf a két tudós tömlöczi csatájáról, s an
nak okát, folyamát saját szájaikból értvén
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meg, egyszerre csiklándani kezdte jó ked
ve, s eltökélte magában, egy kis vidorabb 
intermezzóval derítni fel a hivatalos foglal
kozások komolyságát.

„A két tudós — vala kimondott ité- 
lethozása — mindenesetre vétkes, mert át
hágták illető városaiknak, melyeknek en
gedelmességgel tartoztak, tilalmait; tehát 
tudósok módjára, kik gyakran harczolnak 
fakardokkal, nem vérontásra hanem csak 
karczolásra, vívjanak meg fakardokkal 
egymással.“

Ezen Ítélet ellen Flóris diák tett kifo
gást, felmutatván jobbkeze három ujját, 
melyek borlehuzáskor erőszakosan dugat- 
ván be a csaplyukba, s hosszasan ázván a 
hideg borban, kisebesedtek; mikkel tehát 
kardot nem foghat kezébe.

A mentség elfogadtatott. — „Tehát 
száz lépésnyi távolságból, szepességi bor
sóval lőjenek pisztolyokból egymásra a 
tudósok; úgy is elég borsót hánynak fal
ra!“ — volt a gróf újabban hozott Ítélete.

Ez ellen ismét Spatzkopf tett kifogást. 
— Egyenetlen, úgymond, a párbaj; mert 
én kétszer vagyok oly terjedelmes mint 
ellenfelem, tehát ő kétszeres tárgyra lő, 
mig én csak hitvány egyszeresre.

Az ellenvetés annyiban méltányolta- 
tott, hogy a poétának megengedtetett, nem 
homlok-egyenest szemben, hanem oldalt 
állani ki a diák pisztolya ellenébe, mi által 
a kétszeres tárgy egyszeríttetik.

Derült kedélylyel, melyet fokozott a 
megszüntetett versengés is, tolult ki a so
kaság mindkét városból a ritka és különös 
látványra; megjelent azon a kedélyes gróf 
is- Síkra érvén, az a kérdés merült fel a 
vívó felek közt: melyike mérje ki a száz 
lépésnyi tért? Flóris diák egy hórihorgas 
késmárkit óhajtott volna e végre, kinek jó

szálas lábai iránt bizalommal viseltetett, 
hogy jó darab földet fog majd azok közé; 
de a gróf a kimérést önmagok a felek által 
kívánta megtétetni. Miután a poéta igen 
bízott magában, neki engedtetett ezen mű
tét. Valódi műtét is volt ez ; mert a kurta 
borzlábú Spatzkopf, minden lépténél, any- 
nyira szétterpeszkedett lábszáraival, hogy 
kétfelé repedéstől lehete őt félteni, a mint
hogy lábszárain nem is állotta ki a kissé 
feszes ruha a műtétet repedés nélkül. A 
gróf parancsára megtöltettek alattomban 
jó gyöngén a pisztolyok, a vívók sorsoltak 
s az első lövés a poétának jutott.

— Teljék kedvök *a bohóskodásban ! 
gondolá magában Flóris diák, kiállván a 
kimért tér végére; a szepességi borsó csak 
nem ölne meg, ha találna is az átkozott 
poéta, mi nem valószínű, mert fegyvert 
nem sütött el soha; de valamelyik kóvály- 
gó borsószem még is érhetné szememet, és 
ázaléki rokonságból meglátogathatná an
nak lencséjét. Tehát befogom szememet; 
aztán isten hírével lőjön a pribék!

Befogván Flóris e monolog után sze
mét, s nagyobb biztosság kedvéért, még 
be is nyomván azokba mélyen kalapját, 
vitézül kiállotta a feléje intézett lövést, 
melynek borsó-töltése, a kevés lőpor miatt, 
alkalmasint félútban pergett el. — Most a 
diákra került a lövés. A sokaságból egy  
lőcsei furfangos, ki jól ismerte Spatzkopf 
hősiességét, háta mögé lopódzott a lövést 
remegve várónak, s a mint Flóris elpuffan- 
totta pisztolyát, egy pálczácskával ennek 
nyakacsigájára legyintett. — Oda vagyok! 
meg vagyok lőve! rémült kiáltással ro
gyott Spatzkopf össze; s csak nehány perca 
múlva, a sokaság kaczajára, s magát végig 
tapogatva, jött eszmélethez és győződött 
meg, hogy semmi baja.

(Folytatjuk.) FÁY ANDRÁS.
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S Z ’ A D I  D A L A I B Ó L .

I.

Boldog isten ! kegyelmedet koldulom,
Kín s szerelmem bilincseit hordozom.
Nincs a rabnak — nevem nekem sem lehet, 
Mondjanak bárkinek, -minek, jól vagyon —
. . . Kell-e éltem ? — ha kell, tiéd, elvehet’d,
Nem szabódom, rabod vagyok angyalom! . .,
A tudákos ne mondja rám, hogy ,bolond*
A miért ily tudatlanul szól dalom ;
Fülemüle szokásaként a rózsát,
Mennyi csak van, dalaiba foglalom: —
Kapzsi szem csak gyümölcs után tekinget 
Mig virág kell nekem s egész kert, fa, lomb.
Lény, alak, szín elég neki, én pedig 
A teremtő-erö jelét bámulom 
S búval ejtem ki azt a szót, a mivel 
Más egyébről hiába kell szólanom !
Nem szeret vagy szeret, — legyen bármelyik 
Én szerelmem magamba nem fojthatom :
Életemtől ha válni kell, kész vagyok,
. . . Jaj de tőled, te tőled nem, angyalom 
És ha végig te Szadival s én veled . . .
E világon lehetne-e, s mi bajom ? !

II.

Be sokára hajnalodik, be sokára kél fel a nap, — 
Álmodozom s tarka álmák elaludni mégsem hagynak.
Oh te reggel! merre késel, lelkem úgy vár, egyre viraszt — 
A müezzin sem kiált még, vajon hát ez mit akarhat ?! 
Berekedt-e torka minden kakasnak hogy egy sem ébred, — 
Fülemüle egy sem él-e, — ez a holló száldogál csak?
. . . De talán te kérdezed, mért lesem, várom úgy a hajnalt, 
Mivel akkor — úgy reményiem — leplezetlen láthatandlak. 
Uram isten! add megérnem, ha tovább nem hagysz is élni, 
Boldogabb ki vízbe fullad, mint kik egyre szomjuhoznak!
Ki nem állja szivem a bút, mely miatta öldököl, tép, — 
Keselyűnek körme, halál szegény zöngő kis szúnyognak!
. . . Mivel érdemeltem azt, hogy gonosz ellen-kézre adtál? 
Kezed öljön, ontsa vérem, bűnömért hagyd igy lakoljak! 
Mind híjába árva Sz’adi! meg a kősziv úgy sem indul,
Nem, ha szinte könyeidtől köve járna két malomnak; 
Szegény koldus, más kilincsen ha zörgetsz, tán észrevesznek, 
Itt híjába esdekelnél, soha csak jó szót se’ dobnak!

n i.

Ez az édes, andalító mámor el ne hagyjon engem;
Ez az én — nem én vagyok már, de te élsz az én szivemben! 
Az az égi fölkelő nap ha jön, estve meg letűnik, —
Nem ily kósza vagy te, oh nem, ragyogásod véghetetlen!
Ha eszembe vettem olykor, keserite aggodalmam.
De ha újra rád tekinték, tovaszállt a bánat menten:
Nem is ér fel azzal a föld s világ minden drága kincse,
Ha szerelmed üdvöt igér lánggal égő két szemedben!
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Hisz’ a bölcs is erre számit, ez az a mi jóra készti,
Szeme kibla-kőre*) néz, hogy ne magát, — ha’ mást szeressen.
Oh te bölcs, ki üdvre vágyói, hagyd keressem én is üdvöm 
Te a jámbor élet utján, én epesztő érzelemben ; —
Ez az a mi összezúzza kebelét a bősz irigynek,
Ez az a mi egyesíti kebleinket idvezülten!
. . . De ha sorsod a szerencse zaboláját kivetette,
Letehetsz a szép reményről, az a menny a földre cseppen !
. . . De azért a hütelent meg ne sirassad árva Sz’adi,
Lesz, ha kell ma, egy helyett száz, — tehetnél-e helyesebben?

IV.

Bort, ha mondom ! .. .  h’sz innen onnan égre száll 
Barna tojás héjjból a hajnal madár.
Mámoromnak is szakuljon föllege,
Bort, ha mondom, — szinig álljon a pohár!
Illatában leng az éden lágy lege,
Hogy ha csordul égi hangon e hab-ár.
Hő szerelmem bő keserve lelkemen,
Jaj de mégis és azért is kedvsovár;
Kedvsovár és kedvesemnek rabja bár,
Bort ha mondom ! . . . . hol a legnagyobb pohár ? ! —

SZILÁD Y ÁRON.

A T A N Á R  K A L A N D J A .

Ezelőtt nyolcz — kilencz évvel a hosszú szün
időn a savoyai alpokra rándultam. Egyes-egye- 
dül voltam. Czélom nem időtöltés, hanem tanulás 
vala. Tanár vagyok s anyaggyűjtéssel foglalkoz
tam a magas alpok flórájáról készítendő munkám 
számára; e végre jobbrészint gyalog utaztam. 
Utam messzi esett minden járt utaktól, ösvények
től. Gyakran napokig kószáltam oly vidékeken, 
melyeken se falu se fogadó nem volt. Sokszor 
barangoltam reggeltől estig még a havasi pász
torok előtt is ismeretlen ösvényeken, melyeken so
ha se járt senki a zergén és vadászán kívül. Ilyen
kor aztán szerencsésnek éreztem magamat, ha es
tére eljuthattam a legközelebbi pásztor kunyhó
hoz, a hol a félig vad hegylakók, meg a tejelő 
kecskenyáj társaságában, kaphattam menhelyül 
egy deszka ereszt, vacsorára pedig kenyeret és 
savót.

Egy este a szokottnál messzibb mentem volt 
a senecio uniflorus, egy ritka növény után, me
lyet eddigelé a Monte Rosa déli völgyeiben hit
tem otthonosnak, de a melyből itt találtam egypár 
közepes példányt. A vidék kopár volt és vad, ba
josan lehete kijelölni a földabroszon avagy csak 
némi szabatossággal is ; ott feküdt valahol a Yal 
de Bagnes felső oldalán a Mount Pleureur és a

Grand Combin között. A szirtokkal béhintett vé
geden moh-térségen, melyre másztam volt, nyoma 
sem látszott emberi hajléknak. Felettem terültek 
el a Corbassiére roppant jégmezei, tetézve a Graf- 
feniére és a Combin ezüst csúcsaival. Bal kezem 
felöl gyorsan suhant le a nap az apróbb csúcsok 
egész erdeje megé, melyek közül, az Osterwald 
föld abrosza után Ítélve, a legmagasabb a Mont 
Blanc de Cheilon volt. Tiz perez múlva e hegy
csúcsok bi borszint öltenek, egy kis fél óra múlva 
éjszaka lesz.

Egy havasi fensikon hálni September utolsó 
felében nem nagyon kívánatos. Legközelebbi ta
pasztalatomból tudtam én ezt s nem volt kedvem 
ismételni a kísérletet. Megindultam hát visszafelé, 
oly gyorsan a mint csak lehetett; északnyugati 
irányban húzódtam lefelé, gondosan jártatva kö
rül szemeimet vagy egy pásztorkunyhó után, mely 
éjszakai szállást adhatna. így haladva előre, egy
szerre csak egy zöldellő szűk völgy tetején talál
tam magamat, mely a fensík szélére vala beár- 
kolva. Tanakodtam. A sürüdő setéiben úgy tet
szett, mintha láthatnám imitt amott kétes nyomait 
a mély fűbe vert ösvénynek. Úgy tetszett továbbá, 
mintha e mély völgy a felső legelőknek tartana, én 
pedig épen oda szándékoztam. Ha megindulok

*) Mely a napkeleti részt jelöli a mose’kban, merre imádkozás közben fordulni kell.
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rajta, alig tévedhetek el. A hol fü van, ott rendsze
rint nyáj is van, kunyhó is van ; meglehet tán még 
közelebb kapok nyughelyei, mint reméltem. Min
denesetre megkísértem.

A szűk völgy rövidebb talált lenni, mint 
egyelőre képzeltem, s a helyett, hogy egészen le 
szolgált volna, egy másik fensikra nyílott, me
lyen keresztül egy vert ösvény egyszerre balra 
kanyarodott. Ezt az ösvényt követtem, tőlem tel
hető gyorsan, s nehány perez alatt egy hirtelen 
lejtőhöz érkeztem, melynek aljában egy fekete 
vizű tó, néhány szántóföld és egy kunyhó feküdt 
a majd minden felől óriási mészszikláktól környe
zett hegymedenezében. Ez alatt a havasi alkony 
rózsaszínei el is jöttek, el is tűntek s a hó felöl
tötte ama rémes szürkét, mely a teljes setétet előzi 
meg. Mielőtt leszállhattam a lejtőn, megkerülhet
tem a tavat s felmászhattam arra a kis magos- 
latra, melyen a ház állott, védve szírt mögületével, 
egészen beesteledett s a csillagok látszottak az 
egen.

Az ajtóhoz mentem, kopogtattam; senki se 
válaszolt. Megnyitottam az ajtót; benn merő se- 
tétség volt minden. Megállapodtam — visszatar
tóztattam lélegzetemet — hailgatództam. Úgy tet
szett nekem mintha szuszogást hallanék. Ismét 
kopogtattam. Második kopogtatásomra olyszerü 
neszt hallék, mint mikor valaki hátra taszítja szé
két, egy férfi hang szólalt meg, rekedten:

„Ki van ott?“
„Vándor,“ felelém, „szállást kér az éjsza

kára.“
Nehéz láb kopogott keresztül a padlózaton, 

élénk lobbanás villant a sötéten át, s a gyufa lo
bogó lángjánál láttam egy férfi arezot egy lámpás 
felibe hajolva. Miután meggyujtóttá, igy szólt az 
ajtó felé sem tekintve: „Jer be vándor“ s evvel 
visszatért székéhez az üres tűzhely mellé.

Bémentem. A kunyhó jobb móddal volt ké
szülve, mint szoktak rendszerint a hasonló magos
ságban levők ; egy lakszobából, egy tejes kama
rából s fen egy padlásból állott. A szoba közepét 
egy asztal, meg három-négy fa szék foglalta el. 
A gerendák be voltak aggatva száraztott fü-cso- 
magokkal és törökbuza koszorúkkal. Egyik zug
ban egy óra ketyegett, a tűzhely megetti mélye
désben némi durva szalmazsák hevert fabakokon, 
az átellenben levő oldalon a léczes ajtón keresz
tül hallatszott miként esznek a tehenek a kunyhó
hoz ragasztott pajtában.

Fogadtatásom modorától némileg megzava
rodva, oldottam le batyumat és fiivész szelenczé- 
met, birtokomba vevém a legközelebbi széket s 
kérdém, kapok e valamit vacsorára?

Gazdám oly tekintettel nézett fel, miből lát
szott, hogy merőben más egyeben jár az esze. Is
mételve kérdésemet,

„Igen is,‘* mondá vontatva; „kapsz enni 
vándor.“

Evvel a tűzhely másik oldalára ment, lehaj-

J lőtt a zugban guggoló setét valamihez, mit eddig 
észre nem vettem, s érthetetlen tájnyelven mor- 
gott nehány szót. A setét valami elnyögte magát, 
fölemelt egy női feldúlt halvány arezot és lassan 
fölkelt a földről. A pásztor az asztalra mutatott s 
visszatért székére, előbbi helyzetébe. A nő egy 
darabig ügyefogyottan állott, mintha abban törné a 
fejét, hogy eszébe jusson valami, azután kimenta 
tejes kamarába, visszajött egy darab fekete ke
nyérrel és egy edény tejjel s letette előmbe az 
asztalra.

Mig élek sohasem feledem el e nő arczkife- 
jezését. Ifjú s nagyon szép volt, de szépsége meg
kövültnek látszott. Mindegyik vonásán a kimond- 
hatlan félelem bélyege ült. Minden mozdulata gé
pies volt. A homlokát vonalzott ránezokban bor
zasztóbb kimerültség honolt a vénség kimerültsé
génél. Noha előmbe rakott holmit, nem hiszem 
hogy engem látott volna, szemeiből legalább nem 
tetszett ki, hogy észrevesz vagy tud valamit az ö 
titkos kétségbeesésén kívül eső tárgyról vagy kö
rülményről. Mindezt ama rövid perez alatt jegy- 
zém meg, mialatt vacsorámat előmbe rakta. Mi
helyt ezt megtevé, félrehuzódott az előbbi» setét 
zugba s viszont összerogyott, egymásra hányt kön
tös-csomóvá.

A mi a férjet illeti, ennek mozdulatlan ma
gatartásában volt némi természetellenes. Ott ült 
előrehajolva, álla két tenyerében nyugodt, szemei 
merőn valának szegezve a megfeketedett tűzhelyre, 
egyetlen idegrángás sem árulta el hogy él és lé- 
legzel. Arczát bármennyire elemeztem és vizsgál
tam, életkorát meg nem tudtam határozni. Elég 
idősnek látszott arra, hogy ötven éves lehessen és 
elég fiatalnak, hogy negyven éves lehessen ; de
rék izmos egy hegylakó volt, ama komoly arczki- 
fejezéssel, mi kiváló sajátja a valaisi parasztoknak.

Nem tudtam enni. Havasi étvágyom éle ki 
vala törve. Megigézve ültem ott e csodálatos pár 
előtt; szemlélgettem mindkettőt, ők pedig, úgy 
látszék, annyira megfeledkeztek rólam, mint ha 
soha át se’ léptem volna küszöbüket. így ültem a 
lámpa homályos világánál s a fali óra egyhangú 
ketyegésénél a legmélyebb hallgatásban , ha 
nem tovább, mintegy negyven perczig. Némely
kor a nő mozdult meg mintegy kínjában, máskor 
meg a tehenek ütötték szarvukat jászolhoz a szom
szédos pajtában. Csak a pásztor ült mozdulatlan, 
mintegy bronzöntetü ember. Végre az óra kilen- 
czet ütött. Ezalatt oly idegessé lettem, hogy szint- 
ugy féltem saját szavamat is hallani ebben a csend
ben. De mégis zakatolva félretaszitottam tálomat 
s annyi nyugodtságot tettetve, a mennyit csak le
hetett, i°y szóltam :

„Édes barátom, van-é olyan helyed a hol el
hálhatnék az éjtszaka?“

Vontatva kimozdult helyzetéből, s minden 
körültekintés nélkül, oly forma szavakkal, mint 
előbb, igy válaszolt.

„Igen is, kapsz alvóhelyet vándor.“
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„Hol? oda fenn a padláson?“
Igent bólintott fejével, a lámpát fölvette az 

asztalról s a tejes kamara felé indult. A mint el
mentünk mellette, a gyertyavilág egy pillanatra a 
zugban guggoló alakra vetődött.

„Nőd tán beteg?“ kérdém megállva s hátra 
tekintve.

Szeme most találkozott először az enyimmel 
s testét borzadás futotta át.

„ügy van,“ monda nagy erőlködéssel. „Be
teg.“

Kérdeni akartam, hogy mije fáj, de valami 
az ő arczán ajkamon tartóztatta e kérdést. Mai 
napig sem tudom mi volt ez a valami; akkor nem 
tudtam meghatározni, most meg nem tudom leirni; 
hanem remélem, hogy ezt a valamit egy élő te
remtmény arczán se’ fogom látni.

Követtem a pásztort a tejes kamara utolsó 
végén levő létra aljáig.

„Itt fel,“ monda; a lámpát kezembe adta s 
nehéz léptekkel visszament a setéibe.

Felmásztam, s egy hosszú alacsony mag
tárban találtam magamat, mely meg volt rakva gabo
nás zsákokkal, szénával, vereshagymával, sajttal és 
gazdasági eszközökkel. Egyik szegletben egy mát- 
rácz, pokrócz és egy három lábú szék állott; fény
űzés! szokatlan czikkek. Első gondom volt rend
szeres szemlét tartani a padláson és tartalmán; 
azután felnyitottam egy üvegeden léczes kis abla
kot ágyammal szemben.

Világos éj volt, a nyitott ablakon fris lég és 
holdvilág özönlött be. A veszélynek némi csodás 
és határozatlan érzete lepett meg; kioltottam a 
lámpát, s az ablaknál állva néztem az ünnepélyes 
hegycsúcsokat és jégmezőket. Sivatagságuk a 
szokottnál rettenetesebb, hallgatagságuk pedig 
mélységesebb vala. Mindezeket akaratom ellen is 
némi tág kapcsolatba hoztam a házban levő titok
kal. E titok természetére vonatkozólag vadnál 
vadabb hozzávetésekkel gyötörtem magamat. A 
nő képe szünetlen előttem lebegett mint egy ne
héz álom. Újra meg újra elmentem az ablaktól a 
létrához s a létrától az ablakhoz, hasztalan fülel
ve valami nesz után onnan alulról. Sok idő tölt el 
eképen, mig végre erőt vettek rajtam a napi fára
dalmak, s leheveredtem a mátráczra, batyumat 
fejem alá tettem és mély álomba merültem.

Hozzá se’ vethetek, hogy meddig aludtam, 
sem hogy mi ébresztett fel. Csak annyit tudok, 
hogy mélyen aludtam legkisebb álmodás nélkül, 
meg azt, hogy minden ok nélkül hirtelen felret
tentem, reszketve minden ízemben és elfogódva a 
veszélynek leverő érzetétől.

Veszély! De hát miféle veszély? Kitől? 
Honnan ? Körülnéztem, — egyedül valék, a szen
de hold olyan fényesen sütött, mint lefekvésem
kor. Hallgatództam, minden olyan csendes volt, 
mint mikor elaludtam. Felköltem, megsétáltam 
magamat, okoskodtam magammal, mind haszta
lan. Nem tudtam lecsilapítni szivem hangos do

bogását. Nem tudtam legyőzni az agyamat elfogta 
rémülést. Ereztem, hogy le nem mernék fekünni, 
hogy ki kell mennem valamikép e házból és pe
dig tüstént; hogy meghalnék ha itt maradnék.; 
hogy minden áron engedelmeskednem kell az en
gem kormányzó ösztönnek.

Nem állhattam ki tovább. Eltökélve, hogy 
mindenesetre kimenekülök vagy drágán adom el 
életemet, fölcsatoltam batyumat s felfegyverkez
ve vasfejü havasi pálczáramal, nagy vadász-bics
kámat kinyitva fogam közé szorítottam s óvatosan 
minden zaj nélkül le kezdettem szállani a létrán. 
Mikor a közepetáján voltam, havasi pálczám, me
lyet szándokosan tartottam távol a létrától, a tejes 
kamarában valami edénybe akadt, s csörömpölve 
leverte a földre. Ezután minden óvatosság hasz
talan volt; leugrottam hát s egy szökéssel a külső 
szobában termettem, de ezt legnagyobb bámulá
somra üresen találtam, végig kinyitott ajtaján a 
holdvilág sütött be. Cselt gyanítva, ösztönszerü- 
leg megállottám s hátam a falnak vetve kétségbe
esett védelemre készültem. Minden csendes volt, 
csak a falióra ketyegését, meg szivem heves lük
tetését hallhattam. A szalmazsák üresen állott. 
A kenyér és tej ott volt az asztalon, a hol hagy
tam volt. A pásztor széke ugyanazon helyet fog
lalta el az elhagyott tűzhely mellett; ő és neje oda 
valának — oda, setét éjjel — itt hagyva engem, 
idegent, házuk egyedüli birtokában.

Mig a felett haboztam, maradjak-e vagy 
menjek; és a mig helyzetem különösségén bámul
tam : hallottam vagy hallani képzeltem valamit — 
valamit a mi lehetett volna a szél, csakhogy leg
kisebb szellő sem lengedezett — valamit a mi le
hetett emberi siró hang is. Visszatartám lélegze
temet — újból hallám — és nyomon követém a 
mint elhala. . .  . Nem kelle messzi mennem. A 
kunyhó megett egy szin ajtaja alatt kisütő fény- 
vonal, meg az eddigieknél keserűbb és áthatóbb 
sikoltás egyenesen a kellő helyre vezérelt.

Benéztem — visszatántorodtam eliszonyod
va — ismét visszatértem mintegy megigézve ; ott 
álltam nehány perczig, nem tudva mozdulni, gon
dolni, sem tenni egyebet, mint tehetetlenül rábá
mulni a jelenetre előttem. Máig sem tudok rágon
dolni a nélkül, hoogy részben el ne fogjon e zsib- 
basztó érzés.

E szin belsőjében, a falból kiálló vashorog
ba szúrtffenyő-szövétnek világánál, láttam a pász
tort, nejének hullája mellett térdelve, siratta mint 
egy második Othello, halvány ajkait csókolgatta, 
szőke fürtéiről törölgette a vérfoltokat, s szenve
délyes bánatában értetlen hangokat ordítozott és 
az ég átkát könyörögte saját fejére, meg egy más 
férfiéra, a ki őt e bűnbe sodorta. Már most értet
tem mindent — értettem az egész titkot, az egész 
remegést, az egész kétségbeesést. A nő vétkezett 
férje ellen, ez pedig megölte őt. Meg vala halva. 
Még a kés is ott hevert az ajtó mellett, élén a 
gyilkosság fris bizonyítékával.
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Megfordultam és futottam — vakon, vadul, 
mint a ki nyomában érzi a vérebeket; most kö
veken buktam át, majd a bokrok téptek meg; 
most megállapodtam egy pillanatra, bogy lélegze
tet vegyek, majd a meredeken ügettem feszülő 
tüdővel és reszkető lábakkal; most egyenes he
lyen botorkáztam, majd viszont a hegynek tartot
tam, azonban hátra nem néztem volna a világért. 
Végre a növénytenyészet határán felül egy kopár 
fensíkra érkeztem, s itt összerogytam kimerülve. 
Ott feküdtem jó darab ideig összetörve, elkábul
va, mig a hasadó hajnal hidege mozogni nem 
kényszeritett. Felköltem és körülnéztem oly jele
netén, melynek egyetlen vonása sem volt ismere
tes előttem. Magok a hólepte csúcsok, noha tud
tam hogy ugyanazok, nem olyanoknak látszottak, 
mint a tegnapi csúcsok. A jégmezők, más szem
pontból nézve, más alakot öltöttek, mintha szán- 
dokosan meg akarnának zavarni. Ilyen zavarban 
nem vala mit tennem, mint felmásznom a köze 
lebb levő tetőre, honnan majd átalánosabban be
láthatok az egész környékre, ügy cselekedtem, 
épen mikor keleten a bíbor köd-öv aranyszinre 
változott és a nap felkölt.

Felséges panorama terült előttem : tető tető 
megett, jégmező jégmező megett, völgy, fenyves 
és legelő mind kipirulva reszketett a hajnal bíbor 
páráiban. Imiit amott kivehettem a vizzuhatag 
tajtékját, a havasi patak ezüst fonalát; imitt amott 
világoskék füst-ernyő gomolygott fölfelé a hegyek 
közötti egyes kunyhókból. Egyszerre csak egy 
kis tóra — egy mogorva pocsolyára — vetődtek 
szemeim, nyolczszáz láb mélyen alattam, egy 
szikla amphitheatrum árnyékában. Eddig úgy 
tetszett nekem, mintha az éj és félelmei gonosz 
látomáskint eltűntek volna, de most még az ég is 
elsötétülni látszott felettem, ügy van — minden 
ott feküdt 1 ábaira alatt. Amott az ösvény, melyen 
a fensíkról leereszkedtem, még lejebb, az átkozott

kunyhó, felibe hajlott meredek szirt-mögületóvel í 
Beh jól teszi a nap, hanem akarja érinteni arany
sával ama tó fodrait, sem megvilágosítani ama 
ház ablakait egyenest a mennyből jövő fényével.

így állottam és néztem lefelé, azonban füle
met megiité némi különös hang — nagyon tiszta, 
de nagyon távol levő hang — a hógörgeteg zuha
násánál élesebb és öblösebb hang, a mi az eddig 
hallottam hangok egyikéhez sem hasonlított. Mig 
magamtól kérdezgetém : vajon mi lehet ez, hon
nan jöhet? láttam hogy egy nagy szirtdarab levá
lik a tó feletti magaslatról s sziklarétegről szikla
rétegre gyorsan szökdincselve belé zuhan alatt a 
vízbe hatalmas locscsanással. Kisérte nagy por- 
felleg és a zuhanásnak hosszú viszhangja, mint 
távoli dörgés moraja. A közelebbi perczben a me
redek, egész hosszában, megpattant egy mély re
pedéssel — a repedés tátongó mélységgé szélese
dett — az egész szikla inogott szemeim előtt — 
inogott, darabokba vált és kő- s földzuhataggá 
alakulva csúszni kezdett lejebb, lejebb, mindig 
lejebb a völgybe.

Elsiketülve a robajtól, elvakulva a portól, 
arczomat béfedtem kezeimmel, azt hivém, rögtön 
odaveszek. De a viszhangok elhaltak, a nagy ro
bajt ünnepélyes csend követte. Az a fensík, a 
melyen én állottam, szilárd és mozdulatlan ma
radt. Föltekintettem. A nap oly vidámon sütött, 
a tájék oly békésen szendergett, mint az előtt. 
Semmi se’ változott, kivéve azt a tátongó sebhe
lyet, mely amott alant a mészkő medencze oldalát 
éktelenítette, s aljában azt az iszonyú romhalmot, 
mely az egész völgyet betöltötte. E halom alatt 
feküdt eltemetve minden emléke annak a bűn
ténynek, melynek önkénytelen tanúja valék. Ma
ga a hegy összedőlt, hogy eltakarja — a termé
szet kitörölte a havasi magány arczáról. Tó, kuny
hó, áldozat és bakó örökre eltűntek, nem ismerte 
őket többé az ő helyök.

(Angolból) — r.

IRODALOM.
A közönség egy része türelmetlenül várta 

immár, hogy néhai gróf Teleki József „Hunya
diak korának“ VI-dik és következő kötetei vi
lágot lássanak. Felszólalás történt innen is onnan 
is a munka késedelme miatt; mert azt vélték, 
hogy a dicsöült szerző kész müvet hagyott hátra, 
melynek lenyomatása csak az akadémián s meg
bízottján múlik. Most a VI-dik kötet első fele meg
jelent, és a kézirat rendezésével, sajtó alá készí
tésével megbízott akadémiai tag, Szabó Károly, 
előszavában, szerényen ugyan, de mégis oly mó
don, hogy képzetünk támadhat ez akadályok mi
nőségéről, fölfejti a lassú haladás okait. „Eljárá
som irányát, úgymond, legjobban jellemezhetem 
e két fő szempont kijelzésével: kötelességemnek

ismertem a még fel nem használt adatokat a mun* 
kába pótlólag beigtatni, s az ezek által netalán 
mulhatlanokká lett változtatásokat meglenni, mint 
ezt az előbbi kötetekre nézve maga a szerző tel
jesítette ; de e közben mindig lelkiismeretesen 
szem előtt tartottam azt az elvet, hogy valamint 
semmit olyat el ne hanyagoljak, mit tudtam, hogy 
maga a szerző a végső átdolgozáskor meg akart és 
meg fogott volna tenni, úgy semmi oly átalakítás
ba ne ereszkedjem, melyről nem lehettem meg
győződve, vajon maga a szerző helyeslésével ta
lálkozhatott volna-e ?“ — Mert tudni kell, mint az 
Előszó már föntebb elmondja, hogy gr. Teleki 
József, az éltében megjelent öt első köteten kívül, 
végrendeletében csupán a készen találandó köte
tek iránt rendelkezett, s ilyen volt az utolsó három 
kötet, az Okmánytár, mely Szabó Károly ur
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gondjai alatt már megjelent. A hiányzó négy kö
tet (VI—IX) nem volt kész mii, hanem átvizsgá
landó, kiegészítendő, alakítandó kézirat, s ily 
munka bevégzését bizta Szabó Károlyra az aka
démia. Erezte ő akkor is e feladat nehézségét, de 
másfelől (mondja előszavában) „bátorított önérze
tem, hogy a szerző mellett öt éven át csaknem 
kirekesztöleg e munkával foglalkozva, annak tár
gyával múlhatatlan volt minél alaposabban meg
ismerkednem, s egyszersmind a folytonos szelle
mi érintkezés által bárki másnál mélyebben kiis
mernem s eltanulnom sikerülhetett gr. Teleki Jó
zsef történetírói elveit, nézeteit, müve kidolgozá
sában követett eljárását, saját irmodorát, sőt a 
javítatlan s átdolgozatlan maradt részre nézve 
czélba vett de végre nem hajthatott terveit is.“. . . 
Alább : „a munkában idézett adatok helyességé
ről után-olvasds által meggyőződni a leggondo
sabban igyekeztem . . .  e tekintetben is a felelősé
get magamra venni nyugottan merhetem.“

Nem lemásolói vagy nyomda-javítnoki mun
ka tehát az, mire Szabó Károly ur vállalkozott. 
Nem is oly jövedelmező foglalkozás, hogy minden 
idejét annak szentelhesse; kénytelen a mellett 
hivatalt viselni, mint az erdélyi muzeum könyv
tárnoka e könyvtár rendezését is vinni, mely 
körülmény szintén elegendő mentség a munka 
lassúbb haladtára nézve, ügy tudjuk, hogy előfi
zetési kötelezettség az akadémia részéről nincs a 
közönség irányában, és igy a felszólalók csupán 
amaz átalános óhajtásnak adnak kifejezést, vajba 
e derék müvet minél előbb teljesen birnók ; de 
pénzbeli rövidséget senki sem szenved.

De térjünk át, habár csak futó ismertetés
sel, magára a műre: mi e VI dik, mi lesz a kö
vetkező kötetek tartalma. így kezdi maga a szö
veg, a LXV-dik fejezettel. „Magyarország álla
potát kívánjuk még a következő kötetekben elő
terjeszteni a XV-dik században—, hogy az olvasó 
magát abba visszagondolva, hazájának belső tör
téneteit, nemzetének anyagi és értelmi kifejlődését 
is áttekinthesse. Hazánknak ezen időbeli statisti- 
káját óhajtjuk az olvasó elébe adni, hogy meglát
hassa, az utolsó negyedfél században mennyire 
haladt elő belső viszonyaira nézve. Össze kíván
juk ezt hasonlítni a többi nemzetek akkori állásá
val, hogy az elfogulatlan honfi láthassa, mily be
folyással voltak ezek hazánk belső életére, mű
veltségűnk kifejlődésére, jóllétünk előmozdításá
ra. A tárgy valóban igen érdekes, de több mint 
egy tekintetben kényes, annak illő felfejtése sok 
nehézségekkel, nem kevés akadályokkal össze
kötött.“ — Itt az iró e nehézségek elsorolására 
tér át, minő az előmunkálatok hiánya, hézagos 
adatok stb. s azután igy folytatja : „Hogy felvett 
tárgyunkban biztosabban mehessünk elő, szüksé
ges képen külön kell vizsgálat alá vennünk a fö l
det, külön annak lakosait, még pedig ezeket kü
lönböző viszonyaikban; amaz teszi vizsgálódá
saink földirati és statistikai részét szorosabb ér

telemben ; amarról, mint kevesebb változások alá 
vetettről, rövidebben értekezhetünk, ezek (t. i. a 
lakosok) különösebben fogják figyelmünket ma
gukra vonni.“

A jelen kötetben tehát a föld  leírása kez
dődik. Meghatározza szerző Magyarország kiter
jedését a Hunyadiak, főleg Mátyás korában. Az
tán természeti minőségének, majd politikai fel
osztásának előadására megy át. Sorba veszi a 
vármegyéket, helységeikkel, családaikkal, kiknek 
létét csak fel lehetett kutatni adatokból. Minden 
név, minden szó, minden mondat a kútfők idézése 
által igazoltatik. Lapunk ismertetése nem követ
heti a tudós szerzőt és kiadót e jegyzésekkel hal
mozott részletekbe. De érdekesnek tartjuk kö
zölni azt a szakaszt, mely Magyarország akkori 
termékenységéről szól, s melynek minden sora 
szintén egykorú adatokból van összeállítva s a 
forrás minden mondatnál idézve. Mi az idézete
ket elhagyjuk ; a szöveg igy hangzik.

„A szorosabb értelemben vett Magyaror
szágot, mint már ekkor is földje termékenységé
ről ismert tartományt, festik az írók egyetértőleg. 
A természet minden adományaival nagy mérték
ben fel van ruházva, igy szólanak ők; földjét a 
legjobbak közé lehet számítani, és csak azt kell 
sajnálni, hogy gyakran terméseit igen nagy kö
vérsége által rontja meg. Nincs a gabonának oly 
neme, melyet meg ne teremne, még pedig, bár a 
trágyázás szokásban nincs, csekély mivelés, egy, 
legfeljebb kétszeri szántás mellett oly mennyiség
ben, hogy két ország élelmére is elég volna. Szé
nája jó és igen bőven terem, legelői kiterjedettek 
és sikeresek. Borai közönségesen jók, nagyrésze 
pedig a legjobbak közzé számíthatók ; különösen 
dicsértetnek a szerémiek, vácziak és balatonmel- 
lékiek. A vetemény minden nemeiben bővölkö- 
dik. A gránátalmát kivévén, melyet azonban más, 
épen oly nemes, édes és Ízletes fajokkal bőven 
pótol, a gyümölcs minden nemét bőven megtenni, 
és ezeknél jobbakat, szebbeket Campaniában sem 
lehet találni. Különösen említendők az almák. 
Mind a görög mind a sárga dinnye a mezőkön 
termesztetik nagy mennyiségben, és ezek akár 
nagyságukat akár izletességöket tekintve az olasz 
dinnyéknél nem alábbvalók. Az erdőkben szám
talan vad találtatik : szarvas, őz, vaddisznó, dám
vad, nyúl, különösen a Csepel szigetében ; hava
saiban havasi bak, vad kecske, melyek seregen
ként járnak; a Kárpát hegyeiben medvék és mind 
itt mind az Erdélyt Magyarországtól elválasztó 
erdős hegyekben bölény is ; továbbá fajdtyúk, 
húros madár, fogoly, sőt fáczán is. Különösen 
gerliczék oly mennyiségben találtatnak, hogy né
ha Budán Cuspinianus egy hetivásáron nyolczvan- 
ezeret is látott eladás, végett behozva. Szalonkák 
is találtatnak nagy mennyiségben, de ezeknek itt 
nincs annyi beesők mint Francziaországban és 
Belgiumban. A barmoknak, marháknak minden 
nemei nemcsak nagy mennyiségben, hanem igen
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jó minőségben; különösen dicséretre méltók a 
szarvasmarhák és a lovak. Folyóvizei és tavai a 
legizletesebb s válogatottabb nemű halakkal nagy 
mértékben bővölködnek. Sok hal van különösen 
a Balatonban és a Tiszában, mely ha kiönt, a kün 
maradt hallal a sertések hizlaltatnak, saját med
rében pedig a kocsisok midőn itatni akarnak, 
gyakran vedreikben halat mernek ki. Különösen 
sok harcsa, tok, csuka, mely itt néha embernyi 
hosszúságra is nő és a melynek különösen mája a 
legizletesb falatoknak egyike, és potyka találta
tik ; említést érdemel még a kecsege, mely nagy
ra ugyan nem nő, de igen jó, kellemes ízű, s más 
országokban nem találtatik. A Dunában vizát is 
fognak, mely Méla szerint a tengerből jön ide. 
A budai meleg vizekben egy különös neme is te
rem a halaknak, mely hideg vízbe tétetvén át, 
mindjárt megdöglik. — E mellett aranyban és 
ezüstben igen gazdag. Vannak aranyfövényt ma
gukkal vivő folyóvizei, réz, ón, vas stb. bányái, 
vasat rézzé változtató patakai Szepesben Szomol- 
nok mellett, igen termékeny sóaknái, sós vizei 
különösen Sóvárnál, mely sófőzésre is használta
ik , és az igy nyert só nagy becsben áll különö
sen a halak főzésére, több nemes kövei és festé
kei. Ranzán különösen kiemeli azon szép topázo
kat, helyesebben opálokat, melyek Kassa környé
kén találtatnak, és e mellett megemlíti, hogy ha
zánk vitriolt is bőségben terem és a föld sok he
lyen hány ki termés kénkövet. E mellett találtatik 
itt igen különböző nemű márvány és igen szép 
alabástrom. Némely meleg gyógyforrásai már 
ekkor is ismeretesek voltak. Legnevezetesebbek
nek tartattak már ekkor a budaiak, melyek már 
a rómaiak idejében ismeretesek voltak, mint bi
zonyítják a régi római fürdőknek még ma is O- 
budán látható romjai. Ezeknek forrásai a közép
korban, úgy látszik, számosabban voltak még 
mint m a; egyik ezek közül Királyfürdőnek ne
veztetik, a másik purgatoriumnak. Ezek közöl 
némelyek igen gyenge melegek és mindjárt hasz
nálhatók úgy, a hogy kifolynak ; mások oly mele
gek, hogy a szabad kéz nem állja ki, de a tojás 
is megfő, sőt a majorságot és disznót is meg lehet 
koppasztani bennök. Voltak a pesti oldalon is 
némely fürdők, de csak lágymelegek. Meleg 
gyógyvizek fordulnak még elő : Esztergomban, 
még pedig a vár dunafelöli oldalán egy, a város
ban pedig több, de ezek igen langyosak, és an
nak, hogy orvosilag használtattak volna, nincs 
nyoma; Pöstyénben, mely igen meleg, úgy hogy 
hideg vizvegyíték vagy enyhítés nélkül használni 
nem lehet; Trencsényben, gyenge meleg és igen 
kellemes; Bjymóczon, melyet csak később a Thur- 
zók tettek használhatóvá, kényelmessé; Stubnán 
Túrócz vármegyében, igen kellemes melegségü, 
hideg vízzel körülvéve; Selmeczbánya mellett, 
melynek iszapját is használják; magában Sel- 
meczbányán Roseli név alatt, — s ennek csator
nái, melyekben a viz foly, kővel vannak borítva ;

Szent-Ivánon Liptóban, ez lágymeleg, de sikeres 
orvosi erővel b ir; Nagy-Váradon Sz. Lászlóról 
nevezve, — igen langy, csak mosdásra valók, gyógy- 
erejök nem nagy, de kellemesek. Van nyoma egy 
fürdőnek Maroson Visegráddal szemben, mely 
már Zsigmond idejében 16 forintért volt éven
ként bérbe adva. Használtattak már ekkor a 
bártfai és vihnyei ásványvizek. Másfelül Szepes
ben a Kárpát alatt és Sárosban a vár alatt vannak 
több vizek, melyek megmérgezvék, úgy hogy a 
mely állat azokból iszik, azonnal megdöglik. E 
tekintetből még magára vonja figyelmünket a Zó
lyom megyei barlang, mely a fölötte elrepülő ma
darakat vagy a mellette elmenö kisebb állatokat 
veszélyes kigőzölgésével megfojtja. Említést ér
demelnek még Szepes közelében némely barlan
gok, melyekben a viz nyáron megfagy. Mind ezt 
összevéve, Magyarország akár a lakosok erejére, 
akár a marhák számára, s földjének termékenysé
gére nézve egy országnak sem enged. így hirde
tik hazánk termékenységét az első rendű egykorú 
irók, mindnyájan — Oláh kivételével — idegenek, 
kiknek tehát módjok volt azt más tartományok- 
kai is összehasonlítani.

„Hogy egy ennyire magasztalt, de mind e 
mellett igen kevéssé és csak felületesen ismert 
Eldorádóról a csodásban igen gyönyörködő ezen 
időszakban sok mesés hírek szárnyaltak, és eze
ket a hazánkban megfordult, a józan kritikában 
nem igen jártas tudósok mohón fölszedegették, 
gonddal terjesztették, bizonyosan olvasóink egyi
ke sem fogja megütközve hallani, ha meggondol
ja, hogy az ily előadások még az újabb időkben 
is fordulnak elő. Ilyenek voltak a XV-ik század
ban, hogy Magyarországon vannak oly halak, me
lyek, megfőzve, füstben párolognak e l; hogy néha 
szőllein termésarany is találkozik ; hogy vannak 
hegyei, melyekből igen jószagú viasz ásatik; 
hogy Temes vidékének termékenysége oly nagy, 
miszerint három év alatt a köz tapasztalás szerint 
a rozs búzává változik; különösen Erdélyben 
sárkány kaponyák is találtatnak. Vannak halak a 
sós vizekben, sőt magokban a sóval eltelt tavak
ban is.“

Elég lesz kóstolóul ennyi. íme, t. olvasó! 
egy kis utazás, nem a messze távolba, csak a 
messze múltba, nem ismeretlen, de félig ismerős 
vidékre mely annyival érdekesb, mert ugyanaz, 
mégsem az, melynek szerelme mindnyájunk szi
vében él.

- y —s.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
Színházi dolgokról. I. „Oly keveset értek a 

nemzeti színház igazgatásához, mint akár a (múlt 
félévi) „Magyar Sajtó“ és „Hölgyfutár“ kritiku-
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sal.“ így szóltam a minap, s ez nem volt tréfa, ha
nem őszinte vallomás, melyet ismételnem kell, mi
dőn épen a nemzeti színház igazgatását illető kér
vényről kell egy pár szót szólanom. Nincs szándé
kom egészben véve a dolog érdeméhez szólani, mi
re sem elég ismeretem, sem elég hiteles adatom, de 
elmondok a dolog körül egyet mást, mik talán fi
gyelmet érdemelnek.

Ha egy idegen kérdezné tőlem, mi a legjel
lemzőbb különbség a külföldi és a magyar szín
kritika közt, minden habozás nélkül azt felelném : 
leginkább az, hogy a magyar színkritika rende
sen keveset foglalkozik a szín- és dalmüvek bírá
latával, magával az előadással, de annál többet a 
szinház igazgatásával, untalan bele szól, szerződ
tetést és elbocsáttatást követel, pártolja a színé
szeket és színésznőket kik fizetésjavítást kíván
nak, baja van az énekmester, a kardalnokok, a szín
házi szolgák fizetésével, közönség elébe hurczol 
egy csoport színházi pletykát, az elégedetlen szí
nészek és színésznők közlönyévé avatja magát s 
oly nagy zajt üt minden kicsinységből, mintha 
egy minister megbuktatásáról vagy valamely nem
zeti nagy kérdés kivívásáról volna a szó.

Valóban színkritikánk ez annyira jellemző 
oldala példátlan az európai journalistikában. Se
hol se olvastam, hogy a kritikusok a színházigaz
gatók megbuktatásában, a színészek fizetései föl
emeltetésében vagy leszállittatásában keressék am- 
bitióikat s a művészeti oldal helyett gazdaságiak
kal és személyiekkel foglalkozzanak; mindenütt 
megelégesznek az aesthetikai ítélettel, csak ez ál
tal kívánnak hatni az igazgatásra, sőt többre, mint 
kritikusok, nem is érzik magokat jogosítva. Egy 
állawszinház elvi reformja vagy újonnan rendezé
se idéz elő másutt is vitát, de uz igazgatás speci
alis és személyes kérdései miatti zaj egészen csak 
a mi találmányunk. Pedig ha van Európában szin
ház, melyet igazgatni s igazgatásáról ítéletet hoz
ni nehéz, ez a mi nemzeti színházunk. Másutt az 
operának és drámának külön színházai vannak, 
igy könnyebb találni szakértő igazgatót; nálunk 
e művészeti két ág egyesítve lévén, oly nehéz, 
hogy nemzeti színházunknak még egyetlen oly 
igazgatója sem volt, ki a művészet e mindkét ágá
ban szakértő lett volna, Bajza oly kevéssé mint 
Ráday s a többiek. Bizonyosan most sincs senki 
íróink vagy főuraink között, kit ily értelemben 
szakértőnek lehetne nevezni, a ki e mellett külföl
dön vagy itthon a szinházigazgatást specialis ta
nulmányává tette volna. Nekünk sajátságos viszo
nyainknál fogva folyvást meg kell elégednünk 
oly igazgatókkal, kik több vagy kevesebb tájé
kozottsággal a művészetben elég belátók a szinház 
művészeti intelligentiája s a valódi közvélemény 
útmutatásait a legjobb módon felhasználni, elég 
lelkiismeretesek és jó gazdák a szinház pénzvi
szonyait soha sem téveszteni szem elől, s elég tü
relmesen szigorúak igazságosan és tapintattal kor
mányozni az oly nehezen kormányozható színészi

népet. S ha ide veszszük még azt is, hogy szini 
gazgatónknak az opera és dráma gyakran ellen
tétes érdekeit egyaránt védeni és ápolnia kell, 
hogy a művészeti magasb igényeket épen úgy szol
gálni tartozik, mint kénytelen gondoskodni min
dennapi kenyeréről, mert subventiója mindig cse
kély volt s a mi most kilátásban van sem annyi, 
hogy egészen fölmenthesse a megélhetés gondjai 
alól, még nehezebbé válik színházigazgatóink pá
lyája. Még mennyi nehézséget lehetne elöszámlál- 
ni a társadalmi viszonyoktól fel a politikaiakig! 
S vajon e sok nehézséget tekintetbe veszi-e kri
tikusaink és journalistáink többsége, szól-e szín
házunk igazgatásához elég eszélyesen, alaposan, 
igazságosan s a szinház érdekeinek tekintetbe vé
telével. Bajos igennel felelni, kivált azon lapokat 
illetőleg, melyek legtöbb zajt ütnek aszinházigaz 
gatás kérdésével.

A dráma és opera közti szerencsétlen küz
delem előidézésében jó része van iournalistáink- 
nak. E küzdelem egy idejű színházunk megnyíl
tával s még máig is tart. A közönség egyik legbe- 
folyásosb és áldozóbb része majdnem kizárólag 
az opera érdekei ápolására ösztönzi az igazgatót, 
journalistáink legtöbbje keveset ad az operára, ki- 
vévén akkor, ha valamelyik igazgató ellen vádkép 
hozhatja fel, majdnem elnyomására törekszik, sőt 
még az országgyűlési bizottságban is találkozott 
tag, ki az opera teljes eltörlését indítványozta, 
mintha bizony egy már virágzásnak indult művé
szeti ágat helyes volna eltaposni, mintha bizony 
lehetne módunk két színházat, egy operait és drá
mait állítani és fentartani, mintha az opera eltör- 
lesztésének nemzeti színházunknál Pest viszonyai 
közt nem az volna következése, hogy az ujtéri 
szinház újra divatba jőjön s a mi nemzetink félig- 
meddig kimenjen divatból. Az igazgató, kinek 
kötelessége a színházi pénzviszonyaihoz képest 
mindkettő érdekeit ápolni, folyvást két tűz közé 
van szorítva s mindkétfelől csak vádakat hall. 
Azonban ez még hagyján, némileg természetes a 
mennyiben színházunk szervezetéből foly. De 
seminikép nem nevezhetni természetesnek kriti
kánk fennebb jellemzett eljárását, mely, mióta 
színházunk fennáll, folyvást divatoz s az igazgatók 
pályáját annyira nehezíti. Az igazgatási, pénz
ügyi, szerződtetési és fegyelmi kérdések előtérbe 
tolása pusztán csak izgatási eszközzé vált. A czél 
nem hatni az igazgatóra, hanem megbuktatni; 
egész ministernek nézik, ki ellen rendszeres ellen
zéket kell szervezni. Egy pár elégedetlen színész, 
egy pár boszus journalista vagy drámairó egye
sül s kész a harcz életre halálra. Ide járul még 
nehány kezdő iró, kik irodalmi pályájuk boldog 
éveit élvén, semmiben sem találnak nagyobb gyö
nyört, mint Demosthenesként mennydörögni a 
szinház zsarnoka ellen s tudtára adni a világnak, 
hogy ők is élnek s uralkodni akarnak. A színész 
igaz és nem igaz adatokat, híreket hord ki a szín
háztól, a journalista feldolgozza. Oly dolgok vál
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nak a mindennapi vita vagy is inkább zaj tárgyá
vá, melyekhez csak kivételesen, nagy discretio- 
val s hiteles adatok nyomán lehetne nyúlni. Az 
igazgató elleni gyűlöletből nem kímélteinek a 
színház érdekei sem. Egy pár tévedés elég arra 
nézve, hogy az igazgató a színház ellenségének, 
megbuktatójának kiáltassék ki, mintha lehetne 
igazgató, ki egyben-másban ne tévedjen, kivált a 
mi színházunknál. Minden bajért, mi a színház 
szervezetéből vagy az eszközök elégtelenségéből 
foly, egyedül az igazgatót teszik felelőssé. Az 
összes színházi személyzet hibái, az olyak is me
lyek nincsenek kapcsolatban az igazgatással, az 
igazgató hibáiul rovatnak fel. A nemzeti szinház 
igazgatásának kérdése oly könnyűnek tetszik, 
hogy ujdonságirók, kik keveset értenek a drámá
hoz, semmit az operához, soha sem tették tanul
mányok tárgyává a színház belviszonyait, csak 
úgy imák róla, mintha a bérkocsisok gorombasá
gát kellene megróniok. Húsz harmincz sorban 
minden nap ukázokat bocsátanak ki az opera és 
dráma szervezéséről, hogy kit keli s kit nem kell 
szerződtetni, kit nem szabad elbocsátani s több 
efféle, melyeknek ha nem engedelmeskedik az 
igazgató, jaj neki, mert elárulta egyik legdrágább 
nemzeti intézetünket. E rendszeres izgatás, zaj és 
pletyka rendesen nem csak megbénítja az igaz
gató intézkedéseit, hanem elfordítja tőle a közön
séget is. Az igazgatónak bajos minden hirt meg- 
czáfolni, minden támadást visszaverni, sőt némely 
kényes természetű ügyben épen lehetlen. Egy pár 
tekintélyesb politikai lap vagy irodalmi folyóirat 
közönyös a szinház beldolgai iránt, vagy mert 
nem akar egyoldalúan ítélni, vagy mert nem tartja 
fontosnak, s nem óhajtja gyümölcstelen polémiák
nak megnyitni hasábjait. A legtekintélyesb szép- 
irodalmi irók nagy részt szintén igy gondolkoz
nak. Az az egy pár ember, ki a kritikával tüzete
sebben foglalkozik, resteli bele ártani magát oly 
dolgokba, melyek tulajdonkép nem tartoznak az 
aesthetikai kritika körébe, melyekben nem tartja 
magát competens birónak, vagy ha tartja is, két
kedik az adatok hitelességében s nincs módja 
vagy ideje utánok járni. Szóval az igazgató, ha 
nincs valami nagy szerencséje és figyelmetlen
ségből vagy kénytelenségből megsértett nem 
épen kíméletre méltó érdekeket, csakhamar maga 
ellen látja a lapok többségét. A zaj mind erősbül, 
a közönség lassanként mindent elhiszen, mert a 
kik bátran és sokszor állítnak valamit, mindig 
hitelre találnak azok előtt, kik azt bizonyosan 
nem tudhatják. Az igazgató kénytelen visszavo
nulni, jő egy másik, kit nagy hozsonnával fogad
nak, de a ki egy pár év múlva szintén úgy jár, 
mint előde, miben aztán az a legroszabb, hogy 
igazgatóink hamar változván, egyik sem szerezhet 
magának elég tapasztalatot, gyakorlottságot s 
mindig ujonczok kísérleteivel kell találkoznunk.

íme az okok, melyek alapján hibáztatnom 
kell a kritikának oly nagy mértékben s oly köny-

nyelmü módon foglalkozását a szinház belügyé- 
vel, a mint ez nálunk oly régóta divatod. íme mi
ért nem ajánlhatni elég tapintatot és eszélyt mind
azoknak, kik a szinház igazgatásába beleszólni 
elég competens bíróknak tartják magokat, legye
nek akár ellenségei, akár barátai az igazgatónak. 
Rajzom talán túlzottnak tetszik, pedig nincs ben
ne más túlzás, mint az, hogy egypár évtized ese
ményei vannak összepontosítva benne. Hogy a 
jelenre sok illik belőle, bajosan tagadhatja vala
ki, sőt van két oly adatom is, melyeket, mint egész 
újakat, meg sem említettem. Egyik a budai 
szinház melletti izgatás a nemzeti szinház és igaz
gatója rovására, a másik több írónak és művész
nek a legfelsőbb helyre benyújtandó kérvénye, 
mely többek közt a Radnótfáy igazgató ur elmoz
dítását kéri. Nemzeti színházunknak minden le
endő igazgatója el lehet reá készülve, hogy kivált 
ez utóbbi eszköz fel fog használtatni ellene, mert 
mindig találkozik egy pár iró, kik elég erélyesek 
husz-harmincz sort fogalmazni és aláírókat sze
rezni, ha mindjárt oly írókat és művészeket is, kik 
soha sem járnak a színházba. E kérvénynek épen 
az előttem a legroszabb oldala, hogydia divatba jő, 
még inkább meg fog nehezíttetni az igazgatók pá
lyája, melyet tulajdonkép könnyítni kellene.

De miért e kérvény, miért a szenvedélyes 
és makacs megtámadás, melyet Radnótfáy urnák 
mindennap szenvedni kell, miért kiáltják ki a 
nemzeti szinház megbuktatójának, a legroszabb 
igazgatónak, ki valaha csak volt és lesz ? Nem 
tudom. Nem vagyok oly bölcs, hogy mindent 
megfejtsek. Lehet, hogy divatba jött s a divat ra
gadós, s ha Ráday gróf nem épen fontos okokból 
legkitűnőbb igazgatónknak kiáltatott ki, miért ne 
kiáltsuk ki Radnótfáyt szintén nem fontos okok
ból a legroszabb igazgatónak ? Én nem védhetem 
Radnótfáy urat, nem ítélhetek igazgatásáról. Az 
operához semmit se értek, soha sem tettem tanul
mányaim tárgyává, sem a szinház belviszonyait, 
sem az igazgatást, nem ismerem a szinház bud- 
getjét, nem tudom az igazgatónak mily hatásköre 
van, mennyit tudhatni be neki, s mennyit a felette 
álló színházi bizottmánynak, minő terhekkel, mily 
állapotban vette át a jelen igazgató a szinházat 
elődjétől, min segíthetett volna s min nem stb. 
Szóval én csak a drámához s a drámai előadás
hoz értek, szóval én oly keveset értek nemzeti 
színházunk igazgatásához, mint a boldogult „Ma
gyar Sajtó“ s a nem boldog „Hölgyfutár“ kriti
kusai, legfeljebb csak abban különbözöm tőlök, 
hogy sejtem a színházunk igazgatásának nehézsé
geit s jobban használom logikámat az igazgatás 
ellen támasztott zaj megítélésében, mint ők, kik 
épen legtöbbet zajongnak. E csekély készülettel 
kell hát síkra szállanom az elhirhedt kérvény el
lenében, még pedig csak azon ismertetés alapján, 
melyet róla Reviczky Sz. a múlt félévi „Magyar 
Sajtó“ 143-ik számában közrebocsátott. Ne vár
jon tőlem az olvasó valódi bírálatot, csak egy
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pontban akarok, mint bíráló beszélni, a többiben 
nem leslek más, mint egy ember a közönségből, 
ki pusztán csak logikájára támaszkodik. De ki
fogyván a térből, fejtegetéseim többi részét a jövő 
számra kell halasztanom,

GY. P.

Divattudositások. — II. T. szerkesztő ur ! 
Felbátorítva a mély hallgatás által, mely előbbi 
czikkemre következett, nyúlok ismét tollhoz. Erőt 
és kedvet ad nekem a meggyőződés, hogy cseve
gésem legkisebb vizet sem zavart, nem is fog, ha 
Ítéletnapig folytatom is. A nyelvnek, melyen Írunk, 
beszélünk, törvényeire,sajátságaira gondolni: mily 
pedantság! minő schulfucbseria! Melyik iró, fme
lyik lop, melyik salonképes ember teszi ezt ? Épen 
azért divat, hogy ne okoskodjunk rajta, hanem te
gyük a mit más tesz; minél vadabb annál jobb. 
Van islerre jellemző szavunk: vadonat-uj.

Es mégis, t. szerk. ur, ha a divat nemzeté
re a franeziára gondolok, s a divat fővárosára, Pá- 
risra: úgy tetszik, nem épen jó utón járunk mi 
ezzel a mi nyelvdivatunkkal. Mintha olvastam 
volna valahol, hogy a franczia, s kivált a párisi, 
mennél műveltebb, annál jobban, tisztábban, ere
deti szelleme s változhatlan törvényei megtartá
sával beszéli s írja anyanyelvét. Hogy míg a kel
me- és öltöny divat hétről hétre, sőt majdnem nap
ról napra változik : a franczia szófüzés, szóhasz
nálat, legkisebb árnyalatáig megőrzi eredeti jel
lemét ; s hogy jól francziául beszélni nemcsak nem 
szégyen, sőt az a ridicule, ha erre valaki nem 
képes.

No, a mi divatunk különböző. Valamint két
ségtelen előkelőségre mutat, ha valaki a bavbav 
r betűt nem hívja kiejteni, s ha a mi csengő tiszta 
nyelvünkbe orrhangokat elegyít: úgy a bvn ton 
csaihatlan jele úgy beszélni e durva magyar nyel
vet, mintha némely szó, kifejezés, árnyalat nem 
jutna eszünkbe, mintha régen elszoktunk volna 
szókötési fordulataitól s az egész barbar szó-lim
lomot csak homályos emlékezetünk hátteréből 
szedegetnők elé. Vannak, lehet, kiknek a vissza- 
magyarodás ez időszakában így segítni magukon 
valódi kénytelenség: de több azok száma, kik 
tudva roszul beszélnek, hogy előkelő színe legyen. 
Ott van, például, Tóth Pista, vagy Baczúr Gazsi: 
ismertem az apjukat is, derék földműves ember 
volt mindakettő : most az úrfiak úgy kimagyarod- 
tak, hogy tulajdon szülő anyjok is nehezen érti 
nyelvüket. így terjed a legújabb divat felülről le
felé, központról a vidékre, irodalomból az élet
be. Csak hallgatni kell a pesti beszédet: utczán, 
„zöldben“, társas körben, akadémia gyűlésen, szó
val mindenütt, hol a német szó magyar fordítás
ban zeng : legottan szembe — azaz fülbe ötlik, 
mennyire hátra vannak még Vámospércsen.

A pesti divat, például, nem tudja: mikor j'ő,

mikor megy. Pedig annyi jövés menés közt, a meny
nyi itt történik, jó volna tudni tájékozni magun
kat. A. Géza találkozik az egyetem előtt B. Ár
páddal. Mily hős magyar nevek! — Géza lakik a 
nagymező utczán 16. szám alatt. „Jöj el hozzám 
délután 4 kor“, mond Árpádnak. „Eljövök“ felel 
az. A „nagy honalkotó“ ezerévi unokája és j'thja, 
(drusza) ime azt se tudja már, jő-e, vagy megy 
ilyenkor a magyar!

„Megjött-e a szalag és csipke?“ igy divat 
kérdezni a divatlapokban is. A kérdező Pesten ül, 
a szalagnak Dicső-Szent-Mártonba kellett volna 
mennie (vagy érkeznie). Mindegy! „ist es ange-
kommen ?“

„A mint Gizella (Nagy-Váradról) Bécsbe 
jött“ stb. így írja ezt Toilagi ur is Pesten. A diva
tos magyar többé nem ér (érkezik) sehova, csak 
jő. Ide s tova a jött-ment értelme iránt sem leszünk 
tisztában. A ki Párisba megy, az is jő, a ki haza
jön, azris. Az ér nem ér semmit.

Épen úgy kijutott a jut igének. Ez már né
mileg a mammuthok sorsára jutott. Eszébe se jut 
senkinek ; legfölebb ha néha még eszébe jő. Min
den jő  a világon! A gondolat eszembe jő, a vér a 
fejembe jő (tolúl), bátyám Hamburgba jő  a kiál
lításra, a conferentia Varsóban jő  össze (gyűl), ha 
ugyan Napoleon oda jő  (megy), s ott sok minden 
szőnyegre jő (kerül), igy a lengyel ügy talán sze
rencsés megoldásra jő  (jut). Már nem is mernék 
fohászkodni: „tiszta magyarság jöjjön el a te or
szágod!“ mert nem vagyok benne bizonyos, ide 
jőne-e, vagy elmenne Patagoniába.

Pedig oly egyszerűen, oly logice meghatá
rozza nyelvünk e két szó közötti különbséget. A 
mi az iró vagy beszélő felé közeledik, az jő, a mi 
távozik tőle, az megy. Úgy nem lehet össze
véteni, mint az itt és ott helyjelentő szavakat. 
Ezenfölül a német kommen egy sereg kitételben 
használatos, hol a magyar nyelv más igét használ: 
jut, ér, érkezik, kerül, gyűl s több ilyeneket.

Jól mondom : „X ur Bécsbe ment fel, onnan 
Pestre jött le, ha t. i. azon helyhez közeledik, hol 
én vagyok. Roszul ejtem, ha igy szólok: „Pestről 
indulva, másnap reggelre Bécsbe jött,11 mert távo
zik tőlem. De elég mára ennyi.

Tudom én, szerkesztő ur, hogy szélnek be
szélek, s ezt a zugot az ön lapjában el nem olvas
sa senki. De már csak hagyjon engem beszélni,*') 
könnyebben esik az én lelkemnek, ha szólok. 
Lássa, szeretem egy kissé ezt a szegény magyar 
nyelvet. Még a divatnál is jobban. Hadd legyek 
én hát kiáltó szó a pusztában. Nem egyhamar fo
gyok ki a tárgyból. Csak olyan hosszú életet ad
jon isten az ön „Koszorújának“, a mig én győ
zöm nyelvhibák regestrumával!

—y—s.

*) De csak csínján! Jaj annak a ki bármely divat 
ellen feltámad. Szerk.
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V E G Y E S .

— A nyelvtudományi osztály ülése hétfőn 
(jul. 13) az akadémiában, bár nem népes, de igen 
érdekes volt. B. Eötvös József alelnök tarta em
lékbeszédet Reguly Antal elhunyt tag, a híres 
utazó fölött, ki miután egész ifjú életét a haza tu
dományos érdekének szentelte, a czélnál roska- 
dott össze. A lelkest lelkesen méltányló emlékbe
széd felolvasott részei már megjelentek a nagyobb 
lapokban, t. olvasóinkat oda utasítjuk. — Ezután 
Toldy Ferencz szintén nagyérdekü s a nyelvtu
dományra nézve nevezetes fontosságú előadása 
következett egy Königsbergben újonnan feltalált 
régi magyar nyelvemlékről, mely idősorban a „ha
lotti beszéd“ után következik. A csak nehány sor
ból álló szöveg valamely egyházi tanítás végso
rait képezi a Boldogságos szűzről, melynek per
gamenét a könyvkötő egy XlV-ik századbeli la
tin írott könyv (codex) bekötésére használta, igy 
maradt fenn e magyar töredék, melyet e szerint 
előbbre, a XIII-dik századra bízvást tehetni. A 
korhoz mérve igen olvasható, mondhatni szép be
tűkkel van írva ; legbecsesb azért, mert mintegy 
liidacskát képez a „halotti beszéd“ s későbbi 
nyelvemlékeink között. A „halotti beszéd“ némely 
helyesírási s hangejtési formái még ebben is lát
hatók ; de másrészt annyira könnyű értelmét ven
ni, hogy az osztály egyik tagja, Ballagi Mór, al
kalmat vön kimondani meggyőződését, mely sze
rint a magyarban nincs régi nyelv, vj nyelv, ha
nem a mi különbség a régiekben látható, az csu
pán a helyesírás tapogatódzó ingatagságára esik. 
Toldy ez ily átalánosságban meg nem állható vé
leményt szintén élénken utasítá vissza; s mi sem 
fogadhatnék el, mert egyes tájs tolásokban máig 
fenmaradt régi formák és hangoztatások igazolják 
egyrészt nyelvemlékeink formáit. — A többi tárgy 
közül elég lesz kiemelnünk, hogy A. Cserei Já
nos „Logikácskájának“ kiadásával Horváth Cyrill 
r. tag bízatott meg.

— A pesti ref. egyház elemi és középisko
láinak nyilvános vizsgái, a reformátusok templo
mában, folyó hó 22-től 28-áig tartanak, még pedig 
oly renddel, hogy a középtanoda osztályaié, az I- 
töl fölfelé menöleg, mindig a délelőtti órákban 
(8—12) az elemi osztályoké szintén fölfelé menö
leg a délutániakban, (4-kor kezdve). A leánytano
da vizsgálata 27-én d. u. 4, a bölcseleti I-ső osz
tályé végül 28-án délután 3 órakor kezdődik.

— E lapok szerkesztőjének megbocsátják 
olvasói, ha nem mellőzheti a balhirt, hogy Sza- 
lontának egy része ismét leégett. Az 1847-iki nagy 
tűzvész alkalmával egy szöglete maradt volt épen : 
most az a rész lön a lángok martalékává. Szalonta 
az alföldi inség által is sújtva van, igy most két
szeresen érzi a csapást. A szerkesztőség elfogad 
könyöradományokat a tűz által tönkre jutottak 
számáras az aláírást maga megnyitja 20 fttal.

* A magyar képzőművészeti társulat ez évi 
albuma számára már három kép van elfogadva: 
Yágner Sándor-, Lotz Károly- és Székely Berta
lantól. Ez utóbbi három képlettel tolmácsolt kis 
drámát ábrázol: egy vizbe esett gyermeket, a 
megrémült anyát és a szabaditást. A szöveg meg
írására gr. Festetich Béla, Simonyi Antal és Orlai 
kérettek föl; az album, hir szerint, igen pompás 
leend — azon eljárást azonban nem helyeseljük, 
hogy a képeket csak azért nem fogják Rohn is
mert jelességü nyomdájában kőre rajzoltatni, mi 
vei Rohn nem tagja a társulatnak.

* A „Magyar Sajtó“ (az uj) azt a hirt hoz
za, hogy Stéger ilyen forma ajánlatot tett volna a 
n. színháznál: adják át neki az intézetet, s ha ö 
három hó alatt nem fog drámai, operai, vígjátéki, 
operettéi és balletti előadásokkahnagyobb és meg- 
elégedettebb közönséget csinálni: kész a 40,000 
forintot odaveszíteni, melyet biztosítékul előre 
letenni igér. Kissé hihetetlen hir.

* Reményi felsöolaszországi utjából vissza
térvén, felszólítja a Petőfi-szobor ügyében kibo
csátott aláírási ivek tartóit, hogy azokat — betölt
ve vagy nem — hozzá f. é. sept. 15 kéig bekül
deni szíveskedjenek, annyival inkább, mivel octo- 
berben kötelezettsége ismét Olaszországba hívja, 
s még elutazása előtt számolni kívánna a gyűjtés 
által befolyt összegekről. Lakása Pesten, régi 
posta utcza 2-ik sz.

* Werfer Károly — kassai nyomdatulajdo
nos — oly titoknak van, hir szerint, birtokában, 
mely szerint a kőnyomati sajtó versenyezni fogna 
a gyorssajtóval. A hengert csak egyszer kell a 
kőlapon végig húzni, s a rajz, különféle színeivel, 
megélénkül. A titok — külföldön már el van ad
va, de jó pénzért hazai vállalkozóknak is szolgál 
vele a feltaláló.

* Az újvidéki szerb szinésztársulat e hó 
6-kán lépett fel először Temesvárott Szigligeti 
„Szökött katonájában, s mint a „T. Z.“ Írja, a 
jól fordított daiab általános tetszésben részesült a 
temesvári közönség előtt.

* A Kisfaludy-társaság elé közelebbről Sá- 
rossy Gy. egy kiadatlan eredeti szomorújátéka fog 
terjesztetni, melyet königgrätzi fogságában irt volt 
titokban. Czime: Manfredi. Az egyetlen példány, 
melyben e mű létezik, rajzónnal van írva, és sok 
helyt már csaknem olvashatatlan. A borítékon a 
czim felett, szintén szerző kezeirásával, ez á ll: 
„5-ik csomó.“

* A belvárosi templom előtt felállítandó sz. 
háromság szobor alkatrészeiből már megérkezett 
az első szállítmány Bécsből. Halbig tanár, ki a 
18 ezer forintos szobrászati mű elkészítésével 
meg van bízva, egy újabb szállitmány után sze
mélyesen is lejövend, a felállítást vezetni.

* Vahot Imre Ungvárott hangversenyt ren
dezett a Lisznyai-árvák javára, melynek tiszta 
jövedelme 94 forint.
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UJ KÖNYVEK. *)

ROMA ES LONDON ellentétes képekben. Irta Margotti 
Jakab bittudor, az „Armonia“ szerkesztője. Kiadja 
a sz. Imre egylet. II—dik rész, I. kötetben. Ára 2 ft.

STATISTIKAI KÖZLEMÉNYEK. A hazai állapotok is
mertetésének előmozditására kiadja a magyar tu
dományos Akadémia statistikai bizottmánya. Ne
gyedikkötet. II. füzet. 8r. 161—318 1. Ára 1 tt. (Kap
ható minden pesti könyvárusnál.)

SZEBB IDŐK ÉMLÉKE. Történeti rajzgyüjtemény. 
Irta Haám Rezső. 12r. 155 1. Ára 1 ft. (Horák, Esz
tergom).

EGYETLEN KÖNYCSEP. Regény. Irta b. Podmaniczky 
Frigyes. I. köt. 16r. 250 1. Ara ? (Lauffer, Pest).

NAYAD. Fürdői album. Szerkesztik Balázs Sándor, Hu
szár Imre és Rózsaági Antal. Első évfolyam. (Képek
kel díszítve, képes borítékban) (Lauffer, Pest).

HUNYADIAK KORA MAGYARORSZÁGON. Irta gróf 
Teleki József. A szerző hátrahagyott kéziratát sajtó 
alá rendezte és kiegészítette Szabó Károly. Hatodik 
kötet : első rész. N8r. Y és 320 1. Ára? (Nyomatott 
Emichnél). ,

EGY SZERENCSETLEN CSALÁD. Irta Charles Hugo, 
francziából fordította Berczelly Jenő. I, II. kötet. 
Bartalics Imre tulajdona. 12r. 164, 148 1. (Lauffer 
bizománya, Pest). ,

NEGYVEN EREDETI MAGYAR DAL. DALVIRA- 
GOK. Simonffy Kálmán válogatott műveinek I-ső 
kötete. Bolti ára 3 ft. (Derűjén és Sebes, Pest.)

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA. A magyar tudomá
nyos akadémia megbízásából készítették Czuczor 
Gergely és Fogarassy János. II. ,kötet. II. füzet. Pest 
(Einich). 8r. 273—592. hasáb. Ára 1 ft.

A TUDÓS NEJE. (.Valvédre.) Regény. Irta Sand George. 
Francziából Toldy István. 2. kötet. Pest (Emich). 8r. 
174 és 217 1. Ara 1 frt 80 k,i.

A NÁDORI ÉS ORSZÁGBÍRÓI HIVATAL eredete és 
hatáskörének történeti kifejlődése. Irta Franki Vil
mos. Pest (Pfeifer). N8r. 173 1. Ára 1 frt 50 kr.

CICERO ÖSSZES LEVELEI időrendes sorozatban. For
dította s magyarázó jegyzetekkel, mutatókkal/Tel- 
látva kiadta Fábián Gábor. A Kisfaludy-társaság 
pártolása mellett. V. kötet. Pesten (Emich). N8r. 
29§ 1. Ara 2 frt.

KÖLTÉSZETTAN Tanodái s magánhasználatra. Irta 
Szabó Károly pápai tanár. Pápán (A ref. főiskola 
betűivel). 8r. 309 és V 1. Ára frt 50 kr.

PIERRE ÉS PIERRETTE a kis kéményseprők, vagy a 
csavargó élet veszélyei. Irta Swanton-Belloc Luiza. 
A franczia akadémia által koszorúzott pályamű. Az 
ötödik kiadás után németből ford. Sárkány I. F. Egy 
színezett képpel. Pest (Emich) 16r; 102 1. Ára 50 kr.

A MAGYAR BIRODALOM TERMÉSZETI VISZO
NYAINAK LEÍRÁSA. A magyar tud. akadémia 
megbízásából készítette Hunfalty János. I. kötet. 
II füzet. Pest (Emich). N8r. 161—329 1. Ára 1 ft.

Vörösmarty MINDEN MUNKÁI. Rendezte és jegyzetek
kel kisérte Gyulai Pál. III. y . VI. Pest (Ráth M). 
8r. 275, 446 és 4, és 295 1. Ára a 12 kötetes teljes 
munkának 12 frt.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tebessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

NEMZETI SZÍNHÁZ. Kiadja Toldy István. III, FENN 
AZ ERNYŐ NINCSEN KAS. A gróf Teleki-féle 
alapítványból száz arany pályadijjal jutalmazott 
eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti Ede. 
Pest (Heckenast). 8r. 155 1. Ára 80 kr.

Jósika Miklós MUNKÁI. Uj folyam, 30—32 kötet. A 
NAGYSZEBENI KIRÁLYBÍRÓ. Regény. (Uj kia
dás) .3  kötet. Pest (Heckenast). 8r. 151, 168és 172 
lap. Ára 2 frt 40 kr.

AZ ÁLTALÁNOS NÉMET KERESKEDELMI TÖR
VÉNY. Fordította s a közönséges német váltó rend
szabály^ a magyar kereskedelmi törvényekkel kap
csolatban legfelsőbb engedélylyel közrebocsátotta 
Hegedűs Lajos. 'Pest (Heckenast). N8r. 212 1. Ara 1 
fr,t 40 kr.

ERDÉLYI KATHOLIKUS HITSZÓNOK. Vagyis egy
házi beszédek gyűjteménye. Szerkeszti és ki
adja Veszély Károly. I. köt. Néh. Szabó János vasár
napi homiliái. Kplozsvár (A lyceum nyomd.) N8r. 
XXXI és 336 1, Ára 2 frt 20 kr.

NYÍLT l e v e l e z é s .
Álmos és a többi. Elég könnyen íoly, de szét is folg, 

nincs benne eszme coneentratio.
Egy leányhoz. Nem rósz, de nem találunk benne a mi

ért jónak mondhatnék. Semmi nyomot nem hagy a 
lélekben.

Örömnapok. Közönséges kelméből van szőve. A mi 
benne van, az a nyelvé, édes mindnyájunké. Ezen 
felül kellene még a költőé.

P. F. Z. A négy versben két sor jót találtunk. Az a, mi 
dön a képzelmi hajótörött azt mondja akis leány
nak : „vessen utána egy kötelet: egy pillantást.“ 
De ennyiért nem közölhetjük.

Rávnikra. A tagdíj be van fizetve. Más a késedelem 
oka, de a min eddig minden akarattal sem segíthet
tünk. Most egyszerre fog szétküldetni négy kötet.

P — ny urnák, itt. A vers gyenge.
Cs. A. urnák. Mezö-Túr. így is jól van. A melegen irt 

sorokat köszönjük.
H. K. E. urliölgynek. A reclamált számokat siettünk 

megküldeni. Csak azt sajnáljuk, hogy a 24-dik egy 
már vidékről visszakerült, s törött példány : de más 
épen nem volt.

Hol van a Béranger-bőli fordítás ?“ .. Az a nyilt levél 
nem oda szólott; nem is Béranger-6ó7i fordításra, 
hanem Béranger-ró'/i értekezésre. A mostani Moo- 
re-féle sem adható. Mi óhajtanánk mindenkinek eleget 
tenni, de akkor senkinek sem tennénk eleget.

Román Ferencz urnák. Munkács. A 3 ft 15 kr. kül
dése egészen‘‘fölösleges volt, mert a k. társasági 
pártoló dij (évenkint 4 ft.) mind a három évre be 
van fizetve. így előlegül jegyezzük 1864-re,

T A R T A L O M .
Életünk'fblyama és tévelyeink. Kubínyi F. — Oh 

örülj . . !  Tóth E. — Flóris diák. Fáy A. Sz’adi dalaiból 
Szilády Á. — A tanár kalandja. (Angolból). —r. Iro
dalom. —y.—s. — Nemzeti Színház. Gyulai P. — Divat- 
tudósitások. —y—s. — Vegyes. — Uj könyvek. —Nyilt 
levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál
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MÁSODIK FÉLÉ V. JULIUS 26. 1863. 4. SZÁM.

A M A G Y A R  F Ő V Á R O S .

„Olaszországnak nincs fővárosa“ — 
azt halljuk, azt olvassuk ma mindenütt. 
Tudjuk, mily értelemben kell ezt venni. 
Turin ugyan az olasz királyság székváro
sa, de fővárosa nem lehet, mert az újonnan 
alakult Olaszhon igényei méltán nagyob
bak lévén Sárdiniáénál, fővárosául csak 
azt a helyet ismerheti el, melynek elsősé
gét akár nagyságára, akár fényes törté
neti múltjára, akár jelenkori hatalma tekin
tetében, testvérei közül egyik sem fogná 
el vitázni.

Magyarországnak székvárosa az or
szágon kívül esik, vagy nincs; fővárosa pe
dig — messze elmaradt azon igényektől, 
melyek egy magyar főváros eszméjében 
rejlenek. Pesttől vagy Budapesttől városa
ink közül ugyan egy sem tagadná meg az 
elsőséget minden tekintetben, mindamel
lett csak prima inter pares, — de nem min
dig egyrangu oly országok fővárosaival 
sem, melyek története nem mérkőzhetik 
Magyarországéval, melyek súlya az alkot
mányosság, civilisatió védelmében cseké
lyebb, és az anyagi jólétnek is kevesebb 
előfeltételeit nyerték a természettől mint 
hazánk.

Minden főváros az illető országnak 
mintegy mutató lapját képezi. Az eszmék, 
melyek a nemzetet foglalkodtatják, itt ta
lálják gyúpontukat, innét legelevenebben 
ki is sugároznak; ez jelezi a közvagyon 
maximumát, rajta Ítélhető meg a közszel-

i  lem hévmértéke; itt ismerhető fel, itt tük
röződik vissza műveltség, művészet fejlődé
se, a tenni-tudás ereje — szóval, a társa
dalom rányomja saját arczvonalmait a fő
városra.

Hogy ez a szabály módosulást szén 
vedhet, kétségtelen, kivált ott, hol vala
mely birodalom mintegy két fővárost bir, 
eredetre, rendeltetésre különbözőt. íg y  kü
lönbözik a diplomatikusabb Washington 
levegője az élénk New-Yorktól; az uj jel
legű gazdag Sz. Pétervár az ó-orthodox 
Moszkautól; a hemzsegő Amsterdam a hi
vatalos Haag-tól. Módosul ott is, hol vala
mely uralkodó hatalmas lépésekkel előzte 
meg népének fejlődését, mint például Mün
chenben, hol a művészet kegyelő utolsó két 
király palotákat és a művészet legne
mesebb csarnokait varázsolta elő, példá
nyul, buzdításul, szellemi és anyagi hasz
núi a későbbi nemzedéknek, mig jelenleg 
még a bajor Athéné építészi remekei mel
lett a magán polgár hajléka ott áll régi 
prózaiságában. Mily szegény lehetett Mün
chen Lajos király előtt!

Pest, mindamellett hogy társadalmi 
élete magasabban áll mint némely európai 
hirtí városé, valamint physiognomiája is 
vonzóbb; mindamellett hogy két évtized 
alatt szép haladást tett csinosbulásban, és 
a nemzet magasabb szellemi életének meg
felelő intézmények létrehozásában, mégis 
elmaradt azon eszménytől, mely a magyar

1
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fővárosról bennünk él. Ennyiben Pest 
is meglehetős helyes mutatólapja az or
szág állapotának. Mi annak az oka?

A városok keletkezésének csak oly 
idő, oly ország kedvez, hol a nemzeti va
gyon nagy része kereskedés és a polgárok 
ipara után jő létre; maga ezen polgári te
vékenység, termelés, vagyonkiállitás előfel
tétele pedig a szabadság. Akárhányszor el 
volt már mondva, hogy Magyarországon 
középrend, oly értelemben mint másutt, nem 
létezik, és hogy annak mintegy pótléka és 
helyettesitője a kisebb nemesség, mely köz
életünknek valóban tekintélyes tényezője. 
De ezen quasi-középrend, ha egyben más
ban helyettesítheti is a szorosabban vett 
polgári elemet, ezt, foglalatosságánál és haj
lamainál fogva, lényeges és életkérdések
ben nem pótolhatja. Mennyi szellemi erő, 
mennyi súly és tekintély ment veszendőbe 
az által, hogy a nemesség, még akkor is, 
ha birtoktalan volt, a legújabb korig, mél
tóságával meg nem férőnek gondolta a 
kereskedést, vagy a polgári iparral foglal
kozást, és sokszor átaljában a munkát! 
Mekkora csorbát szenvedett nemzetiségünk 
érdeke, hogy —- miveltebb országok ellen
kező példája daczára — a magyarság zö
me félre vonulván a polgári munkásság
tól, legfeljebb csak a föld mivelésére adta 
magát, századok óta idegeneknek engedvén 
át azon háládatos tért, mely vagyont, 
tekintélyt, hatalmat szerez híveinek, és 
az újkor mindent szabályozó fátumává 
lett!

Nemzetünk e hajlama miatt a földmi- 
velés nyelte el aránylag nagyobb részét az 
anyagi tevékenységnek, és a polgári elem 
még csirát is alig hajthatott; azon városok 
is, melyek időfolytán keletkeztek, inkább 
csak a földmivelés után járó typust vették 
magukra, népességük nagy száma mellett 
is. E körülmény másik oldala azt tüntette 
fel előttünk, hogy városaink inkább a né
met, tót vagy szerb elemet, képviselik mint 
a magyart. De vajon Attila ostora nem fe
lénk voli-e irányozva akkor, midőn 1847- 
ben királyi városainkat, nemzetiségünk 
megóvása miatt, nem mertük feltétlenül or-

szággyülési szavazat joggal felruházni*)? 
És lelketemelő érzelem lehetett-e az, midőn 
a városok befolyásától tartottunk, a melyek 
hivatvák, hogy a cultura, jólét és nemzeti 
dicsőség fő képviselői legyenek ?

A közszellem és a nemzet részvétlen
sége a polgári hivatás iránt, inkább sújtot
ta a középosztály jövőjét, mint a törvények, 
vagy hatósági intézkedések, melyek ná
lunk cseppel sem voltak roszabbak, mint 
más országokban. Ha hazánkban polgári 
osztály létezik, mely hivatásától áthatva 
szabadságára büszke, annak sem a rabló 
lovagok várai, sem a feudalismus kinövé
sei nem árthattak volna, sőt életerős fejlő
dése a nemzet testén ejtett sebeket hama
rább gyógyitja vala. A lombard városok 
szövetsége, a Hermandad, a Hanzák kelet
kezése tanúsítják, miként védelmezte ma
gát a polgárság szabad szelleme az önkény 
ellen, — de a magyar polgári osztály el
lensége látatlan volt, ezt karddal nem le
hetett vágni, golyóval nem leteríteni: — 
a magyar polgári osztályt a levegő törpi- 
tette meg.

Tán nem veszi senki sem helytelen
ségnek, hogy a magyar fővárosról szólni, 
és jövőjének perspectiváját felállitni kíván
ván, a kereskedés természetét kissé nyo- 
mozgatom. A cultura története többnyire 
csak a kereskedés történetével kezdődik, 
és a mely városok a kereskedés kedvező 
hullámai által magasra emelkedtek, több
nyire mint a művészet és tudomány fész
kei és pártolói is híresekké lettek, elég bi
zonyságul, hogy az emberiség ez utóbbi 
kincsei távol sem idegenkednek annyira 
a kereskedéssel való érintkezéstől, mint 
sokan hiszik; példa Yelencze, Amalfi, Pisa, 
Florenz, Genua a XII—XV században, pél
da Basel, Frankfurt, Augsburg, Köln, Lip
cse, Nürnberg, Srassburg, Brügge, Löwen, 
Antwerpen és számtalan más.

A kereskedés a nemességgel is jól 
egyeztethető. Nem akarok csupán Velen- 
czére hivatkozni, hol a példabeszéd: „Sia-

*) Nincs hely itt e tényre Ítéletet mondanunk. De 
tekintve a megyék akkori képviselésének is korlátolt
ságát, egyenkinti szavazat a városoknak csakugyan ger 
jeszthete aggodalmat. Aztán 1847-re következett 48!

Szerk.
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mo Venetiani (azaz kereskedők) epoi Chris- 
tiani,“ még az én állításomnál is tovább 
megy; hanem miután tudjuk, hogy a kö
zépkor lovagiasságának legnemesb mintá
ját a templariusokban találta a történet, 
nem lehet kevésbe venni azon tényt, hogy 
e vitézrend a kereskedelmi tér kizsákmá
nyolásához ugyancsak értett, és a földi ja
vakat ez utón hatalmasan gyüjté. Rendel
tetésük vala a szent föld visszafoglalása 
és oltalmazása, de közvetlen ez eszményi 
czéllal egybeköték leganyagiabb hasznu
kat, minő például azon kiváltságuk vala, 
hogy egyedül ők szállíthassanak évenkint 
6000 szentföldi zarándokot hajóra Marse- 
illeben.

A tér, melyet a nemzet zöme termé- 
kenyítőleg elfoglal, közel hozza egymás
hoz az elvileg látszólagosan ellentétes vagy 
távoleső osztályokat. Az érintkező vonal 
ugyanaz. Polgárok aristokratákká lettek, 
mint Németalföldön, a Hanza városaiban 
stb., aristokraták pedig foglalatosságaik kö
vetkeztében polgárokká lettek, mintVelen- 
cze nemes republicanusai. A kereskedés 
szelleme egyik részen is, a másikon is, rá
írta a közvagyonra és jólétre keresztle
velét.

Az ipar és kereskedés ügye itt csak 
annyiban lehet figyelmem tárgya, a meny
nyiben eme tényezők befolyását a városok 
fejlesztésére, városi élet, mivelődés szilárdí
tására vélem kimutathatni. Újabb időben a 
természettudományok roppant haladása az 
ipart oly hatalomra emelte, minőrül ez ré
gi fénypolczán sem mert volna álmodozni. 
Minden fölfedezés, minden uj elv, melylyel 
a geológia, természettan és vegytan az il
lető szaktudományt gazdagította, az ipar 
által azonnal el Ion sajátítva, — élet és tu
domány oly közel állanak egymáshoz az 
emberiség hasznára, mint még soha sem 
azelőtt. De a mely szolgálatot most tesz a 
tudomány az iparnak, azt ez utóbbi már 
századok előtt kiérdemelte a tudomány és 
művészet irányában. Midőn a lovagkor mi- 
veltsége hanyatlani kezdett, akkor a vá
rosok vették át a miveltség missióját, —  
természetesen (fájdalommal kell igy mon
danom) nem hazánkban, hanem más bol

dogabb hazákban. A városi elem minősé
génél fogva ezen miveltség, igaz, realisti- 
cus irányú volt kiválólag, de ezen irány 
teremtője volt egy szélesebb alapú jólét
nek, teremtője ezer meg ezer féle tárgyak
nak, az emberi leleményesség szülöttjeinek, 
melyek országról országra kedvesen fogad
tatva vándoroltak, hirdetve honjuk dicső
ségét, és visszahordván abba a soknyelvű 
világ gazdagságait. E józan, gyakorlati esz- 
mejárat uralmánál fogva azonban tévedne, 
ki a városoktól minden érdemet el akarna 
vitázni a magasabb szellemi élet előmozdí
tása körül. Epen az ipar polgári tevékeny
sége tette szükségessé a tudományos elvek 
nyomozását, és a hol lőfegyverek, órák, 
malmok, orgonák, delejtűk, ötvösmunkák 
és mechanikai szerszámok készülnek, a hol 
érczeket olvasztanak, réz-metszet művek, 
üveg- és olajfestészet honosulnak, hajók, 
kocsik gyártatnak, hol kelmét szőnek, fes
tenek, fát, vasat bútorokká alakítanak, 
nagyszerű építmények támadnak stb. ott a 
vegyészeiről, mértanról, természettanról, 
rajzolásról stb. nem lehet soká megfelejt
kezni. Nem is feledkeztek meg azokról, és 
a polgárság csakhamar fogadott, eleinte 
egyes szakértőket bizonyos időre, kik a 
fiatalságot egyik másik tudnivalóval meg
ismertessék. Ez lett az első felszabadulás a 
papi oktatás alól. Ezen, még bujdosó első 
szaktanítókból lettek az első mesteriskolák 
tanitói, melyekhez kis idő múlva a felsőbb 
iskolák járultak. Még ennél is nevezetesebb 
az a körülmény, hogy a polgári osztály 
egyesei ott hagyván az anyagi termelés 
mezejét, az irodalom művelői lettek. Ez osz
tály kebléből származtak azon nem csekély 
számú kronisták, testületek szabályainak 
följegyzői, városi monographisták, kiknek 
iratai, minden realisticus zamatjuk mellett is, 
az újabb kori történetbúvárnak megbecsül- 
hetlen anyagját képezik a régibb erkölcsök 
rajzolására és a miyeltségi történet megí
rására. És e kronisták — a mit nem lehet 
eléggé figyelembe ven n i— nemzeti nyel
vünkön írtak épen azért, mert egész miveit- 
ségük a közvetlen élet szükségeihez volt 
mérve, és a latin nyelv tudására nem vá
gyódtak. Hol állnánk irodalmunk történe-
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tével, ha magyar városok magyar nyelven 
irt 4— 5 százas sót régibb krónikáival di
csekedhetnénk ? ha ezen kronistáink között 
csak egyetlen egy Froissart*) volna is? De 
nemcsak hogy a városi polgárság keblé
ben az irodalmi mozgalom korán felismer
hető, van még ennél is hangosabban szóló 
emlék, hogy a polgárság nem szokott az 
anyagiságban tespedni. Vagy vajon ama 
dicső gót építészeti remekművek, melyek 
Németország majd minden városát ékítik, 
e megkövesült csodák, melyek ég felé emel
kednek, nem a költészet legmegragadóbb 
tanúi közé tartoznak-e? ki tervezte azokat, 
és ki lelkében fogamzottak ? ki hozta e 
gyönyörű arányokat ez épületekbe? ki lé
tesítette századokon át nem lanyhuló lel
kesüléssel egy nagyszerű eszme iránt, és 
mily szellem vezethette a faragó vésüjét, 
az építészi csoport alkotójának szerszámát 
a chorustól a szentély oltáráig, a porral 
érintkező alapfalaktól fel az ég örökfényü 
és tiszta homlokzatig ?

Ipar nélkül a földmivelés is csak sze
rény7 kifejlődésre juthat, —- és a mi akkor, 
ha az arány, ipar és földmivelés közt, helyre 
lenne állítva, üdvére volna az országnak, — 
ez, hazánk jelen állapotában, annak csak 
függőségét okozza másoktól. Legyen elég 
ezt csak érinteni.

Mentsen meg az ég azt óhajtanom, 
hogy hazám kirekesztőleg kereskedői ál
lammá legyen. Igen jól tudom, hogy oly 
országban, mely csupán kereskedésből 
nyerte gazdagságát, a legritkább tünemé
nyek közé tartoznak oly régi családok, 
melyek több ivadékon át atyáról fiúra 
örökségbe hagyták földbirtokaikat, és min
den gondolkozó fő érti, mit jelentene az, 
ha a magyar történeti családok birtoktala- 
nok volnának e hazában. Szándékom volt 
arra figyelmeztetni, mennyire elhanyagol- 
tuk a polgári iparszorgalom meghonosítá
sát, mennyire hátrálta e körülmény nálunk 
a városok emelkedését, a polgári osztály 
keletkezését és üdvös befolyását.

Tudom, hogy erről legújabb időben 
már helyes eszmék kezdenek terjedni. Az

*) Meghalt 1400-ban,

utóbbi forradalom óta, mondhatni csopor
tosan, szánták magukat nemes rendű fér
fiak az ipar pályájára, A nagy politikai 
mozgalom idegen földre helyezte őket, és 
ott meglepetve tapasztalák sokan, hogy 
annak, a mit otthon tanultak, legkisebb 
hasznát sem tudják venni. Lettek tehát 
nyomdászok, órások, kereskedők, gépészek, 
mérnökök, vegyészek; álltak különféle 
vállalatok élére, vagy szegődtek tagjaivá, 
szóval — lettek gyakorlati emberekké, mi
ként a körülmények ezt magokkal hozták. 
Senki sem bánta meg a ki megértette az 
uj viszonyok tanát, mert az uj pálya ön- 
szerzette, becsületes természetű vagyonnal 
hálálta meg az áttérést. Nálunk idebenn 
kevésbbé veszszük észre a körülmények 
kényszerítő hatalmát, — mely azonban 
mégis működik felettünk, — és igy, ha tán 
lassabban is, tért nyerend a jobb meggyő
ződés.

Tekintélyes szavak a kereskedelmi 
osztályt azzal vádolják, hogy igen kevés
sé érzi magát bizonyos földhöz lekötve, 
és sokszor a legkisebb kényelmetlenség, 
melyet tevékenysége tűrni kénytelen, elég 
arra, hogy elköltözködésre bírja más or
szágokba, hová pénzét is kiviszi, a hol t. i. 
több nyereség kecsegteti. E vád egyértel
mű a hazafiatlansággal. Azonban tudjuk a 
történetből, hogy midőn XIV. Lajos igaz
ságtalan háborúval rá akart rontani Hol
landiára, a kis ország, mely meg sem kí
sérthette mérkőzni a franczia királylyal, 
szinte kétségbeesett hogy önállóságát nem 
védelmezhette. Elhatározta tehát, hogy a 
tenger gátjait, melyek az országnak a ten- 
gerszinénél mélyebben fekvő földét az óce
án hullámai ellen biztositák, keresztülvágja, 
és igy zsákmányul engedi honát azon elem
nek, melytől azt szorgalma léptenkint ma
gának meghóditá. A nemzet pedig hajóira 
készült szállni, hogy más hazát keressen 
magának, — és igy a tenger, mely léteiét 
fenyegeté, s gazdagságait nevelte, meg- 
mentője lett volna szabadságának is.

Ha az országban szétszórt városoknak 
a körül fekvő vidék mivelődésére befolyást 
tulajdonítunk, és azokat a magasabb társa
sági élet gyűpontjainak tekintjük, azt na
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gyobb arányban az ország fővárosáról is 
el kell mondanunk, mely nem csak kör
nyékét érleli pompásabb fejlődésre sugarai 
alatt, hanem politikai, társadalmi és iro
dalmi tekintetben az egész ország által 
hangadónak ismertetik el.

Mily fontos szerepe jutott Buda-Pest- 
nek közéletünkben, azt látjuk mindennap; 
érezzük mindamellett, hogy Magyarország 
fővárosának minden tekintetben nagyobb
nak kellene lenni. Csak lakosságának szá
mát tekintve is, mely eddig, ha a nem rég 
Budával hatóságilag egyesített Ó-Budát 
Pesttel együtt egyetlen városnak veszem 
is, alig üti meg a 180,000-et, azt kell mon
danom, hogy egy 15 millió lakossal biró 
ország valamiben aránytalanul fejlődött, 
midőn fővárosának népessége csak ennyi. 
Es ez csakugyan igy van, és azon okok, 
melyek nálunk átalában hátráltatták a vá
rosok és városi élet keletkeztét, a magok 
súlyát fővárosunkkal is éreztették, úgy 
hogy a kis Szászország Drezdája, a szom
széd Bajorország Münchenje, a 3 —4 me
gyénknél nem nagyobb Belgium Brüsselje, 
az olasz régi államkák fővárosai, majdnem 
mindenben túlszárnyalhatják Buda-Pes- 
tünket.

A például idézett külföldi városok és 
azok, melyek hasonló rovat alá tartoznak, 
nagyságukat, fényüket az ipar által szer
zett gazdagságnak és azon körülménynek 
köszönik, hogy az ország fejedelme ott 
székelt. A mely várost a fejedelmi szék 
díszíti, annyira előnyben van mások fölött, 
hogy — ha egyéb pártolásban a sors nem 
részesítené is — másutt a haladás egyesült

tényezői is csak nehezen tudnák helyre
állítani az egyensúlyt; ez fejti meg, hogy 
Németország 12-ed rétű államaiban is oly 
fővárosok virágozhattak fel, minő a ma
gyar nemzeté még tán soká nem lesz. 
Minden uralkodó fejedelem, herczeg, nagy- 
herczeg, udvartartásával azon valamit idéz
te elő, mit Trefort Ágostonunk cerimonia- 
lénak nevezett. Én annak hiányát nálunk 
nem tudom sajnálni, de sajnálom azt, 
hogy az udvartartás nélkülözése társadal
munkat mintegy koronájától, csúcsától 
fosztá meg, és néha a befejezetlenség szi- 
nében tünteti föl. Minden ilyen államka 
fővárosának meg van a maga egyeteme, 
udvari színháza, könyvtára, múzeuma, mtí- 
gyüjteménye stb. mind ezt körülrajongják 
a művészek egyletei, külön árnyalatú isko
lái, a régi babéros fők dicsősége és az 
ifjabb lángelmék nagyratörekvése. E rész
ben Németország átka, t. i. sokállamisága, 
valódi előnyére vált. Ilyen intézetekre a 
mi magyar nemzetünk nem képes annyit 
költeni, mint Németország vagy Olaszor
szág fejedelmei, és ha meggondolom, hogy 
a XVIlI-ik század elején Bécsben egyetlen 
operai előadás kiállítására 60,000 forintot 
fordítottak, nagyon különösnek tetszhetik 
az a véletlen találkozás, hogy midőn mi
nap a nemzeti színház felsegéllésének mód
járól tanakodtak, az e végett összehívott 
bizottmány épen ez ősz veget javallottá 
és találta elégnek a színház minden igé
nyeinek kielégítésére, ha ezt a király az 
országgyűlés további intézkedéséig utalvá- 
nyoztatja.

(Vége köv.) PESTY FRIGYES,

N Y U G A S Z T A L Ó .

Hánykódik a szívem 
Töprengve gyakorta, 
Balsors ha reményit 
Örvénybe sodorta ;
S a melybe fogóztam 
Hajh, csalfa hiszemben.

Tört deszkadarabként 
Úszkál a vizen fenn. . . . 
De majd belenyugszom: 
Ég úgy akará!
— Borulj, feledésnek 
Lágy fátyola, r á !
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Nyújt ifjú virágot 
Jobb kézzel az élet;
S egy szél ha reácsap, 
Szine-illata széled, 
Szép lombja letépve, 
Lágy szirma kiszórva, 
Kilátszik a tüskék 
Csontváza alóla ;
Ott volt az, előbb is, 
Csak lomb takará.. . 
— Borulj, tavaszéjnek 
Lágy fátyola, rá.

Ábránd, szerelem, mely 
Kéjt bőven igére,
S helyette, n i! mérget 
Csöppente a vérbe :
Úgy tűnt tova, mint egy 
Tündéri igézet,
Itt hagyva a lázat, 
Elvive a mézet,
S a lassú halálnak 
Hervasztva karán. . . . 
— Borulj, szelid álom 
Lágy fátyola, rá!

Ittam poharadból 
Kétszínű csalárdság!
(Hinnéd: hogy a rózsát 
Méregbe bemártsák ? —)
Majd vad gyűlölet jött,
Széttörve bilincsét,
Nyomában a vak düh 
S a mérges irigység ;
Mérgét e kigyófaj 
Szívembe mará. . . .
— Borulj, könyörület 
Lágy fátyola, r á !

SZÁSZ KÁROLY.

F L Ó E I S  D I Á K .
(Vége.) .

Betakarodván tréfa, enyelgés és kaczaj 
közt a sokaság, a grófnak nagyszerű béke- 
lakomája állott be, melyre a két tudós is 
hivatalos volt. Gyöngyözött a jó hegyaljai 
bor a kupákban és serlegekben, melynek 
sűrű ürítgetése a vendégeknél gyomrot 
melegített, szivet vidámított. A két tudós 
is, levívott baja után, jól hozzá látott az 
üritgetéshez; különösebben a poéta már- 
már összefolyatni kezdte meg-megszaladó 
nyelvével a szótagokat. Átalános volt a 
kedvderültség, s a joviális gróf egészen ele
mében találta magát.

— Tudós ui aim! szólt a gróf, még na
gyobb lökést óhajtván adni a köz de
rültségnek; szeretnénk egy tudós vitát hal
lani, valami nem komoly és nem is mély 
buvárlatű, de mégis nem mindennapi tárgy
ról, mely azonban a mi, laicusok fogalmát 
se haladja túl. lm, ha tetszik, e csinos ezüst 
serlegem legyen jutalma annak, ki a sza

már, ezen hasznos állat magasztalásában, 
kemetek közt nyertes leend.“

— Helyes, nagyságos uram! kiáltott 
azonnal a hevült Spatzkopf, épen nem vélve 
nehéznek, a silány historiographus fölött ki
vívandó diadalt. Flóris diáknak már csak 
becsületből s a gróf iránti tiszteletből sem 
lehete visszautasítni a versenyt; noha a 
magasztalandó tárgyat nem tartá is elég
gé méltónak tudós vitához és a maga szemé
lyéhez.

Egy negyedóra engedtetett a verseny
zőknek, gondolatjaik rendezgetésére, mely
nek elteltével sorsolván, az elsőség szeren
cséje ismét a poétának jutott.

Zsámolyka tétetvén apró termete pót
lásául, s kireszelgetvén torkát, nem épen 
olykori nyelv-megszaladás nélkül, ekként 
kezdé meg magasztaló beszédét a poéta.

— Nem kérem ezúttal Helicon szüzei,
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kilencz múzsák, malasztteljes kegyetöket! 
nem, nagy Apolló, lantodat, melyet a tátrás, 
fátrás Szepességen nem épen dicstelenül 
pengetek — itt nagyot köhentett Flóris, 
s egy pár a vendégek közül kaczagott, —  
Demosthenes és Cicero nyelveikre lenne 
most szükségem, hogy kellőleg magasztal
hatnám azon dicső állatot, mely a teremtés 
hatodik napjának egyik remeke volt. Mi
után a gyarló emberiségnek, a sors viszá
lyai, emberek rágalmai és üldözései ellené
ben, oly nagy szüksége van szamár-türe
lemre, követendő szép példányul állítatott 
ő be a — világba, minden morgás nélküli 

' czipelésére a juhász bundájának és iszákjá- 
nak, békés elemelésére a bojtár számlá- 
latlan ütlegelnek. Jőjetek ti, kiket ádáz 
sors és zsarnok emberek üldöznek, jőjetek 
szamaramhoz béketűrést tanulni, s az ő 
módjára várjátok be fülelve fordulatát sor
sotok kerekeinek! Ne riadjatok vissza ál
latom nagyra termett füleitől! Mikor let
tek a nagy fülek ostobaság jelenségei? A 
nagyfiúd bagoly nem bölcs Minerva ma
dara-e ? Vádoltathatik-e ostobasággal oly  
állat, mely éles bölcsességével belátván a 
jövendőbe, megjósol esőt és szelet? Es sza
maram a maga rőfös füleivel sokat hall 
ugyan, de nem adja a hallottat tovább, mi
ként rágalom és irigység gyakran tovább 
adogatják a nemhallottat is. Mit szóljak 
szelid jámborságáról ?? Ki hallott valaha 
szamár-rúgásáról ? ha csak azok nem te
szik ezt, kik a poéta becsét felfogni nem 
képesek ? — itt a szónok csalfán kacsintott 
a diák felé. — Szerénység az ő benne, mit 
a kajánság ostobaságnak keresztel; ő nem 
vágy tudós czímre, baccalaureatusra, köl
tői babérra, és doctori diplomákra, sze
rényen magába vonul begyében maradó 
eszméivel és gondolatjaival. És, uraim, ez a 
megfontolva haladás, mely őt szeleskedni, 
hevenykedni nem engedi, és mégis halk 
lépésről lépésre szerencsésen oda jut, hová 
kell, óltól a juhnyájhoz — és ezzel ki a 
legelőre! Bámulandó mértékletességét és 
kevéssel megelégedését ki nem ismeri kö
zöttünk? Fogadom, e lucullusi ebédünknél 
is, melynél dobszerűleg tömtük meg gyom
runkat, a mértékletes szamár alig találna

valami fogára-valót, és esengve sietne attól 
a garád bogácsaihoz.“

Ekként folytatá beszédét még egy da
rabig Spatzkopf s azon Ígérettel rekeszté 
azt be, hogy még versben is folytatni fog
ja jövőben a derék állat magasztalásait. 
Egy pár, a poéta iránt kedvezőn hangolt 
vendégek közül, bravót kiáltott a letépett
nek, s most Flóris diák lépett a zsámolykára.

— Nagyságos uram, és nagyérdemű 
közönség! — igy kezdé beszédét — a mily 
szerencsésnek fognám érezni magamat, ha 
tetszésöket megnyervén, a kitűzött szép ju
talmat sajátommá tehetném: oly sajnálat
tal kényszerülök kijelenteni, hogy a jelen 
versenyt, nagy hátrányomra, igen egyenet
lennek tartom és érezem. Ugyanis én a 
magasztalandó tárgygyal semmi viszony
ban sem állok, mig ellenfelem szoros ro
konságban vagy épen azonosságban van 
vele, tehát jobban ismerheti előnyeit és eré
nyeit s hatályosabban magasztalhatja azo
kat. Miután tehát fel kell tennem ily nagy
érdemű közönség felől, miként kívánni tő
lem nem fogja, hogy ellenfelemet, sz-emtől- 
szemben, egész szemtelenséggel magasztal
jam, ezennel inkább megadom magamat! 
Ezzel lelépett a zsámolykáról.

— Vivát! vivát! harsogott a kissé 
vaskos, de lakoma után jól fogadott ötlet
re a teremben mindenfelé — mert még ak
koriban az „éljen“ szó nem volt divatban 
— Vivát domine historiographe! kiáltott 
kaczagva a gróf, s átnyújtotta Flórisnak 
az ékes dombor-mivű serleget. A di
ák udvariasan hajtván meg magát, meg
töltötte [jó hegyaljaival a nyert serleget s 
nem roszul összeillesztett toasttal köszön
tötte azt el a nagylelkű grófra és vendégei
re. Azután megtörölgetvén serlegét, diada
los örömmel dugta köntöse zsebébe. Spatz- 
kopf szégyen-boszujában váltig vitatta, 
hogy nem hitvány és daróczos elméncz- 
ségre, hanem tisztességes vitára volt kitűz
ve a jutalom, ő egyhangúlag lefőzött ma
radt, s csak másnap kapta vissza előbbi 
nyerseségét, midőn a két város közti kibé
külésre irt jubilare carmenjét a grófnak át
nyújtotta, s ez egy pár kemény tallért nyo
mott a markába.



80

Képzelhetni: mily szives örvendezés
sel fogadtatott Flóris diák Kajetán ur há
zánál. Margit forró kézszoritással, hálás kö- 
szönetekkel, és egy számára hímzett, szép 
selyem erszénynyel fogadta a maga sok
szoros martyrját; Brigitta, méz-édességü 
mosolygásán és tekintetén ki vili, a diák leg- 
kedvenczebb étkeivel, Kajetán ur pedig 
négy puttonos tokajijából hozatott fel az 
asztalra, melyből a család minden tagjai 
sorban ittak, Flórisra köszöntve, ennek dia
dalos serlegéből.

Harmadnapra visszatérte után, már 
késő est vén, ment Flóris lakába haza, s 
épen lefekünni készült, a mint kopogtattak 
ajtaján. Megrezzent a szokatlan késői láto
gatásra, s némi szorongással kiáltotta a 
„ szabad “ot.

Egy közel 7 lábnyi magasságú, tagba 
szakadt, de halál-sáppadtságu kámzsás ba
rát lépett vagy inkább tántorgott be a szo
bába. — Jó estvét! leülök, diák, mert alig 
bírnak lábaim! ezt mondva, Flóris egyik 
karszékébe leült.

— Honnan van szerencsém, tisztelen
dő atyám? kérdé ez.

Ne vesztegesd rám diák, azt a tisztes 
czimet; csak álköntösöm a szerzetesé, ma
gam Koributh rabló vagyok, ha hallottad 
híremet.

Flóris diákban megfagyott e szavak
ra a vér. — No vége ezüst serlegemnek! 
gondolá magában; s csak még beérje vele!

— Ne rettenj meg diák! szólt biztat
va Koributh, a mint a diák megszeppené- 
sét sejtette; nem a régi undok vagyok már 
én ; bár feledni tudnám a múltat s feledné 
a jó isten is, kit bűneimmel annyiszor bán
tottam meg! Nézz ide, diák! -— Ekkor ki- 
oldta köntöse kötelét, s kitárván mellét, 
egy borzasztó, evesedni készülő mély seb
re mutatott. — Itt hordom, diák, nehány 
nap óta bizonyos halálomat, mely érzem 
nincs messze már!

— Hát orvosért fussak ? vagy csoda
tevő flastromomból —

— Hadd el jó diák! köszönöm de már 
minden késő! és magam sem bánom ha 
elköltözöm e világból, melyben csak gya
lázatot vetettem és csak gyalázatot aratha

tok. — Láttuk már mi egymást, diák ba
rátom, a poprádi major fogadójában, hol 
vállamon a balta-vágást flastromóddal gyó
gyítottad be.

— Emlékezem! eszmélt az eseményre 
Flóris; de akkor -—

— Szintén szerzetes-köntös alatt, iz
mos legény feküdt a fogadós lóczáján; de 
a noha jó mély balta-vágás is csak kar- 
czolás volt mellem mostani sebéhez képest, 
melyben a lövés golyója is benn vesztegel. 
Most nincs többé segély és gyógyszer, 
mert a golyó tüdőmet rongálta meg. Nem 
gondolnék földi segélylyel és irgalommal 
diák barátom, csak az égben nyerhetnék 
irgalmat! Ez bánt, ez éget, ez kínozza szi
vemet éjjel és nappal!

Koributh egész kimerültnek látszott: 
már belépte óta csak szaggatva, lelkendez
ve, borzadályos köhögés közt, szembetűnő 
erőltetéssel ejtette szavait s az utóbbiak 
már vér-pökéssel végződtek.

— Gyógyításodért, jó diák, folytatá 
szünet és pihenés után szavait, még adósod 
vagyok. Barangolásomban nem egyszer 
haliám becsületességedet és önzetlen szi
vedet magasztaltatni; hálából tehát és bi
zalomból jöttem most hozzád, utolsó óhaj 
tásommal és kérésemmel e siralom völgyé
ben ; mert hej, diák barátom, ritka madár 
mai időnkben a becsületes ember, kiben 
bízhatni. Teljesíted-e kérésemet diák bará
tom ?

— Istenemre fogadom, hogy ha lel
kem megtörése nélkül teljesíthetem! felelt 
Flóris, szánakozva látván megtört szivét a 
bűnösnek.

—  Jól van, diák barátom! Nézd: itt 
egy súlyos zsacskó pénz, majd mind arany. 
Mihelyt halála hírét hallod a hosszú barát
nak, mint a környékben, kik nem ismernek, 
neveznek, add ezen pénznek felét a káposz
tásfalvi barátoknak által, hogy bűnös lel
kemért engesztelő miséket szolgáltassanak; 
felét pedig tartsd meg magadnak, jó fiú!

— Az elsőt szívesen megteszem, bá
tya ! mond Flóris: a második szívességet 
köszönöm ; de a pénzzel mit tudnék én, ke
véshez szokott és kevés szükségű, csinálni ?

— Ohó fiú! a pénz becsületes ember
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kezében isten áldása, és emberek éltető for
rása. Megmondom én, csak röviden, mert 
kinosan esik a szó és én kimerülök. — Ek
kor ismét oly nehéz görcsös köhögés fogta 
elő, hogy aléltan borult az asztalra, s huza
mosabban kényszerűit magát pihentetni.

Magához térvén, igy folytatta szavait:
Atyám becsületes bányász legény volt 

Gölniczen. Egykor, zápor elől menekülvén, 
bement egy elhagyott s félig beomlott bá
nya-üregbe, s a tartós eső unalmában, bá
nya-csákányával, pár helyen vagdalni kez
dett az üreg-falakba. Tapasztaltabb és tu- 
dósabb bányász leven, mint bárki más a 
vidékben, egy pár kifeszített érczkő-daiab
ból azonnal észrevette, hogy az üreg gaz
dag érczeret, nagy kincset rejt. Nem bá- 
nyász-legénykedett ő többé; hanem heten
ként egyszer vagy kétszer, éjnek idején, 
nehogy más felfedező foszsza meg kerese
tétől, kisompolygott az üregbe, megrakván 
érczkövekkeliszákját, midőn jól összegyűl
tek, eladta a krakkói zsidóknak. íg y  táp
lálkoztunk mind apám, mind ifjúságomban 
én is ; de atyám halála után, heves vérem 
és nyugtalan kedélyem, zajló szenvedélyem, 
hosszas, lassú és unalmas kereset-ágnak 
tüntetvén fel előttem az üreg ártatlan nyúj
tásait, a bűn útjára térítettek, és azóta he
ver kincsével a bánya-üreg. Ennek kiak
názására fordítsd, diák barátom, pénzedet; 
igy jót tevén mind magaddal, mind mások
kal, ha csak némi részben is enyhítni fog
ják azt a sok átkot, mely emlékemet követ
ni fogja!

Flóris diák előtt egyszerre nagy érde
kűnek tűnt fel a hosszú barát előadása: 
Kajetán ur szenvedélye és Margit szerel
mének érdeke jutottak eszébe.

— Köszönöm jó akaratodat, bátya, 
de miként akadok én bánya-üregedre ?

— Nem tévedhetsz, diák barátom. Is
mered a Tátrán a veres tavat és carbuneu- 
lus-torny ot ?

— Mint házam táját, bátya!
No a carbunculus-toronytól mint

egy száz lépésnyire, balra, a legmagasabb 
kőszirt közelében, sűrű cserjével benőve, 
áll az üreg. A bejárás fölötti kősziklába 
három keresztet vágtam be; erről biztos

lehetsz, hogy jó helyen jársz; mert az 
arany- vagy ezüst-ereket, jó vastagon föld
del hánytam be. — Most isten áldjon, di
ák barátom! maradj holtig becsületes; mert 
most látom már át, hogy csak a becsüle
tesség fizeti ki magát, mind ezen, mind a 
más világon! Meg ne feledkezzél kérésem
ről és tett fogadásodról, és imádkozzál te 
is, bűnös, de bűnbánó lelkemért!

Ezzel kezet nyújtva Flórisnak, kivon
szolta magát, folytonos iszonyú köhögés 
közt, a szobából.

Flóris diák ágya aljára helyezvén a 
pénzzel telt zacskót, lefeküdt; de álom csak 
hajnal felé jött szemhéjaira. Untalan kép
zete előtt lebegett a hosszú barát roskadt 
alakja, lelki kínja, pénze, a carbunculus- 
torony, és a háromkeresztes bánya-üreg.

— Pénzednek, Koributh barátom, 
nem veszem hasznát, szólt magában; isten 
mentsen bánya-szerencsét kezdeni gono
szul gyűjtött pénzzel; legyen az én ré
szem a szegényeké; de a bánya-üreg tán 
szolgálhat valami jóra. Erősen feltette ma
gában mélyen hallgatni ezen esti kaland
járól.

Harmadnapra meghallá, hogy a horz- 
szú barát útfélen a kis-szalóki határnál el
halt, s hulláját a lakosok, a veres es béka
tó szomszédjában, közel egy magas és me
redek kőszirthez temették e l; mely szirtet 
azontúl róla barát-hegynek neveztek. Azon
nal útnak indult Flóris, átadta a káposztás
falvi barátoknak a pénznek felét, másik fe
lét leégett és elszegényedett családok közt 
osztotta szét, jó lélekkel utasítván el ma
gától minden hála-nyilvánítást, s imákra 
serkentvén a fölsegélteket, egy elholt bű
nösnek lelkeért. Azután a leirt bánya-üreg 
felkeresése után látott.

Sokáig sikeretlen volt fáradozása, a 
sok beomlott, elhagyott földdel, borított be- 
járású, vagy viz-fakadásos üregek közt fel
találhatni az igazit; mig végre sűrű bok
rok között csakugyan megtalálta az üreg 
nyílását, s fölötte a kősziklába vésett há
rom keresztet. . A mint belépett az üregbe, 
belőle egy mormota robogott ki, s majd 
leütötte őt lábáról. -— Ez jó jel, gondolá 
magában Flóris; a mormota, mint mond
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ják, kincs közelében tanyázik. — Az üreg
ben nem talált egyebet, mint egy pár szer
zetesi fa-czipőt, mi még inkább megerősí
tette Őt bitében, bogy az igazi üregre akadt. 
Ezen kalandjáról is mélyen hallgatott Ka- 
jetán ur családja előtt.

Azonban Margit szerelme fölébe ter
hes felhők tornyosultak. Kajetán ur egy  
elszegényedett késmárki családtól megvá
sárolt egy régi kéziratot; és most hivata
los dolgoktól üres minden idejét azon kéz
irat átbuvárlására fordította. A kézirat több 
helyüttmagasztalásokkal emlékezett a Berg- 
hammer-család hajdani fényéről és bányá
szati érdemeiről, s e helyek mély sóhajokat 
idéztek fel Kajetán ur melléből. Egyébiránt 
annyi sületlenséget foglalt magában a kéz
irat, Tátra roppant kincseiről, aranyat, 
ezüstöt ontó bányáiról, hogy azok olvasá
sára Kajetán urnák esze, képzete már-már 
zavarodásba kezdénekjőni, s kedélye mind
inkább borongani; mert a kézirat előadá
sai szerint, e roppant kincsekből valamihez 
juthatni, sok nehézséggel és veszélylyel 
jár; de különösebben az epesztette őt, hogy 
a leirt gazdag üregek most már beomlott 
földdel, kővel és sziklával, vagy beszakadt 
vízzel vannak eltemetve; s közülök csak 
egy-kettőnek eltisztítása és megnyithatása 
is meghaladná az ő vagyoni erejét.

Ezért, miként hosszas ború és esőzés 
után nyájasan kisütött napfény, oly ked
ves jelenetek valának előtte Bronner Her- 
mannak Margit körüli újabb és sürgetőbb 
udvarlásai. Mert az ifjúnak nőtlenkedett 
nagybátyja, kinek borkereskedése Len
gyelország felé legnevezetesebb volt a 
Szepességen, elhalván, tetemes vagyont 
hagyott hátra s Hermannt tette átalános 
örökösévé. — Egy gazdag vő, gondolá 
magában, még fölemelheti nemzetségem 
díszét, vagyonosságát, és fölfrisitheti elag
gott érdemeit.

Kajetán ur most zaklató, sőt zsarnoki 
lett leánya irányában, s a mint Hermann 
ezt megkérte, Margit vonakodására, atyai 
hatalma egész szigorával és átalkodottsá- 
gával nyilatkozott előtte, hogy vagy Her- 
mannhoz kell férjhez mennie, vagy leá
nyának se mondja többé. Ezen átalko-

dottságán sem Gertrud, sem Flóris nem 
bírtak, minden előterjesztéseikkel is, erőt 
venni.

A szegény lyányka nem tudta: hová 
forduljon bánatos árva szivével, melyet 
nem kévéssé marczongolt az is, hogy Ká- 
rolya már hónapok előtt eltávozott, s nem 
tudták hová.

A hű Flóris diáknak fájt a szive, na
ponként látván kegyúrnéjának kisírt sze
meit. — Ezen segítni kell! gondolá magá
ban ; hányta, vetette furfangos elméjét, míg
nem egy kis remény-sugái ka villant be 
szánakozó kedélyének borújába, s megra
gadta azt. Titkon értekezett Margittal és 
Gertrúddal, s a hármas fuhere kifőzte a 
tervet.

Margit, daczára pajzán kedélyének s 
élénk vidor kedvének, most búslakodó ger- 
licze módjára gubbasztott; majd ima-köny 
vet és olvasót fogván kezébe, naponként 
kétszer járta a templomokat, majd Gertrud 
nénét látogatta s egész napokat töltött 
nála, mint mondá, imáját végezni a klast- 
rom kápolnájában; végre talpig feketébe 
öltözött, fátyolt borított fejére, s gyakran 
órákig zárkozott be szobájába, melyből 
szent és klastromi énekek hangzottak ki 
Brigitta füleibe.

— Az isten irgalmáért, mi lesz ebből 
a lányból? kérdé ez, aggályosán csóválva 
fejét, a diáktól.

— Nem tudom! felelt még aggályo
sabb arczczal és vállvonítással Flóris; nem 
szeretem a dolgot, kivált hogy Margit kis
asszony oly gyakori vendég a klastrombán.

És most Margit esdekelt atyjánál : 
eresztené át pár hétre, a bekövetkezendő 
pünkösdi ünnepekre, Gertrud nénéhez a 
klastromba, némi szórakozás végett.

— Jól van! elmehetsz Margit; de a 
szórakozás ne a lőcsei íiczkóról folyjon ám, 
azt megmondom, szólt az atyja; mert an
nak nem adlak, a mily bizonynyal Berg- 
hanuner Kajetánnak hívnak!

Margit elment a klastromba; eltelvén 
a kéthéti engedély, ágyba fekvő beteg lett, 
s maradt újabb két heten keresztül. Most 
Flóris diák robbant be egy reggel Brigit-



83

tához, s rémült arczczal és hangon súgta 
ennek :

— Ott van né! előresejtettem és meg
mondtam, hogy nem szeretem Margit kis
asszony sűrű látogatásait a klastromba; 
ott van n é! Margit kisasszony — apácza 
lett!

Brigitta asszony ájuláshoz közelítő 
aléltsággal rogyott egy karszékbe; majd 
megeredtek könyei, kárhoztatva kelt ki 
Kajetán ur zsarnoksága és Gertrud csábí
tása ellen. Nem lelte a jó lélek helyét bá
natában, s omló könyek és kéztörések közt 
rohant be bátyjához, Kajetán úrhoz.

— No jó bátya! gyönyörűséges apa! 
Ott van n é! megadtad a lyányodnak!

— Mi baj ? kérdé riadt hevenynyel 
Berghammer ur; az istenért, a Poprádba ölte 
magát ? s reszketni kezdett, mint nyárfa
levél.

— Nem sokkal kevesebb — isten bo
csássa bűnömet! — Gertrud néne elcsábí
totta; apácza lett!

Mikor nagy szerencsétlenségtől ret
tegtünk, könnyebben megbirjuk a bekö
vetkezett kisebbet.

— Apácza ? h a , h a , h a ! szólt fel- 
kaczagva Kajetán ur; de háborgó nyug
talansággal járt fel s alá a szobában, s nem 
tudta megállapítni eszét és mit higyen ? 
Az élénk vérű, vidor kedélyű Margit, a 
világ leánya, apácza ? gondolá magában ; 
Gertrud húgom e részben az Ő pártján ? ez 
nem lehet! ez ármány, nem egyéb! De e 
feltűnő változás, szenteskedés a lánykában, 
klastromi hosszas mulatása, melyet eddig 
igen egyformának és unalmasnak tartott, 
Brigitta jajveszéklése és könyei, melyek a 
tettetés minden gyanúján felülállanak, 
Margit reménytelen szerelme, kétségbeesé
se — szeget ütöttek a fejébe. Hm, hm! 
magam járok végére a dolognak!

Fogta kalapját, botját, és szorongások 
közt sietett a klastrom felé. Külön be
szédre szólíttatván húgát :

— Hogy van Margit leányom ? kérdé
tőle.

— Koszul, igen gyengén! felelt Gert- 
rúd; de ne aggódjál, jó gond alatt van; 
most alszik, mert éjei nyugtalanok.

— Húgom! el ne tagadj előttem sem
mit. Igaz, hogy Margit fejébe tücsök fész
kelte be magát, hogy apácza akar lenni ?

— Nem tagadhatom, bátya! de ne 
véld, hogy csábítottam őtet, sőt mindent 
elkövettem lebeszélésére, ismervén a lány
ka világi kedvét, világi örömek után lihe- 
gését. Eddig minden iparkodásom füstbe 
ment nála; neki, úgymond, nincs már mit 
keresnie e világban; ha Károly arája nem 
lehet, a mennyé kiván lenni.

— Botor gondolat, falak közé temetni 
magát! szólt boszúsan Kajetán ur.

— Megbocsáss magadnak, bátya! fe
lelt neheztelés hangjával Gertrud, az apá- 
czai élet nem botorság; ki a világban he
lyét, örömét nem találja, menedéket talál 
nálunk. Tiszteletre méltó állapot a z !

— Isten hírével; de az apának egyet
len leánya —

— Kit az zsarnokilag taszít el ma
gától —

Kajetán ur, végig sem várván Gertrúd 
szavait, megfordult s nagy izgatottsággal 
hagyta el a klastromot.

— Világos! egy kézre játszik a leá
nyommal! kiáltott útközben. Zavartan és 
ingerülten tört lakába vissza. — Bohóság 
az egész dolog! kiáltott Flóris diák elébe, 
magát nyugtatni kívánván, és nyugtatást 
reménylvén a diáktól; Margit és klastrom! 
veté erőltetett kaczajjal utána.

— Valószínűtlen, nemzetes nagy uram, 
az igaz, felelt Flóris ; de nem lehetetlen. 
Az egész város tele már Margit kisasszony 
apáczaságával; s a kisasszony rám bízta, 
hogy minden szines ruháit, ékszereit, még 
cytheráját is adjam el.

— Azt ne tegye kemed, domine!
Nagy léptekkel járt Kajetán ur fel s

alá, s a mint Flóris nagy búsan elsompoly- 
gott, Brigitta pedig kisírt szemekkel és só
hajokkal lézengett kisértet gyanánt a szo
bákban, cselédség bús képpel, s mintegy 
gyászolva a családot, szállongott az udvar
ban — elszorult szive az öregnek, egyszer
re oly pusztának kiholtnak tetszett neki 
egész háza; magánosán érezte magát ab
ban, s könyek csordultak ki szemeiből. —  
Egyetlen leányom, nemzetségem végsarja
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déka, éltem minden öröme, reménye, büsz
kesége, hágy el öreg napjaimra engemet! 
sóhajtott fel bánatában; s nem kellett neki 
sem étel, sem ital, kerülte szemeit az álom, 
s egész lényéből ki volt forgatva!

Másnap Íróasztalához ült, s érzékeny 
szavakkal, nyilatkozatokkal irt levelet Mar
githoz, mely tele volt ugyan egy szerető' 
atyának gyöngéd nyilvánításaival, de Mar
git szerelme számára nem foglalt magában 
semmi vigasztalót. A levelet a diák adta 
kézhez.

Margit szintén meleg szavakkal vála
szolta, hogy ő haláláig hű leánya fog ma
radni a klastrom rideg falai közt is; de 
vannak érzelmek, melyek oly mélyen ver
nek gyökereket a szivben, hogy csak vele 
együtt szakíttathatnak ki; s ily érzelem az 
ő szerelme Károlyhoz. Neki csak e három 
közt lehet választása: vagy K ároly, vagy 
Poprád, vagy klastrom; s meg van győ
ződve, hogy ha az első nem lehet, a két 
utóbbi közűi a klastromot fogja szerető 
atyja óhajtani; hogy ő nem lesz ugyan 
boldog az apácza-fátyol alatt, de még sem 
oly boldogtalan, mint Hermann karjai kö
zött lenne, ki iránt, minden leányi kész en
gedelmessége és erőlködése daczára, termé
szeti ellenkezést érez szivében.

A választ maga Gertrud hozta által. 
Még egyszer tört ki annak olvasására Ka- 
jetán urnái az apai harag és tekintély-tar
tás; de a roham nem volt többé sem erős, 
sem tartós. Brigitta és Flóris diák lábaihoz 
borultak, Gertrud pedig felemelt kezeivel, 
a könyörületes ég nevében, esdekelt az ő 
apai könyörületességeért, s a lelkében meg
rázott öreg végre megadta magát.

— Ám legyen, kedvesim! szólt ez lá
gyulás hangjával; legyen Károlyé a leány; 
de mondhatom, nekem legszebb, majdnem 
egyetlen reményemet e földön döntötte 
halomba!

— Ki tudja, nemzetes nagy uram? 
szólt az örvendő diák; nem fordul-e meg 
nemcsak nyele a veszett fejszének, de még 
megaranyozva maga a fejsze is ?

Gertrud és Brigitta azonnal Margitért 
siettek, s meghozták őt a szerető és kibé
kült atya öleléseinek. Margit, atyjának

szivén dobogván szive, kért bocsánatot, és 
fogadott örök hálát és hű leányi engedel
mességet; s Kajetán ur, megkönnyebbült 
szivével, kárpótlást nyert egyik reménye 
meghiúsulásáért azon köz és általános öröm
ben, melyet atyai kegye, családjában és 
udvarában, okozott.

— Győztünk kisasszonykám! súgta 
Flóris diák örvendő mosolylyal Margitnak, 
a mint ez szobájába vonult; tudtam, hogy 
az öreg ur nem hagyja egykönnyen cser
ben egyetlen sarjadékát.

Margit hálásan szorította meg a jóté
konyan furfangoskodott diák kezét.

Pár hét múlva megérkezett Károly, s 
Margitnak rája várt leveléből megértvén a 
szerencsés fordulatot, sietett átrándúlni Kés
márkra, Kajetán ur tiszteletére és Margit 
ölelésére. Eleinte csak hideg udvariasság
gal fogadta őt az öreg; de óránként mind
inkább melegedett hozzája, mígnem a má
sodik látogatás végével elégülten vallotta 
be, hogy ez úttal a bohós és szélkelep leány 
jobban választott mint ő. Mi Kajetán urat 
leginkább lefegyverezte, Károlynak őt cso
dálkozásra ragadott metallurgiai ismerete 
vala. Tudniillik : Károlyt arra bírta lán
goló szerelme és Kajetán ur szenvedélye, 
hogy az akkor virágzásbán állott arany- 
idkai bányákat meglátogassa, s ott bányá
szati ismereteket gyűjtsön magának. És 
azt oly sikerrel is tévé, hogy maga korá
ban a Szepességen e részben nem igen volt 
párja. Csak szemet meresztett Kajetán ur, 
midőn érczkövei közt mintegy tanítást tar
tott azoknak nemeiről, tartalmairól, bennök 
a nemesebb érczek arányairól, azoknak tö
réséről, olvasztásáról stb. — S meg nem 
állhatta, hogy az ifjat előlegezésképen szi
véhez ne szorítsa. Majd néhány arany-id- 
kai minerát hozott Kajetán urnák által, 
megmutogatván ezeknek aránytalanul gaz
dagabb tartalmaikat, mint milyenekkel ed
dig Flóris diák hordogatott kövei dicse
kedhettek.

— No, no, ifjú ur! szólt közbe csalfa 
mosolylyal Flóris; van nekem dugaszban 
gazdagabb erem is, mely tán megmérkőz- 
hetik Arany-Idka bányaüregeivel is !

S elérkezettnek látván a diák idejét a
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nyilatkozásnak, előadta, az egész bámuló 
család jelenlétében, kalandját Koributbtal, 
vagy is hosszú baráttal, eleitől végig — 
csak megszeppenését hallgatva el — s be
rekesztésül a carbunculus-toronynál fekvő 
bánya-üreg titkát, s annak három keresz
tes jelöltségét.

— S rá tudna kemed, domine, akadni? 
kérdé áhitozó mohósággal Kajetán ur.

— Már rá is akadtam, nemzetes uram; 
de nem bolygattam meg, nehogy valaki, 
hátam mögött, véletlenül ny omra jőjön.

— Okosan, okosan, domine! kiáltott 
örvendve az öreg; s a mai ebédnél, Kés
márkon másodszor szerepelt jó tokajival 
a diák ezüst serlege.

Egy hónap múlva Károly és Flóris 
diák férjek, Margit pedig és Brigitta felesé
gek lettek, egy füst alatt tartván menyek-

zőiket. A mézes hetek elteltével, nyugta
lan Kajetán ur nógatására, megkezdték 
egyesült erővel, „Berghammer és társai“ 
ez ég alatt, Flóris bányaüregének kitisztí
tását és a bánya megnyitását. Mintegy 
négy évtizedig meghaladta az még a vér- 
mesebb reményt és várakozást is, s a mel
lett, hogy felfrissité Szepességen a Berg- 
hammer-név fényes múltját és bányászati 
érdemeit, szép gazdagsággal is jutalmazta 
a családot és társait, úgy hogy még az ön
zetlen diákot sem hagyta meg a maga 
szegénységében. — Igazad volt, hosszú ba
rát barátom! szokta volt mondogatni; a 
becsületesség végre is kifizeti magát! s be
csületes maradt holtig, vagyonos korában 
is. — A szép bányát később, földrengés 
rombolása alkalmával, ráomlott hegy te
mette el.

FÁY ANDRÁS.

B Á R  L E N N É K ____

. . . .  Egy törthajót ha látsz majd 
Az élet tengerén 
Sziklák körül lebegni:
Eszedbe jussak én. —-

Dalod lecsillapítná 
A vad szélvészeket,
Gyöngéd figyelve lesnék 
Bűvös lehelleted’.

Oly sima lenne útad 
Az élet tengerén!
És birtokodban olyan 
Végetlen boldog én !! —

-------De hisz’ te más hajóra
Bízád már éltedet,
S üres kebellel ingok 
Én a habok felett.

Kormánytalan szállom be 
A kéklö messze tért,
S örvényeit vigyázva 
Kerülnöm — nincs kiért.

A szenvedélynek árja 
Sziklák felé ragad,
S melylyel kikötni tudnék ~— 
A horgony — elszakadt. . . .

Bár lennék könnyű csolnak 
S bizalmasan belém 
Te ülnél — átevezni 
Az élet tengerén!

Ölemben ringatnálak 
Oly gyöngéd-édesen!
Zöld partok oldalában 
Evezve szüntelen.

Elédbe hajladozva 
A parti lomb közül 
Rózsák köszöntenének 
Édes testvérökül.

Langy éjfelenkint a hold 
Lehintené reád 
Ölemben álmodóra 
Igéző sugarát.

A merre folydogálnánk,
A tengeráradat 
Kegyelve megsimúlna 
Az édes terh alatt.
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Még el sem hangzott a nagy zaj, melylyel a 
„Miserables“ szerzője az egész olvasó világot be- 
tölté, midőn már uj könyvet jelentenek kiadói 
tőle, vagy mindenesetre hozzá oly közel álló sze
mélyiségtől, hogy bizvást az övének mondhatjuk, 
habár a tinta más toliból folyt is. A gyanítás, 
hogy ez önéletet maga Hugo mondta „élete egy 
sorsosának, tanújának“ azaz feleségének tollába, 
oly átalános, hogy mi sem tehetünk kivételt e köz 
hiedelemre nézve. A könyvnek („Victor Hugo, 
raconté par un témoin de sa vie“) már két kötete 
jelent meg, egyik a költő legzsengébb ifjúságát, 
17 esztendős koráig, a másik az 1819—1841 kö
zötti időszakot foglalván magába. E két kötet is 
tömve van a felvett kornak politikai, de kivált 
irodalom történetét világosító becses anyaggal. 
Hugo nem szorítkozott arra, hogy főleg benső, 
lelki életét rajzolja s a többi világot csak hátterül 
és díszítményül használja saját dicsőített szemé
lyiségéhez ; sőt inkább tulajdon gyöngéit és szen
vedélyeit, önküzdelmeit és tusáit a melyeken kü
lönböző álláspontokat halad meg stb. igen is ár
nyékba tolja, s helyettük a külső eseményeket 
sajzolja, melyek az ö költői és politikai fejlődé
rére többé kevésbbé hatottak, egyszersmind ben- 
seje változatait adja elő, magyarázza, s védi a hol 
kell. E szerint az igénytelen önéletírás jó darabot 
tükröz vissza amaz érdekes és fontos korból; 
benne Francziaország és fővárosának egész poli
tikai, társas, valamint tudományos élete leltárul 
az olvasónak, ezerféle változásaival, ugrásaival, 
s ellentéteivel együtt; s Francziaország müveit 
népességének minden osztályából annyi kitűnő 
személy hozatik színpadra s gyakran oly merőben 
ismeretlen sajátságaik ábrázoltainak, hogy, ítéljen 
bár Hugo felöl ki mint akar, ez az önéletírása bi
zonynyal a legolvasnivalóbb valamennyi ilynemű 
közt, a mi nagy idő óta megjelent.

Hogy a nyájas olvasónak egy kis kóstolót 
nyújtsunk, mit várhat ez érdekes könyvben, meg
hívjuk kövessen s tegye vissza magát velünk 
azon korba, midőn az alig 2 0 -dik évébe fordult 
Hugo Victor már is szedte borostyának, melyek 
különben nem igen szoktak (kivéve nálunk) oly 
korán virítani. Már 14 éves korában, jóllehet 
atyja parancsára s egészen saját hajlamai ellen a 
mennyiségtannal foglalkozott, hogy egy polytech- 
nicumba léphessen — szíve nagy erővel vonzá a 
költészethez, s Aristoteles poétikája szabályai sze
rint egy „Irtamenes“ nevű szomorújátékot költe, 
melynek színhelye Egyiptom volt, s allegóriában 
XVIII. Lajos visszatértét akará dicsőíteni.

Egy évvel azután „A tanulás hasznai“ czí- 
mü költeményét jutalomra méltónak Ítélte az aka
démia, de a jutalmat nem adták neki, mivel a pá- 
lyabirák a költő ezen naiv vallomását

És én, ki a várost, udvart kerülöm,
Csak tizenötödik, e'vnapom’ ülöm,

oly hihetlennek tárták, hogy íiszteletsértő mysti- 
íicatiónak vették, és más pályázót boldogítottak a 
jutalommal. Két év múlva a már 17 éves ifjúnak 
egy pár ódáját megkoszorúzta az „Académie des 
jeux floreaux“ s a következő évben „Mózes kité
tele“ czímü költeményéért, mely Hugo munkái 
közt díszes helyet foglal ma is, megint jutalmat s 
„Maitre és jeux floreaux“ czímet nyert.

Hugo Victor, részint ifjúsága körülményei, 
részint túlságosan royalista anyja ráhatása foly
tán — mert ez vendéei születés vala s már 15 
éves hajadon létére a royalista felkelőkkel vonult 
keresztül az országon —- buzgó királypárti volt, 
s már 14 éves korában ezt irta naplójába: „Je 
veux étre Chateaubriand ourien“ (Chateaubriand 
akarok lenni, vagy semmi). „Atala“ költőjének 
(Chateaubriand) nem vala egészen egyértelmű 
közönsége; maga e költemény is, még tizenhét 
évvel is első kiadása után (1802), fel birta izgatni 
ellenfelei gúnyolódását, és gúnykaczajuk egy pa
ródiában tört ki, mely 1819-ben „Ah! Iá! Iá!“ 
czím alatt szerze mulatságot a jó párisiaknak, 
jelesül azzal, hogy Meschacebe és az őserdők fes
tését Atalában, egy krumpliföld húsz lapos leírá
sával akarta tönkre silányítni. Bár Hugo Victor 
anyja is a paródia részén állt, fia annál határozot
tabban Chateaubriand tisztelőihez szegödék. En
nek müvei olvastára nagy változáson mentek ke
resztül az ifjú költő nézetei. A „Keresztyénség 
szelleme“, e könyv, mely a katholikus hit költöi- 
ségét bebizonyítá, épen alkalmas eszköz vala, 
hogy a költőkben hajlamot ébreszszen e hit iránt. 
A minthogy Hugo mind bensőbben kezde ragasz
kodni vallásához, mely annyira megfelelt a dómok 
építészetének s a biblia nagy képeinek, s így 
anyjának voltairei royalismusát a Chateaubriand 
keresztyén royalismusával cserélte föl.

Berry herczeg halála egy ódára lelkesité 
Victort, mely királypárti körökben nagy sikert 
aratott. Maga XVIII. Lajos, bizalmas körben, nem 
egyszer idézte annak egy versszakát, mely igy 
kezdődik: „Oh siess, ősz fejedelem, hajt az idő; 
egy Bourbon“ — stb. Chateaubriand is lelkese
dett szavakkal említé az ódát egy jobboldali kö
vet, Augier előtt, és szerzőjét „felséges gyerek
nek“ mondotta. Augier, Le drapeau blanc (Fehér 
zászló) czímü újságban czikket irt az ódáról, s 
felhozta Chateaubriand szavait. Minden ajk is- 
métlé a tekintélyes szavakat, s az ifjú hireneve 
meg lön alapítva.

Elment Augierhez, megköszönni a czikket, 
de az ünnepelt Chateaubriandhoz nem mert köze
ledni. Az utóbbi csudálkozott rajta, hogy Hugo 
feléje sem megy, s megmondta ezt Augíernek.

HUGO VIC TO R  ÉS C H A T E A U B R I A N D .
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A követ ur Chateaubriand csudáikozását tudatá 
az ifjú költő anyjával, ki most már nem nevette 
ki Atalát, mióta szerzője a fia iránt oly kedvezően 
nyilatkozott, s megparancsolá Victornak, hogy az 
annyira félt látogatást tegye meg. 0  maga is érez
te, hogy tovább nincs mód kikerülni, miután 
Chateaubriand megizente óhajtását, igy szakmá- 
nyul is meg kelle tenni a tisztelkedést.

Másnap esti hét órakor Augier érte ment, s 
vele együtt az ifjú nagy felindulásban lépte át a 
27. sz. alatti ház küszöbét, St. Dominique utczán. 
Egy udvaron haladtak keresztül, melynek a vé
gén nehány lépcső vezetett fölfelé. Augier csen- 
gete; egy fehérkötényes szolga nyitott ajtót, s 
előszobába, onnan egyszerűen bútorzott nagy te
rembe utasítá, hol a székek szürke takaróval va- 
lának bevonva.

Chateaubriandné egy causeuse ben ült és 
meg sem mozdult. Férje a kandallónak vetette 
hátát s fenállva maradt.

— Nagyon örvendek — mondá — hogy 
láthatom, Hugo ur. Olvastam verseit, azt is, me
lyet a Vendée-ról irt, meg a Berry herczeg halá
lára valót. Vannak, kivált az utóbbiban, oly dol
gok, melyeket egy mai költő sem birt volna meg
írni. Korom és tapasztalásom feljogosít az őszin
teségre, e szerint azt is megmondom önnek be
csülettel, hogy vannak benne helyek, a mik ke- 
vésbbé tetszenek nekem ; de a mi aztán ódáiban 
szép, az nagyon szép.

Chateaubriand nem kimélte a magasztalást, 
de a tartásban, hangban és e mintegy rangosztó 
modorban volt valami egészen fejedelmi, úgyhogy 
Victor inkább lealázvu miut emelve érzé magát. 
Nehány tördelt szót monda feleletül, és távozott 
volna örömest.

Épen jókor jött két házibarát, Talaru és 
Herbuville marquis-k, a figyelmet másra fordítani. 
Hugo némileg Összeszedte magát s bátorsága lön 
a hires írót szemügyre venni, kit eddig csupán 
könyveiből ismert vala.

Chateaubriand szeretett egy kissé katonásan 
öltözködni; benne a toll embere nem feledte a 
kard emberét; inggallérját elfedő fekete kraváttal 
peczkelte az állát, s nyakig begombolt fekete ka
bátja egyenesen tartá görbe kis testét. Szép csak 
a feje volt, mely ugyan nem vala arányban a töb
bi testtel, de komoly volt és nemes. Orra szilárd, 
parancsoló szabású volt, szemei büszkék, moso
lya megnyerő, de csak mint villám tűnt ez fel 
mindig, és szája visszanyerte azonnal szigorú és 
büszke kifejezését.

Azonban sötét lett, világot hoztak. A gazda 
kifogyott a szóból s Victort a hallgatás most még 
nagyobb zavarba hozá, mint előbb a beszéd. Na
gyon megörült tehát, midőn Augier felállott. Men
tekben Chateaubriand másszori látogatásra is fel
hívta Victort; héttől kilenczig délelőtt mindennap 
otthon találja, mondá.

Victor, a nélkül hogy egyszer is megállna,

haladt keresztül az előszobán s udvaron. Mikor 
az utczára értek, nagyot lélekzett.

— No, remélem, meg van elégedve ? kérdé 
Augier.

— Meg, igen, hogy ismét künn vagyok.
— Hogyan ? kérdé a követ. — Hisz’ Cha

teaubriand ur oly nyájas volt ön irányában. Sokat 
is beszélt vele. Nem ismeri még; _van úgy, mikor 
négy-öt óráig sem szól egyet. Önre nézve való
ságos kivételt tőn, hogy ily hamar szabad látoga
tást enged házában. Ha ezt keveselli, úgy önt na
gyon nehéz kielégítni.

Victor még mind nem volt meggyőződve. A 
„Mártyrok“ szerzője sokkal jobban tetszett neki 
könyveiben mint házánál; és ha anyja nincs, aki 
mindenre rá bírta venni, soha sem megy Chateau- 
briandhoz többször.

Anyja iránti engedelmességből egy reggel 
ismét elindult a St. Dominique utcza felé. Ugyan
az a szolga bocsátá be. Chateaubriand ezúttal sa
ját szobájában fogadá. A teremben találkozott 
Chateaubriandnéval, ki hazulról már elmenöben 
vala, fején keskeny karimájú kalap, mely akkor 
nagyon divatos volt St. Grermain városrészben. 
Victor, ki első látogatásakor a félhomályban jól 
szemre sem vehette az asszonyságot, mostan látta, 
hogy magas, sovány, himlőhelyes arczu asszony. 
Meg sem állt a kis liatal ember kedvéért, de még
is fogadá köszönését egy könnyű s leereszkedő 
fejbillentéssel.

A mint Victor belépe, Chateaubriand asztal
nál ült, egy-ingben, feje bekötve egy selyem ken
dővel, háttal az ajtónak s valami írások közt ke
resgélt. Hirtelen megfordult.

— Ah, jó reggelt, Hugo Victor ur! monda. 
Vártam ; üljön le. Dolgozott e valamit, a mióta 
nem láttam? Igen? Irt sok verset?

Victor azt feleié, hogy ő mindig irkái holmi 
versfélét.

— Jól teszi! Verset! verset Írjon! Az a lel
ke az irodalomnak. Ön magasabb téren mozog, 
mint én. Költő az igazi, a valódi iró. Én is irkál- 
tara verset, és bánom hogy abbahagytam. Verseim 
jobbak voltak mint prózám. Tudja-e, hogy még 
szomorújátékot is írtam ? Várjon csak , hadd ol
vasok belőle. Philorge ! Jőjön elő ! dolgom van 
vele!

Egy vörös hajú, vörös barkóju, vörös képű 
ember lépett be.

Philorge titkára volt Chateaubriandnak s 
egyátalában nem volt sine cura az állapotja. Nem 
számítva a kézirat-másolást, már a levelezés rop
pant idejébe került, mert ha megírta a levelet és 
Chateaubriand aláírta nevét, még egyszer le kel
lett másolnia a gyűjteménybe, melyben a hírne
ves iró, az utókor iránti figyelemből, legkisebb 
ezéduláját is szorgalmasan őrzötte. Ezenfelül Phi- 
lorse ur tiszte vala minden érkező levelet osztá-o #
lyozni és számozni.

A titkár előhozá a kívánt kéziratot és Rejié



szerzője pompázó s kenetteljes modorban felolva
sott belőle egy párbeszédet, meg egy&ar-t „Atha- 
lieu és „Eszther“ karai mintájára, a nélkül, bogy 
meggyőzte volna hallgatóját, hogy versei igazán 
jobbak mint prózája. Victor ugyancsak erőltette 
magát, hogy szépnek találjon mindent, de kivált 
e sort magasztalá a karénekből:

„Dalok által gyakran enyhül a fájdalom“

melybe, mint valami mentő csónakba, erősen meg
kapaszkodott.

Most a szolga, ki beeresztette, roppant me- 
denczét hoza tele vizzel. Chateaubriand leoldá fe
jéről a selyemkendőt, s lehúzta zöld maroquin 
kesztyűit. Victor távozni akart, de nem engedte, 
hanem minden czeremonia nélkül hozzáfogott a 
vétkezéshez, szürke moldon nadi'ágát, flanel ujja
sát, ingét levetette s a kádba lépett, hol az inas 
mosta és dörzsölte. Miután megtörülközék s újra 
felöltözött, neki esett a fogait kefélni, melyek igen 
szépek voltak s egész tok szerszámja volt hozzá- 
jok, mint valami fogorvosnak. A medenczében 
ülés felfrisité s felviditá; sokat s nagy elevenség
gel beszélt, mi közben folyvást a fogait csiszolta, 
és Victort nagyon megnyerte magának.

A censuráról beszélvén, igy nyilatkozott:
— Micsoda kormány ez! Nyomorult tökfejü 

ncp! A gondolat csak erősebb mint ők; nyakon 
akarnák csípni, de bizony magokban tesznek kárt. 
Az ugyan nem volna baj, de az országot döntik 
veszélybe.

Victorra a második látogatás sokkal jobb 
hatást tőn, mint az első. Ódát irt Chateaubriandra: 
J?A génié.“ Eljárt hozzá azután is gyakran, de rit
kán találta oly elevennek, elfogulatlannak, mint 
másod ízben. Többnyire olyan volt, minőnek elő
ször látta: udvarias, de alapjában igen hideg; oly 
jeliemet árult el, melynek merevségét meghajtani, 
büszkeségét korlátozni semmi sem képes; az em
ber sokkal inkább tisztelte, mint vonzódott hoz
zá, s mindig érezte hogy génié előtt áll, nem kö
zönséges ember előtt.

Victor hát egy cseppet sem bánta, midőn 
hallá, hogy Chateaubriand követté van nevezve 
Berlinbe. Elment hozzá, hogy szerencsét kíván
jon az uj hivatalhoz, s elbúcsúzzék tőle.

— Búcsúzni ? kiáltá a követ. Hisz ve
lem jő !

Victor nagyot nézett.
-— Igen, igen — folytatá amaz — kinevez

tettem önt a követséghez magam mellé, a nélkül 
hogy erre engedelmét kértem volna, s most viszem.

Victor teljes szívből megköszönte jóakarat
ját, de azt is elmondá, hogy anyjától nem bir meg
válni.

— Csak az anyja tartja vissza? szólt Cha
teaubriand mosolyogva. — No, szabad tetszését 
kövesse; de sajnálom hogy eltört; mindkettőnkre 
oly szép lett volna.

E perczben Chateaubriandné asszony férje

szobájába lépett. Még eddig szóba sem állt Víc- 
torral soha, s ugylátszott nem is tudja kicsoda. 
Mint elcsudálkozott tehát Victor, midőn az asz- 
szony csak elébe ment s mosolyogva szólt:

— Elfogom, Hugó u r ; segítnie kell egy jó
tékony vállalatomban. Van nekem egy intézetem 
szegény papok számára. Az többe kerül mint a 
mennyivel én birok. Egy csokoládé gyáram is van. 
A gyártmányt egy kissé drágán adom: de pom
pás. Nem venne belőle vagy egy fontot ?

— Nagyságos asszony — felele Victor, kit 
ez urhölgy büszke előkelő modora oly soká bosz- 
szantott, annálfogva mintegy szükségét érezte, 
hogy némileg meglepje — három egész fontot ve
szek.

Chateaubriandné igaz, hogy meg lön lepve, 
elragadva egészen; de Victornak is oda kelle ám 
adni minden pénzét.

Chateaubriandné asszony nemcsak maga volt 
ily adakozó, Chateaubriand szobájában is mindig 
volt a kandalló párkányon nehány kupacz ötfran- 
kos ; majd minden perczben bejött a szolga, hozván 
kolduló leveleket igazi vagy ál emigránsoktól, 
vendéeiektől, Lajoslovágóktól stb. Ilyenkor oda- 
nyult a pénzcsomókhoz, vett belőle, papírba gyön
gyölte s odaadá a szolgának, hogy kézbesítse.

George Sand önéletírásában emlegeti a 
koldushadat, mely hires írókat meg szokott rohan
ni. Ez, ha idejében elejét nem veszi az ember, 
formaszerinti kirablássá válik. Mindenféle nép 
részt vesz ebben : valódi szegények, csalók, sze
rencsétlen rongyosok, selyem csipkés alamizsna 
gyűjtő hölgyek, mely utóbbiak nem mindig moso- 
solyogva kérnek, mint Chateaubriandné. Egy ily 
előkelő s büszke gyűjtő asszonyság oly módon 
rohanta egyszer meg Hugo Victort, hogy kényte
len volt ily választ adni neki :

Voici vos vingt francs, comtesse,
Quoiqu’on puisse, en verite,
Manquer k la cliarité 
Qui manque ä la politesse.

(Itt van húsz frankja, grófné ; bár, valóban, az 
ember megtagadhatná a jótéteményt attól, ki az 
udvariasságot megtagadja.)

Chateaubriand adott mindig, olvasatlan, a 
hogy átalában költségeit tenni szokta. Nem állta 
a pénz. Midőn a száműzött X. Károlyt megláto
gatta Prágában, a volt király kérdést tőn vagyoni 
állapota felől.

— Szegény vagyok, mint a templom egere 
— felelt Chateaubriand — csak úgy éldegélek 
Chateaubriandné asszony többi szegénye közt.

— Ah, ez nem maradhat igy — felelt a ki
rály. Mondja csak Chateaubriand, mennyivel tud 
na gazdag lenni ?

— Ne fáradjon, Sire, mert hiába. Ha most 
reggel négy milliót ad, estig nem lesz belőle 
semmi.

A pénz e nemes lenézésének az volt a rósz
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oldala, hogy a nagy írót egészen hitelezői körme 
közé juttatta. Jó gazdálkodás őrzi meg a férfiú 
független méltóságát. Kik Chateaubriand számá
ra megnyiták az erszényt, ez által jogosítva vél
ték magokat politikájába is ártani, s ha ő a követ
házban nekik nem tetsző beszédet tartott vagy 
czikket irt az újságba, mindjárt a nyakára men
tek és fenyegető szemrehányással illették, s neki, 
a büszkének, tűrnie kellett. Agg korát nyomasz
tó pénzzavarai arra kényszeriték, hogy „sírontúli 1

memoirját“ is előre eladja, mintha a bonczolók- 
tól venne fel pénzt hullájára. Húszezer franc év- 
dijt ígértek a könyvért, holta napjáig. De mint
hogy nem tudott hamar meghalni, s igy a vállalat 
károsnak mutatkozott, lealkudták tizenkét ezerre. 
Elismerte, hogy, fájdalom, igen soká él, s belée- 
gyezett a levonásba.

Hanem elég lesz mutatványul ennyi. Az elő
adás egészben véve egyszerű, olykor elragadó, 
hanem mindig mulattató és tanulságos.

y-

A NIL FORRÁSAI.
Hazai lapjaink olvasóihoz is eljutott már a 

nevezetes hir, melylyel Grant és Speke angol uta
zók meglepték a világot, hogy t. i. a Nil forrása, 
vagy inkább eredete, ö általok fel van födözve.
A londoni földleirási társulatnál erről tett jelenté
sűk töredékes vázlata megjárta körútját az egész 
világ lapirodalmában, s hazánkfia Rónay Jáezint 
ur, magok az utazók felolvasása nyomán, ismer
teié azt egyik magyar lapban. De mind e közlé
sek a figyelmes olvasót két pontban nem elégítet
ték ki, és némi kételyt hagytak fen a valódi Nil 
források felfödözése iránt. Egyik az, hogy a fel
fedezők csupán azt a helyet nevezik a Nil erede
tének, hol a folyam már 900 lábnyi szélességben, 
a Nyanza tó északi végén, kifoly; magát a tavat 
meg nem kerülték. Az olvasó elméjében, termé
szetes, hogy ily kérdés bukkan fel: hátha a Nil 
csak átfoly e tavon, mint például a Rajna a kon- 
stánczi tón, s eredete még tovább délre keresendő.
A másik kétely, mit e vázlatos közlemény el nem 
oszlat, az, hogy miután Speke a Nilt, attól fogva 
hol a tóból kiered, nem követte mindenütt nyo
mon, hanem egy hetven (angol ? földirati ?) mér- 
földnyi kanyarulatát kénytelen volt átmetszeni: 
vajon eléggé be van-e bizonyítva a Nil azonsága a 
Nyanzából kifolyó vízzel. Addig is, mig körülmé- 
nyesb leirás e kételyeket eloszlatná, közöljük egy 
német folyóiratnak e tárgyra vonatkozó rövid fel
világosítását.

„Politikai újságaink — úgymond —- közöl
ték már Speke első jelentésének egyes részleteit, 
s azok által ép annyira megzavarták mint felvilá- 
gosíták a közönséget. Mi megkísértjük e forrás
vidéknek tiszta összképét nyújtani. Az egyenlítő 
környékén keleti Afrika földje egy majdnem négy
ezer lábnyi magas fönsikká emelkedik, melyen 
egyes hegykúpok, az úgynevezett Holdhegyek, 
állnak. A tropikus eső által, mely ott az esztendő 
két harmadán keresztül iszonyú mennyiségben 
szakad, minden lapály, minden mélyedés tóvá 
gyűl meg. Nagy számmal és mindenféle alakban 
találtatnak ezek, és többnyire közlekedésben áll
nak egymással, vagy csak olykori, vagy állandó 
kifolyások utján. E tavak leghatalmasbika már a |

Nyanza tó, melyet Victoriának s Ukereve-nek is 
Innak, melyből a Nil kiszakad. E tavak partjai 
mutatják a nagy erőszakot, melylyel az esőzések 
idején a viz mindenfelől beléjök zúdul. Vizhordta 
fövenyhalmok borítják e partokat, és roppant sok 
széles, mély barázda veszi körül, melyeket az 
alázuhanó viz magának vájt. Ha a nagy esőzések 
után az árvíz elapad, óriási fütenyészetet kelt az 
aequatori forró nap, magasb helyeken pedig nagy 
fák is nőnek. A hegykúpok, melyek lábja a fon- 
sík, tízezer lábnyira emelkednek. Még ennél is 
magasb hegycsoport van keletre, melyhez Speke 
és Grant nem jutottak el, de a mely már elébbi 
időből ismeretes. Ez ama nem messze eső cso
port, melyhez a Kenia és Kilimandzsáró havasok 
tartoznak, s melyeket először Krapf látott, s az
után Decken vizsgált meg. Több folyó, például a 
Livingstone által megutazott Shire, e tavak és fen- 
sík környéböl ered. A Nílus a Nyanza tó kifolyá
sa, mely tó nagyobb mint Bajor- és Szászország 
együttvéve. Tudniillik 1610 négyszög német mér
föld a területe, s a vele kapcsolatban álló Bavingó 
tava is 210 négyszög mérföldnyi nagy. A Nil már 
a kifolyásnál 900 láb szélességű. Elébb északra 
indul, azután nagyot kanyarodik nyűgöt felé, majd 
ismét követi az északi irányt s ahhoz mind végig 
hti marad.

A Nyanza nyugoti partján lakó négerek 
aránylag műveltebbek, s délen a déli, északon az 
északi nyelvtörzséhez tartoznak Afrikának. A ke
leti part négerei, kik közt most Decken utazó tar
tózkodik, vadabb hírben állnak. A nyelv és nép- 
irati viszonyok körül van még mit kutatni elég, 
sőt geographiai tekintetben is marad tenni való. 
Speke és Grant a Nil-kérdést ugyszólva csak 
nagyjában oldották meg, a finomabb vonásokat 
még ezután kell belérajzolni e forrástáj képébe. 
Kivált a Nyanza keleti (és déli) partját kell még 
beutazni, haugyan ezt Decken már eddig meg nem 
tette. A Nílus három fő folyama közül (Kék-Nil, 
Fehér Nil, és Bahr-el-Ghazal) e szerint a két első 
meg van vizsgálva; a harmadikkal épen most 
foglalkozik Heuglin és Steudner.“

y-
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IRODALOM.
Vörösmarty minden munkái. (Rendezte 

és jegyzetekkel kisérte Gyulai Pál. III. V. VI. kö
tet. Pest, 18G3. Kiadja Ráth Mór.) Örömmel ta
pasztaljuk, hogy Ráth ur, Ígéretéhez képest, elég 
gyorsan és pontosan juttatja Vörösmarty munkáit 
az azokat már rég nélkülöző közönség kezébe. 
Óhajtottuk volna ugyan, hogy a kiadás az első 
köteteken kezdődjék, de azt hiszszük elfogadhat - 
hatni a kiadó mentségét, ki a következő tudósít- 
ványt mellékelte a most szétküldött kötetekhez : 
„Midőn a tisztelt előfizetőknek és aláíróknak Vö
rösmarty minden munkái harmadik, ötödik és ha
todik köteteit van szerencsém ezennel elküldeni, 
ezt azon megjegyzéssel teszem, miszerint az első 
két kötet az irodalmi elrendezés nehézségei miatt 
és azért, mert a nagy költőnek Gyulai tollából fo
lyandó életirata több időt igényel és mert a most 
készülő arczkép is az első kötethez lesz mellékel
ve, csak September vagy October hava körül fog 
elküldethetní. Augustus havában szétküldendem 
a negyedik, hetedik és nyolczadik köteteket, és 
ha valami rendkívüli akadály nem fordul elő, mind 
a tizenkét kötet november közepéig az előfizetők 
kezében lesz. Előfizetéseket tizenkét forintjával, 
vagy három négy forintos részletben, még nehány 
hónapig elfogadok, azontúl a költséges kiállítás 
igényelte nagyobb ár okvetlen be fog következni.“ 

A harmadik kötet az epikai költeményeket 
kezdi meg „Zalán futása-“ és „Cserhalom“-mal, az 
ötödik és hatodik a drámaiakat „Salamon király-“ 
„Hábador“ „A bujdosók-“ „Csongor és Tünde-“ 
s „A kincskeresök“-kel. Az ígért jegyzetek csak 
az ötödik kötethez vannak oda mellékelve, a 
többi kettőhöz csak a második szállitmánynyal 
küldetnek el. E jegyzetek, a mint az ötödik kötet
ből látjuk, leginkább variánsokat, könyvészeti ada
tokat s holmi, áz egyes müvekre vonatkozó, érde- 
kesb körülményeket foglalnak magokban. Hogy 
olvasóinknak némi fogalmuk legyen rólok, egyet 
ide iktatunk : Hábador. E drámai költemény első 
kidolgozásának eredeti kézirata megvan Zádor 
Görgy urnái Vörösmarty egyik legrégibb és leg
jobb barátjánál, ki velem azt a legnagyobb szi- 
vességgel közié. Itt a személyek nevei egészen 
mások : Hábador =  Csombita, Csilla =  Szende, 
Kendi =  Kerzi, alább Kerti, Zádorág =  Keve/ sőt 
a történet helye sem Homonna, hanem Zsiváta 
völgye, azonban a költemény folyamában már vál
toztatja a költő a neveket s mind végig csak Há
bador marad Csombitának. A mi magát a tárgyat 
és szerkezetet illeti, az egészen megegyezik a ké
sőbb kiadottal, a kidolgozásban sincsenek nagy 
különbségek. A költő inkább csak nyeseget, rövi
dít néhol s egy-egy döczögős sort vált fel hangza
tosabbal. E kézirat is, mint Vörösmarty majd min
den kézirata, tele van törléssel, felülirással s a

tisztább helyeken néhol egy-egy szeszélyesen raj
zolt férfi, nő, gyermek vagy állat alakja bukkan 
fel, melyet a költő irásközben a nyugperczekben 
vethetett oda mulatságul. — Hábador először Kis
faludy „Aurora“-jában jelent meg (1827) „Ho
monna völgye“ czim alatt, másodszor „ Vörösmar
ty munkái“ közt (Pest 1833 I—III. köt); harmad
szor Bajza és Toldy által kiadott „Minden Mun
káidban. stb. . .

Stuart Mária. (Irta Mignet M. a franczia 
akadémia tagja, fordította Berzeviczy Edmund. 
Pest. 1863. Kiadja Ráth). — Örvendünk, hogy va
lakinek eszébe jut nemcsak gyönge franczia re
gényeket fordítani a magyar közönség épületé
re, hanem egy-egy történelmi jeles müvet is. Mig
net kitűnő franczia iró s a magyar irodalomban 
sem ismeretlen, ezelőtt egy pár évtizeddel jelent 
volt meg tőle a franczia forradalom történelme, 
ha jól emlékszünk, Gaáltól fordítva. Berzeviczy 
választását helyeseljük. Stuart Mária jeles mü. 
Szerzője szépen tud elbeszélni s a jellemzésben 
is kitűnő. Minden hatás vadászat nélkül csopor
tosítja az eseményeket s hosszas fejtegetés helyett 
mintegy szemlélteti, megszólaltatja. Nincsenek 
szerfelett ragyogó tulajdonai, de nincsenek kicsa
pongásai se, melyek az ily tulajdonokkal rendesen 
együtt járnak. Tudós és művész, de egyiket sem 
affectálja, s tudóst és egyszerű olvasót egyaránt 
gyönyörködtet. Pártatlansággal és részvéttel adja 
elő Stuart Mária tragikai sorsát s oly érdekesen 
és tanulságosan, hogy azok is örömest olvashat
ják, kiket nem érdekelnek közelebbről a történel
mi tanulmányok.

Mi a fordítást illeti, nem versenyezhet ugyan 
Mignet kitűnő stílusával, de általában véve gon
dos s igen élvezhető. Mindenesetre sokkal feljebb 
áll szokásos franczia regény-forditmányainknál. 
Hogy nehány gallicismus és germanisinus mega
kad itt-ott, hogy hírlapi stílusunk némely barba- 
rismusait, bár csekély számmal, itt is feltalálhatni, 
nem lehet csodálkozni rajta; ma-holnap az lesz a 
nevetséges, ki meg merészli vetni némely divatos 
kocsintásainkat.

Költemények. (Irta Várady Gusztáv. Sá 
ros-Patak. 1863. A szerző sajátja.) Régebben iro
dalmunkban bizonyos hir, megalapított név kellett 
arra nézve, hogy valaki költeményeit összegyűj
teni és kiadni bátorkodjék. Vörösmarty, Bajza, 
Garay s mások csak nyolcz-tiz év múlva állottak 
elő gyűjteményeikkel. Fiatal, alig egy pár éves 
költő nem is gondolt arra, hogy gyűjteményt ren
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dezzen vagy épen előfizetésre szólítsa fel a közön
séget. Most alig ir némelyik egy pár költeményt 
a divatlapokba, mindjárt gyűjteményt rendez, vagy 
épen egészen ismeretlenül lép ki egy füzet- vagy 
kötettel. Ez utóbbi módot egyébiránt nem roszal- 
juk, egy egészen ismeretlen költőnek egy csoport 
szép költeménynyel meglepni és elragadni a közön
séget, hirtelen megalapítani nevét, oly dolog, melyet 
épen annyira óhajtunk, mint sajnáljuk, hogy a 
nagyon gyakori kísérlet mellett sem akar sike
rülni. Várady e gyüjteménynyel nem alapíthat ma
gának nevet. Nem mondjuk hogy e fiatal költő
ben nincs semmi nemű költői tehetség, de a mi 
volna, az még nincs annyira fejlődve, hogy némi 
egyéniségről lehetne szó. Nehány lyricust látunk 
gyűjteményében reprodukálva, Petőfin kezdve 
egész Zalárig. Festő költeményeiben s apróbb 
szerelmi dalaiban leginkább Tóth Kálmán hatását 
vehetni észre. Petőfi „Felhőidnek meglehetősen di
vatos utánzásától természetesen Várady sem mene
külhetett, s ily nemű költeményei közt olyan is van, 
melynek nincs semmi értelme. Azonban minden 
nemű költeményeinél kevésbbé sikerültek ahumo- 
ristikusok és genreképei, melyek meglehetős diá- 
kos ízűek. Legnagyobb érdeme a szerzőnek, hogy 
jól versel, néha jól kezd, bár roszul végez s itt-ott 
egy-egy kedves versszakot zenget fülünkbe. Jobb 
versei közül itt közlünk kettőt s óhajtjuk, hogy a 
még nagyon fiatal szerző mihamarabb feledtesse 
el ezeket is sikerültebbekkel:

Z E N E  A L A T T .

Húzzad czigány, ne kimúld a húrokat;
Húzd nűg a húr fájdalmában megszakad ! 
Magyar e dal, magyar ember hallgatja,
Ilyen dale'rt a ki magyar 
A lelket is od’adja.

Húzzad húzzad ! sírjon az a hegedű,
Majd kaczagjon, mint borúra a derű ;
Húzzad, húzzad, szomorúan majd vígan !
Úgy magyar dal a magyar dal 
Szomorúra ha víg van.

R A B M A D Á R H O Z .

Dalra dalra kis madárka !
Mert vagy egyre csüggeteg ?
Iste n adta néked a dalt,
Senki sem tilthatja meg.

Zengj miként egykor szabadban,
M int szivedben irva van !
Zengj örömmel, lelkesedve,
Most merengőn, majd vigan.

Énekeld meg a ligetnek 
Csendben lévő rejtekét,
Virányát a völgynek, a mely 
Illatát leheli! szét.

Üdvözöld örömdalokkal 
A hajnalt, kelő napot;
Bíbor vánkosán köszöntsd a 
Szúnyadó alkonyatot.

Énekeld a szabadságot,
Melyben éltél boldogan, 
Siratgassad a rabságot,
A hol szárnyad kötve van.

Zengedezz reményt, szerelmet ; 
Zengd jövődet, m últadat;
Zengj mindent, csak azt ne, mire 
Mint rabot tanítanak.

AI. P.-nek s mellékesen másnak is. —
„A niflungok vagy giukungok“ czimü czikk ne
kem ajánlását, — bár az érdekes rege előttem 
nem volt ismeretlen — köszönöm. A végsorokban 
foglalt kérdésre azt felelem, hogy magam is úgy 
hiszem valószínűbbnek s természetesnek. De nem 
értem tisztán, — azonban sejtem — hogy e kér
dés egy kis szelíd vád akart lenni a Budapesti 
Szemlében a Nibelungénekröl közlött tanulmá
nyom némely, a világnézletre vonatkozó állításai 
ellen.*) Ha igy, kissé világosabban kérném a vá
dat formuláztatni, hogy, ha szükséges, felelhes
sek reá.

Minthogy azonban, épen a Koszorúban, em
lített állításaim már kétszer (14. 22 sz.) voltak 
érintve, szabad legyen itt mellékesen, és csak igen
igen röviden viszont érintenem : mit értek én az 
alatt hogy : „az eposz a világnézlet költészete“— 
s pedig nem csak oly értelemben és azon határig, 
mint a Koszorú 22. számában mondatott, hogy
t. i. „minden nagyobb s jelesebb költői müven 
rajta van az illető század bélyege s megtestesit- 
vék benne a kor világnézletei.“

Lehet, hogy ama tanulmányban, nem sike
rült a Nib.-énekről ennél többet kimutatnom; 
müvem védelmére nem kelek. De szándékom 
több volt. Meggyőződésem most is több. Kima
gyarázom magamat.

Minden költői münemek közül egyedül az 
eposz az, mely nemcsak mellékes vagy háttéri 
staffage gyanánt veszi fel kora (kelti, vagy cse- 
lekvényi kora) világnézleteit, hanem legbensobb 
alkatásába is befonja azt. Mely münemben szere
pelnek lényegesen, sőt szükségkép: az istenek, a 
természeti erők, a felsőbb szellemek, —- szóval a 
mit az eposzban a csodálatosnak nevezünk ? A 
lyrában? felelnünk sem kell reá. Az elbeszélő 
költészet egyéb fajaiban: a balladában, beszély-

*) Nem az ellen, ha valami éllen. Csak annyit 
akart jelölni, hogy Szász K. ama különben kitűnő érte
kezésben, mintha összetévesztené a XIII. század világ
nézetét az V-ik századéval. Szerk,
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ben, regényben ? Még tán kivételesen sem. A drá
mában ? igen, a görög drámában találkozunk az 
eumenidákkal, a sorssal: kar képében ; de kony- 
ny* volna (ha szükséges volna) kimutatni, hogy 
az épen nem drámai elem a görög drámában s 
benne csak is jelvileg van valódi értelme s jogo
sultsága. Ellenben az eposz nemcsak bátran föl
léptetheti a csodálatost, de szükségkép föl kell 
léptetnie, egy vagy más alakban, különben ha 24 
énekre terjedne is, csak költői beszély vagy ver
ses regény volna. Azon kérdésbe itt nem eresz
kedem „mily“ csodálatos legyen az, mi „ma“ az 
eposz korszerűségével megférhessen ; de azt állí
tom, hogy az eposz szereplői nem csak emberek 
s emberi szenvedélyek, — hanem isten, világ, — 
természeti s rajtunk kívül álló szellem-világ is.

Ha ennyinek megengedését, tisztelt ellenfe
leimtől megnyerhetem, tovább mehetek/ azt 
mondom: az ember erkölcsi természetéről is le
hettek s voltak s vannak különböző nézetek és 
felfogások, nemzetek s időkorok szerint, de mi
vel az emberi természet s annak erkölcsi alapjai, 
az erény, kötelesség, bűn, megtorlás stb/nagyjá- 
ban mégis mindig s mindenütt ugyanazonosok, 
valahol s valamig ember van, —- megengedhetjük 
ugyan, hogy egy dal, beszély vagy dráma is ma
gán viselheti kora bélyegét, de tagadnunk kell, 
hogy ha egyszer s egyhelyt igaz volt, belső való
diságát valaha s valahol elveszíthetné. Ellenben, 
isten, természet, világ s idegen szellemi lények 
felöl nem lévén tudásaink s határozott ismeretünk, 
csak nézleteink, melyek időkor s nemzetek szerint 
nemcsak módosúlnak, hanem gyökeresen átvál
toznak s ellenkezőkkel cseréltetnek fel: azon köl
temények, melyekbe e csupán nézleti tárgyak lé
nyegesen, cselekvőleg és alkatilag vannak be
hozva, — ezen nézletekkel együtt kell hogy áll
janak és essenek.*) Ily költemény pedig csak az 
eposz. S mivel ama nézletek öszvegét világnéz
etnek nevezzük : ily értelemben mondhatjuk, 
hogy az eposz a világnézlet költészete.

Most elölegesen bővebb magyarázatba, pél
dákkal való világosításokba stb. bocsátkozni nem 
tartom szükségesnek. De örülni fognék, ha ez 
előttem igen érdekesnek látszó kérdés, akár egyik, 
akár másik oldalról tisztába hozatnék.

SZÁSZ KÁROLY.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
Színházi dolgokról. II. Tehát kérvény 

készült, mely több iró és művész nevében a jelen

*) Csillag alatt óvakozom azon magyarázat ellen 
mintha a változó világnézettel, pl. az Ilias elvesztené 
becsét s költői jogosultságát. Csak világnézlete valósá
gát s hitelét veszti el. E tekintetben, azt hiszem, elég 
világosan fejeztem ki magamat szemlei czikkemben (A 
XVI. kötet 236. 237 s 25111.) Sz. K.

igazgató elmozdítását, uj rendszer behozatalát 
sürgeti, s mely a legfelsőbb helyre fog beadatni. 
Reviczky a múlt félévi „M. Sajtó“ már idéztük 
számában megismertette e kérvényt s felhívta az 
Írókat, művészeket és szinészeket (e megkülön
böztetés szerint a színészek nem tartoznak a mű
vészek kategóriájába) a kérvény aláírására. So
kan csodálkoztak, hogy Reviczky állott a kérvé
nyező írók és művészek élére, ki sem művész, 
sem drámairó, sem zene- vagy dráma-kritikus és 
soha a szinház ügyeivel nem foglalkozott. Ennem 
csodálkoztam. Reviczky sok mindent megkisért 
az irodalomban, sok mindenhez hozzá szól, utol
jára valamelyiket csak eltalálja. Aztán tekintetbe 
kell vennünk azt a körülményt is, hogy a múlt 
évben, midőn Reviczky az „Űj nemzedék“ élére 
állott, „A csoportosulás mint eszme“ jelszót irta 
ez uj irodalmi párt zászlójára; az Uj Nemzedék 
ugyan megbukott, de a jelszó mind tartotta ma
gát s ime uj csoportosulás állott elő, s bár az esz
mék itt is meglehetősen hiányzanak, de Revicz- 
kynek nem lehetett hiányozni.

Azonban halljuk mit akarnak ö és társai : 
„ők — úgymond Reviczky m. sajtói czikkében — 
azon hitben vannak, hogyha a n, szinház igazgatása 
a jelen állapotban hagyatik, a magas évi segély
pénz nem fogja azon eredményt előidézni, melyre 
oly vágyva vágyik a szinház ügye iránt érdeklett 
irodalom, művészvilág és országos közönség. 
Több éve múlt, hogy a hazafiui lelkesedés által 
alapított drága közintézet eredeti czéljához, a ma
gyar drámairodalom művelése- és terjesztéséhez, 
oly viszonyban áll, mi, ha nem hanyatlás, minden 
esetre erőpazarló vesztegelés. Az iránytévesztés, 
a visszaélések szaporasága, a szinház belső érde
keinek szembe szökő ignoralása: a jelen igazga
tóság vagy talán jobban mondva igazgató alatt 
kezd a tetőpont felé haladni. Felemlítik továb
bá a sérelmeket általánosságban. A szinház tag
jainak megválasztásában és eleresztésében sem
mi tapintat és lelkiismeretesség; a pénztár hasz- 
navehetlen tagok 'összehalmozása által terhel
ve ; az eredeti szinmüirodalomra kevés gond 
fordítva; az aesthetikai szempontok elhanyagol
va ; az igazgatásba oda nem illő befolyások ha- 
rapózva, s az egész közvetlen ügykezelésben ava- 
tatlanság, érzék- és szakképesség hiányának jelei.“ 
Mint a pesti irodalom és művészvilág tagjai, or- 
vosoltatni kívánják e bajokat, óhajtják, hogy a 
jelen igazgatás alatt elharapózott visszaélések 
megszüntetése végett hallgattassék meg az 1861- 
ki országgyűlés által kinevezett szinházügyi bi
zottmány véleménye, vagy szereztessék arról a 
maga rendes utján tudomás, engedtessék meg, 
hogy változott igazgatási rendszer és más igaz
gató mellett a magas évi segélypénz áldást hozó 
adománynyá váljék a nemzeti színházra nézve.

Reviczky polémiával kiséri ez ismertetést, 
tiltakozik a kaján föltevések ellen, megrójja az 
alkalmazkodó melléktekinteteket, megtámadja a
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töprengő pessimust, ürügyül bitorlott politikai ki
fogásokat, nagyképeskedést, semlegességet. E vá
dak egy jó része leginkább a „Pesti Napló“ és 
„Koszorúra“ vonatkozhatik, melyek épen nem 
barátjai az egész zajos kérvényezésnek. Mit mond 
a „Pesti Napló“ egyik dolgozó társa e vádjára az 
az ö dolga, a Koszorú nem elegyedik czáiolatába 
s a kérvénynek úgy nevezett politikai oldalát egé
szen mellőzi. De annyit mégis megkérd: vajon 
hiszik-e komolyan a kérvényezők az országgyű
lés által kinevezett bizottmány összehívását, ho
lott az akkor sem hivatott össze, midőn a subven- 
tio kérdéséről folyt a tanácskozás? Továbbá, mit 
értenek ez alatt „vagy a maga rendes utján“, mi 
alatt sok mindent lehet érteni ? És végre ha csak
ugyan eszméjök van a kérvényezőknek a színház 
reformjára nézve, súlyos vádjaik az igazgató ellen 
s nem elég nekik a hirlapok tere, vajon nem volt-e 
alkalmuk a múlt télen épen a subventio ügyében 
összehívott tanácskozmány elébe terjeszteni mind
azt, mi szivükön fekszik ? Husz-harmincz soros 
kérvény helyett egész részletes memorandumot 
dolgozhattak volna kapcsolatban a subventio kér
désével, e mellett előadhatták volna vádjaikat a 
színházigazgató ellen, minden zaj, ostentatio nél
kül, mi a színház érdekeinek is inkább használ 
vala. Miért jut eszökbe csak most a színház re
formja, miért lépnek föl csak most Radnótfáy ér
ién? E kérdések sokat levonnak ama pietasból 
és „kötelességhíi“ éberségből , melyet Reviczky 
emleget s némi szenvedélyes torsalkodást is gya- 
nittatnak. Egyébiránt a kérvényezőknek az or
szággyűlési bizottmánynyal való paradirozása fo
galom-zavar. Az 1861-ki országgyűlés kinevezett 
egy bizottmányt, hogy megvizsgálja a színház hi
ányait, tegyen jelentést* rólok s készítsen ja^ as- 
latot arra nézve, hogy mikép lehetne a nemzeti 
színházat neve méltóságához illő állapotba he
lyezni mind anyagi, mind szellemi tekintetben. 
A bizottmány eljárt kiküldetésében, beadta jelen
tését, javaslatát s ezzel megszűnt bizottmány len
ni. Jelenleg semmi nemű országgyűlési színházi 
bizottmány nincs sem jogilag, sem tényleg. Hogy 
a kormány a subventio kérdésében e bizottmány 
néhány tagjait is meghívta, csak azt mutatja, hogy 
ö is bizalmat helyezett azok némelyikébe, kiket 
az országgyűlés ez ügyben kiküldött volt, de a meg
hívott tagok természetesen csak mint szakavatott 
egyének jelentek meg s nem mint az ország kép
viselői. Ez egyének összehívása s megjelenése 
sem alkotmányos, sem alkotmánytalan eljárás, 
csak épen tapintatos, mi mindenesetre viszonyaink 
közt méltánylatot érdemel, de kár reá holmi al
kotmányi dogmákat építeni.

A mint a múlt számban előadtam, teljesség
gel nem vagyok barátja annak, hogy szinkriti- 
kánk nagyobb részt mellőzi a művészeti oldalt 
s igazgatási és gazdasági kérdésekkel foglalkozik. 
Hogy ez nem a színkritika köre, könnyen meg
foghatni, de egyszersmind nem állítám, hogy

egy államszinház reformja vagy újonnan rendezé
se ne foglalkoztassa a Űrlapokat s hogy az igaz
gatásnak netalán nagy visszaélései, hibái, kivált a 
pénzügyet illetőleg, a körülmények szerint mint
egy kivételesen, discretióval, hiteles adatok nyo
mán napfényre ne hozassanak, mint bármely köz
intézeté. Azonban épen az a baj, hogy Űrlapja
ink mindennap emlegetik a reformot, minden
nap megtámadják az igazgatót, de soha sem fog
lalkoznak komolyan az ügygyei. Irt-e a kérvénye
ző irók közül valamelyik tüzetes czikket a szín
ház reformjáról, a kilátásba helyezett subven
tio val kapcsolatban ? Adott-e tervet a szinház újon
nan rendezésére, s épen Reviczky, ki annyi min
denhez szól, annyi vasutat épit, épittetett-e csak 
egy légváracskát is nemzeti színházunk jövőjének ? 
Az igazgató eljárása vétetett-e tüzetes bírálat alá, 
hiteles adatok nyomán, mintegy számokkal kimu
tatva ? Hallottunk elég zajt, gúnyt, olvastunk oly 
czikket is, mely a szabad jegyek elvételét egyik 
fő sérelemként tárgyalta, de olyat egyet sem, mely 
a dolgot derekasan felfejteni igyekszik, s igazol
ni képes e súlyos vádakat: „lelkiismeretlenség, 
az igazgatásba oda nem illő befolyások elharapó- 
zása, a pénztár megterheltetése, a szinház érde
keinek szembeszökő ignorálása“ stb. Még a poli
tikai életben is a kérvényeket tüzetes tárgyalások 
szokták megelőzni a Űrlapokban. Ha már divat
ba hoztuk a kérvényt a szinházigazgatás ügyében, 
vajon a szinház reformja s az igazgató csúfos el
mozdítása nem érdemelnek-e meg egy kis beha
tóbb analysist ? S miért csak az igazgató letételét 
kérni, miért nem vádolni a szinházi választmányt 
is, mely a legfőbb dolgok elintézésébe szintén be- 
foly, az igazgatóval együtt felelős, s mely elég lel
kiismeretlen eltűrni színházunknak a végelpusz- 
tulás Örvényébe hanyatlását?

Még tovább fűzhetni e kérdéseket. Ha a 
kérvényezők a hírlapokban nem fejtegették tüze
tesen sem a szinház reformját, sem a jelen igaz
gatás hiányait, visszaéléseit, miért nem csatoltak 
kérvényükhöz egy emlékiratot, mely mind a két 
kérdést kimeritöleg tárgyalja? A kérvényező irók 
és művészek nem mint a nagy közönség tagjai lép
tek fel, hanem mint szakértő emberek, az irodalom 
és művészet érdekében. így egy kimerítő emlék
irat készítése kétszeres kötelességök lett volna. 
Reviczky ugyan indítványozza, hogy ha majd 
többen lesznek, gyűljenek össze, „s bízzanak 
meg keblökböl szakismeret és tükörtiszta gondol
kodásmód tekintetében kiváló pár egyént a szin
ház ügyének tárgyalásába ereszkedő emlékirat 
szerkesztésével, mert ebből ki fog tűnni felszóla
lásunk indoka.“ Nem tudom, megtalálták-e a kér
vényezők „e szakismerő és tükörtiszta gondolko
dású“ egyéneket, kik megírják azt, mit ők tu
lajdonkép nem tudnak eléggé tisztán ? Sok min
dent olvashatni lapjainkban a kérvényezők meg
bízottjairól, a kérvény felviteléről, de hogy vala
mi emlékiratot is szerkesztettek volna, arról hall



gat az irás, íme egy újabb ok, hogy elhamarko
dott, könnyelmű lépésnek tartsuk e kérvényt, még 
akkor is, ha különben helyeselnök.

De még más oldalról is fontos ellenvetésre 
találhatni. A kérvény legfőbb czélja, a mint Re
viczky előadja, Radnótfáy elmozdítása. Jól van, 
de van-e a kérvényezőknek igazgató jelöltjük ? 
Ha egy kérdést annyira személyhez kötünk, egy 
más személyt kell vele szembeállítanunk. A kér
vény hallgat a kérvényezők igazgató jelöltjéről. 
Megengedem, hogy ez nem hiba, noha akkor nem 
kellett volna oly élesen személy ellen intézni a 
kérvén)!. De miért nem emlegetik a kérvényzők 
főbbjei a rendelkezésekre álló lapokban igaz
gató jelöltjüket? Vagy ezt nem szükség tud
nunk ? Lehet, hogy Radnótfáy tévedett, hibái 
vannak, de vajon jobb jő-e helyébe? Ha már az 
igazgatókat teszszük-veszszük, nem jó volna-e a 
hírlapoknak hozzá szólani, hogy az a leendő igaz
gató mennyiben alkalmas egyén, be fogja-e tölteni 
helyét? Vagy a kérvényzők czélja csak a Radnót
fáy megbuktatása, aztán nem bánják bár ki lesz, 
a többit egészen azokra bízzák, kik Radnótfáyt 
jó igazgatónak nézték s eltűrték, hogy szerintök 
tönkre tegye a színházat? Ez a kérvény szem
pontjából sem helyes logika.

A kérvényzők neveinek oly mély titokba 
burkolása sem igen szól a kérvény mellett. Az 
ily kérvényekről való tudósításokban divat, épen 
az ügy érdekében, nemcsak az aláírók nagy szá
mát emlegetni, hanem a nevezetesb aláírókat is. 
A kérvényt pártoló lapok alig emlegetnek egy 
pár kérvényzőt, de annál többször olvassuk itt-ott, 
a „magyar irodalom és művészet képviselői“, „a 
magyar irók és művészek nagy része“, „hatvan 
journalista, iró és művész irta alá már a kérvényt.“ 
De kik azok a művészek, journalisták és irók? A 
színészek nem. Midőn Reviczky fennebbi czikké- 
ben aláírásra szólította fel őket, nyilatkozatot ad
tak ki, melyben visszautasították a felszólítást, 
szükségtelennek nevezték a kérvényt s a meny
nyiben az igazgató működéséről már döntő Ítéletet 
akar hozni, méltánytalannak, időelöttinek is, egy
szersmind indokolni is igyekezték nyilatkozatukat, 
mindenesetre több okkal, mint a kérvényzők kérvé- 
nyöket. A politikai lapok szerkesztői sem vettek 
résztakérvényezésben; közülök csak Lonkayt hall
juk emlegettetni. Eötvös, Csengery, Jókai, Arany 
szintén nem írták alá a kérvényt. A zene- és drá
ma-kritikusok közül csak Ábrányi és Zilahy léptek 
föl. De legyenek bár kik az aláírók, több okból til
takoznom kell némely pesti és bécsi lap azon állítá
sa ellen, hogy a kérvény az összes magyar irodalom 
és journalistika véleménye. Ha az összes magyar 
irodalom és journalistika helyesnek látta volna 
bele elegyedni a dologba, talán csak szabatosab
ban tudott volna fogalmazni husz-harmincz sort, 
mint a kérvényezők.

Én nem olvastam a kérvény eredetijét, de 
nines okom feltenni Rsviczkyröl, hogy azt hüte- j

lenül igyekezett volna ismertetni. S mily két nagy 
hiba ötlik fel benne, mindjárt az első tekintetre. 
Egy helyt ez áll: „Több éve múlt, hogy a haza
fiul lelkesedés által alapított drága közintézet 
eredeti czéljálioz, a magyar drámairodalom művelé
se- és terjesztéséhez, oly viszonyban áll“ stb. Tehát 
a n. színház eredeti czélja csak a magyar drá
mairodalom művelése és terjesztése. Különbözik-e 
e meghatározás szerint nemzeti színházunk a Tol- 
dy István „Nemzeti színház“ czimü szinmütárá- 
tól, melynek czélja szintén a magyar drámairoda
lom művelése és terjesztése ? Alább ismét ez áll : 
„Az egész közvetlen ügykezelésben avatatlanság, 
érzék- és szakképesség hiányának jelei.“ Az ava
tatlanság hiánya annyi, mint avatottság vagy leg
alább is nem avatatlanság. Ezt akarják-e a kér
vényezők mondani? Aztán miféle szó, mit tesz az 
a érzékképesség.

De, a mint mondani szokás, ne kapaszkod
junk a szavak egérfarkába, hanem küzdjünk meg 
a gondolatok hiénáival, szóljunk a kérvény tar
talmához. Hadd próbáljam meg hát. Nem vagyok 
ugyan erős ember, de talán e hiénák sem oly erő
sek, hogy hamarjában széttépjenek.

GY. P.

V E G Y E S .

— Az akadémia hétfői ülésében — philo- 
sophia, törvény és tört. tudomány — Ráth Károly 
folytatta nagy érdekű felolvásását a török-magyar 
viszonyokról; azután Peregrini Elek, az „angol 
nevelés és tanítás módot“ ismertette, ellentétben 
a német rendszerrel, amannak előnyére. Végül 
Römer Flóris olvasá ifj. Kubinyi Ferencztől „Zó
lyom vármegye régiségeit“ ismertető értekezés
nek egyes szakaszait. Azután a titoknok az ar- 
chaeologiai bizottság részéről terjesztett elő jegy
zőkönyvi pontokat, melyek közül kiemelendők : 
a bizottmány véleménye a felállítandó régiségi 
hivatalos conservatorok iránt, s a tagok^által^czél- 
ba vett archaeologiai utazások.

* Említettük volt, hogy a budavári Boldog- 
asszony temploma megújítására bizottmány ala
kult ; ez most a pest-lipótvárosi basilika felépítését 
előmozdító egylettel egyesülvén „Buda-Pesti temp- 
lomépitési bizottmány“ czimet vön fel. Üléseit 
hol Budán, hol Pesten tartja ; e leginkább pénz 
gyűjtésre összeállított egyesület elnökéül Budán 
Dánielik János ez. püspököt és Augusz bárót, 
Pesten pedig Sujánszky Antal plébánost és Me- 
decz urat választá meg.

* Az erdélyi reformátusok közelebb Dézsen 
tartott közzsinata Gróf Mikó Imréhez köszönő fel
iratot intézett azért, hogy ö exeja Bőd Péter élet

rajzának megírásával egyház-történelmi irodai-
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munkban uj utat nyitván a „Budapesti Szemlében“ 
megjelent mü külön lenyomatát az erdélyi lelké
szeknek egyenkint megküldé.

* Azon petitiót, melyben a magyar irók és 
művészek közül mintegy 60-an a szinházi ügyek 
ideiglenes rendezése körül az 1861. országgyűlés 
által kinevezett szinházügyi bizottmány vélemé
nyének kihallgatása s a szinházi ügyeknek ezen 
vélemény alapján való ideiglenes rendezése iránt 
folyamodnak, mint a „Sürgöny“-ben olvassuk, a 
napokban vitték fel Bécsbe küldöttségkép Revicz
ky Szever és Dobsa Lajos urak.

* Hg. Eszterházy Pál a magyar képzőmű
vészeti társulat pártfogói tisztét elfogadta, s egy
szersmind 2 0  társulati részvényt vett meg.

* Régi dolog ugyan, mert a múlt hét köze
pén történt, de akkor nem lehetvén, most említjük 
meg, hogy a n. színház intendánsa egy „ékes“ le
vélben felszólítá Bulyovszkynét, hogy közölje ve
le feltételeit, melyek mellett hajlandó lenne a 
n. színházhoz szerződni. Bulyovszkyné szintén 
egy „ékes“ levéllel válaszolt, melyben a nagy kri
tikusokról is kegyeskedik megemlékezni s kije
lenté, hogy ha már oly sok bajába került német 
művésznővé lennie, fáradozásánek hasznát is kí
vánja látni s ezúttal csak visszamegy, a honnan 
jött.

* A m. képzőművészeti társulat közelebb 
tartott igazgató választmányi ülésében a választ
mányi tagokon kívül megválasztattak: elnökül 
gróf Andrássy Gyula, alelnökül Almási Pál, tit
kárul Telepi Károly, pénztárnokul Pietsch Gyula, 
ellenőrül Nádossy György, szerkesztőül Maszák 
Hugó és ügyvédül Perlaki Kálmán. Wagner Sán
dortól Izabella királyné, Madarász Győzőtől Bá
thory Erzébet lőnek a juryhez utasítva, elfogadva 
és kiállítva. Több adomány köszönettel vétetett; 
a tehetséges fiatal művészeknek a műcsarnokba 
szabad bemeneti jegyek fognak adatni; műcsar
noki felügyelő gazdául pedig Klimkovics Ferencz 
ur választatott meg.

* Sárossy Gyula említett „Manfredi“ czimü 
drámája nem eredeti, mint a többi lapok után mi 
is irtuk vala, hanem olaszból van fordítva.

* Kubínyi Ágoston és Ferencz testvéreket 
az ostenlandi tudományos társaság tagjaivá válasz
totta.

* Szabó Richard a „Gyermekbarát“ volt 
szerkesztője (vagy a volt „Gy.B.“ szerkesztője) tu
datja előfizetőivel, hogy „Az ifjúság lapja“ czimü 
hetilapra kapván engedélyt, azt nem sokára meg 
fogja indítani s a „Gy. B.“ előfizetőit avval fogja 
kárpótolni.

* Említettük volt a legújabb találmányú ki- 
sértet-csináló gépet s reményünket fejeztük ki 
egyszersmind, hogy a Párisban mulató Molnár 
ur boldogítni fog minket is egygyel. Molnár ur 
legújabb kiáltványában e reményünket igazolá, 
s tudatá a közönséggel, hogy nem sokára látni

fogja a mozgó, beszélő (?) szellemeket, melyeken 
keresztül lehet menni s mégis határozottan meg
maradnak annak, a mik : szellemeknek. Mint hall
juk, Molnár „Az ember tragédiáját“ is színre akar
ja hozni e gépezettel.

* Ernesti bécsi zongoraművész fürdeinket 
látogatja meg hangverseny-adási szándékkal. Ba~ 
laton-Füreden kezdendi meg.

* A városunkban mulató Wagner Richardot 
mindennemű kitüntetés éri. Gr. Coronini,M. ország 
katonai főparancsnoka, ebédre hívta meg, lakása 
előtt két katonai zenekarral játszatta Wagner mü
veit ; a csónakda pedig tiszteletére disz csónaká
zást rendez.

* Hugó Károly „Calderón“ czimü öt felfo- 
násos tragédiát irt német nyelven s már nyomat
ja is.

* Az áldozatkész magyar főurak közül töb
ben színi előadást rendeztek a gräfenbergi szín
házban, a kremsi szegények javára — német nyel
ven. Az előadott darabok : Aus der komischen 
Oper, „Das hohe C“ és „Ein weisser Othello.“ 
Közreműködtek : Zichy , Széchenyi, Esterházy 
grófnők, — Nákó K., Széchenyi, Esterházy gró
fok és Markovics ur.

* Sevillában e hó elején tették le a Murilló 
emlékére emelendő szobor alapkövét.

* Pompéry János már kiszabadult sajtóvét- 
ségi fogságából. A napokban Greguss Ágost fog
ságideje is letelik.

* Halm Frigyes a „Ravennai viador“ írója, 
egy uj szomorujátékot végzettbe. Czime : „Begum 
Sumro.“ Tárgya a legújabb Indiában szereplő an
gol történetből van merítve. A bécsi burgszinház- 
ban aligha elő fogják adni, mert az igazgatóság 
fél, hogy a főkamarási hivatal megtagadja az en
gedélyt. A drezdai udvari szinház azonban már 
elfogadta s készülnek is előadására.

* „Julius Caesar élete“, mint a „Journ. de 
Génévé“ Írja, sajtó alatt van, és abból 100 pél
dányban már lenyomat is készült, hogy a szük
séges javítások és változtatások eszközöltethes
senek. Hogy azonban a legszigorúbb titok meg
tartassák, a munkának nyomtatására oly nyomda
munkások választattak, kik azon intézetben több 
évig foglalkoztak; és ezeknek értésére adták, 
hogy a legkisebb indiscretio következtében is al
kalmazásukat el fognák veszteni. Minden negyed- 
rétü hasábnak kiszedése után a szedvény három 
lánczczal és három lakattal szokott lezáratni, a 
melyek kulcsait maga Petitin, a nyomda igazgató
ja őrizi. Minden ív, kinyomatása után, a császár
hoz vitetik, s tőle átveszik azután a dolgozótársak, 
kik a javítást, vagy szükségeseiében a császárral 
egyetértésben a változtatásokat eszközük.

* Girokúti P. Ferencz 1864-re „Remény“ 
czimü nagy naptárt ad k i; előfizetési ára 1  frt; 
színezett nagy diszképpel 1  frt 40 kr. Különben 
e kép, természetesen, maga 2  forintot ér meg.
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UJ KÖNYVEK. *)
A MAGYAR NEMZET CLASSICUS ÍRÓI. III. folyam.

8—10. kötet. Bajza összegyűjtött munkái. 2. böv. 
kiadás. Toldi/ Perencz által. 5. 6. kötet. — Virág Be
nedek poétái munkái. 3. teljesb kiadás Toldy Ferencz 
által. Pest (Heckenast). 8r. 215, 256 és XVI. és 
2391. ..

Má-GYARORSZAG OKNYOMOZOTT TÖRTÉNETE. 
A legjelesb bel- és külföldi történészek nyomán 
elö'adja Boskó Lajos. Pest (Noszéda Gy.) N8r. 1—75
1. Ára a teljes műnek 3 frt 50 kr.

EMLÉKKÖNYV. Kiadja a sárospataki főiskola ifjúság
önképzőtársulata. Sárospatak (Nyom. Forster R.) 
N8r. XIV. és 240 1. Á ra,2 frt.

EGY NYOMORULT TÖRTÉNETE. Irta Berczelly Jenő.
2, rész egy kötetben. Pest (Lauffer V.) 12r. 326 1. 
Ara 1 frt 20 kr.„

A HÁROM TESTŐR. (Les trois mousquetaires). Re
gény. Id. Dumas Sándortól. Francziából fordította 
Hang Ferencz. 4. 5. kötet. Pest (Lauffer). 8r. 170 és 
171 1., ,

ELBESZÉLÉSEK. Irta Kazár Emil. (Emil). 2 kötet. 
Pest (Lauffer és Stolp). 12r. 186 és 203 1. Ára 1 frt 
80 kr.

A MAGYAR NEMZET SZAPORÁTLANSÁGÁNAK 
OKAI. Irta Ocsváry Ede orvos é3 szülész. 8r. 98 1. 
Ára 1 frt. (Jä^er, Úngvár).

MAGYAR VÁLTÓ- ÉS KERESKEDELMI TÖRVÉNY. 
Kézirat helyett a joghallgatók számára kiadta ^n- 
talfi János hites ügyvéd és jogtanár. 8r. 108 1. Ára 
1 ft. (Sáros-Patak, a főiskola betűivel).

GYŐRI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI FÜZETEK. 
Simor János győri püspök ő méltósága pártolása 
mellett kiadják Ráth Károly és tdr Römer Flór is. 
II. kötet IV. füzet. Győr (Nyom. Sauervein). N8r. 
XXI és 289—384 1. Ára 1 ft.

A KÖZÉPKORI SZOBRÁSZAT MAGYARORSZÁGON. 
A m. tudom. Akadémia XXI. ünnepélyes közülésé
ben jan. XVII. MDCCCLXIII. előadta Ipolyi Arnold. 
(A m. tud. Akadémia évkönyvei X. kötet. XIII. da
rabja.) Pest (Eggenberger). 4r. 80 1. Ára 80 kr. 

EGYHÁZJOGTAN KÉZIKÖNYVE. Különös tekintettel 
a magyar sz. korona tartományaira. Irta Dr. Kőnek 
Sándor. Pest (Heckenast) N8r. XXII és 720 1. 1 kő
rajzzal. Ára 4 ft 50 kr.

KÜLFÖLDIEK.

LA NOUVELLE BABYLONE. Par Eugéne Pelletan. 
Troisiéme édition. Paris (Paquerre). 8r. 388 1. Ára 
4 frank.

LES FILS DE TANTALE. Par A. Rolland. Paris (Lévy).
18r. IV és 3511. Ára 3 frank.

VICTOR HUGO. Raconté par un teinoin de sa vie avec 
oeuvres inédites de V. Hugo. 2 tomes. Bruxelles (La
croix). N8r. 5 tallér.

LA VIE DE JÉSUS par .Ernest Renan, Bruxelles (Schnée). 
N8r. Ára 7 ’/j frank.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

SUNBEAM STORIES. A selection of the tales by the 
author of „A trap to catch a sunbeam.“ Leipzig 
(Tauchnitz). 12 r. 325 1. Ára '/2 tallér. S

YESTERDAY AND T 07DAY. By C. Redding. 3vols 
London (Newby) 8r Ara 31 ‘/2 shill.

DIE COLONIE. Brasilianisches Lebensbild von Fried
rich Gerstäcker. 3 Bände. Leipzig (Costenoble). 8r. 
Ara 4 tallér.

IN SPANIEN. Von H. O. Andersen. Vom Verfasser selbst 
besorgte Ausgabe. Leipzig (Wiedemann). 8r. Ára 
1 tallér.

DER WILDERER. Drama in fünf Aufzügen von Fried
rich Gerstäcker. Leipzig (Costenoble). 16r. Ára 27 
ezüst gar.

AVENTURES D ’IJN PETIT PÁRISIÉN par A. de Bré- 
hat. Paris (Hetzel). 8r. 302 1. Ára 3 frank.

LES TOQUÉS par le marquis de Belloy. Paris (Hetzel). 
8r. 343 1. Ára 2 frank. V '

NYÍLT LEVEL EZÉS.
I. Gy. . . . .  né urhölgynek. Tudtam én, hogy a Koszo* 

rú „divattudósitásai“ a lelkes magyar honleányok 
közt is találnak közönségre, máskép fel sem vettem 
volna a lapba. Nagysád elismerő, biztató levele oly 
kedves — alig álhattam meg, hogy ki ne nyomas
sam — hogy a divattudósítót bizonynyal kétszeres 
munkásságra fogja ösztönözni. Fogadja üdvözlé
semet !

B. Z. urnák. Helyben. A lapot nem rendeletre nem kül
dik, hanem rendelet hiányában nem küldik. T. i. a 
félév elején, nem tudva mennyire kell összehúzni 
magunkat, nem indítottunk meg minden példányt 
egyszerre, a mennyi a múlt félévben volt, de feltet
tük, hogy a kilátások javultávaljme gfogjuk indítani. 
Most már menni fog.

A szarvasi t. casinónak. Múlt félévi első számmal 
aranyért sem szolgálhatunk. 2-ikat küldöttünk.

P—iiy. urnák, itt. Hiszen csak gondolat lett volna ben
ne ! nem bánnók mi a rímet.

Aszódra. Vettük köszönettel. Miiileg jónak is találtuk 
de a. légkör! Annyi panasz van ránk egyetlen sza
badabb lépésért e tekintetben. Meg kell gondolkoz
nunk egy kissé. Vagy tán bevárnók azt a másikat.

Tisztelt munkatársaink, kivált a nem rendesek, legye
nek egy kis várakozással beküldött müveik iránt. 
Az olvasógép nem uj már, sokszor megtagadja a szol
gálatot. Nem őröl éjjel nappal, szünet nélkül. Ab
ból pedig semmi sincs, hogy minden beküldött müvet 
csupán a gyönyörűségért olvasson az ember, még ha 
szerkesztő is. Géppel kell morzsoltatni.

Szerenesy — urnák, Vacz. Lapunk első félévi folyama 
csak az 1, 5, 7, 24 számok híjával lenne kapható.

T A R T A L O M.

A magyar főváros. Pesty F. — Nyugasztaló. Szász 
K. — Flóris diák. Fáy A. — Bár lennék ... G. I. — Hugó 
Victor és Chateaubriand, y. — A Nil forrásai, y. — Iro
dalom. —• M. P.-nek s mellékesen másnak is. Szász K. — 
Nemzeti Színház. Gyulai P. —• Vegyes. — Uj könyvek. 
— Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és k iadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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HETILAP.

MÁSODIK FÉLÉV. AUGUSTUS 2. 1863. 5. SZÁM.

E lő f iz e t é s ;  egészéire  
12 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap | 
szétküldését is kezeli Emieh ! 
Gusztáv kiadó - hivatala : 

Barátok-tere 7. sz.

M e g je le n ik  hetenkint 
vasárnap.

S z e r k e s z tő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-uteza sarkán, 11 . sz.

A M A G Y A R  F Ő V Á R O S .

(Vege.)

A mely dolog megváltoztatása nem 
tőlünk függ, azt bőven elég volt csak érin
teni is ; de hála az égnek, nem minden do
logról kell azt mondanunk. Buda-Pest la
kossága ez idő szerint tulnyomólag aristok- 
ratai és kereskedői, — és ez jó, hogy igy  
van. A kereskedelem leszen forrása főváro
sunk gazdagításának, aristokratiánk pedig 
válaszsza tömegesen Buda-Pestet állandó 
lakhelyéül, ékítse azt monumentális épüle
tekkel, és vállalja magára a társadalom át- 
szellemitésének szerepét. Bizton hiszem, 
hogy fővárosunk azzá leend, mivé tenni 
akarjuk. Birmingham száz évvel ezelőtt 
csak jókora falu volt, minő nálunk akár
hány, és azonkívül fekvése egy terméket
len téren legkevésbbé sem mutatott a sors 
különös kegyelésére. Most Birmingham 
Angolhon legelső gyárvárosainak egyike, 
műipara által sokkal hatalmasabb, mintha 
nem Körmöczbánya, hanem California 
aranya volna talpa alatt. A westpháliai 
békekötés korában a Spree melletti Köln 
és Berlin városoknak, melyekből Porosz
hon jelenlegi fővárosa alakult, együttvéve 
sem volt sokkal több 1200 házánál (Pesten 
most 4000 ház van) és még ezek is, keve
set kivéve, fából épültek. A kövezetlen 
utczákon sertések fetrengtek, és az udva- 
ronczok, ha sárban el nem akartak merülni, J  
lábaik alá gamót kötve, voltak kénytelenek 
az udvarnál megjelenni. Már 1657-ben 20

ezer lakosa volt Berlinnek, a nagy válasz
tófejedelem uj utczákat rendezett, nyilvá
nos épületeket emelt, kövezetről, tisztasági 
rendőrségről gondoskodott; II. Frigyes 
Vilmos kormányának vége felé 100,000-re 
emelkedett a lakosság, és ma a félmillio
mos Berlinnek civilizált arczképe mutatja, 
mily gyorsan támadhatnak európai fővá
rosok. Ez szolgáljon feleletül azon kényel
mes véleményre, mintha az idő működé
sét siettetni nem volna módunkban, erély- 
lyel és tiszta belátással.

Hogy a dulongó törökháborúk mennyi
re hátráltatták közművelődésünket, meny
nyire pusztitották a létezett városokat, és 
népteleniték el az országot, szívesen elis
merem, — nem, mert mentségünkre szol
gál, hanem, mert igaz, — valamint az is, 
hogy mig nemzetünk egy hatalmas ellen
séggel, ki Európát rettegteté, kiizködve 
vérzett, a szomszéd nemzetek hátunk mö
gött a cultura ösvényén fejlődhettek; ak
kor soha be nem teljesedett jó Ígéretekkel 
tartván bennünket, ma háládatlanúl mégis 
hátramaradásunkat vetvén szemünkre. De 
ezen majdnem 200 évi foglalás és ritkán 
hosszabb időre megszűnt harczolás nem 
fejti meg egészen városaink hiányát, mert 
különben például Németországnak a 30 évi 
háború következtében e részben ott kelle
ne lenni, hol mi vagyunk. Németország
nak 1618-ban, nem kétlem, 16— 17 millió”

9
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ból álló népessége lehetett, de ez 1649-ig 
majdnem négy millióra olvadott le. Ha Né
metország szorgalma, kitartása és haladása 
az iparban csekélyebb lett volna, mint a 
minő valóban volt, népessége most oly ked
vezőtlen arányban volna területéhez, mint 
nálunk; közvagyonossága ingatag, függő,, 
alantfokú lenne, mint nálunk; városai rit
kák, a cultura missiója elvállalására gyen
gék, inkább csak nagy faluk, mint nálunk.

É tények doctrinája az, hogy az ipar 
emeli a magán és közvagyont, és vele 
együtt az ország népességét, a nemzet sza
porodását.

Közösen elfogadott vélemény, hogy 
Európa legtöbb részeiben a népesség csak 
500 év alatt kétszereződik meg, (némely 
éjszakamerikai gyarmatokban már 20— 25 
év alatt); ha ez a népgyarapodási arány a 
városokban is hasonló volna, Buda-Pest, 
melynek most 180,000 lakosa van, elég ké
sőn válhatnék népességi tekintetben euró
pai fővárossá. Városokban azonban a sza
porodás nagyobb szokott lenni. íg y  Temes
várnak a legrégibb összeirás idejében 
(1770— 74) nem sokkal volt több lakója 
6000-nél, 1820ban kerek számmal 12,000 
ember lakta, tehát már 50 év alatt megkét
szerezte magát a népesség; ezen arány foly
tonos maradt, sőt javult, úgy hogy most 
(1862-ben) a száz esztendő letelésétől még 
távol lévén, Temesvárott 24,OOO lakos van, 
az az: száz esztendő alatt négyszeres szá
mát haladta felül a népesség. Pestnek az 
1770-dik évben kétszer lehetett annyi, 
mint ugyanakkor Temesvárnak, az az: 
12,000 lakója; 1780-ban 13,550 lelket szám
lált; 1830-ban, tehát 50 esztendő múlva, 
65,404 lelket; az az: lakossága majdnem 
ötszörözte magát, mig Temesvár ugyan
annyi idő alatt csak kétszeres számát érte 
el. Pestnek 1851 évi márcziusban 106,379 
lakosa volt.

Lesznek bizonyosan emberbaráti hon
fiaink, kik azon óhajtásomra, hogy városa
ink szaporodjanak, és hogy különösen fő
városunk népességben, fényben más euró
pai fővárosokkal lépést tartson, fel fognak 
sóhajtani, hogy városokban az egészség 
roszabb lábon áll, a halandóság nagyobb;

nagy városokban főleg előmozdítjuk a pro
letariátust is, az állami társaságnak e nagy 
veszélyét.

Mindezen vádak czáfolatára sokat le
hetne írni, de jelen feladatomra elégnek 
hiszem arra hivatkoznom, hogy a cultura 
magasabb fokával az életkor közép tarta
ma hoszabb szokott lenni. A culturával az 
életfentartás nagyobb előnyei, az egészség- 
ügy javulása, a bajok könnyebb orvoslása, 
(szegényebb sorsú emberekre nézve is, kik 
a többséget képezik a városokban) együtt 
szoktak járni. Alig lehet kétségbe vonni, 
hogy a legtöbb várfalak lerombolása, az 
újabb városok tágasabb, szellősebb, tiszta
ságnak megfelelő építési modora, a gyógy- 
tudomány észszerűbb gyakorlata, a vízve
zetékek behozatala, és átalában a rendtar
tás szigorúbb kezelése az életkor hoszabbi- 
tásának nagyon kedvez. Gfenfben a XVI- 
dik század második felében az életkor kö
zéptartama 21 évre 2 hónapra becsültetett, 
a XVII-ik században 25 évre 8 hónapra, 
1701 — 1750-ig 32 évre 7 hónapra, 1751 
— 1800-ig 34 évre, 6 hónapra, 1801 —1813- 
ig 38 évre 6 hónapra. Újabb számítás sze
rint az életkor már 39 évre 4 hónapra ter
jed. Hasonló megjegyzéseket lehetne ten
ni Párisról, Londonról stb.*) A népesség 
az iparossággal gyarapodik. Belgiumban 
1700— 1800-ig négygyei, 1800— 1825-ig 
44-el; 1826— 1846 ig 146-tal négyszeg 
mérföldenkint; Angolhon majdnem hason
ló számarányt mutat, a többi ország mind 
jóval hátrább maradt. Az ipardús Belgium 
e népgyarapodást nem nézi tán tehernek, 
sőt inkább e boldog állam a nép erejét és 
nép tevékenységét mint a nemzeti vagyon 
legbiztosabb tőkéjét becsüli és használja. 
A mi a proletariátust illeti, arról sajátkép 
felesleges szólanom, mert bármit mondjon 
akárki, én Magyarországon proletariátust 
nem tudok felfedezni, nincsenek is arra va
ló városaink. A proletariátus, mely Európa 
más államaiban létezik, a nagyobb váro
soknak nem szülöttje, — a proletárság 
azokban csak azért feltűnőbb és kirívóbb, 
mert a nagy gazdagság mellett a szegény-

*) Magyarországon a középületkor 19 esztendő ; 
az egész monarchiában ez a legrövid bb élettartam.
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ség nagyobbnak látszik és kebelrehatóbb. 
Hogy a szegénység előidézéséhez, fokozá
sához a nagy városok nem csak hoz
zá nem járulnak, sőt hogy az ottani czél- 
szerű intézkedések azt inkább enyhítik, 
mutatja az a körülmény, hogy Berlin la
kosságának 2.8 °/0"a szegény, holott az 
egész porosz államban a szegénység 9 °/0- 
át teszi a lakosságnak.

De mindazon fontosság mellett, me
lyet az iparnak és kereskedésnek, mint 
közvagyonodásunk tényezőinek, tulajdoní- 
ték, üdvös befolyást én nemzetünk jólété
re azoktól csak úgy reményiek, ha iparun
kat, kereskedésünket nemzeti alapra tudjuk 
fektetni. Ez úgy volna elérhető, ha a magyar 
faj szintén élénken részt vesz a forgalom 
küzdelmeiben és vívmányaiban; és ha ma
gunk jelöljük ki kereskedésünk irányát, 
nemzetünk érdekéből merített elvek sze
rint. A hol e feltételek hiányzanak, ne ál
modozzunk, hogy népünk a maga kenye
rét eszi, hogy vagyonát tevékenysége sze
rint emelheti.

Portugalliának aXVI-ik században fé
nyes története vala; afrikai és ázsiai gyar
matai roppant gazdagságok forrásaivá let
tek. Indiában nagy birodalmat alkotott a 
portugall nemzet, mely ez idő alatt az ind 
kereskedést kirekesztőleg kezében tartá. 
Lissabonban a világ minden hajói megfor
dultak, és midőn Brasilia (1500) fölfedezte
tett, a siker ölében oly soká ringatott nem
zet e szerzeménynyel már alig tudott mit 
tenni. De Portugálba, saját hibájából, Spa
nyolország uralma alá került, és azután a 
60 évig t  rtó egyesülés elég volt Portugál
ba anyagi jólétét tönkre tenni. A vallásra 
és nyelvre nézve rokon két nemzet közt 
kimondhatatlan gyűlölet uralgott. Madrid
ból eredő rendeletre valamennyi nyilvá
nos termény készlet Spanyolországba vi
tetett, az állami jószágok eladattak, elzá- 
logosíttattak, súlyos adók rovattak a népre, 
a szárazi és tengeri hatalom egyesíttetett 
a spanyollal, a portugall gyarmatokat a 
spanyolok, védelmezni nem tudván, szán
dékosan elfecsérelték, minden nemzeti in
tézetet eltöröltek, és igy eltiportatván a 
nemzeti élet minden organismusa, a portu-

gallok erkölcse annyira elsatnyult, hogy 
rá nem lehetett ismerni ama dicsőknek utó
daira, kik Almeida és Albuquerque alatt 
fényes lovagtetteket vittek véghez, midőn 
egyszersmind a legregényesebb kereskedé
si történet szereplői levének.

Pest emelkedése nagy részben attól 
fog függni, vajon a Fiúméba és a Pontus- 
hoz vezetendő vasutak érinteni és át fog
ják-e hasítani, mert Pestnek életkérdés az, 
hogy központja legyen az egész keleti keres
kedésnek. Tágulva, népesedve, gazdagodva 
ez elem által, a szellemi erők működése is 
mélyebb nyomokat fog hagyni a város 
physiognomiáján; és ha hatalomra van hi
vatva fővárosunk, csak ezen az utón juthat 
oda, hogy tán egykor elmondhassa, minta 
néhai északi köztársaság polgárai: Ki te- 
hét isten és Nowgorod ellen!

Pestet mindnyájan szépnek, nagysze
rűnek kivánjuk látni, sokan, meglehet, kér
kedésből , legtöbben kétségtelenül azon 
meggyőződésből, hogy nagy, nemzeti szel
lemtől átlehelt főváros a közügyekre is 
üdvös befolyást gyakorol.

Ennek bizonyságát naponkint tapasz
taljuk. Vagy vajon mit jelentene különben, 
hogy szorosan csak Pestet illető, tiszta lo
calis érdekekért, ha a főváros eszményíté
se képezi a háttért, a haza legtávolabb fia 
is buzog? A budai népszínház ügye, az 
alagút czélszerü stilja, a zugligeti vasút, a 
nyaralók szaporodása, a hegyek közti er
dők pusztítása ellen való intézkedések, az 
omló partu és vendégriasztó Margitsziget 
felkarolása, a Dunapartok kitatarozása, az 
állatsereglet, valamely park szervezése, 
egy csinos magánpalota emelkedése, vala
mi bazar megnyitása, sőt, el merem mon
dani, egy pár fa ültetése, egy kioszk, egy 
kút, egy pad felállítása hol még nem volt, 
— ez mind oly esemény, mely az ország 
minden zugában érdeket gerjeszt, azon 
lappangó gondolatnál fogva, hogy a ma
gyar fővárosnak élénk lépésekkel kell meg
közelíteni eszményét.

Magyarország áldásai közé tartozik 
annak hazafias aristokratiája, a mely e rész
ben méltólag halad Angolhon fényes aris
tokratiája ösvényén. Alig van a történet-

9*
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ben példája a századokon át gyakorolt ki
váltságok oly önkéntes feláldozásának a 
haza oltárára, mint ezt 1848-ban megéltük 
a magyar aristokratia részéről; nem társa
sági kitüntetés, czímek stb. forogtak szó
ban, hanem a vagyon tetemes részének 
elengedése. Hála fejében a nemzet ellensé
gei később az áldozat önkénytességét ta
gadták. „Vegyük be a népnek millióit az 
alkotmány sánczaiba“ — hangzott aristok- 
rata részről — „hogy annál több védői 
legyenek.“ A válaszfalak leomlottak, és a 
nemes és népfia közt semmi különbség nem 
volt a politikai jogok élvezetében. E hatá
rozat, reméljük, még megtenni üdvös gyü
mölcsét, ma azonban még azt vagyunk 
kénytelenek vallani, hogy az aristokratia 
azóta is jobb védelmezője volt az alkot
mánynak, nagyobb kegyelettel viseltetett 
történeti múltúnk, szellemi életünk és nem
zetünk jövője iránt. Ha voltak idők, — és 
fájdalom voltak ilyenek, — midőn a haza 
eszméje elhomályosult nemzetünk fényes 
családjainak lelkében, midőn oligarchicus 
vetélkedések, mérték feletti önzés, közszel
lem hiánya a hazát sírja szélére szoriták, 
— e század a boldogabbak közé tartozik, 
és az uj nemzedék behegeszté a régi kor
ból átörökölt sebeket, — a mennyire le
hetséges vala.

Aristokratiánk gyengítése nem a de
mo cratiát alapitaná meg hazánkban, hanem 
a bureaukratiát és absolutismust. A meddig 
tehát az állam más osztályai tevékenység
ben, hazafias áldozatban, szabadságszere- 
tetben, és múltúnk iránti kegyeletben felül 
nem haladják az aristokratiát, semmivel 
nem menthető vétek volna irigyleni tőle 
busásan megérdemlet tekintélyét, melynek 
most örvend.

Gondoljunk vissza a közel lefolyt na
pokra. 1862 november második felében 
csaknem mindennap egymást érték, na- 
gyobbára Pesten, a közgyűlések, választ
mányok és társasági ülések, melyek mind
egyikében valamely fontos egylet alakí
tása, valami üdvös vállalat létrehozása volt 
a czél. Földhitelintézet, alföldi vasút, ma
gyar dunahajózási társaság, Tiszaszabá- 
lyozás, Széchenyi emlék, mátrai bányatár

sulat stb. forogtak a tanácskozás szőnye
gén, és sokszor ugyanazon jóhangzásu ne
vekkel találkozván az ember mindegyik 
gyűlésben, bámulni volt kénytelen azon 
serénységen, melylyel az ügybuzgóság az 
időt elő tudta teremteni. A mely osztály a 
politikai élet megszorítása idejében ily mű
ködést tud a társadalmi téren kifejteni, az 
bebizonyitá, hogy a nehézségek megoldása 
komoly szándéka, az felavatá magát a nem
zet csillagjósává a létünket igazgató égi 
testek mozgalmában, és fennen hirdeti, 
hogy a hazán kívül nem lel boldogságot.

Az aristokratia volt az, mely, szövet
ségben az irodalommal, idegen nyelvű fő
városunkat jó részben megmagyarositá. 
Igaz, hogy a fővárosi közönség érzelme 
ellen soha sem lehetett panasza a hazafi
nak, és, emlékezzünk csak vissza, hogyan 
utasították vissza a német nevű polgárok 
az ágostai közönséges hírlapnak azon fel
tevését, hogy eredetükre, névre nézve né
metek lévén, a nagy Németország polgá
raiként viseljék magukat. Mind a mellett 
nem tagadhatom, hogy az idegen furcsa 
következtetésekre érezheti magát jogosít
va, ha az ország fővárosában, hol a nemzet 
magasabb cultural életét keresi, oly szelle
mi momentumokat talál túlsúlyban, me
lyeket a nemzet nem vallhat saját életében 
gyökeredzőknek.

E czikkem, nem tagadom, sokat idő
zött az élet anyagi feltételeinél, de tán 
eléggé felismerhető benne a szándék, hogy 
ez azért történik, hogy a szellemi javak 
biztosítékaira némi világot derítsek. Sze
gény vagy koldus nemzet nem védelmez
heti szabadságát, és mindig annak lesz rab
szolgája, a ki kenyérrel tartja. A civilisa- 
tio különben oly véghetetlen ruganyossá- 
gu és terjékenységü, hogy ennek szükség
ként szélesebb anyagi alapot kell építeni. 
Óhajtom, hogy a civilisatio legmagasabb 
csúcsai nálunk is tündököljenek, de ha e 
civilisatio nem volna megfelelő anyagi jólét 
eredménye, az ilyen állapotot csak kór
ságnak lehetne nevezni. Egy bizonyos is
kolának azon tana, hogy az anyagi java
kat mint valami salakot meg kell vetni, az 
egyéni elmét is eszelősségre csavará, ha pe-

MAGYftR
TOtMANYOS AKADÉMIA

könyvi!
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dig nagyobb tömegeknél talált liitelt, azon 
átalános stilyedésnek volt előidézője, mely
ben az emberi ész egészséges erőkifejtésre 
tökéletesen képtelen volt.

Miért fordulok azon pillanatban, mi
dőn városaink és kivált fővárosunk emel
kedésének lehetségét fürkészem, hazánk 
főnemességéhez, könnyű kitalálni. Azért 
teszem ezt, mert városokból árad szét a 
magasabb miveltség a vidékre, és óhajtóm, 
hogy e műveltség magyar legyen. Volt 
egykor idő, szomorú és piritó, midőn ma
gas aristokratiánk német és franczia szo
kásokban, társalgásban nevekedve, saját 
nemzete nyelvét nem értette, érteni nem 
akarta, és mindentől, mi magyar, mint pó
riastól, elfordult. De a magyar irodalom, 
— bár maga is árva, maga is századok 
igazságtalansága alatt nyögő, — a magyar 
irodalom, mely, míg a szomszéd németek, 
a „gondolkozók nemzete“ a kancsuka meg- 
éneklésére is lealacsonyiták magukat,*) a 
maga szűz keblén soha sem túrt zsarnok
sági hajlamokat, — felrázta nemzetünk 
ezen igazi zászlósait: azóta oly átalakulás 
ment bennünk véghez, mely nekik is, ne
künk is dicsőségünkre válik. Birtokos, te
hetős nemességünk mind magyar lévén 
nyelvben, szellemben, rajta áll az is, hogy 
városainkat valóságos városokká emelje, 
hogy azokban nemzeti műveltséget terjesz- 
szen. Városaink, ha idegen műveltség fész
kei lesznek, nem lehetnek a civilisatio apos
tolai a magyar nép közt; ellenben, ha a 
magyar nép nem képes városi életet, csínt, 
sőt fényt és művészetet előteremteni, oly 
vádat fog magára idézni, mely méltó társa 
leend amaz ellenünk több ízben sújtott 
gyalázásnak: hogy nemzetünk nem szapo
rító faj.

Valami megható van abban, ha az 
ember ódon physiognomiáju városokban 
jár, hol a nemzet régi foglalatosságának, 
Ízlésének, közéletének, miveltségének be

*) Ez tény éa nem frázis.

szédes tanúi a maguk eredeti valóságában 
veszik körül. Mindig eszembe jut az any- 
nyira lenézett török azon kegyelete, hogy 
a helytől, hova egyszer mecsetet épített, 
soha többé el nem válhatott. Egy ódonsze- 
rü város minden háza, tornya, kapuja, híd- 
ja egy-egy ily mecset, mely még a közem
ber számára is nyitott könyv, mely neki 
elődjeiről szól, komor arczával emlékezteti, 
hogy régi küzdelmek és fáradalmak, régi 
törekvés, munkásság földjén jár, és ez által 
erősebb lánczszemekkel fűzi ugyané szent 
földhöz, és azokhoz, kiknek elődjei e földet 
nevezték szintén hazájuknak. Hol vannak 
nálunk ily városok? Fájdalom, ritkák még 
az egyes épületek is, melyeket régibb szá
zadok körülviharoztak, és ha a pusztítás 
angyala imitt-amott felejtett is egyet, azt a 
mi korunk sietett elseperni, mintha azon 
vette volna észre magát, hogy egy gonosz 
lidércz az általa aranynak vélt ajándékot 
szemétté változtatta. Nem rólunk mondák- 
e, hogy emléke sem maradna ittlétünknek, 
ha egy nagy catastropha elpusztítaná nem
zetünket a föld színéről ?

Conserváljunk és építsünk.
Mindenki, a ki fővárosunk szépítésére, 

fényére, dicsőségére egy-egy lendületet 
adott vagy egy követ hordott, a nemzeti 
culturatörténet háláját érdemelte meg. Ha 
a görög és római nemzet Athénét és Kómát 
istenség gyanánt tiszteié, és templomokkal 
oltárokkal és még ma is bőven található 
emlékpénzekkel dicsőité: Buda-Pest is le
gyen éltető szeretetünk tárgya, mert a ma
gyar nemzet fővárosa az egész nemzet 
anyagi és szellemi haladásának mértéke; 
e város rendeltetése mindenek előtt, bogy 
társadalmunkat nemzeti alapra fektesse, és 
hogy — midőn a haza életkérdései megol
dásukat várják — szavai messzire elhassa
nak, a határig és határon túl, örömest fo
gadtatva mindenha, mint azon érmek, me
lyek nemes ércztartalmáról a világ már 
meggyőződött.

PESTY FRIGYES.

f  sJm £ . \
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S A U L .

Már előttük áll a barlang,
Mint oroszlán, torkát tátja, 
Ajtajánál pálma hajlong 
Hosszú lombját lebocsátva.
r

Es a fejedelmi ajk szól:
Mondd, mi lészen a jövendő ?
Bújj ki, vén eb, rút lyukadból — 
Dijul lesz kincs elegendő !

Bő ruhában, hordva sok szint,
Jő a táltos izzó szénnel,
A parázsra bűvös port hint 
S illatos füst terjed szélylyel.

Majd piros-zöld felleggé lesz,
A fellegben sok, sok árnyék, 
Roppant harczot visznek véghez : 
De a vezér köztük áll még.

Győzhetetlen a Saul kardja! . . .
— Gőggel telve igy kiáltott. —
Ám egyszerre mi zavarja? 
Megismeri önmagát o tt!

Három szép fiának vége,
Oldalánál mind elestek!
Ő is dől a kard hegyébe —
Fut nagy része a seregnek.

Es a felhőkön lebegve 
Fátyoltesttel, átlátszóan,
Sámuel próféta lelke 
Ködös ajkán ilyen szó van :

„Ha király is, porba féreg!“ . . 
Milyen arcza, mily mogorva:
Zilált fürti hófehérek,
Hószakállal egybefolyva . . .

Oh ne lássam, megvakulok! . .
S visszafelé rohanának,
És hátunk mögött lehullott 
Kárpitja az éjszakának.

Lángszekéren jött fel a nap 
S diadalt lát Júda táján :
Saul vitézi megszaladtak —
Teljesült az éji-látvány.

BALOGH ZOLTÁN.

Eltűnt a nap lángszekéren,
Fák közt már is barna árny van, 
Alszik paizs, lándsa mélyen . ..
S igy beszél Saul, táborában :

Föl, fiuk ti, jöszte szolga!
Menjünk a barlang tövéhez,
Hol a táltos majd elmondja 
Mit jövőnkről titkon érez.

Elmondja, mit lát a sorsnak 
Műhelyében összegyúrni . . .
No s ki az, ki tőle borzad,
Mért remegsz úgy gyönge úrfi ?

A fiuk közt legnagyóbbik 
Saul királyhoz igy beszéle:
Jó apám, nézd, zápor omlik — 
Még se mennénk tán az éjbe ? . . .

A középső mondja halkan : 
Táltosoktól, ah, úgy félek . . .  
Inkább halljak ott a harczban 
Mint e szörnyet lássam én meg!

S szól a legkisebb szelíden :
Oh ne kisértsd igy teremtőd!
Bár, atyám, követlek híven :
Jobb nem tudni a jövendőt.

Ejnye a sok gyáva fattya,
Még nekem ti igy feleltek ?
A bátorságot ki adta 
Visszaszólni ? . . .  békó nektek !

Vagy belétek száll e dárda ! * .
Nos, mi mást is jóslanának?
Népek lesznek leigázva —
Rabja lesz mind Saul királynak ! —

Kincset hoznak aranytállal,
A leventék készen vannak, 
Homlokukra gondot árnyal 
Rémes képe a kalandnak.

S mennek a mélységes éjnek, 
Rengett a föld minden lépten,
Itt-ott apró lángok égtek 
A fölvert vadak szemében.
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H A L Á L  P A N N I

Ha az éj és puszta egymás karjába 
dőlnek pihenni, még maga a sir sem csen
desebb.

A juhász legény ott feküdt a karám 
mellett, a pásztortűz régen összehamvadt 
mellette, de a tiszta ég nagy szemű ragyo
gó csillagai között lebegő holdvilág, — mi
vel egészen odasütött reá s körül özönlé su- 
gáraival — teljesen kiválttá tette őt a ka
rám árnyából. — Arczával az ég felé volt 
fordulva, alkalmasint a csillagok és holdvi
lág bámulása közben aludt el, egyik karja 
félkörben nyúlt el oldala mellett, mintha 
szendergése első perczeiben babájára gon
dolt volna; — még fekvő helyzetében is 
feltűnő délczeg termete, és széles karimáju 
kalapján kaczéran nyugvó feje s az arról 
leomló sűrű sima fürtéi, csókra sóvár félig 
nyilt ajkai miatt a holdvilág bátran az ős
regékben boldogított pásztorifjunak Endy- 
mionnak nézhette volna, kihez a szende 
szűz az égről lejárt édelegni. Meglehet, 
hogy az élemedett istenasszony csakugyan 
boldog ifjú korára röppent vissza emlékei
vel, azért csókdosta sugaraival az ő nézde- 
léséből ábrándokat lopogatott fiatal’ arczu- 
latát.

Mint a hogy az ősregékben mély ál
mot hozott fákra, berkekre, a kalandos 
légyott óráiban: úgy most is talán épen 
mákonyi hintett el az alvó ifjú körül, — 
környezete legalább ily megbabonázott lé
get látszott beszivni; — a máskor oly éber 
lompos kuvaszok mély álmaik által egé
szen egyöntetűekké váltak a szeliden pi- 
hegő bárány!iákkal, juhokkal, s még ma
gával a vén vezérürüvel is, a mely szokása 
ellenére e mai éjen egyszer sem rázintá 
meg álmában, a legkisebb neszre jelt adni 
szokó kolompját.

A tikkadt éj és mély álom összeszövet
kezve, egyesült erővel nehezültek le a föld
re, s bennök folyvást mélyebbre látszott 
alászállani minden, mintha a föld a meg-

I. mérhetlen űrben folyvást lejebb-lejebb sü- 
lyedett volna.

Azt szokás mondani, hogy akkor van 
ilyen éj, midőn az ily szint öltött vidéken 
halott jár. -— Éjfél tájon egy hideg szel- 
lőcske jelenik meg s bolyong nyugtalan 
zizegéssel, gyorsan, fuvallatként el-elröp- 
penve, csakpercznyi, mint a lehellet... Az 
az ő lebbenése. Az alvó erre álmában is 
meg szokott rezzenni, — a mint arczán el
suhan, a mint hűvössége megcsapja. Olyan 
az, mintha egy hideg, fagyos sóhajtás lett 
volna.

Az alvó arczát e szellőcskétol gyön
gyös hideg izzadás veri ki, szokatlan zsi- 
bongást, borzongást érez tagjaiban, mintha 
csukott szemeivel valóban látná azt, a mitől 
lelke mint félelmes álomtól remeg.

Ha ébren lett volna — a látomány, 
mely a pusztán mutatá magát, szintoly kü
lönös mint a mily szokatlan, s szintoly döb
bentő mint a mily rejtélyes leendett előtte.

Á lapály közepén vékony, kígyózó 
szalagként húzódó erecske partjaitól fel
felé a partos helynek, hol a karám állt, 
nagy-lomhán vontatott léptekkel, inkább 
úgy mondva delejes csúszással, egy fehér 
alak közeledett. Előbb még egy fehér pont, 
a közelben pedig már egészen egy sugár 
alakká bontakozva ki. — Lépése zajtalan 
mozgása merő, leimért. — Menését az a 
hideg szellő kiséri, a melynek szárnyain a 
kisértetek járnak.

A pásztor, ki a legsötétebb éjeket, 
legzordonabb időket is a pusztán tölti; ki 
szembe néz a legvakmerőbb futó betyárok
kal; ki maga is gyakorta tíz vakmerő ka
landokat; ki százszor lát évenként éji idő
ben bolygó gyanús alakokat, s nem retten 
meg, közönyösen nézi, mert semmi csodát, 
rendkívülit nem lát bennök; ki a bolygó 
tüzet nem méltatja többre, mint egy ke
resztvetésre, s megnyugszik abban, hogy 
ott a pénz tisztítja magát, — a semmitől 
sem rettegő pásztor előtt ez a látomány 
félelmes lett volna.
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Minden rejtélynek van egy kis me 
döbbentő színezete. — E látomány is más 
körülmények közt kedves, édesen meglepő 
leendett; pusztán, távol emberi lakoktól, 
éjnek idején, szokatlanul, váratlanul, rejté
lyesen — megdöbbentő.

Az alak lassudan, nesztelen érkezve, 
mereven megáliott az alvó fejénél. — A 
pásztor remegett álmában, mintha a mi vele 
történik épen álma lett volna.

Az éji járó különös, rejtélyes egy 
lény volt. — Egy sugár karcsú leány, 
válltól le a földig fehér vászon ruhában, 
mintha csak nyoszolyából vagy a sírból 
kelt volna ki. — Félig fedetlen hagyott 
keblét sűrűn leomló fürtéi igyekvének el
takarni, s halvány arczára halántékainál 
sötétes árnyalatot vetettek, szép, tündöklő 
szemei e sötét árny mögül ragyogtak.

Az arcz inkább szomorú, bánatos volt, 
mint zord, — inkább fájdalomtól dúlt, mint 
rideg, halottias.

Leült a pásztor fejéhez, merőn rászeg- 
zett szemeivel bámult arczára, vizsgálgat- 
va, tanulgatva annak legkisebb vonásait, s 
mig keblének néha-néha ösztönszerü hul
lámzása talán tetszését árulta el; — némi 
tartózkodással, félénkséggel vonult magá
ba, megdöbbenve attól a mit érzett.
Majd kételkedett, s nem volt bizonyos a 
felől, hajói látott-e? Megint odahajolt. Az 
örömnek pillanatnyi villanása futott át vo
násain, szeme jobban tündökölt, mosoly
gott egy fájdalmas, kinos mosolylyal, az 
égre nézett fel, nagyot sóhajtott. — E só
hajjal bátorságot, erőt igyekezett keblébe 
szívni. — Hirtelen keblébe nyúlt, egy kis
ded fényes ollót vett onnan ki s reszkető 
kézzel oda illeszté az alvó pásztor fejéhez, 
vigyázva, óvatosan levágott egy fürtöt, s 
midőn ez megvolt, diadalmas, sugárzó 
arczczal tekintett fel, büszkén felemelé a 
hajfürtöt, s nagy elégiütséggel, túlboldo- 
gan suttogá:

— Megvan!..
Azután a lopott kincset keblébe rejté.
— Enyim vagy!.. hatalmamban vagy! 

azt tehetem veled a mit akarok! A bűv- 
szernek csak ez a híjjá volt.. s most eljösz 
a világ végére is utánam, ha én kívánom, i

A pásztor minderről nem tudott sem
mit, — aludt, csak elszorult lélekzete mu
tatta, hogy álmában azt a hideg szellőt 
érzi, mely a lelkekkel jár.

A leány most már egész nyugodtan 
ült ottan; abüvhatalomnál fogva, a melyet 
bírni h itt, hatalmasnak, erősnek, ellenáll- 
hatlannak képzelte magát. — Gondolko
zott, hogy megkezdett varázslatát miként 
folytassa.

Le nem vette az alvó arczárói szemeit. 
Megrázkodott a gondolattól, a melyet lel
ke súgott, hogy tennie kell.

Arczával s csókra illesztett ajkaival 
kétszer, háromszor is odahajolt az alvó 
ajkához, de mindannyiszor megint csak 
félénken visszahúzódott.

Körülnézett, ha senki sem látja-e? A 
hold bámult reá egyedül. Tartózkodva, fél
ve nézte annak is a bámulását. Idő kelle 
reá míg hatását legyőzte. — Ezalatt meg
fontolt mindent, gondolatai, melyek lelkén 
átczikáztak, mind ösztönzők, biztatók vol
tak. Erőt érzett a meggyőződésben, hogy 
a varázslat az ő hatalmában van.

Gyors elszántsággal ölelésre tárta ki 
karjait, reáborult az alvóra, s ajka, mint 
egy lehellet, vagy mint egy lehellettől oda 
fuvott pehely, az alvó arczát érinté. — Ev
vel szintoly hirtelen elkapta fejét, alig birt 
visszatartani egy kiröppenni törekvő sikol
tást, kezével kelle szivét elnyomnia, hogy 
izgultsága csendesüljön.

Az alvó úgy érzé, mintha egy jeges, 
hideg csont érintette volna arczát, megbor
zadt, megrázkodott. A hideg szellő,: mely 
körötte bolygott, verdesé tagjait, félálmá
ban tulipános szűre után nyúlt, magára 
voná, hogy a fázástól óvja testét.

A leány szorongva figyelt reá, — 
látta, hogy a mozdulat nem az ébredés 
mozdulata volt. Bánatos lett, hogy egy 
második ölelésnek kell következnie, melv 
felébreszsze. Ismét felnézett a holdvilágra, 
látta hogy az sietve halad egy tömör fel- 
hőgomoly felé, sietve metszi széleit s vágja 
magát rajta keresztül. Az éj is igy siet, 
egyik perez, egyik óra a másik után.

Az idő vesztés gondolatától megrettent, 
gyorsan, gyorsabban mint először, odaha-
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jolt, megölelte, ajkaival az alvó ajkát kéré
sé fel, befödé, egy perezre elfogá a csókkal 
az alvó lélekzetét.

Az alvó úgy érzé, mintha egy halott 
csókolta volna meg, riadva felült, rettenve 
kapott arra felé, karjai egy emberi testet 
öleltek meg. A leány ijedve sikoltott fel, 
az ébredő ellöké őt kebeléről s döbbenve 
rebegé hozzá :

— Ki vagy?
A véletlennél fogva, — a mint ott ül

ve maradtak egymás mellett, — s húzó
dozva bámultak egymásra, — egyik sem 
tudott felkelni; a pásztort visszatartá adöb- 
benés, a bámulat, a leányt visszatartá az 
ébredés általi meglepetés s hosszú fehér ru
hájának szárnya, melyre a pásztor ült rá 
felébredésében.

A pásztor szive még erősen vert a fel- 
rettenés miatt, az álom és ébrenlét közti 
kétkedés bizonytalanságával szegezé rá a 
káprázatból kidörzsölt szemeit. Nem tudá 
magának megfejteni e jelenést. S mig a 
kisértő női alakja, szép arcza, tündöklő 
szemei inkább megnyugtatólag hatottak, 
addig habozott, nyugtalankodott e szokat
lan esemény különössége fölött. Higye-e, 
hogy ez a halvány, fehér alak élő lény, 
vagy £>edig kisértet, lélek, a ki vele játé
kot űz.

A leány szótlanul ült s lesüté szemeit 
a rászegzett bámulat előtt.

A pásztor a fagyos hideg csókra gon
dolt, s újra szorongással kérdé tőle...

— Ki vagy ?
A leány hallgatott, és a vizsgálódó, 

fürkésző szem elől fürtéit vonta keblére 
védpalástúl.

E mozdulat nem veszett el észrevét
lenül. A bűvös fehér vállra és kebelre von
ta az a figyelmet, s ezeknek láttára a pász- i 
tor maga hitte magának a kérdést meg
fejthetni. — Ú gy hitte, hogy többé nem 
kisértetet lát, hanem egy szép leányt.

A mitől az imént, mint szokatlantól, 
megijedt, most éldelve bámult reá, s a le
ánynak arczát, szemeit kedveseknek talál
ta. Ú gy látta, hogy az egy igen szép le
ány. — Nem kérdte többé: „Ki vagy? —

mit keressz itt?“ A helyett ölelésre nyujtá 
karját feléje.

A leány fel akart szökkenni, a ruha- 
szárny visszatartá. A pásztorlegény ne
vetett s azt mondta neki :

—  Rab vagy galambom!
A leány úgy tett, mint a ki igen szé- 

gyenli magát, arczát mindkét kezével el
takarta.

-— Nem szabadulsz, mig ki nem vál
tod magadat. Azért hát jobb lesz, ha nem 
is készülsz.

A leány nem is készült, maradt ülve 
nyugodtan.

A pásztor levonta arczárói az egyik 
kezet, utána a másikat, szemébe nézett, 
gyönyörködött szép fiirtözetén, tündöklő 
szemem, szép szabású ajkain, melyek hogy 
nem voltak pirosak, — bizonyosan csak az 
éji légtől való fázékonyság okozta.

A leány engedte magát bámulni, csak 
egyet-egyet sóhajtott.

A pásztor igen szép fehér, gömbölyű 
karokat látott, s fehér, domború vállat, me
lyen elveszett szeme-fénye. — Mily szép 
volna e vállra hajtani fejét. Mily boldog
ság volna e karok ölelése.

Ekkor ismét eszébe jutott az a hideg 
csók, de most nem rázkódott meg tőle, ha
nem csak csudálkozott s szinte hihetetlen 
volt előtte, hogy ily szép leánynak oly hi
deg csókja legyen.

— Vajon csakugyan oly hideg-e a 
csókja ?

Hevesen átalölelte derekát, kaczéran 
odahajolt fejével és pajzánon suttogá a 
reszkető leány fülébe:

— Mondd, hogy érzed itt magadat? 
Szeretsz-e itt lenni az én karjaimban?

A leány azt felelte:
— Ha nem szeretnék, nem jöttem 

volna ide.
E feleletről nem lehetett tudni, ha 

kaczérság volt-e, vagy a szendeség együ
gyű őszintesége.

A pásztor azonban nagyon boldognak 
érzé magát e felelet által, azért is vágyott 
e tárgyat tovább folytatni.

— Tehát . . .  te azt mondod lelkem, 
hogy te szeretsz engemet.
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A leány megint elébbi modorában ] 
felelt :

— Nem jártam volna már másként, 
annyi éjen át, a keresésére.

A pásztor gondolkozott, valóban agy 
rémlett előtte, mintha már nehány éjen ke
resztül érezett volna maga körül hideg 
szellőt bolyongani. Most elnevette magát 
rajta s széles jó kedvében magához ölelte 
a leányt, és újra sugdosni kezde fülébe.

— Áldjon meg az isten, rózsám, ha 
szeretsz, ölelj meg avval a liliom karoddal 
s mutasd meg, hogy nem olyan hideg a 
csókod, mint a milyennek álmodtam, ezup- 
pancs egy forrót az ajakamra, hogy ne 
csak a szivem gyűljön meg tőle, hanem 
még a lelkem is megálljon bennem bámul- 
tában.

A leány szemérmesnek mutatta ma
gát s úgy tett, mint a ki azért mosolyog, 
mivel neki is nagyon tetszik e gondolat 
és csupán tetteti, kéreti magát.

S miután a legény várt, ő kezdé meg 
az elébbeni felvett modorával:

— De hát azt mondja m eg: hát ma
ga szeret-e engem ?

A pásztor lelkesült tűzzel kiáltott fe l:
— Szeretlek-e? . . Hát az életemet 

szeretem-e úgy a mint téged megszeret
telek.

— Hiszen nem is ismer! Most lát 
először.

— Semmi. Majd látlak még többször 
is. — Egyszer csak kellett először látnom 
galambom, különben soha nem láttalak 
volna.

— Hát esküdjék meg, hogy — sze
ret, mig csak meg nem hal.

— No! hát hogy ne esküdném!?
—  Es feleségül akar venni.
— Talán csak azért szeretlek.
— És azután, — mindent megtesz 

hogy feleségévé tegyen, semminemű ne
hézséget nem fog tartani akadálynak. — 
Mert lesz ám egy kis baj.

— Bánom is én; bemegyek én érted 
a tűzbe, vízbe is, ha kell.

— No már igy jól van! szólt a leány.
— Hát a csók ? szólt a pásztor s eped- 

ve hajtá felé fejét.

A leány felnézett az égre, sóhajtott; 
e nézés, e sóhaj úgy vette ki együtt ma
gát, mintha fohász lett volna. Ekkor átal- 
ölelte a legény nyakát s megcsókolta.

No ez már nem volt olyan hideg, 
szólt a legény nevetve.

A csók után a leány elfordult, sze
mérmesen lesüté fejét és szemeihez nyúlt.

— Mi az ? talán bizony sírsz ? . .
— Nem! — A hajam csapódott a sze

membe.
— De hát mért zihál úgy kebeled, 

mintha zokogást fojtanál el?
—- Oh nem ! — Az onnan van, mert 

egy kissé fázom.
— Miért nem szóltál? Itt van az én 

szűröm! Betakarlak! Ú gy sem volt még 
abban olyan gyönyörű gyöngyvirág mint 
a milyen te vagy.

A leány félig gyöngéden, félig nehez
telve eltolá magától a felé nyújtott szűrt.

— Köszönöm! Már úgy is megyek, 
mert messze van a lakásom.

— Marasztanálak! De ha épen menni 
akarsz, nem haragítalak avval hogy erő
vel visszatartsalak, — csak azt mondd meg 
angyalom legalább, hogy ... hol keresse
lek, hogy hivnak.

— Panninak hívnak!
— Hát azt nem mondod meg — hol 

keresselek.
— Azt nem mondom m eg! . . felelt a 

leány félig búsan, félig tréfásan.
— Miért nem?
— Mert még meg találna ijedni tőle.
A legény vállat vont.
— Ha elkísérlek, majd megtudom! 

szólott nevetve.
— Ne kisérjen engem, felelt a leány 

-  mert ha elkísér nem lát többé soha
sem.

Ezt oly hangon mondta, hogy a le
gény maga is megdöbbent annak szomo
rúságától.

No, ha épen igy akarja, gondolta azu
tán, ki tudja, mi oka lehet rá.

— Tehát mikor látlak ?
— Holnap.
— És azután mikor ?
— Holnapután.



107

— És hol?
— Ott a hol leszesz!
— De hát azt hogy tudod meg, hogy 

én hol leszek? a nyáj nem mindég egy he
lyen legel.

A leány vállat vont s keserűen mo
solygott.

— Hogy tudom meg ? Hát mit nem 
tudok én meg ?

— Isten áldjon meg hát, Pannikám.
A leány meg úgy felelt neki vissza:
— Emlékez’ meg adott szavadra, 

mert egészen az enyim vagy.
Ezzel a leány, lelkére kötve a legény

nek, hogy még csak utána se nézzen, neki 
indult a merről jött, a pusztaságnak.

A legény megsimítá az oly sok gon
dolattól zúgó fejét s még akkor sem vévé 
észre, hogy egy egész fürt hiányzik róla.

Újra ledőlt hogy majd alszik egy kis
sé, azonban hiába fordult egyik oldalról a 
másikra, nem nyughatott meg egyiken 
sem. Nyugalmát elvitték. — Két gondolat, 
két kérdés bántá minduntalan.

— Vajon hova mehet . . . Merre me
het? s ki lehet az a csodálatos leány.

Ej! hiszen ezt megtudhatja ő, ha akar
ja. Miért ne lopózkodnék utána titokban.

Még nem messze mehet; még beér
heti.

Gyorsan felugrott, oda sietett a karám 
oldalához, a füles ott bóbiskolt szegény, 
hátára pattant, s az már csak akkor ébredt 
fel, midőn a kampó a nyaklegyintést meg
adta, hogy merre menjen.

A pásztor legény gyakorlott szeme az 
éj sötétében is, bár nagy messzeségben, fel
fedezte a fehér alakot s távolról követte 
hűségesen. Az alak Incsem faluja felé bal
lagott.

Épen mikor a falu alá ért, akkor ku- 
korikoltak a kakasok éjfél után. Az alak 
alig haladt előtte egy puska lövésnyire, ő 
leugrott a fülesről s hogy meg ne lássa, 
gondosan, az árok partján ültetett fák ár
nyában, haladt előre.

Most egyszerre meghidegülni érzé 
ereiben a vért, nem azért mivel e régi te
mető mellett haladt el, hanem attól a mit 
látott. — Az Ő galambja, a szép halovány 
Panni, könnyeden szökellt át a temető ár
kán, mintha nem is ugrott volna, csak úgy 
a légben csúszott volna át.

Ú gy tűnt fel előtte, hogy vissza is te
kintett s talán meg is látta őt, észrevette 
hogy tilalma daczára követte. Jancsi meg
ijedt a nagy veszteségen a mi e miatt ér
heti.

Egy pillanatig látszott még s aztán 
eltűnt a temető fái között.

Jancsi lehajolt, leselkedett arrafelé, 
nem látott semmit. — Nézte, hogy talán 
gyalogút visz ott, melyet talán útrövidítés 
végett választott a leány magának. — 
Mind hiába; — ott nem volt gyalogút. —  
Es a leány mégis eltűnt, mintha valamelyik 
sir nyelte volna el.

Jancsi bánatosan, töprenkedve üge
tett vissza a karámhoz.

Mindezt csak a jövő éj fejtheti meg.
(Folytatjuk.) ABONYI LAJOS.

A Z  É J I  Ő R .

Törött zászlónyél kezében,
Melylyel egykor ő volt vészben. 
Szélyelszakadt durva inge, 
Látszik mellén a beforrt seb; 
Kopog az út falábától,
Reá böffen a riadt eb.

Redős arczán sötét ború:
Szeme helyén kihalt odú. 
Halad-halad, kong a harang,
Kong a harang tompán lassan . . . 
Kiált az őr egykedvüleg: 
Aludjatok, csendesség van.
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Tovább ballag s vele árnya, 
Múltban jár már lelke szárnya. 
Hej mikor még a vészmezön! . 
Kong a harang tompán lassan: 
Aludjatok, csendesség van, 
Kiált az ör nagy boszusan.

Ismét elszáll messze, el, el, 
Arcza teli fagyos könynyel.
Hej mikor a csata után ! .. .  
Kong a harang tompán lassan, 
De az ör most alig mondja : 
Aludjatok, csendesség van.

Mélyebb redö lesz homlokán,
Átok, szitok kel ajakán;
Fel, fel újra a csatára!
Üt az óra ép éjfélre,
Nem hallja ö, nem hallja ezt, 
Elkiáltja : csak előre!

Ledől a templom mezején :
Bagoly a torony tetején ;
Alszik az ör . . . lát több csatát, 
Kong az óra tompán lassan,
Az ör helyett szól a bagoly : 
Aludjatok, csendesség van.

TAMÁSI DÉNES.

N É P K Ö L T É S Z E T .

NAGY PÁL JANCSI.

Nagy Pál Jancsi s kis Dudrai 
Elindultak juhot lopni, 
Agyonverték a kis bojtárt, 
Elhajtották fele nyáját.

„Az alföldi hegyes, völgyes, 
Engem a vármegye keres,
Ha keres is, meg nem talál 
Engem az alföldi pusztán!“

Csengelényi puszta szélén,
A nagy Szirtus szőlő végén 
Utánok jött Pestvármegye: 
,Kié, földi, ez a birge ?‘

„Mihaszna mondom hogy kié, 
A szegedi szenátoré.“
Mihelyt ezt a szót kimondta: 
Lábára bilincset csuktak.
„Két kezemet hátra fogta,
Piros orczám felpofozta.“ ..

„Kérem szépen az urakat, 
Engedjék el a bajomat.
Hadd íratok egy levelet: 
Rózsám szabadíts engemet!“

Szeged város szép helyen van, 
A fogház a közepén van,
Alatta terem a csipke, 
Rászállott egy bús gerlicze.
Ne búsulj te bús gerlicze!
Lesz még párod az erdőbe’.

,Nem kell nekem senki párja,
Ha az enyém el van zárva.
Be van zárva a fogházba,
A szegedi rongyos várba.
Ablakodnak vas rostélya,
Nyújtsd ki, babám, karod rajta!
Hadd fogjam meg utoljára,
Bú eltemet nem sokára/

„Soha ezt nem hittem volna :
Gyenge testem tömlöcz rontsa, 
Göndör hajam lerohaszsza,
Piros orczám elhervaszsza !“

GYENGE SÁNDOR.

Oberkernben, Ajk faluban, az történt : 
Pálfi Istvánt mulatságban meglőtték, 
Pálfi Istvánnak golyó van szivébe’, 
Arczra borúit a szoba közepébe.

Pálfi Istvánt viszik az ispotályba, 
Gyenge Sándort a vilachi stokházba, 
Vasat vertek a kezére s lábára,
Magyar bakát a sirbakolására.

Pálfi Istvánt viszik a temetőbe,
Gyenge Sándort az agyitor elébe.
,Vasas lábam szomorúan pengetem,
Jó barátom, jaj de bús az életem !‘

Gyászba borúit a spitáli temető,
Pálfi Istvánt viszik bele legelsőbb,
Az van írva az ö keresztfájára:
Itt nyugszik egy meglőtt frájter sírjába.
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„Gyenge Sándor, annak hívnak engemet, 
Úgy is írják magyarul a nevemet,
Ne sírjon hát édes, kedves jó anyám!
Szép időmnek az utolja eljött mán.

Megíratom azt a feleségemnek :
Gondját viselje a kis gyermekemnek,
Mert nem tudom azt sem hogy mely órában 
Felakasztnak ez idegen országban.

így van, kinek méreg van a szivében, 
így fizetnek a katona életben.
Sirhattok ti, bús anya, kis gyermekek, 
Azt kívánom, légyen isten veletek!“

Esik eső szép csendesen lefelé,
Gyenge Sándort most kisérik befelé,
A sapkáját levágta a szemére,
Sok szép leány sírva mén el előtte.

Klagenfurtban árkolnak egy temetőt,
Gyenge Sándort viszik bele legelsöbb,
Sirhalmára ültessenek violát,
Szeretője ott sirassa ki magát.

Közli:
T. K.

A  KIRŐL H A L L G A T  A KRÓNIKA.
Beszély.

I.

Sok évvel ezelőtt, nem volt Párisban ked
veltebb , és híresebb színésznő, mint Fleurette 
Luisa. Ő volt első dramatistánéja a Téátre fran- 1 

9 ais“-nak és kedvencze a közönségnek.
De volt idő, mikor ez nem igy volt. Fleu- 

rette Luisa nem tetszett mindjárt a nagyon is ki
művelt ízlésű franczia közönségnek ; nem fütyöl
ték ugyan ki, de nem is tapsolták meg.

Első kísérletét Adrienne Lecouvreur-ben 
tévé, de ebben a szó szoros értelmében megbukott.

Egy része a közönségnek menté ugyan a 
lámpalázzal, de a nagyobb része mégis, minden 
elnézés nélkül, kárhoztatta.

Ha ily félénk természetű, miért választott 
mindjárt első föllépéséül ily nagy szerepet, melyet 
már előtte annyi jeles művésznő oly kitünően 
játszott.

Fleurette Luisa le volt verve. Szaktársnöi, 
kik háta mögött igen örültek bukásán , szemébe 
a legnagyobb sajnálatukat fejezték ki fölötte, és 
biztatták, hogy csak ne csüggedjen 5 ha az első 
kísérlet nem sikerült is, hires színésznő lehet még 
belőle; akárhány hírneves ember életrajza bizo
nyítja ezt.

Egy ember volt csak, a ki talán jobban le 
volt verve a kísérlet sikeretlensége miatt, mint 
maga Fleurette; de ezt senki sem vette észre, 
hisz ez csak egy színházi szolga volt.

Arra jó volt, hogy a jelenetek vagy felvo
nások közt a megváltozandó bútorzat, díszítmény, 
vagy jelmezek elrendezésében segítsen; hogy a «

kiosztogatott és reábizott szerepeket az illető szi 
nésznök: vagy színészeknek elvigye; hogy min
denkinek szolgálatára álljon a ki valamit párán 
csolni méltóztatott vele; de hogy észrevegyék, 
arra nem tartották érdemesnek.

Boszús szemekkel, távolról nézte csak, a 
mint kárörvendő szaktársnöi Luisát körülvették, 
hogy mézbe burkolt fulánkos szavaikkal elámit- 
sák; és midőn a kezdő színésznő előtte elhaladt, 
alig méltatva őt arra, hogy szives üdvözletét vi
szonozza, örömmel gondolta magában :

— Majd megmutatom én irigyeidnek, hogy 
diadalmaskodni fogsz iölöttük.

n .

Másodszor Fleurette valami másodrendű kis 
szerepben lépett föl.

Nem ütközött meg rajta, midőn a rendező
ség, számára e kis szerepet, melyben alig tűnhe
tett föl, elküldte: tudta, hogy a bukás után nem 
lehetett a rendezőségnek bizalma tehetségéhez.

Mily nagy volt azonban meglepetése, midőn 
megjelenését a közönség élénk tapssal fogadta.

0  nem tudta, hogy a karzaton a már emlí
tett színházi szolga által tapsonezok vannak bé
relve és a közönség tapsa legnagyobb részt csak 
ezeknek viszhangja.

E részben a közönség olyan mint a gyermek, 
ha látja hogy más tapsol, hát ő is tapsol.

Bátorítás s részvét jelének tekintette ezt a 
színésznő, a mi természetesen nem téveszthette el 
hatását; és szerepét csakugyan oly jó kedvvel s
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oly biztosan játszá, hogy végeztével a közönség 
ismét élénk tapsba tört ki ; de ez most nem a 
karzaton tapsolok viszhangja volt.

— Utoljára még tetszeni is fog ez a megbu
kott színésznő — mondák egymásközt a „Téátre 
frangais“ többi tagjai. — Ne engedjük, hogy fő
szerephez jusson, tőlünk sok függ; mi régi és 
előkelő tagjai vagyunk a szinháznak ; a főszere
pekhez nekünk van jogunk, és ettől ne térjünk el.

A szinházi szolga tanúja volt e jóaltaratu 
nyilatkozatnak; de senkinek sem tűnt föl, külön
ben is, ki gondolt volna arra, hogy egy szinházi 
szolga azalatt, mig a színház előkelő tagjai egy 
tehetség elnyomásán tanácskoznak, már készen 
legyen az ö szándékjokat kijátszó tervvel.

III.

Fleurette még sokáig játszotta a másod-, sőt 
néha a harmadrendű szerepeket is.

Midőn megjelent, többnyire a fogadott tap- 
sonczok üdvözölték; midőn szerepeit eljátszá, a 
kihívásban a nagy közönség előzte meg a fogadott 
tapsonczokat.

Közbe-közbe már koszorúkkal is kezdték 
jutalmazni a kezdő művésznő játékát; sokszor 
egész virágtenger hevert lábainál.

Fleurette el volt ragadtatva. Hálás pillantá
sokat vetett a páholyokba, honnan e virágözönt 
hullani hitte, és képzeletében a legelőkelőbb, leg
szebb uracsokat látta, kik ezen koszorúkat lábai
hoz dobják.

Kinek jutott volna eszébe, hogy e koszorú
kat nem előkelő urak veszik fölösleges pénzük
ből, hanem egy szegény szinházi szolga nélkülöz, 
szenved éhséget, csakhogy fáradsággal megérde
melt szerzeményén koszorúkat vehessen, hogy 
a színésznő lábaihoz dobja.

— Gyere ma velem a „Rózsába;" — szólt 
egy alkalommal a szinházi szolgához laktársa, — 
csináljunk magunknak egy jó napot, gyere.

— Nem megyek, — válaszolt az.
— És miért nem ? Te eddig soha sem ta

gadtad meg magadtól a mulatságot.
— Megváltoztam.
Pedig dehogy változott meg szegény Pierre, 

most is szerette biz ő a víg czimborákat, lelkesítő 
zenét, mámoritó bort, de most nem volt pénze, 
hogy mindezeket élvezhesse, mert koszorúkra 
adta, és pénz nélkül, hiába, nem mulathat az em
ber, még Párisban sem.

— No lássa az ember! — kezdé ismét a 
laktárs ; — most jut eszembe; hiszen te ebédelni 
sem jársz oda, a hol eddig együtt szoktunk volt 
enni. Látod, ilyen az ember, mióta szerelmes va
gyok, csak magamra és szeretőmre gondolok. Ta
lán e részben is megváltoztál; a gyomrod össze- 
huzódott, nemde ?

— Nem a legjobban érzem magamat, — 
válaszolt Pierre — azért nem megyek mindég fo -

gadóba, hogy meg ne kívánjam a jó étkeket, me
lyeket látok ; mert félek, hogy nem tudnék ellen- 
állani, és ha enném, megártana.

IV.

Egykor valami nagyszerű uj darab előadá
sára készültek.

A rendezőség kiosztotta a szerepeket. Pier- 
ret elöhivták, hogy vigye a főszerepet az első 
dramatistánénak, a másodikat Fleurettenek — és 
igy tovább.

Pierre elvitte a főszerepet Fleurettenek, — 
a másodikat egy másik, alsóbb rendű színésznő
nek ; az első dramatistánét kihagyta a számí
tásból.

— On tévedt, — mond Luisa, a szerepet 
Pierrenek visszaadva, —; ez nem nekem szól.

— De igen, kisasszony.
— Nem, ha mondom ; no nézze, ha tud ol

vasni ; ide nem az én nevem van Írva, hanem a 
Lachangeé.

Pierre látszólagos zavarba jö tt; arra nem is 
gondolt nagy buzgóságában, hogy a szerepekre a 
szereplők nevét is föl szokták Írni a zavar kike
rülése végett.

Leleményessége azonban nem sokáig hagyta 
zavarban.

— Igen, úgy volt először, — szólt hamar 
föltalálva magát, — de megváltoztatták; mert 
Lachange, a kinek az első szerep szánva volt, be
teg lett.

Fleurette kebléhez szorítá a szerepet. Ug
rált, tánczolt örömében, egészen átszellemült, 
boldog volt, és hálás érzettel gondolt a rendező
ségre, melynek be is fogja bizonyítani, hogy mél
tó volt e megtiszteltetésre; csak a szegény szin
házi szolgára — ki azóta már messze jár — nem 
gondolt többé.

Estve Fleurette a legnagyobb csodálkozás
sal telt el, midőn Lachange-ot a legjobb egész
ségben látta a színfalak mögött valamelyik szak- 
társnőjével beszélgetni.

— Hiszen Lachange egészséges! — szólt
elcsüggedve Pierrehez.

Vannak körülmények, midőn az ember 
örülne felebarátja szerencsétlenségén, és mi
kor elcsügged annak boldogságán. És ez azért 
van, mert „a rai az egyiknek bánatjára, az a má
siknak boldogságára szolgál.“

— Ne gondoljon vele, — válaszolt Pierre, 
— aztán magára hagyta a szinésznöt.

Pierre egész csinyje még az estve napfény
re jött, csak hogy egy kis változtatással:

Mindenki az előadandó darabról beszélt, és 
mindenki szerencsét kívánt Lachangenak a sze
rephez, melyben majd kitüntetheti tehetségét.

Lachange, ki legjobban tudta, hogy semmi
féle uj szerepet nem kapott, ingerülten fordult az 
épen előtte elhaladó rendező felé, és a legelke-
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seredettebb szemrehányásokkal illette a sértő mel- 
löztetésért.

A rendező biztosította Lachangeot, hogy ö 
saját szemével látta a Lachange nevet a fősze
repre Írva.

Pierre épen jókor sietett ugyanazon irány
ban, hol az említett művésznő és a rendező álltak.

— Mit müveit ön, ügyetlen! támadt rá az 
első dramatistáné.

— Mit műveltem? valóban nem tudom, 
hogy műveltem volna valamit.

— Kinek vitte ön ma reggel a nekem szánt 
szerepet ?

— Kinek ? hát, ha a kisasszonynak volt 
szánva, úgy bizonyosan a kisasszonynak vittem.

Lachange és a rendező bámulva tekintének 
egymásra, aztán Pierrere, mintha mondták volna : 
ennek bizonyosan nincs helyén az esze.

— Fleurette Luisa dicsekedett a főszerep
pel, — szólalt meg egyszerre egy harmadrendű 
színésznő, ki e közben csatlakozott a csoporthoz, 
és ki sokkal nagyobb irigye volt a kezdő, mint a 
nagy művésznőnek.

Pierre, ki leleményességében méltó utódja 
volt a Moliéreféle Scapinnak, a legegyügyübb 
arczkifejezéssel tekintett a beszélőre ; aztán ismét 
hol Lachangera, hol a rendezőre emelve félénk sze
mét, a legbünbánóbb hangon igy szólt:

— Bocsánat! soha sem fog többé történni; 
ma a születés napom volt, — pedig dehogy volt, 
maga sem tudta szegény Pierre , mikor szü
letett, csak azt, hogy a világon van, — aztán töb
bet találtam már jókor reggel inni, mint szabad 
lett volna; csak is ennek lehet a nagy tévedést 
felróni.

— Mit tegyünk már most ? kérdé a rendező, 
kit boszantott ugyan az említett zavar, de a ki 
egyátalában nem volt hajlandó, ez egyetlen és 
első hiba miatt, a jóravaló Pierrenek felmondani 
a szolgálatot, — mint a hogy Lachange képzelte.

— Tudja e mit, kisasszony — kezdé ismét 
Pierre, tervének kétséges kimenetele fölötti félel
me daczára bátorságot merítve, és mert ismerte 
emberét, — ne törődjék az egész dologgal sem
mit, ha nem játszik is a kisasszony, azért nem 
veszít semmit érdeméből, de ha Fleurette ebben 
i s, mint első fölléptekor, megbukik, akkor tudom 
soha sem kapaszkodik föl többé.

— Kívánom, hogy Fleurette kisasszony 
teljes diadalt arasson, — szólt Lachange, bensöleg 
azonban csábítva érezte magát Pierre szavai által, 
és már előre örült a kudarcznak, melyet Fleurette 
ez uj drámában ismét vallani fog.

A rendező sem tett ellenvetést, Fleurette 
egy idő óta meggyőzte öt tehetségéről.

— Csakugyan nem hittem volna, hogy 
ennyi bajt okozzon ez a kis tréfa, — mond Pierre 
magában, midőn Lachange a rendező kíséretében 
távozott. No de csak hogy túl estünk rajta, — 
végzé nagy lélekzetet véve.

Fleurette az egészről nem tudott semmit; 
neki azalatt szerepe volt, és játszott szépen, nyu
godtan.

V.
Mindenki a legnagyobb feszültséggel várta 

az estvét, melyen az említett dráma elő fog adatni.
Azonban nem csak az említett darab érde

kelte a közönséget, hanem Fleurette Luisa is, ki 
ez este másodszor tesz kísérletet első rangú sze
repben.

A lapok régen kimondák ugyan vélemé
nyüket, hogy Fleurette bizonyosan helyt állna 
magáért elsőrangú szerepekben is, és a közönség
nél is viszhangra talált ez általános fölszólalás ; 
de azért nem kevésbbé bámulták a kezdő szí
nésznő bátorságát.

Lachange tehetségét mindenki elismerte, 
és az ö helyét pótolni valóban nagy feladat volt.

Mindazáltal a várva várt est megérkezett; a 
színház a zsúfolásig megtelt; Fleurette megjelent 
és lábaihoz virágözön hullt.

A színésznő ismét a páholyokban ülök felé 
veté tekintetét: pedig a koszorúk megint csak a 
karzatról és a földszintről dobattak; s megint 
nem az előkelő uracsok vásárolták azokat, hanem 
a szegény szinházi szolga.

Fleurette elragadta játékával a közönséget, 
előadása minden várakozást felülmúlt.

Nem játszott talán oly bámulatra méltóan, 
mint Lachange szokott, de érzésteljesebben, és 
igy jobban szólt a szívhez.

„A közönség többszöri kihivásban és szűn
ni nem akaró tapsokban“ — mint a hogy az új
dondászok mondani szokták — részesité az est 
hősnőjét.

— Hire neve meg van alapítva — monda 
Pierre, boldogságtól ragyogó arczczal, magában. 
— Ezentúl lesz virág, ha soha egy szálat nem ve
szek is többé.

VI.

Ez estétől kezdve Fleurette a közönség ked- 
vencze lön.

Pierrenek igaza volt.
LegközeleLbi fölléptekor kapott Fleurette 

virágot eleget. És ezeket többé nem a szinházi 
szolga vette, hanem csakugyan előkelő urak, mü- 
értök és műkedvelők.

Midőn senki sem látta, Pierre nehány szál 
zöld levelet húzott ki az egyik koszorúból.

— Ez az első virág, melyet nem tőlem ka
pott — szólt magában; aztán a zöld leveleket el
tette tárczájába.

VII.
Ez este szokatlanul izgatottan járt Pierre 

föl s aláPáris utczáin. Valami fájdalmas érzés 
kezdett erőt venni rajta,
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Mintha fájt volna lelkének, hogy a közön
ség elszerette tőle Fleurette Luisát.

Elszerette ! de hát övé volt-e a művésznő ? 
azért, hogy mi szeretünk valakit, szeressük bár 
jobban minmagunknál, üdvösségünknél, még azért 
nem nevezhetjük magunkénak szerelmünk tár
gyi-

Csak szerelmünk viszonzása jogosíthat föl 
bennünket, magunkénak mondani azt, a kit szere
tünk.

Nem is az fájt tehát voltaképen Pierrenek, 
hogy a közönség elszerette tőle Fleurette Luisát, 
hanem fájt szegénynek, hogy Luisáért most már 
semmit sem tehet, és még él. Minek élni most már.

Ily gondolatok közt bolyongta be egyik ut- 
ezát a másik után, midőn egyszerre tűzvészt hir
dető jel üté meg fülét.

Föltekintett, és némi távolságra tőle a föl- 
fölcsapkodó lángtól megaranyozott füstfellegeket 
látott az égfelé emelkedni.

Pierre a szerencsétlenség színhelyére sietett.
A ház lakói szegény mesteremberek voltak; 

kik nem sokat látszának törődni azzal, hogy a 
gerendák mindinkább tágulni kezdenek a szoba 
födélzetén, hogy imitt amott már egy-egy égő da
rab fa a padlózatra is esett, csak azon igyekeztek, 
hogy gyermekeiket és véres verejtékkel szerzett 
holmijokat megmentsék.

Pierre is, a mint oda é rt, egyik szobába si
etett, hogy segítségére lehessen embertársainak, 
vagyonkájuk vagy életök megmentésében.

Midőn azonban a szobák egyikébe lépne, a 
vakító világosságnál azonnal egy férfi alak tűnt 
szemébe, ki fehérnemüekkel sietett egy ládát 
megtölteni, és észre sem vette az égő gerendát, 
mely feje fölött a többiektől elválva függött.

Csak egy perez, és az égő gerenda agyon 
zúzhatta volna az említett ifjút; de Pierre hama
rább, mint a perez lefolyhatott volna, oda ugrott 
az ifjúhoz s minden szó nélkül egy kanyarítással 
elrántotta a bizonyos halál torkából.

De ugyan azon perezben a gerenda Pierre 
vállára esett.

Erre nem gondolt a színházi szolga, de ha 
gondolt volna is, nem cselekedett volna máskép; 
mert ő, ki az ifjúban Fleurette Luisa kedvesét is
merte fel, csak azt érezte, hogy ez ifjút, kit Luisa 
bizonyosan épen úgy szeret, mint ő — Pierre — 
Luisát, meg kell mentenie.

Az ifjú hátra fordult, hogy megmentőjét 
megláthassa, de a füsttömeg, melyet az égő ge
renda a szobában elterjesztett, meghiusitá az iiju 
óhajtását.

VIII.

Az ezen estét követő nap Luisa nyugta
lanul járt föl s alá szobájában.

Magaviseletéből látszék, hogy vár valakit.
Időnként asztalán lévő kis antique órájára

j tekintett; aztán leült zongorájához, — hogy játsz- 
j szék valamit; de ujjai reszkettek a billentyűkön, 

azután ismét könyvet vett elő ; de nem tudott ol
vasni, a szavak értelmét nem tudta felfogni; az 
ablakhoz sietett és kinézett rajta; mindhijába, a 
várvavárt nem érkezett.

Végre, midőn nyugtalansága már tető
pontjára ért, halk kopogtatás üté meg fülét.

— Arthur — kiáltott Fleurette, kitörő öröm 
mel rohanva az érkező elé.

Talán hallotta már ?
— Mit?
— Hogy tegnap este életveszély közt vol

tam, azonban magam sem tudtam, csak akkor, 
mikor már meg voltam mentve. Hogy ki volt éle
tem megmentője, még most sem tudom. Azt tu
dom, hogy egy erős kéz félre ragadott azon hely
ről, hol egy égő gerenda függött fejem fölött; mi
dőn azonban hátra tekintettem, hogy életem men
tőjét meglássam, az égő gerenda, elválva a többi
től, ä földre zuhant és oly nagy füstöt terjesztett 
maga körül, hogy semmit sem láthattam.

— Mindezekről semmit sem hallottam Ar
thur, csak azt, hogy közel lakásához tűz volt, és 
én ismerem önt e részben, hogy nincs veszedelem, 
melyet kerülne. Nem gondolja meg, hogy élete 
nem egyedül magáé már, —- kinek játszanám én, 
ha ön többé nem lenne.

• Luisa e szavak után oda simult kedvesé
hez, és Arthur forró csókot nyomott a lyányka horn - 
tokára.

— Hol van Pierre? kérdé Fleurette este, 
midőn előadásra ment, egy vele szembejövő szia 
házi szolgától. Ezt a levelet szeretném rábíz
ni, ő tudja az illető ur lakását.

— Pierre otthon van. kisasszony.
— Hát nem jő ma fel ?
— Nem bizony, se ma, se holnap ; de talán 

soha többé ez életben.
— Hogy-hogy ? kérdé Fleurette tovább.
A szolga elmondta a már általunk ismert 

esetet, melyből a színésznő megtudta, hogy ked
vese életének megmentője Pierre volt.

IX.

Másnap a színházi szolgának szegényesen 
butorzott szobájában ült Fleurette Luisa.

Pierre legnagyobb fájdalmai közt is boldog
ságtól sugárzó arczczal feküdt ágyában.

Oh mily jutalom volt fájdalmaiért az annyi
ra imádott nő jelenléte.

Fleurette az ablakhoz intette háziorvosát, 
kit magával hozott.

—- Meg lehet menteni ? kérdé aggodalom
teljes arczkifejezéssel.

-— Már csak igen kevés ideje van.
Fleurette kebléből nehéz sóhaj tört k i; az

tán oda ment a beteg ágyához és forrón szorította 
meg a szenvedő kezét.
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— El akar már hagyni? kérdé az ijedten.
— Nem, Pierre. Nagyon szenved?
— Oh dehogy nagyon ! Csak arra akarom 

kérni, hogy ne hagyjon még el egy kicsit; vala
mit akarok mondani, de még most nincs itt az 
ideje.

Fleurette aggodalmas sejtelmek közt foglalt 
helyet a szinházi szolga ágya mellett; mit akar
hat az neki mondani.

A beteg végre nem fojthatta el a fájdalmas 
nyögéseket, melyekben iszonyú szenvedései ki
törtek.

Fleurette idegeit igen meghatotta e szivrá- 
zó szenvedés, melynek szemtanúja volt, és nem 
egyszer érzé szédülni fejét és majdnem elaléltan 
omlott a padozatra.

— Kedves barátom! mond végre az orvos 
Pierrehez — jó lesz, ha nem tartóztatja tovább 
Fleurette kisasszonyt; szenvedéseinek látása ro- 
szul hat gyenge idegzetére, még meg talál bete
gedni.

— Úgy! no akkor hát csak menjen drága 
kisasszony, nem akartam én ugyan egyebet mon
dani, csak azt, hogy szerettem a kisasszonyt; ne 
haragudjék a miatt rám.

— Bohó, — mond magában Fleurette, és 
egy forró köny gördült alá szép szeméből a beteg 
kezére, melyet a magáéban tartott.

Fleurette raeghatottan távozott a színházi 
szolga szobájából; alig haladt azonban nehány 
lépcsőn lefelé, midőn orvosa utána kiáltotta, hogy 
a beteg nem szenved többé.

Fleurette sokáig aratta még a dicsőség ba
bérjait ; utolsó föllépteig kedvencze maradt a 
„Téátre fran5 ais“ közönségének, és büszkesége a 
franczia nemzetnek.

De a szegény szinházi szolgára nem emléke
zett senki; arról hallgatott a krónika.

REMÉNYI KATALIN.

IR O D A L O M .

A magyar nemzet classicus írói. (Ki
adja Toldy Ferencz. Pest. 1863. Heckenast). Na
gyon örvendünk, hogy e becses és olcsó gyűjte
mény szakadatlan foly, s oly kitűnő szerkesztő 
kezében, mint Toldy. Ez alkalommal három kö 
tetet veszünk, egyet Virág Benedek, kettőt Bajza 
munkáiból, s ezzel mind két iróé be van végezve. 
Virág ez utolsó kötete poétái munkáit foglalja 
magában, mint harmadik és teljesb kiadás. — 
„Örömmel teljesítem — mond Toldy — Hecke
nast G. barátomnak a magam óhajtását megelő
zött saját óhajtását, midőn Virág Benedek Poétái 
Munkáit is adom a „Magyar Nemzet Classicus 
írói“ e gyűjteményében. Az olvasó, ki nemzeti és 
költészetünk mai álláspontjából szokta a múlt 
korok kitünöbb szellemeit megítélni, nem fogja 
Virágot tehetségeihez és érdeméhez képest mél
tányolni ; s a Helikonnak ma már kivívott ma
gasságairól nem tekint vissza azon szédítő mély
ségbe, melyből a múltnak emberei, melyből any- 
nyiak felett Virág Benedek, emelték ki az egykor 
földön csúszó magyar múzsát. S igenis : Virág 
ódáira Berzsenyi, epistoláira és gunyoros költe
ményeire Kazinczy, epigrammái s meséire Vitko- 
vics, Szentmiklóssy és Czuczor rég homályt ve
tettek, úgy hogy Virág fénye szinte elhalványo
dott mellettök: a nemzeties irány pedig már any- 
nyira éltető, sőt uralkodó eleme összes irodal
munknak, hogy alig eszméljük immár, miképen 
mind ez egykor máskép lehetett! Pedig mennyire 
más volt a kor, melyben Virág föllépett és hatott 
s mely hatalmas és elragadó. De ez iránt magát 
a kort kell megkérdeznünk.“ Itt nehány Virágra

vonatkozó sort idéz Toldy Kazinczy, Csökönay, 
Berzsenyi és Vörösmarty költeményeiből s aztán 
igy folytatja: „Végre azon nemzeti iránynak, me
lyet Horváth István az ö nyomain hozott be tör
ténetvizsgálatunkba, első megpenditője s kifeje
zett képviselője Virág Benedek volt „Magyar 
Századaidban, első egyszersmind, ki költemé
nyeiben a nyomorult jelennek csüggesztŐ világá
ba a magyar hősvilág kétségtelenül nagy és biz
tató emlékezeteit idézve fel, költészetünket uj 
tartalommal és lélekkel termékenyítette meg s 
közvetve klasszikái müeposzUnk alapvetője lett. 
így egész teljességében áll róla a nagy költő 
szép mondása:

.......................  ki kora
Legjobbjait gerjesztve emelő,
Minden koroknak ölt.

Igen is : Virág költészetünk fejlődési lánczolatá- 
ban oly szem, melynek ismerete nélkül e fejlődés 
menetele csonka, érthetetlen : s classicusaink so
rozatából, hogy az maholnap szerves egészet ké
pezzen, ki nem maradhat. De az ö költeményei 
becse nemcsak históriai, hanem költői is, s itt 
azon álláspontot kell megragadnunk, melyet más 
helyt jellemeztem s ez úttal ismétlenem annál ke- 
vésbbé szükséges, mert azon írásom az e gyüjte- 

I ményben szintén közlött „Magyar Századok“ 
előtt olvasható.“

Ez mind igen jól van mondva; teljesen he
lyeseljük Toldy nézeteit, kivéve kettőt: először 
azt, hogy van classicai (ha az a remek értelmé
ben van mondva) müeposzunk; másodszor azt, 
hogy Virág classicusaink sorába tartozik. Ez a 
költészet történelmében a Toldy által felállított 
nézettel is ellenkezik. Azonban ellenvetésünk ter-
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mészetesen nem azt teszi, hogy Virág nem jeles 
költő, s hogy ne örülnénk ez újabb kiadásának ; 
mi csak szeretnek, ha e becses gyűjtemény vala
mivel általánosb czímet nyerne, pó’dául a „Ma
gyar nemzet classieus és jelesb irói,“ s a szer
kesztő ne volna kénytelen classicusaink nagyon 
csekély számát talán nagyon is megszaporítani.

Bajzának e szintén utolsó kötetei nyelvé
szeti és philosophiai czikkeit, vegyes polémiái 
nevezetesbjeit s dramaturgiai dolgozatait foglal
ják magokban. „E hatodik kötettel— mond az 
utószó — bérekesztem Bajza összegyűjtött mun
kái kiadását. Bár ez két annyit, sőt többet, hoz 
az 1851-kinél, koránt sem meríti ki ez Írónk 
irodalmi munkásságát. Ide sem tudva a „liajdan- 
kor Világtörténetét,“ vita irataiból csak némelye
ket adhattam, melyek a mily kiható és mély be
folyást gyakoroltak az irodalmi élet körén, kivá
lóbb érdekkel bírnak ; dramaturgiai Írásaiból pe
dig csak szemelvényeket (s ezeket is kihagyások
kal), hogy legalább némileg visszatükröztessék 
azon mértékadó hatás, melylyel Bajza összes 
szinügyünkre, mint szervező és mübiráló, volt. 
De még soká foghatnak, költő, szinész s miveit 
nézőre egyformán, fejtőleg hatni ezen, a drámai 
költészet és szinmüvészet törvényeit mindig té
nyekből kiinduló concret előadásban tartalmazó, 
mélyen átgondolt s azért biztos kézzel oda vetett 
aesthetikai vázlatok: mig szervezők és igazgatók 
a szinügy technikájára tartozó, bár alkalmi inté
sek öszvegében a legjobb gyakorlati kalauzt ta
lálhatják fel. A kép kikerekitésére nem marad
hatott el az iró polémiái első föllépte e téren, va
lamint szózata sem, mely azon kívül hogy irányt 
adott a szinügynek a maga idejében, legtöbb ré
szeiben érvényes marad minden időre. — A nagy 
számú mellözöttekben is mindenütt azon a dolog 
lényegét kimerito tárgyalás, azon éles Ítélet, szét
oldó erős logika, s polémiái taktika, melyek a 
közlöttek többjeiben művészi formában lépve föl, 
egy nemét a classicitásnak veszik igénybe; de 
ott az általános igazságok s derék észrevételek 
annyira vannak pillanatnyi érdekű, mert mindig 
egyszersmind személyes, kérdések bő fejtegetésé
vel vegyítve, — t. i. a rettegett journalista, épen 
mert rettegték, éveken át, minden felől, megszű
nés nélkül ostromoltatván, hallgatással fenn nem 
tarthatá magát, — hogy e miatt azok most már 
csak az irodalmi és színi ügy történésze s a bio- 
graphus figyelmét köthetik le. Ezeknek az Athae- 
neum köteteit kell majd gondosan olvasniok. — 
A szinbirálatokat eredeti aláírásaikkal adtam. A 
figyelmes olvasó észre fogja venni, mikép válto
zott a névvel a hang is : nem tartózkodásból, bár 
oly időben, midőn a független szinbiráló hatósá
gilag is háborgattatok: azt Bajza nem ismert, ha
nem számolásból.“

Őszintén megvallva, mi valamivel többet 
óhajtottunk Bajza polémiáiból. Tudjuk, hogy 
Toldy örömek rendez vala egy egész teljes kiadást

is, ha a gyűjtemény terjedelme s a kiadó enge
dik. így is szívesen veszszük Bajzának e legtel 
jesb kiadását. Azonban talán nem ártott volna 
Bajza kihagyott polémiáinak és más czikkeinek 
egy kis jegyzékét közölni. Teljes kiadást sokáig 
nem remélhetünk, s igy mind Bajza életirój, mind 
az irodalom történelmével foglalkozók alig fogják 
megtalálni a lapokban elszórt, kivált álnevű dol
gozatait. S vajon, ha pályatársai kihalnak, kitől 
várhatunk e tekintetben biztos felvilágosítást.

“ g-

Z E N E .

Wagner Richard és hangversenye a
nemzeti színházban juh 23-kán.

I,
Wagnert, századunk legnagyobb dalmű kök 

tőjét, a hír már hozzánk is rég elhozta: mint 
vakmerő újítót, mint lángeszű reformátort, mint 
gyenge, mint nagy zeneköltőt, drámaírót, rajon
gót, hiú ábránd után kapkodót, a szerint a mint 
az egész müveit világban alakult pártok hírnökei 
apostolkodtak. Napi sajtónk mind erről tudomást 
vett ugyan , de a nélkül, hogy a tárgy iránt a na
pi újdonságnál nagyobb érdeket mutatva, Wagner 
irányát zene közönségünk előtt is felfoghatóvá 
tette volna. Koránsem szemrehányáskép mondom 
ezt; sőt sietek megjegyezni, hogy helyzetünkben 
a napi sajtó nem is tehetett egyebet; mert mig 
él jő a benső szükség, mely ösztönöz Wagner esz
méi tárgyalására, terjesztésére, meghonosítására, 
addig még sok roszat kell átélnünk, hogy aztán 
saját kárunkon tapasztalva, keressük az igazat é3 

jót. — Miután azonban a nagy zenei mozgalmak 
indoka, az opera erős reformátora, a hitben gyen
gélkedők orvosa, a dicsőség és hir bíborába öltö
zött charlatánok ostora személyesen köztünk van, 
s hangversenyeiben hallottuk nagyszerű müvei
nek egyes részleteit: e helyzet szükségéből foly, 
hogy magát a dolgot közelebb szemügyre véve, 
egy nézpontot jelöljek ki, honnan az olvasó be
lássa az irányt, mit Wagner az opera irodalomnak 
kimutatott.

Ha visszapillantunk a múlt időkre, látni fog
juk, hogy az opera nem olyan forrásból szárma
zott, honnan egészséges tápanyagot nyerhessen.
— Nem a nép volt e forrás, hanem mint egyebek
ben, úgy ebben is a görögöket vették mintául, s e 
mintával mint külformával nem érték be, hanem 
a dráma béltartalmát is innen kölcsönözték, mi a 
keresztyén élettel s szokásokkal merőben ellen
kezvén, ismeretlen lévén, commentár nélkül nem 
volt megérthető, azzal pedig nem dráma tárgya.
— Még egy más, előre nem sejthető rósz is volt 
ez eljárásban. Ugyanis az idegen elemek napja



115

inkig erős gátot vetettek a nemzeties iránynak, 
annyira, hogy a nagyobb rész ma sem lát túl a 
cosmopolitikai határokon. — Ila az opera eszmé
je természetes utón a nép kebléből fakad, azaz, 
— nehogy a betű mérlegelők félreértsenek — ha 
az opera eszméjének első megpenditői tekintetbe 
vették volna a népéletet: ezen eljárás tán fölös
legessé teszi a mai sok s kivált nemzeti irányú 
mozgalmakat. így ellenben csak most, miután év- 
százak lefolytak, s az opera alkotó elemeivel tisz
tába jöttek, azaz, egyenkint mindeniket tökélye- 
sitették, s ez által épen nem egységet eszközöl
tek, hanem a különböző elemeket sokkal távolabb 
vitték egymástól, mondom, csak most lehet arról 
szó, hogy ezen kiművelt elemek mint testvérek 
elválhatlanul s nemzeties irányban egyesüljenek. 
Szintén baj volt az, hogy az opera kezdetleges 
állapotában az alkotó elemek csak mostoha test
vérek voltak, nem egy pontból indultak ki, t. i. 
nem mint szükséges kifolyásai a drámának, ha
nem csak egymás mellé helyezve, honnan — mi
ként előbb mondtam — a helyett, hogy egyesül
tek, vagy legalább párhuzamosan haladtak volna, 
szétágaztak. — Kezdetben az oroszlán rész ugyan 
a drámáé volt, de ez nem öntudatosságból szár
mazott, sőt épen megfordítva onnan, hogy a zenei 
elemek még egészen újak voltak. Ezért az ének 
és hangszerzenét csak óvatosan elő- s középjáté
kul használták, mi azonban minden egyéb volt, 
csak a dráma szükséges kifolyása nem. Miként 
jött létre ez utón az ária, az énekbeszéd s több ef
féle operai müformák : hosszas lenne a történe
lemben utánlapozni. — Végre, miután a dráma 
nem szülője, hanem csak eszköze volt a zenének, 
az utóbbi önállóan tökély esült, a nélkül, hogy a 
dráma is tokélyesült volna; ez megmaradt a gö
rög istenek jelmezére férczelt keresztyén ron
gyokban ; amaz pedig aristokratikus fénynyel 
pompázott, orgiázott s alig juttatott szegény test
vérének egy-egy asztalról megmaradt falatot, 
melylyel nyomorult életét tengődtesse, s ezt is 
csak azért, mert rakonczátíankodásai, orgiái kö
zepeit érezte, hogy a sápadt testvér életétől függ 
az ő élete is. — Szintén hosszas lenne előszám
lálni, hogy a főtérre tolakodott ének és hangszer
zene, virtuóz frakkot öltve, miként charlatánko- 
dott és minő kalandokon esett át.*).Azt is meg 
kell emlitnem, hogy az opera, miután a követke
zetlenségekben elérte tetőpontját, s nem tudta 
még egy újabbal nevelni, egy ideig megszűnt a 
hódításoktól, s szült egy csuda szülöttet, mely ha-

* A legnagyobb mesterek is kisebb nagyobb mér
tékben beleestek e hibába, s az énekből mesterkélt 
üres virtuóz tanulmányokat csináltak, miket Nagy Fri
gyes a lova nyeritéséhez hasonlított volt. Még Mozart 
sem szabad e vád alól ; de Rossininek, s napjainkban 
Meyerbeernek épen ez az erős oldala, mi által hatni akar 
a közönségre, s az énekeseknek kedvencze. Utóbbiak 
szerint nem a dráma a főczél, hanem saját egyéni vir- 
tuositásuk, vagyis, nem ők a drámáért, hanem a dráma 
érettök. B. I.

sonlit ugyan nemzőjéhez, ennek nyomdokaiba 
akar lépni, de magát soha sem tudja érthetőn ki
fejezni, mert beszélő szervezete nem alkalmas po
sitiv eszmék, csclekvények kifejezésére. E néma 
szülött az absolut,vagyis hangszerzene, melynek 
büv ereje épen a határozatlanságban áll, azaz, 
mindenkire egyénileg hat, rövid időn lelépett a 
természetes útról, s nagykorúságot érve program- 
mokat nyomatott, melyek által tehetlenségén se
gítsen. — Ezóta az opera s absolut zenedráma 
versenyezni kezdtek egymással, s érdekes lenne 
leirni, miként foglaltak helyet a symphonistikus 
költők az operában, miként akartak hatni, nem 
azért hogy a helyzet szüksége úgy kívánta, ha
nem hatni, hogy csupán csak hassanak. — Mind 
ez azonban e lapok körén kívül esvén, sietek meg
jegyezni, hogy a dalmű költők közt eleitől fogva 
voltak értelmes, jó ízlésű egyének, kik kisebb na
gyobb mértékben, ha nem is öntudatosságból, leg
alább ösztönszerüségböl, egy s más tekintetben so- 
lidabb utón jártak. — Gluck volt az első, kiben 
az öntudatosság felébredt, s belátta mindannak in- 
dokolhatlanságát mit elődjei tettek, s maga is a 
felvilágosodás pillanatáig vakon követett. Mint 
sok nagy felfedezés véletlenül, vak esetből történt, 
igy Gluckban is akkor villant meg a reformok 
szikrája, mikor rá sem gondolt, sőt a divatnak 
hódolva, áhítattal dolgozott egy olyan művön, 
mely a józan ész minden fogalmával ellenkezik.*) 
Ezen reformokról tiszta fogalma lesz az olvasó
nak, ha átolvassa az alább következő sorokat, 
melyeket Glucknak egy leveléből vettem. „Mikor 
feltettem magamban — igy ir Gluck — bogy 
Alceste-hez zenét Írjak, szándékom volt az operát 
megtisztítni mindazon visszaélésektől, miket az 
énekesek hibásan alkalmazott hiúsága s a zene- 
költők túlságos kedvkeresése az olasz operákban 
lábra kapatott, — mint olyan visszaélésektől, me
lyek a legszebb, legpompásabb színmüvet a leg
unalmasabb s legnevetségesebb torzalakká alja- 
sítják. — Ezért igyekeztem a zenét igazi rendel
tetése helyére visszavinni, azaz, a szóköltészet 
támogatására, az érzések kifejezésének s a hely
zetek érdekének emelésére, a nélkül, hogy ez ál

* Londonban mutatása alatt felszólították egy 
pasticcio, azaz olyan dalmű Írására, mit egy uj drámai 
szövegre szoktak csinálni, meg pedig — az akkori divat 
szerint — a már le'töző ismert operák kedveltebb dalla
maiból összeférczelve. Kis formában hasonlít ehhez a 
mai német.bohózat, melyben mindenféle olasz s más ope
ra áriát egyveleggé alakitnak, azon különbséggel, hogy 
ma csak gúnyból teszik, Gluck idejében pedig komoly 
drámai eljárásnak tartották. — Gluck tehát, engedve a 
felhívásnak, kiválogatta s egy uj önálló egészszé alakí
totta addigi operáinak azon dallamait, melyek a közön
ség osztatlan tetszését birták. — De mindjárt az első 
előadásnál tapasztalta, hogy azon dallamok, melyek a 
maga helyén hatottak a közönségre, most, más szöveg
gel párosítva, egészen elenyésznek — E körülményből 
kénytelen volt belátni, hogy minden sikerült zeneműben 
fődolog a helyzetnek megfelelő jellem, s a hatás épen 
ezen jellemben rejlik. — így keletkezett Gluckban a ké
sőbbi átalakulás. B. I.

10*
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tál a cselekvényt megszakaszszam, vagy haszon
talan diszitményekkel eléktelenitsem. —- Megvol
tam győződve arról, hogy a zene a szóköltészet
re néz  ̂e nem egyéb, mint a színek élénksége, s 
az árny és fény szerencsés elhelyzése egy hibát
lan rajzban, arra szolgálván, hogy az alakokba éle
tet öntsenek, nem pedig, hogy a körvonalakat el
mossák. — Óvakodtam tehát a színészt a párbe
széd hevében íélbenszakítni, hogy vele egy unal
mas ritornell frázist bevárassak, vagy pedig a mon
dat közepén valamely alkalmas magánhangzón 
megállják, hogy az énekes egy hosszú futamban 
hangmüszerének folyékonyságát kimutathassa, 
vagy bevárja mig a zenekar időt enged, tüdőjét 
tele szívni egy hatalmas hosszú zárlat éneklésé
re. Azt sem tartottam szükségesnek, hogy az ária 
második felén csak felületesen átmenjek, (ha pél
dául ez a legszenvedélyesebb s fontosabb,) csu
pán azért, hogy az ária szavait — szokás szerint
— négyszer ismételjem; szintúgy nem tartottam 
helyesnek az áriát ott végezni, hol az értelem nem 
engedi; csupán az énekesnek adandó alkalomért, 
hogy kimutathassa ügyességét, bizonyos zenei 
helyre változtatókat rögtönözvén. — Szóval, szán
dékom mindazon visszaéléseket száműzni, melyek 
ellen a józan emberi ész, s jó Ízlés már régóta 
hasztalan harczolnak. Azt hiszem, ho£ y a nyitány
ban (ouverture) elő keli készítői a hallgatót a 
cselekvény jellemére, s mind annak tartalmára, 
mi a darabban előadandó; hogy a n^ngszereket 
mindég a helyi érdekekkel s szenvedélyekkel 
arányitva kell alkalmazni, s kerülni a párbeszé
dekben nagy hézagokat hagyni az énekbeszéd s 
ária közt, nehogy ezáltal természetellenesen a pe
riódusok megszakadjanak, s a cselekvény menete, 
tüze, nem illő helyen zavartassék. — Továbbá 
fáradozás!m egyik fő czélja volt az egyszerűség; 
ezért óvakodtam a tisztaság rovására zenei ne
hézségekkel pompázni; soha sem adtam valamit 
egy uj zenei gondolat születésére, ha nem a hely
zet természetéből folyt s nem illett a szükséges 
kifejezésre. — Végre azt hittem, hogy a hatás 
végett a szabályokat is feláldozhatom“ stb. (Gluck 
a szabály alatt a már addig divatozotíakat érti.) — 
Ezen levél 1769-ben a toscanai nagy herczegliez 
volt írva, ajánlatkép a feljebb emlitett Alceste 
ugyanakkor megjelent vezérkönyv mellé. — Mi 
sorsa lett Gluck elveinek ? mindenki tudhatja, ha 
a modern opera irodalomra tekint. Gluck egy obe- 
liszk, mely rendületlenül áll ugyan, de a futó- 
homok nagy részét eltakarta. Gluck az opera Húsz 
Jánosa; nem égették meg ugyan ; de tanait sem 
követték, hanem felírták a történelem lapjaira, s 
itt olyan szerepet játszanak, mint azon erkölcsi 
predikácziók, melyeket magok a predikálók hág
nak át. — A feljebb közlött levél keletkezésétől 
számítva napjainkig kevés hijján száz év telt el 
addig, mig — ha szabad párhuzamot vonni — 
Wagner — az opera Luthere — felemelte szavát.
— Wagner szép és igaz költői szavakkal mondja

Opera és dráma ezimü müvében: „A szó a férfi; 
s a dallam a szerető nő.“

Mit ért ez alatt? s általában melyek azon 
reformok, miket az operában tett? elmondom a 
jövő alkalommal.

BARTALUS ISTVÁN.

NEMZETI SZÍNHÁZ.

Színházi dolgokról. III. Második czikkem 
megjelente óta maga a hírhedt kérvény is megje
lent a „Sürgöny“ hasábjain. Reviczky elég híven 
ismertette; a fogalmazás ebben sem szabatos, a 
stilushibák mind benne maradtak, a nemzeti szin- 
ház meghatározása meg van ugyan bővítve, de 
most is épen úgy illik Toldy István „Nemzeti 
színházáéra, mint azelőtt. Azonban egy pár kü
lönbség mégis van Reviczky ismertetése s az ere
deti szöveg között. Először egy helyt, mindjárt 
elől, Reviczky és társai az egész magyar irodalom 
és művészvilág nevében szólanak; másodszor a 
kérvényben csak az 1801-iki országgyűlés szinii- 
gyi bizottmányáról van szó s ki van hagyva ez : 
„vagy arról a maga rendes utján tudomást szerez
ni“ ; harmadszor a kérvényzők nem kívánnak 
más igazgatási rendszert, csak más igazgatást és 
igazgatót, mi közt egy kis különbség van, bár 
meglehet az illetők nem is gondoltak reá. A kér
vényt ötvenöt úgynevezett iró, művész és journa- 
lista irta alá. Nem tagadhatni, hogy van köztök 
nehány iró, művész és journalista, de mindegyi
ket csak az fogja annak nevezni, ki mindenkit 
Írónak tart, a ki ir, művésznek, ki dilletanskodik, 
és journalistának: ki valamelyik lapnál notizeket 
szerkeszt vagy fordítgat.

De ne bajlódjunk a nevek és szók egérfar
kával, hanem küzdjünk meg az eszmék hiénái
val, mint a múlt számban Ígértem. Valóban kár 
volt ily ígéretet tennem. A kérvényben tulajdon
kép nincsenek eszmék, csak vádak, a kérvényhez 
nincs mellékelve semmi nemű emlékirat, csak 
nevek , mintha a csoportosulás már eszme vol
na. Mihez szóljon az ember ? Collegialis igaz
gatást vagy teljhatalmú felelős igazgatót ohajta- 
nak-e a kérvényzők, művezetőket kivánnak-e az 
igazgató mellé rendeltetni némi önálló körrel 
stb ? Mind erről hallgatnak, még csak átalános- 
ságban sem szólanak azon reformokról, melyeket 
a subventióval kapcsolatban életbe kellene léptet
ni. Sehol a gondolatok hiénái. E tekintetben a vi
tának tárgya sincs, s én a kérdés azon oldalához 
sem szólhatok, melyhez talán némi szakértéssel 
szólhatnék. A kérvény csak vádol. S csak az igaz
gatót vádolja-e? Nem. Mint a múlt számban is 
megjegyzém, e kérvény, bár elhallgatja, egyszers
mind a színházi bizottmány ellen is van intézve. 
Nem tudom tisztán mily viszonyban áll az igaz
gató a színházi választmányhoz, de azt tudom,
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hogy az igazgató nem egészen független a a bi
zottmánynak is van része a dolgok vezetésében. 
A kérvényzök ennélfogva épen úgy kérik a szin- 
házi választmány elmozdítását, mint az igazga
tóét s talán az „igazgatás“ s „igazgatóság“ szó alatt 
épen ezt értik, ila nem ez lett volna czéljok, az 
igazgató elleni panaszaikkal először is e bizott
mányhoz fordulnak vala. De ők nem azt tették. 
S kikből áll e választmány ? Nem köztiszteletü 
hazafiakból-e, kik a közelebbi tizenkét év alatt, a 
legsulyosb viszonyok közt is, oltalmazták, ápolták, 
sőt fentartották a színházat ? Nem gróf Károlyi 
György volt-e az, ki, midőn nyilvánosan nem volt 
szabad a színház számára gyűjteni, magán utón 
kétszázezer forintot gyűjtött, s oly segélylyel já
rult hozzá, mi nélkül csakugyan a bukás szélén 
állott volna ? Hol voltak akkor Morländer, Bex- 
heft, Spiegl, Beermann, Király János, Friebeisz 
Ferencz, b. Józsika Kálmán, b. Pongrácz Emil, 
Sipos Pál, Bényei Gábor, Urváry Lajos, Deák 
Farkas stb.,a magyar irodalom és művészvilág e 
kérvényző ismeretlen nagyságai, hogy megment
sék „drága közintézetünket?“ Holvolt Reviczky 
az ő „kötelességhü“ bőbeszédűségével, lármás 
„éberségével“ ? Szerkesztett-e csak egy albu- 
ínocskát is az ínséggel küzdő színház javára, mint 
„ügyfél“ és „atyaii?“ Ez a hála az úgynevezett 
magyar irodalom és művészvilág részéről e köz
tiszteletü hazafiak iránt, hogy még jóakaratjokat 
is kétségbe vonjuk ?

A színházi bizottmány és igazgatás ellen 
felhozott vádakat két részre oszthatni: először 
olyanokra, melyek megalapításában bajosan ágaz
hatnak el a vélemények, mert adatok, tények, 
számok által kell igazoltatniok; másodszor olya
nokra, melyek, mint talán aesthetikai nézetek ered
ményei, vita tárgyai lehetnének, ha ismernök ama 
nézeteket. A kérvényzök csak árnyoldalakról és 
hiányokról panaszkodnak, de aztán oly árnyolda
lakat emlegetnek, melyek minden fényoldalt ki
zárnak s az egész színházat egy nagy árnynak, 
hiánynak, visszaélésnek tüntetik föl. A mibe Re
viczky befoly, ott bajos szabatos fogalmazást vár
ni, ezért kár is fennakadni rajta. Lássuk a váda
kat, melyek szerint a színház a bukás szélére ju
tott. „A színház derék, haszonvehető s népszerű 
régi tagjai közül sokan eleresztve“ — mond a 
kérvény. Sokan? En úgy tudom, hogy csak Fü- 
redy, Réthy és Tóth Soma eresztettek el a köze
lebbi szerződtetések alkalmával, sőt ez utóbbi sa
ját kérelmére vissza is fogadtatott a pénztár meg- 
terheltetése nélkül. Mit érthetnek a kérvényzök 
az egy pár, a nehány kifejezés alatt, ha nekik 
három is sok ? Aztán, vajon e müvészurak nem 
kináltattak-e meg régi szerzödésökkel, nem azért 
mentek-e el, mert több fizetést kívántak ? Sőt épen 
ezért. Az igazgató e szerint tartozik minden fize- 
tésjavitást kívánó művésznek eleget tenni, mert 
az irodalom tagjai úgy kívánják,mert különben mint 
a színház „atyafiai és ügyfelei“ tüstént agyon lö

vik — egy kérvény nyel. így a hirlapoklas 
sanként a fizetésjavítást kívánó színészek köz
lönyeivé válnak s az egyesek érdekei emel
kednek a színház érdekei felibe. Keveset értek a 
szinházigazgatáshoz, de csekély tapasztalás kell 
belátnom, hogy a journalistika ily eljárása hová 
vezet. Aztán ily nemű elbocsátás most először törté
nik-e a nemzeti színháznál? Nem volt-e oly idő, 
midőn szintén pénzügyi kérdés miatt a magyar 
drámai művészet első rendű tagjai bocsáttattak el ? 
Miért nem kérvényezett akkor is Reviczky ? Igaz, 
akkor még sem ő, sem Bodor, Beniczky, Kovács 
Ödön, Kun Pál, Szász Béla nem voltak a magyar 
irodalom tagjai. De az volt Remellay, Szabó Ri
chard, Medve Imre stb. miért nem kérvényeztek 
akkor is, miért tisztelik meg csak Radnótfáy t e 
nagyszerű föllépéssel ?

„A pénztár uj, szükségfölötti s haszon nél
kül csupán a számot szaporító tagok szerződteté
se által kimerítve — folytatják Reviczky és tár
sai. A kérvényhez nem lévén a vádpontokat iga
zoló emlékirat mellékelve, nem tudja az ember, 
kik e haszontalan, szükségfölötti tagok? operai
ak-e vagy drámaiak? Az operához nem értvén, 
nem szólhatok hozzá. Hogy a drámai tagok közt 
uj, szükségfeletti, haszontalan tagok volnának, nem 
vettem észre. Egyébiránt az a felfogástól is függ. 
Az aláírók között vannak olyanok, kik Bajza Je
nő „Zách Feliczián“-ját jeles műnek tartják, inig 
a drámabiráló választmány tagjai közül többen 
ellenkező véleményben vannak Egészen más az, 
hogy a pénztár kimerítve: ez már nagyon is po
sitiv kérdés, hol számok döntenek. De mit tesz a 
pénztárnak e kimerítése ? Azt-e, hogy Radnótfáy 
túl ment a rendes budgeten, többet költött, mint a 
hogy szabad lett volna, zavarba hozta a szinház 
pénzügyét ? Vagy csak azt, hogy mindazt kiadta, 
mit kiadnia szabad volt, bár nem helyesen, s nem 
takaritott meg semmit, holott valamit megtaka- 
ritni lett volna kötelessége ? Nem tudom, de ha 
tudnám, sem szólhatnék hozzá, mert nem isme
rem a szinház budgetjét s átalában semmi nemű 
pénzügyi positiv adatom nincs. A kérvényzök hi
hetőleg birtokában vannak mindazon adatoknak, 
melyek e vádpontot támogatják. Reményi Ede 
alkalmasint mihelyt Olaszországból haza jött, el
ső gondja volt, hogy megvizsgálja a szinház pénz
ügyi állását, Szegfi Mór a szerkesztéstől fenma- 
radt idejét szintén az adatok kikutatására fordí
totta, igy Udvardy Vincze, Szini Károly, Vajda 
János urak. Kár, hogy nem közölték adatjaikat 
az illető helyen, igy nagyon hiányos eljárásuk, 
mert semmit sem igyekeznek bebizonyítani. Tő
lem ugyan mondhatják, hogy akár kétszázezer 
forintig megkárosította Radnótfáy s a szinházi bi
zottmány a színházat. Nem lévén kezeim között 
adatok, egy betűt sem Írhatnék ellene. Mind a 
mellett azt hiszem, hogy egyik kérvényző, Remé
nyi Ede, nagyon hibáztatná eljárásomat, ha min
den biztos adat nélkül, csak úgy egyszerűen, meg
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gondolatlanul bevádolnám i t a közönség előtt, 
hogy általa a Petöfiszoborra gyűjtött pénzösszeg 
nem biztos helyre van kiadva kamatra, a miről 
semmit sem tudok. Miért másokkal azt tenni, mit 
nem akarunk, hogy ők velünk tegyenek ?

„Az igazgatásba oda nem illő befolyások 
elharapózva — mond ismét a kérvény. Ez megint 
sok mindent jelenthet: számos visszaélést, bot
rányt, melyeket nem véleményeknek, okoskodá
soknak, hanem szintén adatoknak kell igazolniok. 
Én e vádhoz sem szólhatok. Nem vagyok beavat
va az igazgatás és színfalak titkaiba. Lonkay, 
Riedl Szende, Hegyi Gyula, Reményi Antal hihe
tőleg legtöbb felvilágosítást adhatnak e tekintet
ben ; lehet, hogy nekik elég idejök van a színfa
lak közé, a próbákra ki s bejárni. Szabados Já
nos, ki tudtomra Szegeden lakik, alkalmasint itt 
ügynököt tart, ki őt mindenről értesíti, mi a füg
gönyök mögött történik. így a többi kérvényző 
urak is bizonyosan egy csoport adatot halmoztak 
össze e vádjoknak a szükség esetében támogatá
sára. Kár, hogy a kérvényhez nem csatolták ez 
adatokat. így vádjok csak nagy általánosság, 
mely nem bizonyít, hanem épen bizonyításra szo
rul. De mondhatni: nem közöltek e a lapok elég 
visszaélést, kivált a múlt félévi „M. Sajtó“ és 
„Családi kör.“ Valóban e lapokban sok olyat ol
vashatott az ember, mik e vádat némileg támogat
hatnák. De hihetek-e én könnyen a múlt félévi 
„M. Sajtó“-nak és „Cs. Kör“-nek, midőn aM. Saj
tóban egy reám vonatkozó tényt, továbbá egyik 
czikkem lényegét egészen elferdítve olvastam, mi
dőn a „Cs. K.“ egy ártatlannovellámból oly valamit 
kerekített ki, mi nincs benne? Alkalmasint nem 
rósz akaratból történt, hanem egyébből. Némely 
írónak és művésznek nagyon mobilis phantasiája 
van, könnyen összezavarja, megmásítja az eszmé
ket, adatokat, miből aztán valami olyan kereke
dik ki, minek kevés a tényleges alapja. Hány
szor nem tapasztaljuk, hogy holmi semmiségből 
mily iszonyú pletyka keletkezik. Aztán egészen 
más, hírlapba irni valamit hallomás után, melyet 
jobban értesülés esetében visszavonhatni, s egé
szen más nagy zaj közt váddal lépni föl s a leg
felsőbb helyen. Ily esetben el kell készülve len
nünk mindenre, s kétségbe vonhatlan adatokkal 
és hiteles tanukkal támogatnunk vádjainkat. A 
kérvényzők tudják, hogy mily adataik és tanúik 
vannak, de tőlem nem kívánhatják, hogy akár 
czáfolatukba, akár támogatásukba elegyedjem.

„Az aesthetikai szempontok elhanyagolva“ 
— folytatja a kérvény. E vád is meglehetős ho
mályos. Azt teszbe, hogy a színházunk igazgatá
sában az üzleti szempont tulnyomóbb az aesthe- 
tikánál, vág}7 hogy átalában aesthetikai szempont
ról szó se lehet? Sajnálom, hogy nem vehetem 
ki tisztán a vádat, mert legalább egy részben hoz
zá szólanék. De egy megjegyzést mégsem nyom
hatok cl. Ha végig tekint az ember a kérvényzők 
során, alig van egynéhány, kinek aesthetikai

szempontjairól tudna valamit a világ. En legalább 
Oldal, Eltér, Kulifay, Kulcsál', Király stb aesthe
tikai nézeteinek még hírét se hallottam. A kikét 
ismerem is, annyira különböznek egymástól, hogy 
nem okosodhatom ki, igy együtt minő aestheti
kai nézetek uralmát követelik a kérvényzők. Dob
sa és Zilahy dramaturgiai szempontjai nagyon 
különböznek egymástól, ezt mindenki tudhatja, 
ki a „Szent István“ czimü dráma fölötti vitákat 
olvasta. Zilahy Moliére Tartuffejét gyenge műnek 
tartja, hibáztatta az igazgatót, hogy miért, adatja 
épen ezt a Moliére vigjátékai közül. Nem hiszem, 
hogy pártolná Riedl, vagy Hegyi Gyula, csak a 
classicismus híréért is. Mi a kérvényző zenekri
tikusokat illeti, természetesen, mint laicus, nem 
szólhatok szempontjaikról, de annyit észreve
hettem én is, hogy meglehetős következetlenek. 
Reményi ugyanegy hónapban, ha nem is ugyan- 
egy lapban, magasztal ja az olasz zenét s nevezi a 
Wagner zenéjét egyedül igaznak. Ábrányi saját 
lapjában egykor keveset tartott Reményi míb 
vészetéről, most egekig emeli. Minő aesthetikai 
szempontok ezek ? Hogy tudhassa az ember mit 
értsen a kérvényzők aesthetikai szempontjain ? De 
halljuk tovább a vádakat.

GY. P.

V E G Y E S .

—• Az akadémia hétfői ülése utolsó volt a 
szünidő előtt. A mathematikai és természettudo
mányi osztályok ülése volt ez, utóbb összessé 
változván. Jedlik r. tag jelentésével kezdődött az, 
a bicskei, Nagy-Károly-féle természettudományi 
eszközök átvételéről, melyek immár a-z akadémia 
kezébe jutottak. Azután Szabó József előadása 
vonta magára a közfigyelmet, ki saját vizsgálata 
nyomán a hengermalmi és kőmalmi rendszer kö
zötti különbséget deríté fel, elemezvén a pesti 
hengermalom és két legjobb, kővel őrlő malom 
liszt készítményeit. A különbség (köznyelven 
szólva) leginkább az, hogy a hengermalmi őrle
ményben valamivel több vizrészecske marad, és 
igy a liszt sikeresebb, belőle a tészta nyúlósabb, 
mint a kővel örlöttben. Kiemelte értekező a ma
gyar liszt-gyártás nagy tökélyét, melytől az angol 
s franczia is még hátra van ; az első nem vete- 
kedhetik a mi legfinomabb, sőt másodrendű lisz
tünkkel sem, a franczia mindenek előtt fehérséget 
kíván s igy lisztjében keményítő a túlnyomó; a 
német tud finom lisztet örleni, de búzájában ke
vesebb a siker, mint a miénkben. Mégigérte a t. 
értekező, hogy e nagyon is életbe vágó tudomá
nyos fejtegetést népszerű formában kidolgozza a 
Koszorú olvasóinak. Ezután, Than Károly rövid 
előadását vagy jelentését mellőzve, a titoknoki 
előterjesztések közül a pesti takarékpénztárnak 
az akadémiához intézett levelét emeljük ki, mely
ben e hazai intézetünk tudatja azon szép tettét,
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hogy megalapítója Fáy András iránti hálából 
2 0 , 0 0 0  forintnyi alapítványt tett e köztiszteletü 
férfiú nevére, oly módon, hogy annak kamatjaiból 
tudományos könyvek jutalmaztassanak, melyek 
kijelölése, illetőleg a jutalmak kitűzése, s odaíté
lése körül az akadémiának befolyást enged. E be
folyás, szóval minden e tárgyú intézkedés szaba- 
tosabb körülírására az akadémia részéröl bizott
ság neveztetett ki.

* Pasquich János, m. k. tud. egyetemi csil
lagász és tanár, 1829-ik évi végrendeletében, ro
konai halála után az egyetemnek 8000 váltó fo
rintot hagyott tudományos czélokra, mely összeg 
1848 ban az egyetem birtokába jutván, kamatjai 
a legutóbbi évtizedben az egyetemi könyvtár gya
rapítására fordíttatni javasoltattak ; de ezen indít
vány felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a ka
matok a tökéhez adattak, mi által az alapítvány 
tetemesen öregbült. A jelen évtől kezdve azon
ban, az egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jó
vá hagyott javaslata szerint, kamatjai az egyetemi 
ifjúság számára hirdetett pályakérdések jutalom
dijaira fordittatnak. Jelen állása 11,151 o. é., mi 
az egyetemi pénztárral kezeltetik.

* A mag} ar kir. egyetemnél múlt héten tör
téntek a dekán választások jövő évre. E szerint: a 
jog és államtudományi karnál dr. Kőnek Sándor 
ismét, a hittudományi karnál dr. Ruzicska János, 
a bölcsészetinél dr. Toldy Ferencz, az orvossebé
szetinél dr. Stockinger Tamás urak választattak 
meg. Az egyetemi igazgató választása jövő hóban 
leend.

* Az említett színházi petitio következő 
urak aláírásával jutott a legfelső helyre: Revicz
ky Szever, Reményi Ede, Dobsa Lajos, Ábrányi 
Kornél, Kormos Béla, Mosonyi Mihály, Deák Far
kas, Dallos Gyula, Udvardy Vincze, Kuliffay Ede, 
Szabados János, Thaly Kálmán, Szegfi Mór, Sza
bó Richard, dr. Riedl Szende, Remellay Gusztáv, 
Szász Béla, Reményi Károly, Ilméri K. István, 
Lonkay Antal, Színi Károly, Balogh Zoltán, Be- 
níczky Emil, Rózsaági Antal, Németh János, Cse- 
pely Sándor, Kovács Ödön, Tolnai Lajos, Virág
halmi Ferencz, Bényei Gábor, Zilahy Károly, 
Vajda János, Bajza Jenő, Csukássy József, Beer- 
mann Gyula, Ifj, Kun Pál, Hegyi Gyula, E. L. 
Spiegl, Vértessi Arnold, báró Józsika Kálmán, 
Kulcsár József, báró Pongrácz Emil, Rothfeld 
Soma, Maszák Hugó, Szinovácz Gyula, Bodor Ká
roly, Balogh Tihamér, Morländer, Sipos Antal, 
Betheft Armin, Király Ján., Medve Imre, Friebeisz 
Ferencz, Urváry Lajos, Oldal József, Eltér Antal.

* A helyheli ev. ref. főiskola Szathmáry 
Károlyt, a „Magyarország1* volt szerkesztőjét, a 
bölcsészeti osztályok történelem tanárául válasz- 
tá meg. Szathmáry a választást el is fogadá s elő
adásait a jövő iskolai év elején meg is kezdendi.

* A m. k. t. egyetem joghallgatókat segély- 
zö egylete ez évi jelentéséből kiderül, hogy az

egylet összes bevétele 7781 frt 93 kr. s kiadása 
2441 frt 7 kr. volt; pénztári maradék tehát 5340 
frt 86 k r ; mely a pesti takarékpénztárban van 
tőkésítve. Az egylet vagyonához tartozik még egy 
1 0 0  frtos földtehermentesitési kötelezvény 3  db. 
szelvénynyel. A könyvtár áll 846 db. könyvből és 
1 1  lapból; ez évben szaporodott 125 dbbal. Segé
lyezett az egylet a folyó tanévben 33 joghallga
tót étjegy-, és 83-at pénzadománynyal.

* Bulyovszkyné asszony a napokban tá
vozott külföldre és, mint a „Sz. L.“ írja, szerző
dést kötött a helybeli német színház igazgatójával, 
hogy f. é. nov. hóban 2 2  szer fog jelesebb szere
peiben a német színpad deszkáin föllépni. Egy- 
átalán a német szinigazgató élelmes egy ember.

* A „Wiener Zeitung“ egészen el van ra
gadtatva Bécsben vendégszereplő ballerinánknak
— Rotter Irmának — porczellán alakja, gyújto
gató szemei, kifogástalan fogai stb. által, No lám ! 
mi nem deríti fel a régi dicsőséget!

* Egy ur a „V. U.“ szerkesztőségéhez egy 
csomó ujdon faragott szót küldött be, terjesztés 
végett. Mi is közlünk néhányat a „V. U.“ által 
közbe-közbe szúrt felkiáltó és kérdő jelek elha
gyásával, mivel azok mindenik után odaillenének, 
íme : Akadémia =  tanmüte ; collegium — tangyü- 
de ; ekklézsia=vallda ; templom — imárda; pres- 
byterium =  népkorda ; rector =  intész ; curator
— gondász ; protestáns =  hitóvár ; senior =  ób- 
bár ; presbyter =  népkorász (jó, hogy nem éhen 
korász.) superintendens =  hitfelügyelő ; reformá
tus =  hitjavitoncz ; cantor =  éneklész ; togatus 
—hitmeczér; orgona —ájtzora; empíria — okton- 
da (kéretik a szedő az a helyett nem i-t szedni) 
stb. stb. Tanulj magyar!

* A pesti vakok-intézetében holnap délelőtt 
lesznek a nyilvános vizsgák, a következő tantár
gyakból : Hittan. írás, olvasás. Magyar és német
nyelvtan. Történettan és földleírás. Természetrajz. 
Számtan. Zene, ének. Kézi munka. Testgyakorlás.

* Kolozsvárt Stein János bizományában 
megjelent Dózsa Dánielnek általunk is emlitett 
„Északi fény“ czimü regényének 3 -ik kötete. Az 
egész mű ára 3 forint.

* Rózsavölgyi és társa hangjegy-kereskedé
sében következő zenemüvek jelentek meg és kap
hatók : Pezsgő csárdás, zongorára Csillag Józsi, 
ára 60 kr. Nefelejcsek ; eredeti népdalok s egy 
fellengő dal; cserháti mulatozása emlékére szer- 
zé Nyizsnyai Gusztáv. Ára 2 ft. — Hegyalján. 
Magyar ábránd ; dijkoszorúzott pályamű. Zongo
rára szerzé Them Károly, ára 80 k r . — Clown 
Polka, für das Pianoforte componirt — ajánlva 
Pricenak — 40 kr és Oroszlánszelidit'ó csárdás — 
ajánlva Battynak — ára 60 kr, mindkettő Au 
Álajostól.

— Kéretik a szives olvasó figyelembe venni 
a lapunk végén látható kiadói jelentést, hogy tel
jes 'példányokkal még folyvást szolgálhatunk.
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ÜJ KÖNYVEK. *)
TUDÓSÍTÁS A NAGYKŐRÖSI hely. hitv. FŐ- ÉS 

ELEMI ISKOLÁKRÓL az 18G2-63 iskolai évről, 
visszapillantással az I860 — 61 és 1861—62 évek 
történeteire. Szerkesztették Szilágyi Sándor a lyce- 
um, Nagy László a tanítóképezde igazgató tanárai. 
(Kecskemét 1863, Szilády).

AZ ÉSZAKI FÉNY. Regény három kötetben. Irta Dóisa 
Dániel. Egy kötet ára 1 frt. 12r. 256 1. (Stein, Ko
lozsvár).

ELSŐ IBOLYA. Gyermekek számára. Irta Czelder Már
ton. T, II, III füzet. Harmadik kiadás. Ára füzetének 
20 kr.,16r. 60 1. (Stein, Kolozsvár).

TISZTA ÉSZTAN. Irta Kerkapoly Károly bölcsészet- 
tanár s magyar tud. akadémiai 1. tag. Második fü
zet. Gondolaitan. 8r. V II—HO 1. Pápán a ref. főtano
da betűivel. (Osjerlamm, Pest).

KÉPEK A TERMÉSZETBŐL. A felserdült növendé
keknek Vagner Armin után felmutatja Kovácsi Antal. 
T íz képpel. 8r. 110 1. Kemény táblával. Ára? (Stein, 
Kolozsvár). ,

ASBÓTH LAJOS EMLÉKIRATAI az 1848 és 1849-ki 
magyarországi hadjáratból. (Uj kiadás). I, II kötet. 
N8r. 157, 85 1. Ára ? (Ráth bizománya, Pest).

A STRATÉGIA ELVEI az 1796-ki németországi had
járat előadásával felvilágosítva Károly ausztriai fö- 
herezeg által. A in. t. akadémia megbízásából fordí
totta Kiss Károly akad. rendes tag. Harmadik kötet. 
8r. 280 1. (Eggenberger, Pest).

FRANCZ1A NYELVTAN. Köze'ptanodai használatra 
irta Psenyeczki Nagy Sándor, franczia- és angpl- 
nyelv tanár a debreczeni főiskolában. 8r. 310 1. Ára 
1 frt 50 kr. (Osterlamm bizománya, Pest).

M ATHEM ATI KAI S T ERMÉS ZETTUDOMÁNYI  
KÖZLEMÉNYEK, vonatkozólag a hazai viszonyok
ra. Kiadja a magyar tudományos akadémia mathe- 
rnatikai és természettudományi állandó bizottsága. 
Szerkeszti Szat ó József. II. kötet. 8r. XV és 240 1. 
(Eggenberger, Pest).

EGRI NÉPKÖNYV. Néhány egri megyei pap közremű
ködése mellett és megbízásából szerkeszti iHindszen- 
ty Gedeon. I füzet. Ara 20 kr. K8r. V ili és 152 1. 
(Eger, az érs. lyceum betűivel).

GYÖRKE HISTÓRIÁJA ERDÉLYRŐL. Két képpel. 
VI- javított kiadás Ára 16 kr. 16r. 64 1. (Stein, Ko
lozsvár).

VÁZLAT a fehérmegyei gazdasági egyesület 1860-, 
1861-, 18G2-ik évi munkálatairól. Az igazgató vá
lasztmány megbízásából szerkesztő Fekete János, 
egyleti titkár. 8r. 120 1. (Özv. Számmerné betűivel, 
Sz.-Fehérvár),.

BÁRÁNY-FELHŐK. Beszélyek. Irta Zlinszky István. 2 
(czimlap-)kiadás. 2 kötet. Nagyvárad (Hügel) 8r. 
Össz. 250 1. Ára 1 frt 20 kr.

KÜLFÖLDIEK.
EIN NEUER FALSTAFF. Roman von A. E. Brachvogel. 

3 Bände. Leipzig (Castenoble). 8r. Ára 4 '/3 tallér.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük,
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan
megjelenő művekből egy-egy példányt, vagy legalább annak
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

NOVELLEN von Moritz Hartmann. 1—3 Band. Ham
burg (Hoffmann und Campe). 8r. 384, 447 és 266 1. 
.£4l1*cL 4 V taller

MODERNE GESELLSCHAFT. Roman in zwölf Büchern 
von Franz von Rammersdorf. In vier Theilen. Leipzig 
(Brockhaus). 8r. Ára 5 tallér.

ZU ALLEN GUTEN STUNDEN. Dichtungen von Ju
lius Hammer. Dritte Auflage. Leipzig. (Brockhaus). 
12r. 195 1. Ára 24 ezüst gar.

DER WECHSEL DES LEBENS. Von F. W. Hackländer. 
3 Bände. Zweite Auflage. Stuttgart (Hallberger). 
8r. 3 tallér.

KLEINE ROMANE UND ERZAEHLUNGEN von A. 
von Sternberg. 3 Bände. Leipzig (Costenoble) 8r. 
.A-i'a 3 y taller

PROBLEMATISCHE NATUREN. Roman von Fr. Syiel- 
hagen. Zweite, neu durchgesehene Auflage. Berlin 
(Janke).8r. 609 1. Ára l '/, tallér.

DER DOGE VON VENEDIG. Historische Tragödie. 
Von Oskar von Redwitz. Mainz (Kirchheim). 16r. Ára 
26 ezüst gar.

NYÍLT LEVELEZÉS.
Gömörbe. Ha I. P—r a nem épen ifjú Mihály vagy Jó

zsef volna, sem fogott meg, ámbár nem volna csuda. 
Egészen más, kedvtelésből olvasni, más szakmány- 
ból. Hanem igy is megirtuk rá, hogy megjelenhet, s 
az elég egy kezdőnek. A levelet sajnálkozó öröm
mel olvastuk (nem szerkesztői többesben szólva).

A lrkv. ros, meg; a többi is. Valami lehet igaz történet, 
de a költészetben még sem igaz. Megfordítva, költött 
dolgot igazzá tesz a poesis. Ezeken nem érzik a 
költészet megigazító ereje. Prózák.

B L urnák P—án. Először látnunk kellene a fordítást, 
és tudnunk, nincs-e már kiadva magyarul a czikk.

N. P. urnák K —vár. Megérkezett, de még nem volt 
időnk elolvasni. Hanem jó lesz az. A kegyed Ízlésé
ben mindig megnyugszunk.

K. L. Népdalok. Egykor megdicsértem volna én özeket 
nagyon. Most keveslem arra, hogy a Koszorúban vi
lágot lássanak. Más a szerkesztő, más a ........

Cs. 1. urnák Z—j. Nem volt érkezésünk a kis beszélyt 
még elolvasni, de a szerző neve is előre ajánlja azt. 
A mi a Puskinfélét s a többit illeti: a P . . .  .é ma
gában rövid, egy kötetre sem menne. A többivel 
együtt kivolna tán egy 10, 12 íves füzet: de az is 
már a jövő évre maradna. Addig természetesen fel 
kellene küldeni. Az elfogadás nem függ az igazga
tótól, be kellene mutatnia a gyűlésnek, mely azon 
pont felett is határoz, kiad-é nem eredetiből való 
forditmányokat.

T A R T A L O M .
A magyar főváros. Pisty F. — Saul. Balogh Z. — 

Halál Panni. Abonyí L. — Az éji őr. Tamási D. — Nép- 
költészet. — A kiről hallgat a krónika. (Beszély). R<mé- 
nyi K. — Irodalom. — Zene. Bartalus I. — Nemzeti 
Színház. Gyulai P. — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt 
levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Ernich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

m r Telj es számú példányokkal e félévről még: folyvást szolgálhatunk



KÖSZÖRŰ.
SZÉPIRODALMI

S Á T A L Á N O S  m i v e l t s é g t e r j e s z t ő

HETILAP.

MÁSODIK FÉLÉV. AUGUSTUS 9. 1863. 6. SZÁM.

E lő f iz e t é s ;  egész évre 
12 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 
Gusztáv kiadó - hivatala : 

Barátok-tere 7. sz.

M e g je le n ik  hetenkint 
vasárnap.

S z e r k e s z t ő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-utcza sarkán, 11. sz.

M Ű V É S Z E T I  E L V E K R Ő L .
(Bulwer. Caxtoniana.)

Az irodalom minden nemének meg 
van a maga, hozzá illő művészete. Ezt a 
szépirodalmi művekről *) legott elismerjük. 
Szólunk, közbeszédben, drámai művészet
ről, költő művészetről. De azt nem ismerik 
el oly közönségesen, hogy művészet az 
észnek szóló munkákban is van vagy le
het. Már pedig nemzeti gazdaságot tár- 
gyazó értekezésben, vagy épen egy sta- 
tistikai tabellában is helyén van a művé
szet. Mert bármennyire legyen is bizonyos 
tárgy elvont elvekre vagy létező tényekre 
szorítkozva, az elveket és tényeket nem 
lehet összevissza hányni rakásra; művészi 
rendezést igényelnek. Maga a kifejezés 
már művészet. Ennélfogva tiszta tudomá
nyi munkák sem lehetnek el művészet nél
kül, mert a kifejezést nem nélkülözhetik. 
A mit a tudományban módszernek nevez
nek, művészet, melynél fogva érthetővé 
teszi magát a tudomány. Euklidesben bá
mulatos művészet mutatkozik a feladatok 
szerkesztésében. Ha tudja valaki körül-be- 
lől azt a tényt, hogy a körre a középpont
jából húzott vonalak mind egyenlők, de 
soha sem látta mikép bizonyítja be Eukli- 
des ezt a tényt, próbálja a maga módja

*) Ezeket az angol „works of imagination“ =  
„képzelő tehetséghez szóló művek“-nek nevezi. Majmol
hattam volna magyarul „képzelődési vagy képzeleti 
müvekének; de vajon megértette volna-e belőle az 
olvasó, hogy sem többet, sem kevesebbet, hanem épen 
csak „szépirodalmi müveket“ akart mondani Bulwer ?

W.

szerint bizonyítni meg, s aztán hasonlítsa 
össze a* kisértményét azzal a feladattal *), 
melyben Euklides mutatja meg a tényt, s 
egyszerre át fogja látni a mester művésze
tét a megmutatásban. Azt mondják, hogy 
Pascal saját észlángja erején kitalált az 
Euklides feladataiból annyi számot, melyet 
bámulói csaknem csudának, fitymálói hi
hetetlennek tartanak. Ú gy de ez a szám 
nem haladta meg a tízennyolczat. Való az, 
hogy a tudomány és művészet a módszer
ben lelik találkozó pontúkat.

Igaz hogy Kant e szót észláng**) 
(génié, ingenium) szorosan csak a művészet 
gyakorlóira alkalmazza s nem akarja ki
terjeszteni a tudomány gyakorlóira is. De 
minél jobban vizsgáljuk az elmék legma
gasabb fokozatait, annál tisztábban meg
győződünk, hogy akár a tudományra, akár 
a művészetre, akár csak a cselekvésre szen
teljék is magukat az elmék különböző ne
mei, mindnyájokban meg van egy közös 
tehetség, mint mindenikök lényeges kiegé
szítője. Egy oly tehetség, melyet velők 
születettnek (ingenium) mondhatni, a meny
nyiben tanulmány és gyakorlás tökélye-

*) Bulwer egy nem mathematicustól is könnyen 
megérthető s felfogható példát akart használni. Szak
értők kedviért—ha ilyenek is olvasni találnának aesthe- 
tikai értekezést — jegyezzük meg. Mert a felhozott 
igazság Euklidesnél nem bizonyítás, hanem csak értel
mezés tárgya. W.

**) Minthogy „lisztláug“ helyett nem volna jó i 
„lángliszt“, azt vélem „észláng“ helyett sem jó a bevett 
és közönségesen használt „lángész.“ W,

11
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síthetik ugyan, de meg nem adhatják. Az 
a tehetség ez, melynél fogva a magukban 
szétszórt és hasonlatlan eszméket rendbe 
és symmetriás alakba csoportosítják. A 
módszer tehetsége ez, mely ha kiben meg
van, nem következik okvetetlenűl, hogy 
nagy ember legyen; de meg kell lennie 
igen magas fokának minden nagy ember
ben, akár költő, akár philosophus, akár 
államférfiu, akár hadvezér legyen; mert 
minden nagy ember szervezd vagy alkotó 
talentumot tüntet ki, akár költeményben, 
akár philosophiai rendszerben, akár politi
kában, akár hadjáratban. Módszer nélkül 
pedig sem szervezés sem alkotás nincsen. 
Csakhogy a művészetben nem lehet oly 
könnyen észrevenni a módszert, mint a tu
dományban, s a közbeszédben rendszerint 
valami más nevet kap. Értelmét azonban 
belefoglaljuk, midőn festmény compositió- 
járól, szónoki beszéd elrendezéséről, költe
mény tervezetéről szólunk. A művészet 
szintúgy használ módszert a szépség sym
metriás alakításában, mint a tudomány az 
igazság logikai kifejtésében: csak hogy az 
igazság — hogy úgy szóljak — kezelése 
az utóbbiban szüntelen szemünk előtt fo
rog; holott az elsőbben elrejlik a sziliek 
ragyogása és a kellem vonalai mögé.

És ámbár, a mint mondám, kelléke a 
művészet minden műnek, akár az észhez, 
akár a képzelethez szóljon, mindazáltal a 
képzelethez szólók a művészeti művek ki- 
válólag; mert sokkal többet igényelnek, 
mint csak azokat az elemi elveket, melyek 
a tudományéi és művészetéi közösen. Mi
helyt a módszer közös területén találkoztak, 
legott el is válnak egymástól, — a tudo
mány, hogy az eszmény minden alakjain 
át a tettlegest (positiv) valósítsa, — a mű
vészet, hogy a tettlegesnek minden alak
jaiból az eszményit vonja ki.*) Az eszmé-

*) Ellentétes kifejezésnek szép ; de merőben igaz 
volta ellen tiltakoznunk kell. A tudomány nem jár ab
ban, hogy a „tettlegest valósítsa“ (to realise the positi
ve) ; valósítja a tettleges magát, nem csak a tudomány 
nélkül, hanem „ha kell ellenére is.“ A tudomány átalános 
igazságokat, határzott, kivétetlen törvényeket keres, 
melyek épen úgy nem jelennek meg tisztán és röviditet- 
lenül a valóságban, mint a művészet ideálja. Az átalá
nos, a rendszeres szintúgy csak az észben létezik, mint

nyi szép (beau ideale) nincs az észben —  
csupán a képzeletben létez. Az olvasó el
méjében oly képeket teremteni, melyek a 
világban nem léteznek, melyeknek olt meg 
kell maradni elenyészhetlenül, mint egy
kori barátai emléke és fiatalsága környe
zetei, — természetes, hogy sokkal nagyobb- 
szerű és kényesebb művészetet igényel, 
mint a minővel egy valódi tényt világosan 
megértethetni. Az irodalomra alkalmazott 
művészet legmagasabb minősége tehát a 
„teremtés.“ Nem is ér sokat előttem némely 
furfangos kritikusoknak az az akadékos 
kifogása, hogy az észláng tulajdonkép nem 
teremt; a mennyiben csak már létező esz
mék különbözőleg rendezett kapcsolataiból 
és csoportaiból állanak az ő előállított alak
jai. Uj kapcsolatok és csoportozatok mim 
den méltányos tekintetben s megkívánható 
czélokra nézve, teremtmények. Nincs em
ber hatalmában semmiből teremteni vala-

r
mit. Es ámbár az istenség teheti azt most 
is, mint tehette egykor, de a mennyiben 
véges elménk őt munkáiban nyomozhatja, 
minden, a mi ma terem a természetben, 
abból szerkesztődik, a mi már azelőtt meg
volt. A művészetről is hát bízvást mond
hatni, hogy teremt, midőn uj egészeket 
alkot létező részletekből. Senki sem mond
hatja, hogy az előttem álló órát, vagy az 
asztalt, a melyen irok, nem teremtette (az
az csinálta) az órás vagy asztalos, azért 
hogy az órát vagy asztalt alkotó anyagok 
már megvoltak a földön*). Annálfogva sem 
a természetre sem a művészetre vonatko
zólag nem mondhatni igazán, hogy nem 
teremtő az a hatalom, mely uj alakot állít 
elő, ámbár mindaz, a miből áll az az alak, 
a miből áll egy virág, egy fa, egy szúnyog, 
egy elefánt, egy ember, külön-külön véve

az eszményi a képzeletben. Mindezeknek azonban a kö
vetkezők csökkentesére semmi befolyások nincsen. Ubi 
fere omnia nitent, stb. W.

*) A hasonlatosság nincs egészen jól választva. 
lZ órás, az asztalos nem állítanak elő uj alakot, d e
leikből tervezve, sem pedig „uj kapcsolatokat vagy 
soportozatokat“ ; hanem a már létezőket utánozzák, 
[ele Péterről mondhatni, hogy teremtette a zsebórát;lcíc i cicnui muuuuauii, icicímcu® » ,
avery, sőt Watt is a gőzgépet; Arkwright a kötőgépét; 
^ollarton (vagy ha tetszik Steinheil) a telegrapbot; 
ért ezek egészen előttök nem léteztek s im e példákii W.



oly régi, mint a gázok a levegőben, melyet 
szívunk, vagy a föld elemei, melyeket ta
posunk. Só't a művészetben magasabb fo
kon áll a teremtő' tehetség, mint a termé
szetben ; mert a természet teremthet élet és 
elme nélkül való dolgokat; a művészet pe
dig életet és értelmet leheli teremtményei
be. A mély arányban az igy adott élet to
vább tart az ember élténél, s a melyben az 
igy kifejezett értelem meghaladja azt, a 
mit más emberek milliói tudnak egy alak
ban testesítni, abban ismerünk egy-egy 
művészeti valódi nagy munkára, — abban 
az arányban mondjuk a művészről évek 
százaival halála után: „Igazán költő volt,“ 
azaz: teremtő. Mert teremté az életnek egy 
oly alakját, milyet addigelé a világ nem 
ismert s lehelle abba az alakba oly szelle
met, hogy megóvja az enyészettől, mely
nek az ember alája van vetve leikétől meg
válva. Achillest Paris megölte; Homerus 
újra teremté Achillest — és a Homerus 
Achillese mai napig él.

Minden nevelt nemzetek köz megegye
zésénél fogva a művészet legmagasabb ne
me az irodalomban az elbeszélő, azaz az 
epikai; s hozzája legközelebbi tetőn a dra- 
matikai áll. Szükségkép meg kell hát en
gednünk, hogy atárgyias*) tehetség,— 
mely a „kétágú Parnassus“ mindenik csú
csán mellőzhetlenül lényeges kellék, — 
magasztosabb polczon áll a művészetben, 
mint az alanyias — azaz, hogy tudomá
nyos névmellékeimet közérthetőbbekké te
gyem, az a művész, a ki elméje pártatlan 
tükre által inkább mások körülményeit, 
mások éltét, mások jellemeit sugározhatja 
híven és élénken vissza, mint a magáéit, 
magasabb rendű mint az, a ki a szemlélte 
tárgyakat saját eszméibe nyűgözve csak 
magát tükrözi a természet és emberiség 
különféle képeiben. Mindjárt átlátjuk, mi-

*) Vajon mtért „tárgyilagos“ ? Mit jelentsen ben
ne a „lag“ tag ? Aztán törzsöké : „tárgyilag“ volna, de 
a melylyel senki sem d l; méltán is, mert nincs mire 
éljen, mit fejezzen ki vele. Nem is tudja az ember név 
mellék-e vagy igebatározó. A legelső „mondolatban,“ 
mely a Szacsvay M. Kurírjában látott világot, többek 
közt ezt is olvastuk : „Az én tanítóm nem lökleg vagy 
szamárlag, hanem ugyan Plátólag“ stb. Setét idők ! midőn, 
még „mondolat“~ot írtak nálunk és satyrának hitték az 
együgyüek. Ma m Ír a „mondolat“ az irodalmi nyelv!

W.

helyt példákat veszünk elő. Elismerjük, 
hogy Homerus magasabban áll a művé
szetben mint Sappho; hogy Shakespeare 
„Macbeth“-je magasabb rendű mű mint 
Shakespeare sonettái; minthogy Macbeth 
tisztán tárgyias — holott a sonettek a leg- 
alanyiasabb költemények, a milyeket csak 
felmutathat Erzsébet kora.

Azonban nem az teszi a nagy mű
vészt, hogy a legmagasabb nemet válasz
totta. Ha egyik ember azt mondja : „En 
hőskölteményt irok“ s aztán csak közép
szerű hőskölteményt ir, — s a másik azt 
mondja: „Én egy dalt irok“, s egy gyö
nyörű szép dalt ir : az a ki a gyönyörű 
szépet írja, felül áll azon, a ki a középsze
rűt Írja. Nincs kétség benne, hogy Hora
tius alább való Homerusnál — annyival 
alábbvaló, hogy alig mérhetni ki a különb
séget. Az egyik epikus, a másik lyrikus. 
De abban sincs ám kétség, hogy Horatius 
véghetetlenül feljebb áll Tryphiodorusnál 
vagy Sir Richard Blackmorenál*), ámbár 
ezek epikusok, ama pedig lyrikus. Egy  
szóval, tökélyesen világos, hogy a művész 
tehetségének arányos magasságban kell 
állani a művészet nemével, melynek neki 
vág, úgy hogy meg legyen a kívánt ösz- 
szehangzás a tárgya és észlángja közt, és 
hogy azt, a ki feltűnő sikert biztosit magá
nak a művészet kevésbbé emelkedett vala
melyik körében, nagyobb művésznek kell 
tartanunk mint azt, a ki a nehezebbekben 
csak középszerű sikert bir kivíni.

Mindemellett az elbeszélő modor a 
képzelő erőnek oly erős megfeszítését, az 
értelemnek oly széles láthatárát igényeli, 
hogy egy történet, ha csak ttírlietőleg jól 
van is elbeszélve, sokkal hamarább kap 
népszerűségre, mint a szépirodalomnak a 
legkitűnőbb tulajdonokkal, legszilárdabb 
érdemekkel jeleskedő, de alsóbb nembeli 
terméke. Annyira, igaz ez, hogy ha az 
elébb mondott azt veszi is anyagául, a mit

*) Tryphiodorus Kr. u. 500 évvel élt görög költő. 
Eposzt irt „Troja veszedelméről“ (De excidio Trójáé), 
mely a mi könyvtárainkig is eljutott. — Sir Rich. Black
more, Oraniai Vilmos ang. k. udv. orvosa. Irt két eposzt : 
„Arthur király“ és „Arthur herczeg“ czimek alatt, ki is 
nyomatta ; de sem érdemök sem a végzés nem ada ne
kik egy Addisont, a ki halottaiból feltámaszsza.

11*
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a vers czédrusfájához, márványához, ivo- 
rához *) képest a próza téglájának és me- 
szének nevezhetni, egy igazi nagy elbe
szélő műnek sokkal terjedelmesebb közön
séget gyűjt, még a legválogatósb olvasók 
közül is, maga körül, mint magukban bár
mily derék költemények, melyekben a kép
zelődés kevésbbé teremtő s az iró inkább 
rajzolja azt, és elmélkedik a felett, a mi 
van, mint feltalál és életre hoz olyat a mi 
soha sem létezett. A vers előnye a tartós
ságán alapul. A próza, midőn a képzelő
déshez szól, koránsem számíthat arra a 
kitartó hosszuidejüségre, a mire a vers; — 
elsőben és főkép azért, hogy nem lehet oly 
könnyen megtartani észben. Ki tud el
mondani húsz sort „Ivanhoe“-ból? Ki nem 
tud megtartani húsz sort az „Elhagyott 
falu“-ból?**) A vers szorosabban s részle
tesben odaszegzi a figyelmet a gondolat
nak benne kifejezett minden szépségeihez, 
mint a legkidolgozottabb próza teheti; és 
ezt a figyelmet a következő nemzedékek is 
folytatják untalan. Ú gyhogy egy prózai 
nagy költeményben, megjelente után száz 
évvel is, rejlenek felfedezetlenül számtalan 
szépségei a gondolatnak és képzeletnek; 
holott a verses költeményben közzététele 
után száz évvel valószínűleg egy felfede
zetlen szépséget sem lel a figyelmes szemle. 
Áll ez a legnépszerüebb és halhatatlanabb 
költemények prózájára nézve is, bár akkor 
olvastuk, a mikor emlékezetünk legfogé
konyabb volt, a milyenek „Don Quixote“ 
vagy „Robinson Crusoe“, „Gulliver utazá
sai“ vagy az „Ezer egy éjszaka.“ Megma
rad ugyan bennünk a gyönyörnek, melyet 
e remekek olvasása szerzett, a történet fel
ötlő részleteinek, a jellem, elmésség, kép
zelet erős vonásainak eleven benyomása: 
de nincsenek a nyelvünk hegyén meglepő 
helyek idézetei belőlök, mint íróiknál a 
képzelet teremtő hatalmában sokkal alább 
álló költők verseiből. Ennélfogva a verses 
költő meghittebb barátunk szokott lenni 
hosszú időn át, mint a prózai költő remél

*) «Ivor“ =  elefántcsont, b. Józsika M. javaslata» 
elfogadást érdemel minden tekintetben. W.

**) «Deserted Village“, Goldsmith bájos költe
ménye a XVIII. százból. W.

heti magáról. Vágyaink vagy csüggeteg- 
ségünk állapotában felbuzognak emlékeze
tünk forrásából az ő zenés gondolatai. Egy  
pár sora felgyújtja gyermekkorunk dics
vágyát, vagy elszenderíti élemedett korunk 
búskomor elmélkedéseit.

Caeteris paribus nem lehet kétség a 
vers elsőbbségéről a próza felett a szépiro
dalmi művekben. De a művész nem a sze
rint választja szakját, a mint fontolgató 
számítások őt igy vagy amúgy biztatnák 
inkább a jövendő hirnévvel. Választá
sát részint saját szervezete, de részint kora 
körülményei is határozzák eh Mert ezek az 
utóbbiak az ő sajátnemü hajlamának is, és 
olykor hathatósan, ellene dolgozhatnak. 
Például, hazánkban*) most, majdnem na
gyítás nélkül mondhatni, hogy nincs tra- 
gikai dráma — átalában alig van valami 
élő dráma. Vajon kellő színészek hiánya 
miatt-e, vagy mivel közönségünk és kriti
kusaink oly kedély állapotban vannak, 
hogy egy sikerült drámának nem akarják 
megadni azt a rangot, melyet más nemze
teknél megadnak neki s mi is megadtunk 
egy időben, azt nem vizsgálom. De maga 
a tény oly világos, hogy a drámát, mely 
valósággal az eposzi forma után legmaga
sabb rangú költemény, ma már alig mél
tatják annak a megvitatására is, vajon áta
lában tartozik-e valamelyik formájához a 
költésnek. Ha egy idegen egy angoltól 
kérdezné, kik bár kisebb rendű költők, a 
kik Byron halála óta némi hírre kaptak, 
eszébe se jutna, hogy megemlítse Sheri
dan Knowles-t — jóllehet Shakespeare óta 
egy költő sem irt annyi sikerült drámát 
mint ő; sőt, ha arra szólítnák fel, hogy 
számlálja elő az Anglia szülte főbb költő
ket, nagyon kétlem, hogy Ben Jonson, 
Beaumont, Fletcher, vagy Otway oly köny- 
nyen a szájára jönnének, mint Collins vagy 
Cowper. Röviden, mi valahogy valamikép 
elfeledtük, az egy Shakespeare példáját ki
véve, hogy versben irt dráma: költemény, 
pedig ha volna egy dramatikusunk, a ki 
varázshatalmában fogva tartja egy egész 
hallgatóság szivét, ez mérhetetlen magas-

*) T. i. Angliában.
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ságban állana, a költés minden nagy kel
lékei tekintetéből, a lyrikai verselők három 
negyede és még inkább ama didacticusok 
felett, kik diszesen nyomtatva és kötve 
britt költők neve alatt pompáznak könyv
táraink polczain. Másutt nem igy van. 
Kérdezzük meg egy francziától, kik Fran- 
cziaország legnag)7obb költői, s legott a 
dramatikusait — Corneillet, Racinet, Mo
herét, nevezi meg. Kérdezzünk egy néme
tet, Goethe és Schiller neveit halljuk tőle; 
és ha tudakozzuk, hogy eme nagy meste
rek különböző nemű verses művei közt 
melyiköket tartja legnagyobb költemé
nyeiknek, a drámaiakat nevezi meg egy
szerre. De hogy visszatérjünk, nálunk te
hát az idők körülményei oly irót is, kit 
természetes hajlama különben a dráma hí
vévé avatna, eltérítnek az elannyira nem 
kecsegtető pályáról; és minthogy a legdii- 
sabb díjazás és a leglármásabb magaszta
lás ez időben a prózai költést jutalmazza, 
regényíróvá lesz, a kiből különben drama- 
tikus lett volna. Bizony, némileg szemé
lyes tapasztalás után szólok, mert jól em
lékszem, hogy midőn Mr. Macready a nem
zeti két nagy játékszín közűi, melyekből 
most a nemzeti dráma ki van küszöbölve, 
egyiknek a kezelését felvállalta, sok iró 
szándékozott a színpadnak szentelni az ere
jét, bizonyosok lévén benne, hogy Mr. 
Macready ban oly színészt lelnek, a ki kép- 
zelményeiket megtestesítni képes; oly kri
tikust, ki nem csak méltányolni, hanem 
tanácsolni s kalauzolni is tud; s oly úri 
embert (gentleman), kivel az iró szabadon 
és kellemesen érintkezhetik. De mikor visz- 
szavonult Mr. Macready attól a kisértmény- 
től, mely hihetőleg több tőkét igénylett, 
mintsem tanácsosnak tartotta koczkáztatni 
egy oly játékszín bérlésében, a milyennek 
más országokban az állam állja ki a költ
ségeit, a drámának irányuló dagály megint 
apályba vonult vissza, és sok, tán szeren
csésen kezdett játék, mind e mai napig, 
írója fiókjában hever mint be végzetlen tö
redék.

Az idők körülményei hát, ha nem is 
állítják meg az észláng lépteit, másfelé té
rítik az irányát. A művészetnek azokba a

csarnokaiba tódul leginkább a művészi se
reg, melyeknek legtártabbak és kinálko- 
zóbbak a kapui, s hogy a roham most a 
regényírásnak tart, annyival is természe- 
tesb, hogy nincs férfi vagy nő, ha csak ir
káim tud, a ki kételkednék benne, vajon 
tud-e regényt irkálni. Bizony, úgy látszik, 
hogy az írásnak azokat a nemeit legköny- 
nyebb roszul Írni, a melyeket legbajosabb 
jól Írni. Van-e kis gyermek, a ki ne tudna 
írni olyast, a mit ő költésnek nevez, és 
nagy gyermek a ki ne tudna Írni olyast, a 
mit ő regénynek nevez ?

„Scribimus indocti doctique poemata passim,“

azt mondja Horatius a korabeli Írókról. 
Napjainkban az ő mondata legnagyobb 
erejében a poémáknak arra a nemére ta
lál, mely az élet eposzát akarja elbeszélni 
prózábán. Mert a doctusok szintúgy mint 
az indoctusok — olyak, a kik mindenhez 
inkább tudnak mint a regényíráshoz, egy
másra írják a regényeket, épen mint a tel
jesen tudatlanok, és sokszor nem nagyobb 
sikerrel. Kgy úri ember prédikáczióval 
akar jóltartani bennünket s regénybe, szer
keszti ; egy más úri ember politikai nyomo
zásokban gyönyörködik, s regénybe szer
keszti ; felegyház (High Church) és alegy- 
ház (Low Church) és semmi egyház, toryk 
és radicalok, utópia ábrándozók azt kép
zelik, hogy a közértelem megfogásához bo
csátkoznak le az igazsággal, ha egy-egy 
regénybe gyúrják belé, mely nem különb 
regény, mint a m ilyen— csillagászat. Min
den bizonynyal képes akárki arra, hogy 
egy könyvet Írjon három kötetben, felosz- 
sza fejezetekre s regénynek nevezze, csak
hogy mindezek a fogások épen úgy nem 
teszik a könyvet regénynyé, mint China 
történelmévé. Látunk is sok ügyes írótól 
sok ügyes könyvet, a mely, regénynek, 
nem ér egy fakovát. Azok a kritikusok, a 
kik az újabb időben a legmélyebb kuta
tással elemezték az aesthetikai szépség tör
vényeit, egyezőleg állítják, hogy a szép- 
művészetekben — szobrászatban, képírás
ban, költésben — átalában, a valódi igaz
ság annyira csupán a képzeletben létez, 
hogy a művész soha sem igyekszik  a tettleges
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igazságot, hanem az igazság eszményített ké
pét terjeszteni elönkbe. Mint Hegel veszi 
igen jól észre, „az a mi a természetben lé
tez, csak valami egyéni és különös. A mű
vészet ellenben lényegesen arra van ren
delve, bogy az átalánost nyilvánítsa.“ Az a 
regény tehát, melynek czélja egy, a képze
lettől merőben elütő,tárgyat beszélni belénk, 
a művészet első törvénye ellen vét; és a mely 
író oly tettleges különösségekre szorítko
zik az irányával, a minő egy-va lamely egy
házi, politikai vagy erkölcsi tárgy tüzetes 
megvitatása, lehet a munkája ügyes vagy  
nem ügyes értekezés, de minden bizony
nyal silány regény.

Az igaz, hogy a vallás és politika nin
csenek kirekesztve a szépirodalom teréről; 
de a művészet csak ugy engedi helyet fog- 
lalniok, ha legkevésbbé felekezeti, és legá- 
talánosb színben jelennek meg. Milton p. o. 
midőn az „ember esetét“ beszéli el, egy 
oly átalános hitet vesz tárgyául, melyben 
minden keresztyén nemzet osztozik, — sőt 
a melyre a nem keresztyén nemzetek is 
tisztelő érdekkel tekintenek; midőn Mr. 
Ward „Tremaine“ czimű gyönyörű tör
ténetében regénye szövevényét egy hitet
len megtérésére fekteti, mint a ki a lélek 
halhatatlanságáról meggyőződik, nem sze
gi meg azt az elvet, mely szerint a művé
szetnek átalánost és nem különöst kell tár
gyalni. Ha tűi megy vala azon határon, a 
melynél igen bölcsen és eszesen megáll, s

a kérdést, túl azon a térén, melyen minden 
hittanár egyezik egymással, arra tolta vol
na, a hol ellenkeznek, merőben utat vesz
tett volna a művészetben. íg y  a politiká
ban is — az átalános tételek, melyekből a 
politikusok kiindulnak — a szabadság, 
rend, művelődés becse, stb. — a képzelő 
költésnek nemcsak uradalmába belé, de 
legfellengőbb tárgyai közzé is tartoznak; 
de szálljunk csak alább, le a gyakorlati 
kérdésekhez, melyek felett idő szerint meg- 
hasonlanak í z  indulatok, azonnal oly tár
gyakra vesztegetjük a költés bony olt gé
pezetét, melyekről jobb lenne egy pártias 
röpiratban értekezni. Mert igazán, mint a 
feljebb idézett derék kritikus mondja igen 
ékesen és behatóan:

„Az ember, berekesztve mindenfelől a 
véges’ korlátái közzé s rajtok tulhatolni 
törekedvén, egy tisztább és igazabb felső 
spliaerára szegzi tekintetét, oda a hol a vé
gesnek minden ellentétei s ellenmondásai 
eltűnnek — a hol az ő egyéni szabadsága, 
akadályok és korlátok nélkül szárnyait ki
terjesztvén, eljut a legfőbb czéljához. Ez a 
vidék a művészet, s ennek valódisága az 
eszmény. Az eszményi szépet a valódi tö
kély telenségei teszik elkerülhetlenűl szük
ségessé. A művészet hivata az, hogy az 
életnek s főkép a beléletnek szabad fejlését 
állítsa érzéki alakokban élőnkbe.“

Fordította. W.
(Folytatjuk.)

K I V Á N D O R L Ó K H O Z .
A drága tűzhelyet, melynek van ős moha,
Hol nyílt első napod, oh, el ne hadd soha !
Csak egy, csak egy a szent: a tűzhely; ő, a hon ; 
Ez a szív és család, a többi mind — vadon!

Nem testvér, nem barát: árny az, mely künn Ölel; 
Kezet szorít veled: könyedre nem felel.
Mentek tán egyuton ? nem együtt, egyfelé :
Csak a felhő repül a száműzött elé.

Lásd, honn mindig van egy sarok, mely a tied, 
A hol derít, avagy derül tekinteted;
Vagy rejtett köny van ott, vagy egy titkos mosoly, 
Mit a világba’, hidd, fel nem találsz sehol.

Oly kevés egy mosoly, de kell, mint levegő,
Mert a ki rád mosolyg, anyád, vagy ő, vagy ő ! 
Szebb tőle a világ, sokkal könnyebb a lét . . .
Ha tarthatnád ma is, ugy mint akkor, kezét!

Ekéd mellett maradj , ne menj külfény után:
A hon képén kívül minden kép halovány.
Oh, el ne hadd soha a hon földét, egét: 
Legdrágább könnyeid szórod vadonba szét.

Mert minden ut rögös, de minden ut között 
Legvérzőbb tövisű mit jár a száműzött;
Fecskén hányszor sirék, ki fészkéért remeg: 
Mennyit nyom a világ —- egy fészek mondja meg.

Vilié d’ Avray.
HIADOE.
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H A L Á L P A N N I .

(Folytatás.)

A csodás éji kaland titokban tartását 
Jancsi nem állhatta meg. — Előre meg
mondva, hogy azt csupán nekiek beszéli 
el, s kikötve hogy tovább ne adják, a czim- 
boráknak az egészet elbeszélte.

Azok suttogva rebegék:
-- Jaj Jancsi! hisz az a Halál Panni! 

Már én is láttam.
— En láttam is !
— De engem nem ölelt, nem csókolt 

meg. — Nem is tanácsoltam volna neki.
— Nálam is kóborolt egy éjjel a ka

rám körül, de hozzám sem szólt, — beszél
te a harmadik, — az ebek vonyítva sza
ladtak el tőle.

Jancsi se holt, se eleven nem volt. 
Sápadt lett mint a halál. Csodálatosan me
rő szemekkel bámult reájok, alig jött szó 
ajkaira, az is úgy reszketve:

— Halál Panni! . . rebegé akadozva, 
ki az ? mi az a Halál Panni ?

— Mi az ? felelt vállvonva s nevetés
sel az egyik. Hallod, ez még azt kérdi, 
hogy mi az a Halál Panni! . . .

— Igen, azt kérdem, szólt Jancsi, a 
fiút ingerülten mellen ragadva.

— No, ha kérded, hát én megmondha
tom, úgy a hogy hallottam felőle, mi az a 
Halál Panni. Azt gondolod láttára, ugy-e, 
hogy az egy szép leány. — Nem az. —  
Kisértet! . . Haza járó lélek. — A pászto
rok kisértője. — Ritka pásztor a ki, kivált 
ha fiatal, ne látta volna már.

Jancsi leverten hullatá.le kezét a czim- 
bora melléről, egy szót sem szólt többet, 
ott hagyta Őket, azok szinte megijedtek tő
le, oly különös arczot mutatott.

Felült a határ dombra, tenyerébe 
ereszté lejét, úgy mélázott ott egész nap,.. 
közbe-közbe könyei patak módra futottak 
végig ábrázatán.

Rettegett és sohajtozott.

II . Majd megszakadt a szíve azután a le
ány után.

III.

Bende uramat az egész környék is
merte , nemcsak mint a legbecsületesebb 
embert, hanem mint a legjobb mesterem
bert is. Szebb és jobb csizmákat és oly 
olcsó áron nem varrt senki mint ő. — Ä 
talp hibáit nem tömte el, s a szár összetol- 
dást maga megmutatta, mondván, hogy 
épen azért kisebb az ára mint a másiknak. 
— A bőrre is kivallotta, melyik a hajtott, 
melyik az esett. A esett-bőrt pedig magá
hoz méltónak sem tartotta, s ha olcsóság 
kedvéért néha a tanuló inasokkal dolgoz
tatott is belőle, legelső gondja volt azt is az 
eladásnál nyilvánosságra hozni. — Ezek
ből ha azt gondolná valaki, hogy Bende 
uramnak ez őszinteség inkább ártott mint 
használt s a selejtesebb csizmák mind a 
nyakán vesztek, az nem ösmerné a világ 
rendét, folyását, s nem tudná mily jelenté
keny dolog, nagyon szegény embereknél, 
csak azon egy pár garas megnyerése is, 
melyet a csizma árak különbségénél meg
gazdálkodnak. — Bende uram pedig sokszor 
épen úgy is járt, mint az egyszeri becsüle
tessé vált lókupecz, ki kelies lovától mind 
addig nem birt megszabadulni, mig baját 
titkolgatta, s mihelyt minden kérdés nél
kül maga bevallotta, azonnal eladta; — 
nem hitték olyan bolondnak, hogy maga 
kivallja.

Bende uram igen keresett mesterem
berré vált, hire, neve volt, mint akár egy 
jeles embernek. — A vásárban egesz csiz
madia fejedelmi tekintélynek tartották, ren
desen üres ládával ment haza, ennek kö
vetkeztében évről évre jobban ment a ke
reset ; — Bende uram gyarapodott.

Mikor Kecskés keresztkoma, a víg ter
mészetű szabó, hazahozta az uj bekecset
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az uj száz gallérost, s Bende uram a kopott 
zsíros nadrágot leveté s az egész uj öltözé
ket magára vette, szépen kifésülte őszbe 
csavarodó baját és állszakállát, bajszának 
végét pedig kipödörintette, s a maga által 
készített kaczkiás csizmában gavallérosan 
neki indult az egyház felé, megnézhette 
akárki, mert rég látott olyan csinos öreg 
embert. Még a nő-nem rendelkezési álla
potban levő tagjai is megnézegették, mivel
hogy Bende uram egyszersmind özvegy 
is volt.

A csizmadiák, a régi ős időktől fogva, 
a többi mesteremberek fölött némi elsőbb
séget szoktak magoknak követelni, sőt 
mondják rólok, hogy még az ország-világ 
dolgainak a fejtegetésébe is bele bocsátkoz
nak ; -—- ha erre a becsületességen s jóaka
raton kívül nem lenne más egyéb megki- 
vántatóság mint a szép és józan járású ter
mészetes ész: úgy Bende uram bizonynyal 
egyike leendhetett azoknak, kiket érdeme
sen meg lehetne hívni a népboldogitási esz
méket vitatók congressusába; — ha ugyan 
lesz olyan tisztes gyülekezet valaha.

Hogy okosságát s szép természetes 
eszét nemcsak ösmerték hanem méltányol
ták is, látható volt abból, hogy a czéhmes- 
teri hivatalon fölül szintúgy tanácsbelinek, 
mint egyházi presbyternek is megválasz
tották.

Bende uram tehát tekintélyét becsüle
tességével felvitte annyira, a mennyire csak 
egy egyszerű csizmadia a mai világban, 
mellőztével az idegen szerencse és pártfogás 
mosolygásainak, a maga igyekezetével fel- 
viheti.

• A pohárszék aljának felső fiókja tehet 
arról tanúbizonyságot, mily jó, takarékos 
gazda volt Bende uram ; — ott voltak meg
őrizve azok a kötelezvények, melyek a 
szomszédváros egynéhány jó és becsüle
tes embereinek kölcsön kiadott pénzről 
szólották. — Ez száz forintos, emez kétszáz 
forintos, emez megint többről szóló, igy  
sorba egymásra rakva össze voltak kötve 
egy kis zöld pántlikával, mely olyan szé
pen jelképezte azt a reménységet, hitet, 
melyet általok Bende uram a jövőbe fek
tetett.

A nem fizetés veszélyének egyetlen- 
egy kötelezvény se volt kitéve, az adósok 
mindazon becsületes emberek közé tartoz
tak, kik a kamatokat is pontosan fizették; 
a ki gazda ember volt, fizette búzával, téli 
fűtővel, a másfajta készpénzzel, amaz na
gyon segített a háztartáson, emez pedig 
elegendő volt Bende uram egyetlen szép 
hajadon leányának a ruházatára.

A szorgalmas^ becsületes ember eszten
dőkön keresztül elédelgett azon tervekkel, 
melyeknek valósítását takarékossága ezen 
gyümölcseitől függeszté fel.

Még nem elég. — Még két év kell. 
Azután még csak egy év. — Midőn ez az 
év is elmúlt, számot vetett magával s mondá:

— Hála istennek, együtt van mind, a 
mennyi kell.

Arcza felragyogott, szemei tündököl
tek. . . .  Az annyi idő óta táplált vágy tel
jesülésbe mehet. — Az álomképek álomké
pe. — Egyház. — Egyházat, tulajdon há
zat fog építhetni, s mily édes boldogság, 
saját fáradsága, keresménye után, mily elé
gedetten lehet majd erre tekinteni. — Töb
bé nem kell bérházban laknia. — Mind 
együtt van végtére, a miből egy szép kő
házat lehet emelni. — A telek ki van néz
ve, meg van alkudva, s előpénz is van ad
va reá. — Kilépkedte szélét, hosszát, levo
nalazta irónnal a papirosra, felszámította 
legkisebb részletig a szükséges kiadásokat, 
a legutolsó ablakvasat nem feledte el, s elé
gült gyönyörrel dörzsölgeté kezeit:

— Mily szép, mily csinos lesz az, dí
sze lesz a falunak. Az utczára lesz a ház 
egyik szárnya, azon négy ablak lesz, a má
sik a kertre, azon három meg egy vak 
ablak. A műhelyen, kamrán, konyhán kí
vül még két szoba lesz benne, mert gon
doskodni kell a jövőről is. — A lány is 
férjhez mehet, a vőnek a házhoz kell jön
ni s a család szaporodik. — A ház te
teje cserép zsindelyre lesz : az elején oszlo
pos tornácz: az oszlopos tornácz alul be 
lesz deszkázva és szép rácsos kis ajtó lesz 
rajta; az ajtókon mindnyáján réz kilincs 
lesz; az ablakokon zöld saluk, melyeken a 
nap örömmel kandikál be verőíényével, 
ha látja azt a nagy, boldog megelégedett
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séget, a melyben a háznak népe él. — Mily 
szép lesz mindez!

És mindehhez csupán egy év kell, 
az az egy év, mely alatt a ház elkészül.

A tavasz már itt van, a mesterembe
rek már meg vannak szólítva, csak utána 
kell látni a dolognak.

Bende uram, komoly férfiú létére, e 
naponként felmerüld öröme által oly bohó- 
kás lett, hogy a mint a konyhára kilépett, 
nemcsak hogy Juliskájának állát megcsip- 
penté, hanem még elővette azt a régi, már- 
már feledésbe ment nótát is, h ogy: „Hej 
huj magyar ember összeüti bokáját,“ s 
úgy eldalolta, mintha valamely hetyke le
gényke lett volna.

És ez mind azért a kedves leánykáért 
volt, kinek orczáját megcsippenté, kinek 
képe minden előbbi gondolataiban ott lebe
gett azon ragyogó képzelgéssel, hogy mi
lyen boldoggá fogja tenni.

— De jó kedve van atyusnak! szólt 
Juliska. /

— Édes leányom Juliskám!. Tudod-e 
hogy ma vásár van a városban, — erre a 
vásárra volt a terminus, — magamhoz vet
tem a kötelezvényeket mind. M egyek! 
Azért van ilyen jó kedvem. . . Barátaim 
készen várnak a terminusra. Feladják a 
pénzt. •— János már kivitte a ládát. Örö
mömben tudom hogy most fele áron fogom 
vesztegetni a csizmákat.

Azután percznyi szünet múlva, hamis 
mosolylyal kérdé:

— Hát te mit üzensz a mézeskalácsos- 
nak ? ..

Juliska jól érté a czélzást, el is pirult 
egy kicsit, de nevetett, s avval ütötte el a 
tréfát hogy ezt felelte:

— Azt izenem neki, hogy küldjön vá
sárfiát. . . .

— Ej hamis! de én nem úgy értem 
ám . . .

— Már pedig én mást nem izenek 
neki . . .

Az öreg feltette magában, hogy még 
az indulásig evodik egy keveset vele . . . 
azért is enyelgve tovább folytatá . . .

— No de . . . mikor olyan szép sze
rencse kerülgeti az embert . . .

A leány pirulva s nevetve csóválgat- 
ta fejét . . .

— Menjen atyus, — maga mindég 
avval a mézeskalácsossal boszant . . .

— De mikor úgy a szivedbe vette ma
gát ! . . nevetett az öreg.

— Nem vette biz az enyémbe. — Ne- 
vetkéreztem vele, az igaz, de . . .

— De . -. . nos, mit de ? . . .
A leány hallgatott.
— Lásd, én tudom, mit akartál mon

dani, vagy is inkább, mit nem akartál to
vább mondani.

— Nem tudja biz azt atyus! felelt ha
misan a leány . . .

— Azt gondoltad magadban, — hogy 
azért nem vette szivedbe magát, mert már 
más volt és van is benne . . .

— Nincsen biz abba! felelt a lány 
folyvást hamisan.

Az öreg furfangos-enyelgoen megfe- 
nyegeté ujjával:

— No! no! . én azt is meg tudnám 
mondani, kicsoda . .

A leány a tréfásan komolylyá tett te
kintet előtt megzavarodott egy kicsit, mert 
el is halaványult, nem is birt felelni; . . de 
már a másik perczben mosolygott. . . .

— No hát, ha nem izensz semmit a 
mézeskalácsosnak, úgy hát megyek, majd 
izentetek én általa neked ha megtalálom, 
a mit ugyan nem hiszek, mert már tiz vá
sárban is néztem, s folytatá nevetve az 
öreg, alkalmasint sátora sincs annak a te 
mézeskalácsosodnak .. No ! jó ! j ó ! nem evó'- 
döm tovább. . M egyek! . az isten áldjon 
me g. . .

— Az isten áldja megatyuskám! szó
lott Juliska, s kikisérve atyját egész az ut- 
czára, ott nézte az öreget, hogy a láda tö
vébe elhelyezkedett. — János is felült a 
majszter ura mellé.

A szomszéd közibe vágott a mokrik- 
nak s azok oly vigan elvágtattak mintha 
menyasszony ládáját vitték volna.

Juliska utánok nézett a kis ajtóból, a 
mig csak láthatta ó'ket.
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Bende uram nem hazudott, midőn azt 
mondta, hogy fele áron fogja a csizmákat 
vesztegetni ; becsületes magyar ember még 
a magának adott, szavát is meg szokta tar
tani, ha tréfából adta is azt; csakugyan a 
vevők azt gondolták hogy tréfálkozik ve
lők, s megesett rajtok hogy majd többet 
Ígértek bámultokban mint a mennyit a 
mester kért.

Lehetett is öröme a mester uramnak, 
mert valamennyi adósa az utolsó fillérig 
megadta a pénzét, s ráadásul még olyan 
szépen megköszönte — hogy a mester e, sze
rinte nem érdemelt hálálkodást szinte szé- 
gyelve állotta ki. — Csodálatos is volt ez 
a mai világban, midőn még inkább átkoz
ni szokták az embert a kölcsönökért.

Bende uram különben megelégelte 
volna csak azon barátságos kézszorításo
kat is, melyeknek szives nyomatékosságá
tól szinte zsibongtak ujjai.

A szomszéd olyan áldomást kapott, 
hogy az ostornyelet sem birta megfogni. 
Jól nevezik a magát leitt embert elázott- 
nak, mert ő is a kocsi derékban elnyújt
va úgy eleresztette kezét lábát mint a kút
ba esett baromfi, s épen oly keveset tudott 
a világról mint eme fentisztelt elázott házi 
állat.

Jánosnak kellett hajtani a lovakat, ki 
e, reá mint csizmadia legényre nézve rit
ka időtöltést teljes gyönyörével kimerí
tette ; — e szerint nem is ő' s nem is a ne
ki iramodott lovacskák voltak okai annak, 
hogy az utánok siető fergeteget mérföldek
re nem hagyták hátuk mögött, hanem ma
ga a fergeteg, melynek sokkal jobb lova 
volt mint nekik.

Midőn Bende uram látta hogy az ég 
elsötétedett, az irgalmatlan szél veri fe l, 
hajtja a port, úgy hogy pár lépésnyire is 
alig lehet tőle látni, szólott:

— Soha se zavard azokat a lovakat 
János; — ha haza nem mehetünk ma, ha
za megyünk holnap. Itt lesz már valahol 
előttünk a Kontyos. Befordulunk, ott tölt
jük az időt, mig a fergeteg elmúlik.

Jánosnak se kellett több, nagyon nem

IV . szeretett már farkas szemet nézni a porral, 
s e mellett tudta jó l, hogy mikor a vásár
ról haza szoktak térni, a Pukus a Kontyos
ban húzza, már pedig széles e világon sen
ki sem húzza úgy mint Pukus. H ej! . húz
ta a múlt farsangon is a lakozásban!.. Já
nos ez emlékre vidoran suhintott az ostor
ral s behajtott a pusztai korcsma állása alá.

Az állás alatt már volt egynéhány a 
fergeteg elől menekült kocsi, a Pukus meg 
csakugyan húzta odabenn az ivóban. Já
nos, mig a lovakat kifogta is, már verte 
össze a bokáját.

Bende uram ugyan kibékült volna 
már a fergeteggel, mely minden eső nélkül 
lassanként alább kezdett hagyni dühével, 
hanem most meg már a sötét éjjellel gyűlt 
meg a baja, mely szerinte még lehetetle- 
nebbétette az utazást. Alegbátrabb emberek
nél is ha pénzzel telt tárcza van, valami fé
lelmesnek, baljóslatúnak tűnik fel az éji 
utazás. Az éjben nincs biztosság. — Jobb 
maradni ott, a hol legalább élő lények van
nak. Az emberi társaság és ébrenlét meg
nyugvást adnak.

— Szegény Julis! pedig vár otthon a 
vacsorával,— szólt sóhajtozva— de mit te
hetek. Az éj sötét, annyira se lehet lát
ni, mintha a köpönyegbe húznám fejemet.

Ezt meg is tette a majszter uram, gon
dolván, hogy hadd mulasson János, ő ad
dig megpróbál egyet szunyókálni úgy  
mint a nyúl, csupán a szemet hunyva be, 
de ébren hagyva testet, lelket, a mozgé
konyságot és tudatot, erre legjobb mód
szer szembehunyva tervelgetni . . . evvel 
majd eltelik az idő.

Azonban nehéz dolog az: ábrándozni, 
tervelgetni akkor, mikor az embernek más 
nagyobb gondja is van , mikor mindig 
csak egy piros bugyelláris lebben fel az 
ember szeme előtt, mely a mellény belső 
zsebébe van dugva, ilyenkor jobb szereti 
az ember fel-felnyitni szemeit és szélyel 
tekintgetni.

— Én istenem, szólt ilyenkor Bende 
uram, — mily rósz lehet a szegény világ
talannak, annak mindég ilyen sötét, sőt 
még sötétebbje van. Már pedig annál bor
zasztóbb nem lehet mint az a nagy árnyék



melyben minden van és melyben semmi 
sincs.

Ép szemű embernél ez az unatkozást 
is meghozza.

Bende uram unatkozott, s arra szánta 
magát, hogy figyelemmel fogja hallgat
ni a füleibe oda-oda csapódó zenét, mely
hez közbe-közbe nagyokat horkantott a 
kocsi derékban fekvő elázott szomszéd, és 
pedig oly kimért időközökben, mintha ez is 
a muzsikához tartozott volna. Ezen azután 
mulatott valami keveset. — Evvel telt az 
idő.

Egyszerre azonban odabenn elhallga
tott a muzsika, értetlen zagyva lárma pó- 
tolá helyét, ijedt kiáltások, szitkok, károm
kodások, harag és rémület, egy egész ve
szekedés értlietlen vegyíiléke, csapódott fü
leibe.

A korcsmának az állás felé nyiló aj
taja zajosan felpattant, a konyha és szoba 
belső fénye mint egy villámfény áradata 
lövellte szét világát. Az ajtón a benn mula
tó sereg egymást törve rémülten tolongott 
ki. — A jajveszéklő hangok közt, mint 
szélsirásban a menydörgés, egy-egy dörgő' 
szózat harsogott.

A rémült emberek egyenesen az állás 
felé tartottak.

A mester uram egy sápítva suttogó 
hangot hallott füle mellett. János volt az, 
mint a kocsonya reszketve, és vaczogva 
mint egy hideglelős.

— Rablók ! Rablók! mentse magát 
nagy uram, a mint tudja.

Bende uram nyugodtan a csizma szá
rához n yú lt, ott volt az az ólomczifrás 
nyelű kés, kivette, feltekintett . . .  A nagy 
árnyék helyett nagy fény világolt előtte, 
melyben mindent tisztán láthatott, mivel az 
egész udvart beözönlé. — Rémült, kapko
dó, futosó népséget látott, s egy házat, a 
korcsmát, melynek fedelén a lángok siet
ve szaladtak végig . . . Egy másod perez 
alatt égő ház volt az, a mely világított . . .

A meglepetés ámulatával szegezé sze
meit a tűzre. Ez volt itt a legnagyobb lát
vány, ez bilincselte magához.

János azonban folyvást rángatá köpe
nyét s szorongva suttoga :

*— Nagy uram! Nagy uram! végünk
van.

— Ne félj, János, az épkézláb ember 
csak menekülhet a tűz elől.

—- De nem látja nagy uram, rebegé 
János, mi közben az állásból kimutatott az 
udvar felé.

A jó ember arra nézett, a merre Já
nos mutatott.

— No igen ! . . . szólt semmi különö
set sem gyanítva, s a zavart, nyiizsgőlő- 
dést csupán a tűznek tulajdonítva.

— Nem látja hogy a kapunál két lo
vas ember áll.

— No látom.
— S a másik kapunál szinté/i áll kettő.
— Hát aztán ? . .
— Be vagyunk szorítva, nem mehe

tünk sehova. — Azok rablók, őrzik a ki
járást, ott vannak még e mellett azok a 
gyalogosok, a kik az embereket fosztogat
ják, azért gyújtották fel a házat hogy tájé
kozhassák magokat. Vannak talán húszán 
is . . .  .

Bende uram a rettenés sürgő vizsga- 
ságával szétnézett, megérte mindent, s lát
ta a környező veszélyt is.

Hat, rongyba burkolt arczu ember 
rabolt.

Elhalványult, de lelkének parancsolt, 
hogy jelenlétét ne veszítse el. — Megis- 
meite gyorsan a helyzetet . . . .  Gyors 
esze abban a perezben készen volt a terv
vel. A rablók hatan vannak, majd százra 
menő ember ellenében. Ugyan nevetséges 
volna ha igy csúffá hagynák magokat tenni.

Eelállott a kocsiban s bátorításul szó
lott a néphez.

— Barátim! Hát mi ennyien, a meny
nyien vagyunk, igy hagynánk paczkázni 
magunkkal hat semmire kellő kapeza be
tyárt__ Rajta! ki lőcsre, ki vasvillára,
mutassuk meg, miként kell máskor a be
csületes utas embereket fáradságos keres- 
ményökbol kifosztogatni.

Egyetlen-egy hang sem felelt szavá
ra. Az emberek mind, félénken, hunnyász- 
kodva, lesütötték fejőket.

— N o ! a kiben lélek van, a kiben 
vér van, ide hozzám, nem kellünk neki



többen csak tizen . . . .  Hát nincs itt tíz 
ember ?.

Ez úgy volt mondva, hogy egy pár 
ember megszégyelte magát s megszólalt:

— Hát nem látja kelmed, hogy pus- 
kájok van . . .

— Igen, de csak egyszer ló'nek, csak 
az elsőt fenyegeti a veszély . . .

De mikor senki sem óhajtott az az el
ső lenni. Az emberek fejőket rázták, s előb
bi feleletök mély értelme mutatá, hogy 
egyikőjöknek sincs vállalkozni kedvök.

A rablók oda sem hederítettek a be
szélőnek, folytatták emberről emberre a 
fosztogatást, legfölebb azt gondolták, hogy 
valami bolond részeg ember hetvenkedik 
onnan messziről, s majd rákerül arra a 
szájasra is a sor, s ezt még ráadásul egy 
kicsit meg is ütlegelik.

Bende uram azon vette észre, hogy egy 
hatalmas kéz lerántja a kocsiról, s másik 
hatalmas kéz kicsavarja kezéből a kést; a 
másik perczben már keze lába le van köt
ve, a harmadik perczben már ott fekszik a 
kocsi mellett, s egész élete fáradságának 
keresménye, a piros bugyelláris, nincs töb
bé a mellény belső zsebében.

Tehetetlenségében, — e gondolatra
— mint egy kínpadra vonzott, fájdalma
san ordított fel. . .

Az ez után való perczekben az erős 
kebel megtört, kétségbe esett és zokogott.
— Az álmodott s összezúzott jövőre gon
dolt ekkor.

A betyárok nem néztek se sirást, se 
könyörgést, fel sem vettek semmit, közön- 
bösen folytatták s végzék munkájokat. — 
Midőn minden zseb ki volt merítve, ott 
hagyták a kifosztott népet s felgyújtott 
kocsmát.

A hajnal épen akkor kezdett mosolyg- 
va derengeni . . . s a hat sötét árnyra, me
lyek a kétes homály láthatárán mozogtak, 
s a siralomra, tördelő kezekre, dúlt arczok- 
ra, melyek visszamaradtak, — egyaránt 
mosolygott.

E siralom, e rom közepett Bende uram 
volt a legborzasztóbb alak; látása a szánal
mat a félelemmel köté össze. . .

— Én istenem! . sokszor mily igaz- I

ságtalannak mutatja a sors magát. — At 
nem lehet érteni, fel nem lehet fogni a vég
zet kezének letipró mozdulatát, melylyel 
magát a becsületességet porba sújtja, ösz- 
sze morzsolja.

É gy hosszú, fáradalmas, munkás élet
nek évről évre, apránként, becsülettel sza
porított szerzeményét egyetlen pillanat 
alatt megsemmisíti, mint a falánk lángok 
az erős épületet, melynek felépitése sok 
gondba és sok idő- s fáradságba került.

Egy perez — és a másik perczben a 
rom, a fájdalmas kinos szó — a semmi.

A halandó lesújtva, összetörve méláz 
szemben a sorssal: — kétségbe akar esni 
méltatlan Ítélete fölött; megrémül s retteg 
ha vajon szembe szálljon, daczoljon-e még 
a hátra levő idővel, melyet jövőnek nevez
nek s mely sokkal kisebb annál a mit múlt
jának ismer.

Ez ítéletnek pillanata olyan volt, mint 
ha itt ketté szakadt volna az élet.

Majd keserű, gúnyos fájdalom követi 
a rémületet; a sors, mely oly hatalmas 
mint a százados tölgyeket összezúzó vil
lám, oly kicsinynek mutatja magát, mint 
egy nyomorult láb, mely negédességből a 
szorgalmas hangyabolyt rúgja szét; — ke
serű szánalmas mosolyt idéz elő.

Mindegy, —  akár egy összezúzott, 
összeéget'ett tölgy, akár a hangyabolynak 
a szélbe szórt parányai, — a neve : meg
semmisítés. A nagy üres szó marad, a sem
mi, s a pillanat olyan mint a ketté szakadt 
élet.

S e ketté szakadt életben, — mely 
vesztett mindent s nem talál többé vesz
teni valót, — támad az őrült elkeseredés.

Bende uramról — midőn feloldozták 
— azt hitték meg van őrülve. Bőszült, dü
höngő volt mint az oroszlány melynek köly- 
keit elrabolták. — Hiába beszéltek neki, ő 
ment, rohant, azt mondta, hogy vissza kell 
vennie rablóktól a pénzét, — és vissza fog
ja venni. Ha senki nem mer is vele útnak 
indulni, ő egyedül maga megmutatja, hogy 
ember.

Azon kétségbeeső harcz, midőn az em
bernek megsemmisített boldogságáért kell 

í síkra szállni, szörnyű lelki kényszert ad.
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— Nemcsak annyit tesz ez h og y : harczol- 
ni, hanem annyit is hogy : bosziit állni.

János sirva borult nagy uram nyaká
ba, s kérte hogy vele mehessen, hogy ha 
világ végéig megy is, el megy vele, . . . 
látta boldog napjaiban, nem fogja elhagy
ni szomorúságában, szegénységében.

— Mert hát tudja meg a nagy uram 
. . . hogy . . . hogy . . .

Kis szünet után avval zárá be mon- 
dókáját, hogy a vérét is kész kiontani mes
teréért.

Evvel Bende uram és János üres kéz
zel és kínnal teli kebellel elindultak a nagy 
széles pusztaságnak, rablót nyomozni, rab
lót üldözni. — Az emberek nevettek volna 
ezen, ha olyan szomorú dolog nem lett 
volna.

A nap feljött a láthatáron s megcsil- 
logtatá a föld egész felszínét.

Bende uram felkiáltott s örvendezve 
mutatott a földre.

— Nézd, itt Vannak a nyomaik! . . .
— Honnan tudja azt nagy uram! . 

Hogy lehetne megtudni azt itt, ezen a 
gyepen.

— Az éjjel dér volt — szólt Bende 
uram, — hajolj le, — nézz a napnak, mondd, 
mit látsz ... .

— A h ! . . . kiáltott fel János bámul- 
tában.

— Ugy-e, — hat hosszú sötét vonalt 
látsz a hol a napsugár a fűvön nem csil
log, épen mintha hat gyalog út futna egy
más mellett, — s ez úgy is van, az az ö 
nyomok, a mint a fűről leverték a dért. —  
Négy szaggatott, az a lónyom, kettő' foly
tonos, az a gyalog nyom. — Csak men
jünk, menjünk . . .

Nem sokára, mint két kis fekete pont, 
elvesztek a láthatáron.

Az nap este egy a tanyákról haza fe
lé siető kocsi — átérés mezó'ben egy nyo
morult jajveszékelű embert talált. Az em
ber a földön minden irány nélkül négy
kézláb vánszorgott.

Borzalmas eset történt vele. Az em
bernek mindkét szeme ki volt szúrva.

Elborzadt midőn a nyomorult szeren
csétlent felismerte.

(Folyt, köv.) ABONYI LAJOS.

I.
/

Es kiment a sah vadászni,
Fölkelt a napnál korábban,
S cselédihez szól mosolygva :
„A legelső hajnalt láttam !“

Es az első hajnal bűvé 
Hoz szivébe boldogságot,
Megszelídül szilaj lelke,
Mely előbb csak vadra vágyott,

A cselédség hajt a bérczen,
Hogy urának jól szolgáljon ;
A sah meg a völgyben jár, hol 
Harmat csillog a virágon,. . .

Nefelejcsek és rózsák közt 
FarzÍ3 tánnak jár tündére: 
Szép Hafiza tör virágot, 
Habkezekkel, nászfüzérre...

Látja mindezt a magas sah 
És fegyverét földre dobja, 
Virágot szed ö is szépen — 
Mosolyogva, szivdobogva.

És suttogja: „az a virág 
Adja e nagy boldogságot,
En is tűzök kebelemre,
Én is tűzök oly virágot l ..

H A F I Z A.
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II.

lvókuszerdö rejtekében
Kis fakunyhó áll magában, —
Benn aggódik Ajdár lánya,
Szép Hafiza, nászruhában.

,Mirza késik, Mirza nem jö ;
Elcsábúlt a vőlegényem ! ..  /
S e szavakra könnyek árja 
Fakad égő kék szemében.. . .

S im betoppan a királyfi,
Bár anyjának szíve fájjon —
Három napja ott bolyong, hol 
Harmat csillog a virágon !...

Czipruslombok s kakukfüvek 
Között Farzistán tündére 
Szép Hafiza gyilkot ütött 
Habkezekkel hü szivébe.. . .

Látja mindezt a magas sah,
S bokrétáját földre dobja,
Szemeiből könyet töröl,
Fájdalmasan ezt suttogva:

„A vérvirág — ott a keblén —- 
Adott néki boldogságot.
En is tűzök kebelemre,
En is tűzök oly virágot!.. ,u

TAMÁSFI GYULA.

K Ü L F Ö L D I  L E V E L E  K.

i.
Drezda, jul. 26.

Nem sok város van, mely kellemesebb be
nyomást hagyna maga után, mint a csendes, de 
kies Drezda, számtalan sétányával, elég egyenes 
és elég térés utczáival, nyugodt csendes népével, 
s roppant műkincseivel, melyek ezen aránylag 
kis fészekben alig férnek meg. Ennyi szépség és 
ennyi kincs együtt valóban irigylendő !

Drezda, a szász királyság fővárosa, a király 
és a főhatóságok székhelye, kellemes völgysíkon 
fekszik. Közepét az Elbe vize metszi át, a város 
két részre, ó- és újvárosra osztva. Ezen elneve
zésben azonban ellenmondás van, minthogy a vá
ros tulajdonképen az Elbe jobb partján, az úgy
nevezett újváros területén, kezdett alakulni, a XIII. 
század elején, azonban az 1020-ik évben a viz 
balpartjára is át kezdtek települni, minthogy a 
bal part magasabban fekszik, a jobb partu első 
telepet pedig a viz elöntötte. Mint a krónika 
mondja, egy hatalmas égés 1685 ben az ó-várost 
elpusztítván, miután az újból felépült, újabb lévén 
mint a balparti, lett belőle újváros, de 1724-ig még 
mindig O-Drezdának hitták. — 1206-ban már 
okmányilag s 1216-ban mint város szerepelt 
Drezda, mely 1484 Óta az uralkodó székhelye lön.

Eröditményei 1815 óta eltűntek s helyökbe 
sétányok alakultak. Mint vár és pedig határszéli, 
sokat állott ki a szász királyság fővárosa. A hét 
éves háborúban a poroszok, 1758—59 és 60-ban,

nagy részét leégették. 1813-ban pedig hol a fran- 
cziák hol a szövetségesek kezében volt, s inter 
duos litigantes a harmadik, Drezda szenvedett. 
1849-ben május elején az átalános forradalmi ár 
ide. is becsapott: azonban porosz csapatok segitsé-' 
gével egy heti küzdelem után elnyomták. A ki
rályi palotában, Frigyes Ágost király szobájában, 
ki Tyrolban felborulás által 1854-ben szerencsét
len véget ért — most is ott van egyik nagy tükör 
keretében a golyó, melyet alkalmasint a Schloss- 
gasseról lőttek be.

A drezdai épitési modort három részre 
lehet osztani : vannak a régibb, de már kissé 
módosult német építészetnek maradványai, van
nak a renaissance elfajzott korcsai, és az újabb 
formátlan modor, melyet a legújabb jellegtelen 
czifrázátokkal akarnak fedezni, a mint ezt Bécs- 
ben és Pesten is kezdik, E modorok mindeniké- 
nél nagy szerepet játszanak a padlásszobák.

Az utczák, különösen a főbbek, elég széle
sek, és itt-ott egyenesek is, a tompaszögű hajlások 
azonban gyakoriak. Elet és mozgalom az utczá- 
kon és téreken a pestihez képest kevés, és a mi 
van jobbára idegen ; ha az idegenek elmaradná
nak, aligha fű nem nőné be Drezda utczáit. Ámde 
ennyi műkincs, mely bármelyik fővárosnak is 
díszére válnék, tömérdek idegent csal ide, és a 
város- és vidékének kies fekvése sokat telepít le. 
Jobbára angol és orosz települ. A város lakói szá
ma 128,000.
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Es most, kedves olvasóm, miután az eloleges 
ismertetésen átestünk, jer kezdjük meg a vándor
lást Drezdán át./

Epen a királyi lak előtt vagyunk, megszólít 
egy nyájas úri ember: Látták az urak a zöld ca- 
binetet? Nem. Tessék hát velem jőni, nekem már 
jegyem van, mihelyt hatan leszünk, rögtön beme- 
hetünk, a belépti dij egy tallér, s erre 6 személy 
mehet. A hat személy hamar kikerült, minthogy 
itt naponként legalább is 15—25 ilyen társaság 
jár be. Most megnyílik az ajtó, beeresztenek s mi 
belépünk a zöld szoba (Grünes Gewölbe) tömérdek 
kincset rejtő előszobájába. E gazdag, fényes és 
Ízletesen rendezett kincses kamarának alig van 
párja; oly kincsek vannak benne, melyek ritka
ságra nézve páratlanok. A gyűjtemény nyolcz 
szobában van felállítva, s a nézőt a bronz, ele
fántcsont, borostyánkő és kláris müvek, metsze
tek, fél drágakő és hegyi kristály edények és fa- 
ragványok, rakmüvek, ezüst edények s a mese- 
szerű csilor ékszerek majdnem kábulatba hozzák. 
E gyűjtemény kezdetét a XVI. századra viszik 
vissza, s azóta a ház minden uralkodó tagja gya- 
rapitá, különösen a müszerető I. Ágost („az erős“). 
Nevét onnan vette alkalmasint, mivel kezdetben 
zöldre festett boltban állott, egyik terme azonban 
most is zölddel van díszítve; a mostani helyiség
be 1721—1724-ben tétetett át.

Az 1-ső szobában bronz szobormásolatok 
vannak, ismertebb újabb és régibb szobrokról, 
köztök XIV. Lajos lovas szobra, és a római hires 
bikafékező bronz öntete kicsiben.

A 2-ik szobában remek elefántcsont farag- 
ványok vannak, számszerint 484, roppant serle
gek egy darab elefántcsontból, domborfaragvá- 
nyokkal, mindenek felett egy régi modorú hol
landi fregatt, melynek a vitorlákig mindene csont
ból van, és csupán az ágyuk és kötelek nem, óriási 
türelmet, nagy ügyességet igénylő mü; továbbá 
egy czigány család, melynek tagjain a ruha fából 
faragva ; Proserpina elragadtatása, és két féldom- 
boru lófej, melyet Michel Angelo Buonarotti fa- 
ragványának tartanak.

A 3 ik szobában rakmüvek (mosaik) csiga-, 
kláris-, gyöngyház-, borostyánkő- és zománcz- (e- 
mail) müvek vannak; legnagyobb ritkaságok 
egyike a borostyánkő szekrény, mely lábakon áll 
s majdnem 6 láb magas, ez a legritkább és leg
szebb borostyánkő lapokkal van borítva.

A 4-ik szoba pompás arany és ezüst dísze
dényeket, asztaldísz, rubinüveg és granátüveg ser
legeket tartalmaz. Ez utolsó osztálynak párja 
nincs. Az 5-ik szoba a féldrágakövekből, minő 
ónix, jaspis stb. faragott ritka becsű edényeket, 
serlegeket, 1100 ritka domború és homorú kőmet
szeteket tartalmaz. A 6 ik szoba finom elefánt- 
csont és aranymüvekkel és ritka nagyságú gyöngy
darabokkal teljes, melyek igen ügyesen vannak 
alakokká feldolgozva. A 7-ik szobában fa, ala-

bastrom, viasz müvek, s a két szász lengyel ural
kodó lengyel koronázási jelvényei vannak.

A 8-ik szobában a legbecsesebb és drágább 
ritkaságok és ékszerek vannak. Óriási smaragd 
példányok, úgy a mint termettek, az eddigelé is
mert legnagyobb ónix lap, melyet 48,000 tallérra 
becsülnek. És következnek a ház ékszerei, me
lyek közt s általában első sorban áll az 1742-ben 
400,000 talléron vásárolt 160 szemer nehézségű 
zöld csilor. Továbbá a koronázási diszruha s a 
lengyel királyi diszruha ékszerei, ritka becsű 
fegyverek, köztök a szász választófejedelmi kard, 
melyet.a német császárok koronázása alkalmával 
használtak, s mely 1792 óta ily alkalomra vár, de 
alkalmasint még soká szunyadhat.

Mindezek megszemlélésére másfélórai idő 
kivántatik legalább is, és akkor is csak futólag 
lehet egy egy pillantást vetni a becsesebb tár
gyakra. _ •

Sok ritkasággal dicsekszik a szász főváros, 
melyek mind fényes múltról beszélnek, fényről, 
pompa és élénkségről, miről a mostani csend alig 
enged képzetet alkotni.

Ki mondaná, hogy e királyi lak négyszögig 
nem igen térés udvarán oly zajjal járt-kelt egy
kor a fényes német és lengyel nemesség, itt, hol 
most alig lézeng egy-egy bámuló, s az is idegen.

E falak életet, vidorságot, kard és fegyver
csörgést viszhangoztak, most hangot alig hallasz, 
s az is halk. A csörtető lovagok, csatlósok helyett 
most vendéglői bérszolga alkudozik a zöld szobák 
vagy a palotai lakások, termek megmutatására, 
zengvén nem igen siréni éneket.

Hol a kor, midőn ama hallgatag üres terem 
trónján a szász kettős kard és a lengyel sas ölel
kezve trónolt, körülötte zsibongó raj ; hol ama 
kor, midőn e sötét megyszin bársony trónon a 
corsikai óriás fogadá a hódolatokat, midőn e te
remben a koronás tanácskozás szavai hangzot
tak ! ......... Mind oda, mind füst és pára. A szász
királyság a maga fényéről s magas reményeiből 
mint szép álom után rideg valóra ébredt, s e vá
ros csendessé, üressé lön, mint za jos tánczvigalom 
után az elhagyott tánczterem. Jámbor harisnyás 
cselédség járja a csendes folyosókat, magas kürtő
kalapos szeyuüveges tudós tanácsurak a terme
ket, s erős Ágost hatalmas kardja helyett vékony 
hadnagyocska kardja érinti nagy lassan a köve
zetei. Sic transit gloria mundi . . . .

A királyi lak ízléstelen ókori elfeketült kő
halom, 353 lábnyi magasságú ódon toronynyal. LTd- 
vara négyszög, a főkapun bemenve, a jobb és bal
szegleten csigalépcső. Az épület kívül belől ókori 
lovagvárra emlékeztet.

A termek átalában régibb kor díszítményei
vel ékitvék, kivéve a táncz- és tróntermet, melyek 
az újabb kor müvei. E két terem falait falfestvé- 
nyek ékítik Bendemanntól, ki jelenleg a düssel
dorfi festész akadémia igazgatója. A tánczterem 
ablak köreit a művészetek, minő: táncz, zene, fes
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tészet síb. s mythologiai képek foglalják el. A trón 
teremben a trón körül uralkodók és törvényhozók 
vannak arany-háttérre festve, mint pl. Móses, Dá
vid, Salamon, Zoroaster, Lycurg, Solon, Sándor és 
Kuma Pompilius, továbbá N. Konstantin, VII. Ger
gely, N. Károly, I. Henrik császár és fia Ottó stb. 
Az arany háttér, noha bágyadt fénye van az arany
nak, mégis zavarólag hat itt is, és teljesen támo
gatja azon korábbi és máshelyt elmondott állí
tásomat, hogy az arany háttérnek nem való. No
ha, mint mondám, bágyadtan van tartva az arany, 
mégis fénylik, és belőle alig képes kiülni a rikító 
kék és haragos veres szin, s ezek mellett aztán az 
arcz természetesen elvész, pedig nem mondhat
nám, hogy Bendemann alárendelte volna rajtok 
az arczot. A terem többi részét az emberi életkor 
allegóriái képei s az ország négy rende: földész, 
iparos, nemes és pap — foglalják el.

E termeken belöl van egy kis kerek szoba, 
mely kövei padolva hüselöül használtatik, diszít- 
ményei belföldi és japáni porczelán. Odább a kis 
trónterem, s ezen belül a lengyel király koroná
zási terme, hol I. Napoleon lakott 1813 ban, s 
tartá a conferentiát.

A mostani uralkodó lakosztálya igen egysze
rűn s pár tizeddel ezelőtt divatos modorban van 
bútorozva s díszítve, a többek közt egy zongorát 
láttam, mely nem épen az újabbak közé tartozik. 
Egyébiránt az egész osztály otthonias, lakályos. 
Itt működik, olvas, varr és kötöget környezetével 
a királyné, és sajátkeziileg készitett ruha- és fehér- 
nemüekkel évenldnt 12 szegény gyermeket öltöz
tet fel tetőtől talpig karácson szombatján, külön
ben igen egyszerű, csendes, házias és rendes éle
tet él, valamint a király is.

Az 1854-ben Tyrolban meghalt előbbi ki
rály lakosztályában egy halála emlékét megörö
kítő kép van támlányon, nem a legkitűnőbb mű. 
E képen a király halálos ágyán fekszik, mellette 
az utolsó kenettel a pap, a király két kísérő ud- 
varoncza, két tyroli, kik saraglyán a korcsmáig 
szálliták, a fogadós és nője, s a nyitott ajtón a pos
takocsis ijedt arcza látszik, ki a király szekerét 
felforditá. A jelenlegi király, az akkor még trón
örökös, rögtön a hely színére érkezett, s hogy min
den gyanút elhárítson a megrémült kocsisról s 
azt megnyugtassa, ugyancsak azon helyen és 
ugyancsak azon kocsissal vitette magát el. A ko
csisnak semmi bántódása később sem lön, s a do 
log bevégezettnek tekintetett. Ugyanez osztály

ban, valamint fenn a második emeleten is, igen 
szép gobelin szőnyegek vannak.

A palota diszitményei közt történelmi be
esőknél fogva, de különben anyagi értékre is, be
cses tárgyak vannak. Pompás aranyzo t ezüst asz
talok, szint ilyen ezüst kandalló ellenző a Napo- 
leon-féle osztályban, továbbá chinai. szekrények 
és falszőnyegek.

Az óriási királyi lakon kívül az újvárosban 
is van egy, melyet „Japáni palotádnak neveznek. 
E névre okot semmi sem adhatott egyéb, mint a 
benne felhalmozott japáni és chinai porczellán 
edények. E gyűjteményt, mely az épület földalatti 
osztályát s 19 boltot foglal el, elég drágáéit mu
togatják. A belépti dij t. i. 2 tallér, tehát 3 ft a mi 
pénzünk szerint.

E gyűjteményben leginkább Japán, China 
és Szászország van képviselve, de azért van köz
te franczia, osztrák, indiai, eutriai, herculanumi, 
török, kaffer, amerikai stb. edény-gyűjtemény, sőt 
még herendi is, melyet csakugyan magyar név 
alatt is mutatnak. Az utánzatok közt igen sike
rültek a szászföldi japáni utánzatok, de épen nem 
marad megettök a herendi, hol, mint tudjuk, a 
chinai porczellánt ritka sikerrel utánozzák. Az 
eredeti japániak közt óriási, 57 hüvelyk magas 
edények vannak, henger alakúak, felfelé kissé 
szűkülő nyakkal. Ilyen alakú van 12 db. a kirá
lyi lak hüselö boltjában is, melyeket, minthogy 
cserébe érettök, ha jól emlékszem, az erős Ágost 
király egy dragonyos ezredet adott I. Frigyes 
Vilmos porosz királynak, dragonyos edények
nek hívnak. A franczia porczelánok közt igen 
érdekesek I. Napoleon ajándéka a sévresi gyár
ból, hamvveder alakúak, I. Napoleon életéből vett 
képekkel. Ritka mű a londoni kiállításra is fel
küldött pompás kamélia bokor, mely gyönyörű 
utánzatú s rendkívül fárasztó munka. Az Alhatnb- 
rából is van nehány darab a padlómüből, melyek 
szép színű díszes és Ízletes keleti czifrázatu mázolt 
cserépmüvek.

Mindezek összehalmozása sok időt, tömér
dek pénzt és müórzéket igényelt, s ezek valóban 
legjobb fokmérői azon miveltségnek, mely ez ud
varnál uralkodó volt. Mit mondjak a képtárról, 
mely Németországnak elsője, s egész Európának 
első rangú képtárai közé tartozik. Mily gonddal, 
minő szakismerettel, müértöleg összeválogatott 
müvek, nem nagy, de rendkívül gazdag, fényes 
képtár. A képtár s egyéb még hátralevő neveze
tesség ismertetését majd jövő alkalommal.

MASZÁK HUGÓ.
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H U G O  V I C T O R  D R Á M A Í R Ó I  
F Ö L L É P T E .

Az önéletírás, melynek egy vázlatos töredé
két már közöltük e lap olvasóival, igen érdekesen 
rajzolja a küzdelmeket, midőn Hugo a régi úgy 
nevezett klasszikái franczia Ízlést mintegy roham
mal kezdé meghódítani drámáinak. E helyből is 
közlünk egy keveset, nem hogy a mi kezdőinket, 
kik sem Hugók, sem úttörők, se nem Párisban 
élnek, a példa követésére buzdítsuk, hanem ado
mái érdekes voltáért.

Hugo Victor első drámáját, Cromwell-t, nem 
csekélyebb férfiú ösztönzésére irta, mint Talma, 
a világhírű nagy színművész. A színpad e feje
delme belátta végre, mily üres a franczia úgy ne
vezett klasszikái drámák pathosza. Keserűen szó
lott színészi állásáról, és semminek mondotta ma
gát. „Mi a színjátszó, szerep nélkül?“ válaszolt 
egyszer Hugo ellenvetésire „pedig nekem soha
sem volt még szerepem. Nincs darab, nekem való. 
A tragédia ne csak szép legyen és magasztos : 
igaz is legyen, mindenek fölött. Teljes életemben 
kerestem az igazat: de ha Shakespearet kívántam, 
adtak — Ducist. Nem lévén a műben semmi igaz, 
a jelmezbe hoztam be legalább. Mariust én mer
tem csupasz lábbal játszani először. Mivé lehettem 
volna, ha kedvemre való költőt találok ! On, Hu
go ur, ifjú és merész : ön Írhatna nekem egy sze
repet, hogy ne haljak meg mielőtt egyetlen egy
szer játszottam volna. írjon egy Cromwellt — 
hadd játszom el én!“

De Talma elébb meghalt mint Cromwell be 
lön fejezve, s a darab is hosszabbra nyúlt, hogy- 
sem elő lehetett volna adni. Sok felöl megtámad
ták midőn megjelent, és méginkább az élőbeszé
det, mely sisakos, pánczélos hadüzenet vala a 
klasszikái költészetnek. Hugo kénytelen volt be- 
bizonyítni ellenfeleinek, hogy aesthetikai nézetei 
illenek a színpadhoz : igy irta „Marion de Lor- 
me“-ot. A théátre fran£ais elfogadá a müvet, de 
betiltották, majdnem az utolsó perczben. 1829- 
ben történt, Martignac mint belügyminiszter ke
zelte a színi censurát. A miniszter urnák kétféle 
arcza volt: egy nyájas, szeretetre méltó ember- 
arcza, s egy gőgös, hideg miniszter arcza. Midőn 
Hugo előtte megjelent, állítván, hogy a színdarab 
XIII. Lajosában semmi czélzás sincs X. Károlyra 
és igy Marion de Lorme bízvást színpadra bocsát
ható, Martignac ur miniszteri arczát ölté fel. „El
hiszem, ön szavára — mondá — s meg vagyok 
győződve, hogy Ön nem hozta belé X. Károlyt a 
műbe, de a nézők ott lelnék. Pedig komoly időt 
élünk, a trónt mindenfelől megtámadják, a pártok 
dühe napról napra fokozódik, s épen nincs most 
ideje a királyi méltóságot a publicum kaczajának

és gúnyjának kitenni. Tudjuk már „Figaro lako
dalma11 óta, mit tehet egy színmű.“ A költő ma
gához a királyhoz ment s ottan kegyesen fogadták. 
De a tilalom úgy maradt, melyen való boszújából 
Hugo Victor lemondott 2000 franknyi évdijáról.

A költő színmüvei közül „Hernani“ volt az 
első, mely valóban elő is adatott. Esemény volt 
ez, mely a franczia színpad történetében mindig 
korszakot alkotóul fog tekintetni. Látta ugyan 
már Páris Weber „Bűvös vadászát“, és Shakes
peare némely drámáit angol színészek által elő
adva; de franczia romantikához még nem volt 
szokva színpadjain. Már a színészek fellázadtak 
Hugo ellen, legeiül Mars kisasszony, ki akkor 
ötven éves vala, s öreg korára sehogy sem kapott 
szokatlan szerepeken. Próbáit gyakran félbesza- 
kasztá, hogy a költővel egyet mást megvitasson, 
ilyenkor a színpad szélire ment ki, tenyerét a 
szeme fölé tette, mintha elébb a költőt — pedig 
jól tudá hol ül — keresnie kellene s kérdé: „itt 
van Hugo ur?“ Ha aztán az örökös „itt!“ meg
szólalt, előadta nehézségeit. Donna Sol szerepét 
játszotta, a rettentő zsivány Hernani kedveséét. 
Legsajnosabban vette, midőn ezt a sort kelle sza
valnia, melyet a kedves Hernaninak mond: „Te 
vagy az én oroszlánom, büszke és nemes!“ E he
lyett Mars k. a. igy szerette volna mondani: „Oh, 
nagyságos ur, ön milyen nemes!“ No e bizony 
nagyon ízetlen lett volna, pedig épen a csiszolt 
formájú s köznapi tartalmú drámák modorában 
van mondva.

Még folytak a próbák, midőn már a klasszi
kusok hírlapjai megindíták a hadjáratot Hernani 
ellen. Világos, hogy a költő barátjai sem dugták 
össze a kezoket. Művészek és költők, kik egy
részt azután elhiresedtek, Gautier Teofi', Thierry 
Ede, a két Deveria, Roche Achill, Nerval, Boréi, 
Balzac, Berlioz, Maquet Ágoston — mind tobor- 
zókká váltak s ujonczoztak erősen a tanulók, iro
dalmárok, festők, architectek, szobrászok közt az 
első előadás estvéjére. Hugó Victor e segítő sereg 
számára megnyerte a színház igazgatóságtól az 
orchestert, a második karzatokat, s az egész föld
szintet, ötven hely hián. Úgy volt kicsinálva, 
hogy elébb összegyűljenek mint a közönség s egy 
külön ajtón bocsássák be őket.

Már délután egy órakor a tett helyen volt e 
szilaj sereg. Malitiából nem nyitottak nekiek kü
lön rejtekajtót, hanem a „királyi“ (fő) ajtóra uta- 
síták. Bámulva és borzadva látta a Richelieu- 
utczán járó-kelő tömérdek sokaság e szilaj, bi
zarr, nagy szakállu s nagy hajú lények csoportját, 
kik minden kigondolható módon, csak divat sze
rint nem, valának öltözve, spanyol köpenyt, Ro- 
bespierre-mellényt, III. Henrik-barétot viseltek, 
minden század és minden ország viseletét hordák 
fejükön és vállaikon, s igy jelentek meg Páris

12



138

közepén, fényes nappal. Leginkább boszantá a 
jámbor polgárokat Gautier Teofil, vérpiros selyem 
mellényével s csipöig leomló hajával.

Az ajtó nem nyilott ki, a vad sereg elzárta 
az utczát s megakasztá a járáskelést. Az ugyan 
neki mindegy volt, de hajszálon múlt hogy türel
mét nem vesztette. Ugyanis a klasszikái művész 
párt nem nézhette nyugton, hogy e barbar csor
dák az ö birodalmába akarnak törni. Osszegyüjté 
hát a színház minden szemetjét és hulladékát, s a 
tetöröl az ostromlók nyakába szórta. Balzac a 
többi közt egy káposzta torzsát kapott a fejére. 
Első pillanatban fel akart bőszülni a csoport, s 
talán erre számított a klasszikái párt. A czivako- 
dás előidézte volna a rendőrséget, s a csendzavaró 
tömeget elfogták volna. De a fiatal emberek érez
ték, hogy legkisebb ürügy elég lenne befogásuk
ra, s igy óvakodtak azt adni.

Három órakor megnyílt az ajtó s bezárult 
utánok megint. Magok valának a teremben, s be
rendezkedtek. A helykiosztásnak negyedfél óra
kor vége volt; mit csináljanak hétig ? Daloltak, 
csevegtek: hanem az ily mulatságba hamar belé- 
un az ember. Szerencsére korábban mentek szín
házba, hogysem ebédelhettek volna, s igy meg
rakodtak volt hurkával, kolbászszal, sonka és ke
nyérfélével s több ily szükséges dolgokkal. Neki 
estek hát enni, a padok asztalul s a zsebbelik 
asztalkendőül szolgálván. S mivel ráértek, még 
akkor is asztalnál valának, mikor már a közönség 
gyűlni kezdett. Ily lakoma láttára a páholybérlők 
azt sem tudták ébren vannak-e vagy álmodnak. 
Egyszersmind a kolbász foghagymája kellemetle
nül érinté szagló érzéküket.

Midőn Hugo Victor megjelent a színházban, 
a színészek ezzel fogadták : „az ön darabja meg 
van bukva, s barátjai ölték meg.“ A szerző kiku- 
kucsált a függönyön. Az egész színház felül és 
alul csupa selyem, drágakő, virág és fehér váll 
volt. E vakító fénytengerből két sötét tömeg vált 
ki földszint és a második karzaton, feltüntetve 
sorény-haju fejeit. Volt ellenzék a mű irányában, 
de a szilaj tábor lelkesedése mindent eltipra, s 
gyújtott némelyik páholyban is. A negyedik fel
vonás után a szerzőt kihívatta valaki, s ő egy 
haska kis emberrel találta magát szemben.

„Az én nevem Mame — mondá a kis em
ber — s Baudoiu kiadó üzlettársa vagyok. Sze- 
retnök Hernaniját kinyomatni, ha nekünk adná.“ 

„Mennyiért ?“
„Hat ezer frankért.“
„Előadás után megbeszélhetjük.“
„De kérem — szorítá a könyvárus — most 

mindjárt szeretném megkötni az alkut.“
„Miért ? Hisz még azt sem tudja mit vesz. 

A tetszés apadhat.“
„De nőhet is. A második felvonáskor azt 

gondolám, megkínálom önt két ezer frankkal a 
harmadik felvonásnál négyezerre rugíattam a

negyediknél hatezerre szöktem: félek hogy az 
ötödiknél meg sem állok tízezerig.“

„No, legyen hát — felelt Hugo — ha úgy 
megijesztette színművem, odaadom.“ Fogtuk mind
járt, egy dohányboltba mentünk, tintát s tollat 
kértünk s a szerződés annak rendi szerint meg 
lön kötve.

A három első előadás után nem kellett Hu
gónak annyi helyről rendelkezni, s megjelent az 
„igazi közönség.“ Most komoly harczra és ret
tentő lármára került a dolog. A páholyvilág ne
vetett, a zártszékek piszegtek. Divatba jött azért 
járni színházba, hogy Hernanin jót kaczagjanak. 
Mindenki protestált a maga módja és rangja sze
rint. Némelyek háttal fordultak a színpad felé, 
mintha ily darabot nézni sem tudnának; mások 
e szóval: „ki nem állom tovább!“ eltávoztak s 
bevágták a páholy ajtót, hogy rengett belé a ház. 
A jámborabb természetűek azzal jelenték ki óvá
sukat, hogy újságot vettek elő olvasni, de az igazi 
müértők kigúnyoltak és lekaczagtak minden szót, 
zavarák a hallgatók figyelmét s kihozák türel
méből a játszó személyzetet. A száz fiatal em
ber, kiket a szerző még színházba küldhetett, em
berül megállta a sarat ; nem csak kiáltá már, ha
nem orditá a tetszést. így ment ez negyven elő
adáson keresztül.

Ugyanez ismétlődött „Marion de Lorme,“ 
ugyanez a „Király mulat“ czímü darabok előadá
sakor. Minden drámái közül „Borgia Lucretia“ 
aratott először teljes sikert. A többiek előadásán 
nem fordultak elé ily tüzes jelenetek. Miod a 
gyülölség, mind. a lelkesedés lohadt. Az ifjúságot 
nem az irodalom, hanem a politika vonzotta már, 
s a mi elébb a romantika volt neki, most a socia 
lismus lön az. Lajos Fülöp kormánya szerette 
volna az uj irodalmat felhasználni a maga részére, 
s külön színházat is adott neki, hanem e „théátre 
de la Renaissange“-ba az opera fészkelte be ma
gát s kiszorítá a drámát onnan. Hugo Victor „Ruy 
Blas“ színmüvének csak középszerű sikere lön; 
vig operája ellenben : „A csudálatos viz“ őrjöngé
sig tetszett. Dühös ellenségeskedés nem hozta ki 
sodrából költőnket, mert az elismerése volt nagy 
jelentőségének, de a közönyt nem tűrhette. így 
hát a „Burggraves“ műig csigázta képzeletét, 
melynek alakjait maga is epikaiaknak mondja. 
Hanem a közönség természetellenieknek találta 
őket s a várgrófokat fütty és pissz között temeté el.

Ezzel zárta be Hugo szorosan vett költői 
életét. Elhatározá, hogy áttér politikai pályára, s 
megválasztatá magát akadémiai tagnak (1841). 
Hágcsója volt ez a pair-kamrába jutáshoz, hol ön- 
önéletirása további folyamában találkozunk vele.

- y - s .
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Z E N E .

Wagner Richard és hangversenye a
nemzeti színházban.

I I .

Nem életix'ói szempontból indulván ki, el
hallgatom Wagner átalakulási korszakait, mint 
olyakat, melyekben a legnagyobb genius is csak 
ismerni tanulja az anyagokat, s több szerepe van a 
lelkesedésnek, szorgalomnak, mint a reflexiónak 
s önálló teremtésnek. — Lássuk hát a művészt úgy 
a mint van : önállóságában, saját egyéniségében.

Wagner Feuerbach bölcsészetéböl veszi a 
kiindulási pontot; olyan emberre támaszkodik, 
a ki egész, igaz, tökélyes ember, azaz, minden 
természetellenes bilincstől megszabadított ember, 
ki a gondolkodónak lelki, nem pedig a világ fiá
nak testi szemeivel látható. —- A valódi ember — 
úgymond Wagner — ugyanegy időben külső és 
belső; mint belső az érzés és értelem embere; 
ezen kívül istene önmagának, s a természet fö
lött áll. Ezen embertől származik az a művészet, 
a mely mint egyedül igaz és egész, művészeteink 
minden ágának egyesületéből lesz, azon művésze
tekből t. i. melyek külön állva, önmagokban csak 
egy, s egyoldalú művészi tehetségét teszik az 
egész embernek. — így a test embere részt vé
szén a tánezmüvészet által, az érzés embere a 
hangmüvészettel, s az értelem embere a szóköl
tészettel. E három tiszta emberi münem észlelhető 
a drámában, hol az ember legteljesebb erejével 
lép fel, igénybe vevén a képző művészetek segít
ségét, melyek a természet utánzásából eredtek, s 
itt önként segéd kezet nyújtanak a számokra illő 
helyen. Például: a festészet helyettesíti a termé
szetet melyben az ember é l; a szobrászat él ma
gában az emberben ; az építészet teremti azon he
lyet, melynek körében az egész ember öszmüvé- 
szetileg nyilatkozik. — Wagner ezen eszméket 
egyszersmind a görög drámából vette, hol az in
tés a művészetek egyesítésére már megtörtént. 
Most viszont, miután szétágazott irányukban elér
ték a netovábbat, egyedüli útja a haladásnak : ha 
eme gazdag eszközöket egy közös czél felé egye
sítjük a drámában. — Csak a drámában lehet e 
törekvést elérni; mert a többi nem képes meg
felelni a művészet fő feladatának, a hű kifejezés
nek, s mindenik csak akar valamit mondani, de 
kimondani nem tudja, holott közös erővel az idők 
követeléseinek megfelelnek, s a való utáni sovárt 
kielégítik. — Az eddigi operákban észlelhető 
egyesülés nem természetes, mert a czélból eszköz 
lett, t. i. a zene saját czéljaira használja a drámát, 
vagy, mint Wagner jegyzi megRiehlnek — egyik 
nyomosabb ellenének — az építész szerepe a kár
pitosnak s kőfaragónak jutott. — Ily fonák né
zetek miatt a drámára nem fordítottak kellő gon
dot ; megmaradt chablonszerüségében, a nagy 
költők lenézték, s nem tartották magukhoz mél

tónak ily dráma írására vállalkozni; a zeneköl- 
tők s drámaírók közti viszony hasonlított bizo
nyos alkudozáshoz, melyben amazok dictálták a 
pontokat, s emezek tartoztak elfogadni; a fejők
ben megfogamzoít absolut zenei dallamok szerint 
ollóval nyirbálták a dráma szavait, mitsem törőd
ve eléktelenitésével. Liszt találóan jellemzi e ter
mészetellenes viszonyt; az eddigi operában — 
úgymond — bizonyos mesalliance van a nagy ze
neköltők s közepes szóköltők közt. — Wagner 
megtámadta ez egyenetlen viszonyt, mi által a ze
neköltő lesülyed a nélkül, hogy legalább a mási
kat emelné. Szerinte a drámai tökély megkíván, 
ja, hogy a feldolgozandó tárgy a feljebb körvo. 
nalzott tökélyes emberből jöjjön, mely önmagát in. 
dokolja, ellenkező esetben, ha kénytelenek va
gyunk a sok oldalról támadt „miért“ ?-re felelni: 
gátoljuk a cselekvény rósz folyamát, csak a szá
raz értelmet foglalkodtatjuk, s értekezést, histó
riát, minden egyebet inkább írunk, mint drámát. 
— Ezért Wagner az ős mondákhoz, a mythosz- 
hoz folyamodott. „A mythosznak — ezt mondja 
Wagner — essék bármelyik időre és népre, az az 
előnye van, hogy amaz időből és népből a tiszta 
embei’it veszi fel, s ezt saját módja szerint, erő
sen kinyomó, s ez által könnyen érthető formába 
önti. — E mondaszerü színezetnek előnye, hogy 
tiszta emberi eseményt tartalmazván, kikerüli a 
sok „miért“-et, melyek a költőt más esetekben 
ostromolják.“

Illő helyére tevén a drámát, következik 
meghatározni a zene szerepét. — Eddig az ope
rákban főtérre tolakodott zene önálló zenei for
mákban nyilatkozott, s ennek következtéül széle
sen kiművelték a bevezetést, áriát, ka latinát, két 
s több szólamu dalokat, karokat, végzeteket, stb. Ha 
megengedjük is, hogy ezek elvontan az opera 
eszméjétől, önállóan, mint zene, bevégzett szépek: 
de senki sem tagadhatja, hogy széttörik a drámai 
egységet, s szintúgy akadályozzák a cselekvény 
gyors folyamát, mint a roszul választott szöveg, 
mely minduntalan indokolásra vár. Az ilyen ope
ra egy ország, mely különböző ajkú népekből áll, 
melyek önző énjekböl, egymással ellenkező el
vekből indulva, külön statussá akarnak lenni, 
mi által az ország csak névleg létez. Az ária, 
kivált klasszikus formáival, csupán azért, hogy 
néhány szót ismételjen s több oldalról illus- 
tráljon, huzamos ideig gátot vet a cselekvény fo
lyamának. Hát ha egy operában sok ilyen ária 
van?— Emiatt nem hogy figyelemmel kisér- 
hetnök a cselekvényt, de azt is elfeledjük, a mit 
addig emlékünkbe véstünk. — A több szólamu 
dalokban, karokban el van érve a badarság neto
vábbja. — Képzeljünk egy embercsoportot , 
mely egy papírra írja ugyan petitioját, de minde
nik tagja mást ért alatta. Az egyik igy szól : „jöj
jön el uram a te országod“ -—a másik : „nem ! nem ! 
én nem igy akartam,“ a harmadik : „segítség! én 
ártatlan vagyok,“ a negyedik : „meg fog bukni a

12*
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cselszövö,“ az ötödik : „felzavartam! a hal enyiin!“ 
a hatodik: „árulás! árulás ! protestálok !“ a hete
dik: „bohó voltami bohó vagyok, hogy itt 
vagyok!“ stb. stb. Képzelje az olvasó, hogy mind 
ez értelem nélküli frázist az illetők egyszerre s 
ismételve éneklik öt vagy tiz perczig. Nemde ter
mészet feletti fül kell megértésére ? s az értelem 
előtt, t. i. vége3 emberi értelmünk előtt nem egyéb, 
mint egy cacophonia? — Ezen természetien ope
rai müformákat, melyek a statusban megannyi 
egymás jogát megsemmítő statusok, Wagner el
törölte egy tollvonással, s a drámai zene stilját 
folyóvá, gyorsmenetüvé tette. — Nevezetes dal
lam kötése. — Azon kivül, hogy szem előtt tartja 
a drámai hangulatot, mely egy nagyobb költői 
frázisban észlelhető, a legkisebb részecskékben is 
a szóból származtatja a melódiát; mert minden 
szónak bizonyos melodikus hangzása van, s a 
dallam csak akkor természetes, ha e kellékekkel 
bir. — Ki ez állítás alaposságáról meg akar győ
ződni, vizsgálja meg népdalainkat, a romlatlan 
tiszta emberhez közelebb álló nép dalait. — Azt 
mondja továbbá Wagner, hogy az olasz operában 
a zenekar nem egyéb, mint egy inonstrosus nagy 
guitarre, melynek szegénysége mellett annál kitü- 
nőbb a melódia. E szerint mindent csak a meló
dia vállai hordoznak, holott a hármonia feladata : 
azon ország eszményítése, melyben a cselekvény 
él. Ezért magára hagyja a szinészt a cselekvény- 
nyel, nem törődik azzal, hogy az éneklendő szó
lamot valamelyik hangszeren bevezesse, vagy az 
énekessel egyszerre pompáztassa, ezzel verse
nyezzen, hanem feladatához képest eszményíti a 
cselekvény szinterét, s e végett minden hangszer
nek kimutatja a maga illő helyét.

lm előttünk áll Wagner reformjának rövid 
vázlata, mit miután a finom körvonalzás miatt so
kan, vagy jobban mondva az egész világ félreis
mert, kénytelen volt terjedelmesebb munkáiban 
részletesen kimagyarázni. — Wagner nem csak 
nagy zeneköltő, hanem nagy mübölcs és szó
költő is. Képzelni sem lehet másként, hogy 
félszeg ismeretiinek t. i. akár tisztán zenésznek, 
akár tisztán Írónak ama reformok sikerülhetné
nek. — Megszokottat utánozhat akár egyik, akár 
a másik; de uj irányt nem adhat; sőt az utánzóit 
műben, hol az író s zenész két személy, mindég 
észlelhető bizonyos ziláltság, mi az egységet za
varja. Wagner, kiben egygyé lett a két fej és két 
szív , legnagyobb egyöntetűséget adhatott operái
nak, s óhajtandó, hogy a szóköltök, ha nem is 
foglalkoznak zeneköltéssel, a zenét alaposan ta
nulmányozzák. — Van még egy fényoldala Wag- 
nernak, mit mi annyival inkább becsülhetünk, 
mert magunkról tudjuk, mily nehéz nemzeti ope
rát teremteni. — Wagner a németeknek német 
operát adott, mit eddig nem tudtak létrehozni, s 
minek oka az egyedül uralkodó olasz opera volt, 
melynek elemeiből nem lehetett egyebet alkotni, 
mint olasz zenét. — Wagner felhagyott elődeinek

ily nemű meddő kísérletével, mi nem egyéb, mint 
az arany bányák művelése helyett alchimizálni, s 
vízből aranyat főzni. Wagner nem alchimizált, 
hanem az arany bányához, a német néphez, fordult.

Következik most megemlítni, hogy Wagner 
reformja milyen hatást okozott a kritika s mű
vészvilág minden rétegében; következnek hang
versenyei, s egy-két szó álláspontunkról szemben 
a Wae neróvel.

BARTALUS ISTVÁN.

N Y I L A T K O Z A T O K .

I.
Tisztelt szerkesztő ur ! Engedje meg t. szer

kesztő ur, hogy becses lapjában a „Koszorú“ aug. 
2-ki számában Gyulai Pálnak engem közelebbről 
érintő „Színházi dolgok. III.“ czimü czikkére pár 
sorban felelhessek.

Tizenöt óve annak, hogy kiléptem a nyilvá
nos pályára, s igy föltehető rólam, hogy megszok
tam a jót, roszat, a baráti szót, gyanusitgatást, az 
igazságos s igazságtalan ellenvéleményt is, mik
kel a nyílt pályán levők számtalanszor találkoz
nak s miket tűrni tudni: ebben fekszik a megáll
hatás s nem ritkán a győzelem titka.

Gyulai Pálnak sem felelnék ezúttal, ha ö 
csak egyszerűen azért támadna meg, mert a Bzin- 
ház-ügyébeni petitiót aláírtam; ő azonban — mel
lőzve, hogy „példázgatása“ a Petőfi-szobor iránt 
sokak előtt gyanúsító czélzásnak tűnhetik föl; — 
végül még a zenében is — bárha folyvást állítja, 
hogy ahhoz nem ért, beleszól, ferdít, ignorál — és 
ítél.

Hogy én a kérvényt mint zenész aláírtam, 
az iránt nyugodt vagyok, de hogy Gyulai Pál 
épen nem átall olyasmi felett ítélni, melyről ma
gának kellő tudomást, hanyagságból-e vagy gyen
ge felfogás miatt, nem szerzett, azt bebizonyító, 
midőn zenei aesthetikai szempontjaimról beszél. 
Következetlenséggel mer vádolni, s e vádját az
zal akarja bizonyítani, a mi épen ellene bizonyít. 
Hogy én „ugyanegy hónapban, ha nem is ugyan- 
egy lapban magasztalom az olasz zenét s nevezem 
a Wagner zenéjét egyedül igaznak;“ — a ki ezt 
Gyulaival elhitette, az ugyan szépen rászedte őt!— 
Mert állítása után teljes biztossággal elmondha
tom, hogy nem is olvasta a „Zenészed Lapok“-ban 
megjelenő olaszországi leveleimet, pedig a vád 
ezekre van alapítva. Én e levelekben (számtalan 
idézetekkel bizonyíthatnám) folyvást korholom az 
olaszokat, kik egykor felettünk uralkodó zenéjü
ket, melyből mindnyájan merítettünk, elhanyagol
ták s most tévúton járnak ; hogy elhagyták ma
guktól rabolni az elsőséget, a dicsőséget. — Di
csérem (de még nem magasztalom) azonban az 
ébredező újabb olasz zenei szellemet, mit tanúsít
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az is, hogy — mint szinte idézett olaszországi le
veleimben irám — Wagner „Lohengrin“-jéböl az 
Epithalamium Milanóban már nemcsak hogy adat
hatott, de sőt nagy tetszéssel és sikerrel adatott is. 
Vajon nem derül-e ki ezek után, hogy Gyulai Pál 
feketéről vádol engem, mikor fehéret mondtam ?
— De ha úgy volna is, hogy az olasz komolyabb 
irályu zenét magasztalnám, kérdem, nem lehet-e 
azért az olaszok zenéjének mostan ébredező szebb 
jelenségeit dicsérni, mert Wagnert tartom a leg- 
igazabbnak? — Nem dicsérhetünk-e Shakespeare 
mellett más jó drámaírókat is?

A mi a Petőfi-szoborra gyűlt Összeget illeti, 
noha e részben Gyulai „példáját“ nem akarom 
rósz szándékú czélzásnak s gyanitásnak venni : 
mindazáltal netaláni félreértések elhárítása végett 
nem tartom fölöslegesnek hivatkozni múlt hó 10- 
kén az összes hazai lapokban közzétett nyilatko
zatomra ; hozzátévén, hogy a nálam begyült s uj- 
ságilag közhirré tett Petőfi-szobor pénzek biztosan 
kamatoznak, biztosabban mint Gyulai Pálnak a 
nemzeti színházra vonatkozó czikkei ezen intézet 
javára. Kelt Pesten, 1863 aug. 2.

Reményi Ede.

II.
A „Koszorú“ f. é. augustus 2-ki számában 

Gy. P. ur „Színházi dolgokról“ czimíí czikkében 
ezt írja: „De hihetek-e könnyen a „Cs. K “-nek, 
midőn egy ártatlan novellámból oly valamit kere
kített ki, mi nincs benne.“ Igen kérem Gy. P. 
urat, mutassa ki, hol és mikor tette azt a „Cs. K.“? 
Tudtommal ez azon czikksorozatra vonatkozik, 
melyet én Gy. P. ur ellen az Írónők védelmére 
írtam, akkor nem annyira Gy. P. ur akkor köz
lőit novelláját, mint több ízben nyilvánított néze
tét vettem fejtegetésem alapjául, a mint azt ama 
czikksorozatom elején világosan és félremagya- 
rázhatlanul meg is mondtam, és az érintett no
vellából csak egy kifejezést vettem ki, mely ott 
szóról szóra előfordul, és e kifejezés szintén nem 
egy költött személy, hanem Gy. P. urnák szerin
tem téves és gyanúsító nézetét tünteti fel az író
nőkre nézve.

Kérnem kell tehát Gy. P. urat, hogy midőn 
a „Cs. K.“-ben megjelent dolgok bonczolgatásába
— nem ereszkedik, ne indokolja egyoldalú eljá
rását olyasmivel, a mi soha sem történt, különben 
nemcsak igazságszeretetét, de czikkeinek értékét 
is teszi kétségessé, azon gondolatot költvén fel az 
olvasóban : azért használ olyan kétszeresen gyön
ge okot, mert nyomatékosabbakkal nem rendel
kezhetik, azaz a „Cs. K.“-t igazság szerint ez 
ügyben meg nem czáfolhatja.

Emilia
a „Családi Kör“ szerkesztője.

m .
A szinházügyben kezdett polémiát s Dobsa 

Lajos közbeszólását, hatalmunkon kívül eső kö

rülmények miatt nem folytathatjuk. — Vélemény
elleneink egész biztosan és kényelmesen mozog
hatván, — a kedvezményeket se nehéz felismer
niük, melyek jótékony hatására, különösen Re
viczky Szevér irányában, számtalanszor gúnynyal 
és kárörömmel hivatkoztak.

Hölgyfutár szerkesztősége,

IV.
Hatalmamon kívül eső körülmények folytán 

gátoltatván a színházi ügyben készített, tényekkel 
bizonyító emlékiratot közölni, kijelentem, hogy 
vélemény ellenfelesem polémiáira jelenleg nem 
felelhetek. Hiszem, hogy nem sokára lehetséges 
lesz azon tények sorozatát közölni, melyek eljá
rásomat s barátim eljárását indokolják. Addig pe
dig a tisztelt olvasó közönséget ítéletének felfüg
gesztésére kérem fel. — Véleményelleneseim át 
fogják látni, hogy fegyvereink nem egyformák. 
Belátásukra bízom a szólhatás kedvezményeit úgy 
használni fel, mint nekik tetszik. — Végül pedig 
kötelességem kijelenteni a többször fölmerült kér
dések miatt, hogy én ezen ügyben nem mint a 
„Pesti Napló“ belmunkatársa, de mint önálló em
ber működtem s fogok továbbra is működni. A ne
vezett lap semlegességét ép oly kevéssé kívánom 
előnyömre magyarázni, mint azt okszerűen ellen
feleim sem tehetik.

"Reviczky Szevér.

V Á L A S Z  E  N Y IL A T K O Z A T O K R A .
Mint valamely miniszternek egy csoport 

jegyzékre kell válaszolnom. Lássuk az első nagy 
hatalmasságét. Reményi csodálkozik, hogy én, 
saját vallomásom szerint, a zenéhez nem értve, be
leszólok, ítélni merek, e mellett ignorálok és fer
dítek. Továbbá megjegyzi, hogy velem valami 
olyat hitettek el, miből semmi sem igaz, s hivatko
zik a „Zenészeti Lapok“-ban megjelent czikkeire. 
Hogy a zenéhez nem értek, még egyszer ismét
lem, de egyszersmind hozzá teszem, hogy csak 
oly részhez szóltam, melynek megítélésére elég 
egy kis átalános aesthetikai képzettség meg egy 
kis logika. Reményi roszul van értesülve; velem 
senki sem hitetett el semmit, saját szemeimmel 
győződtem meg a dolog valóságáról. Az egesz 
igy történt. Meglátogattam egyik barátomat, hol 
több jó ismerősömmel találkoztam. Itt kezembe 
akadva a „Hon“ 169 és 170-ik számai, elolvastam 
a Tárczában Reményinek Wagnerről irt czikkeit. 
„Ily czikkeket — mondám barátaimnak — én is 
tudnék írni, noha nem értek a zenéhez; nincs 
benne egyéb frázisnál, s oly nemű tájékozottság
nál, melyet akármelyik conversations-lexiconból 
megszerezhetni.“ „Nem az abban a nevezetes 
mondá házi gazdánk •— hanem az, hogy Remé
nyi, ki itt oly határozott, sőt túlzó pártállást foglal
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el Wagner mellett, nem rég majdnem úgy ma
gasztalta Meyerbeert, Rossinit, Donizettit, Verdit, 
az olasz operát, szóval sok oly dolgot, melyek 
Wagner elméletével és gyakorlatával a legélesb 
ellenkezésben vannak.“ Ezzel hirlapcsomagjaiból 
kivette a „Zenészed Lapok“ 1862-ki 29-ik szá
mát, melyben Reményi berlini diadalát írja le. El
olvastam az illető czikket. Barátomnak igaza volt. 
Reményi Meyerbeert nagy embernek nevezi, s a 
többi közt igy ir róla: „Meyerbeer elmondhatja, 
hogy a lyrai és drámai zene netovábbját (a Huge
nották negyedik felvonását) teremtette; nyugod
tan meghalhat, miután saját müve által emelt ma
gának elévülhetlen emléket, s már élve átlépte 
az üdvlelde küszöbét“ Vajon igy nyilatkozik-e 
MeyerbeerrŐl Wagner is az „Oper und Drama“ 
czimü müvében, melynek bevezetését a „Zené
szed Lapok“ is közük, s melynek töredékeit Re
ményi is idézi a Wagnerről irt czikkében? Nem 
támad-e Meyerbeerre a legkíméletlenebben, nem 
nem nevezi-e operáit olyanoknak, melyekben sze
rinte az operai tévirány a legundokabb, a leglealá- 
zóbb alakban jelen meg? Vajon Reményi nem 
viszhangozza-e Wagner e sza\ ait általánosságban, 
nem nevezi-e az úgy nevezett jövő zenéjét örök 
igazságnak, magát Wagnert titánnak ? Melyik itt 
már az örök igazság, a non plus ultra, a Wagner 
vagy Meyerbeer iránya-e? Reményi közvetve 
vagy közvetlenül mindeniket dicséri, vagy meg 
támadja, a mint kedve szeszszen vagy szüksége 
van reá.

Barátom ezután egy más czikket adott ke
zembe a „Zenészed Lapok“ idei 38, 3.9, 40, 41, 
42 s 43 számait, melyekben Reményi olaszországi 
útját írja le. Ezeket is elolvastam. A 43-ik szám
ban mindjárt feltűnt e hely : „Nincs egy-egy ne
hezebb feladat, mint talpra esett s igazán kedé
lyes humorral tölt buffo operát irni, az e nemben 
sikerültek aztán elévülhetlenekké is válnak. Hány
szor hallottam, már Rossini „Szevillai borbély“-át 
vagy Párisban, midőn még a páratlan művész La- 
blache élt, hányszor gyönyörködtem Cimarosa 
„Matrimonio segreto“ czimü dalművében. De az 
is igaz ám, hogy az ily remek buffo operák előadá
sának sikere nem a túlzott bohóczkodó, de igazán 
finom humoros előadástól függ.“ Továbbá a 42-ik 
számban dicséri Verdit, hogy olasz melodikus gé
niuszát összekeveri a német (de nem a Wagner- 
féle) irmodor sajátságaival. Utolsó két dalmüvét 
nagyra becsüli, s igy kiált föl: „Ha melodikus for
rása ki nem apad, jogosan lehet tőle várni, hogy 
ezután inkább a valódi, mint az álmuzsáknak fog 
élni és hódolni.“ A 43-ik számban Donizettit ille
tőleg igy sohajtoz :. „Eágardo, Donizetti géniuszá
nak ez elévülhetlen ideálja!“ Illik-e mindez egy 
annyira túlzó „Zukünftler“ szájába, a minőnek 
Reményi mutatja be magát a „Hon“-ban? Dicsér
heti-e az az olasz operát, a ki igy ir Wagner irá
nyáról az operában : „A roszakarat — mond Re
ményi— a tehetetlenség, a mozdulatlan tétlenség,

a kiczirkalmazott formákban való undok dőzsölés, 
a sötétebb korszakokban fölállított hiányteljes 
chabloneok bálványimádása, szóval a nyegleség
nek nyerészkedésre és hatásvadászatra alapított 
hazug pagodája le van rombolva, megsemmisülve 
Wagner örök igazságra fektetett zenéje által.“ 
Vajon kikre érti mindezt Reményi, ha nem a ré
gibb, kivált az olasz operairókra ? Azonban ö 
azzal védi magát, hogy miért ne dicsérhetnok 
Wagner mellett az olasz opera most ébredező 
szebb jelenségeit, Shakespeare mellett a többi jó 
drámaírót. Oh igen! Ezt bizvást teheti egy objec- 
tiv kritikus, ki a különböző irányok fény- és 
árnyoldalait feltüntetni igyekszik, de nem az, ki 
oly túlzó pártállást foglal el, mint Reményi. Az
tán itt nem a kisebb és nagyobb tehetségekről van 
szó, hanem az opera két oly irányáról, melyek 
egymással életre halálra küzdenek. íme az okok, 
a miért én, mint laikus is, merhettem meglehetős 
következetlenséggel vádolni Reményi urat. A mi 
a Petőfi szoborra begyült pénzt illeti, senkit sem 
gyanúsítottam egyetlen szóval sem ; örvendek rajta, 
hogy a pénz biztosan kamatoz s óhajtóm, ha már 
czikkeim nem kamatozhatnak a színház javára, 
kamatozzanak legalább Reményi urnák annyit, 
hogy ezután jobban meggondolja a mit ir s a mit 
aláír.

A második jegyzék a „Családi Kör“ szer
kesztőségétől van hozzám intézve. Emlékezhet
nek e lap olvasói, hogy ez év elején egy „Nők a 
tükör előtt“ czimü novellát írtam, melyben a töb
bek közt nem általában az írónőket, hanem csak 
az Írónők bizonyos faját igyekeztem kigunyolni, 
oly fajt, melyet nem hiszem, hogy még a Cs. K. 
is oltalmába vegyen. Novellám e pontját három 
oldalról támadhatni meg: vagy azért, mert nem 
léteznek oly írónők, s ha igen, nem oly számosán, 
hogy satyra tárgyai lehessenek ; vagy mert hiv- 
telenül festettem; vagy mert müvemnek egy csep 
aesthetikai becse sincs. A Cs. K. nem ezt tette, 
hanem fogta magát s „Nehány szó a nőnem érde
kében“ czim alatt (neki az Írónő és nőnem ugyan- 
egy) egy hosszú czikket irt, mely igy kezdődik : 
„Az öreg tudta, hogy az írónők nem igen szoktak 
kötni és hímezni,“ Írja Gyulai Pál a „Koszorú“ 
egyik közelebb megjelent számában, és nem elő
ször történt, hogy Gyulai éles gúnyainak és kímé
letlen nyilvános bevádolások tárgyává teszi az 
Írónőket. — Semmi szóm nem volna hozzá, ha 
egyes példányokra vonatkoznának vádjai; minden 
állásnak és osztálynak vannak ép úgy becsülésre 
méltó, mint kigúnyolásra alkalmas példányai, és 
a kinek, - mint Gyulainak, kiváló hajlama van a 
gunyorra, inkább az utóbbiakat választja költé
szete tárgyául. — De Gyulai nem egyes példá
nyokról nyilatkozik ilyen bécsmérőleg, hanem az 
egész osztályról; most azt mondta, hogy az Író
nők nem szoktak kötni és hímezni, másutt meg, 
valahol a „Szépirodalmi Figyelő “-ben, kétségbe 
vonja, ha jó anyák lehetnek, egy harmadik és ne
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gyedik alkalommal meg egyéb nemes női tulaj
donokra tartja őket képteleneknek, szóval a ki 
Gyulainak egyes nyilatkozatait egy egészszé fog
lalja össze, annak lehetetlen az írónőben mást, 
mint nevetséges, szánandó, vagy épen megveten
dő teremtést látni.“ — A Cs. K. elhallgatta, hogy 
én novellát Írtam. Olvasója azt hihette, hogy én 
értekezést írtam s az nem az írónők bizonyos faja, 
hanem általában az írónők ellen van intézve. A 
mit novellámból idéz, s a mire építi értekezése jó 
részét, az nem az iró objectiv véleményeként van 
odaírva, hanem mint a novellái személy subjectiv 
meggyőződése. Vajon correct eljárás-e ez, vajon 
nem olyasmit kerekitett-e ki a Cs. K. novellámból, 
a mi nincs benne? De menjünk tovább. Nem igaz, 
hogy több Ízben írtam az írónők ellen. Csak egyszer 
fejtegettem az írónők kérdését az 1858-ki „P. N.“- 
ban. A „Szépirodalmi Figyelődben erről soha egy 
betűt sem írtam, s kétlem, hogy más is azt s úgy 
irta volna, mint azt a Cs. K. állítja. Hogy én 
mennyire s miért nem vagyok barátja az irónő- 
ségnek, azt elég bőven kifejtettem a P. N.-ban. 
Ha a Cs. K.-nek polémiára volt kedve, vette vol
na e czikket alapul' s ne adott volna számba elfer
dített vagy együgyüen formulázott ellenvetése
ket, s ne irta volna polémiáját úgy, hogy olvasó
ja azt se tudhatja, mi van mindebből a novellá
ban s mi nincs. Szóval a Cs. K. azt a dolgozato
mat tolta előtérbe, melyben semmi sincs az író
nők ellen, a miben pedig van, egészen mellőzi s 
kénye-kedve szerint állítja fel a tételeket, hogy 
annál kényelmesebben czáfolhassa meg. Azonban 
mindezt nem panaszkép mondom, én már hozzá
szoktam az ilyesmihez, tőlem irhát akármit 
a Cs. K., csak azt ne kivánja, hogy könnyen 
higyem a mit ir. Hiszen uram fia, legújabb szá
mában is olyat állít rólam, minek nincs alap
ja. Azt mondja, hogy Reviczky Szevérnek fiatal
ságát hibául ró vom fel. Hol van erről egyetlen 
szó is első és második czikkemben, melyekre a 
Cs. K. hivatkozik ?

De elég ebből az unalmas dologból ennyi. 
Lássuk a Hölgyfutár és Reviczky Szevér, ha nem 
is ugyanazonos, de együttes jegyzékét. Elfogadva 
a fegyvernyugvást, nem folytatom tovább polémi
ámat a kérvényzök ellen, sőt e nyilatkozatukra is 
csak egy pár rövid megjegyzést teszek. Először : 
én is küzdöttem oly akadályokkal, a minőt ők 
emlitenek, de tekintetbe vevén a körülményeket, 
mégis tudtam írni. Reviczky kedvező helyzetét 
senki sem emlegette se kárörömmel se a nélkül; 
én részemről nagyon kedvezőtlennek tartottam 
eleitől fogva. Hogy a kérvényzök tanultak ^vala- 
mit eljárásuk bírálatából, s emlékiratot készítet
tek, az nagyon örvendetes, jobb későn is , mint 
soha; hogy a „Pesti Naplódnak nincs része a 
kérvényben, azt mindenki tudta, de az, hogy épen 
semleges volna, nem áll, mert annyira nem 
kedveli a kérvényt, hogy még eddig mint tényt

som registrálta. Egyébiránt rám nézve tökélete
sen mindegy lesz vala, akár pártolja a kérvényt, 
akár nem. Ha pártolja csak sajnálkoztam volna 
a szerkesztőn, hogy oly kevés belátása van, mint 
egyik dolgozótársának, ki* semmi tekintetben 
nincs hivatva, hogy e lapnak irányt adjon.

GY. P.

V E G Y E S .

— Kisfaludy tá rsaság . A Kisfaludy-tár- 
saság ma tartott havi ülésében következő adomá
nyok nyujtattak b e :

Kisfaludy Károly sajátkezüleg irt jegyző 
könyve, melybe különféle gondolatait irta bé, és 
tintatartója, Eáy András társasági tagtól, ki e tin
tatartót maga is 32 éven át használta;

Sárosy Gyula munkája: „Manfredi“, szo
morú játék, Monti után olaszból fordítva s könig- 
gtátzi fogsága alatt rajzónnal leírva, az elhunyt 
költő egyik tisztelőjétől;

a „Népnevelők lapja“ Márki József úrtól.
A magyar népdalok, regék és közmondások 

újabb gyűjteményének szerkesztőjéül Gyulai Pál 
tag választatván, a szives gyűjtők fölszólitatnak, 
hogy küldeményeiket ő hozzá intézzék. A mai ülés
ben végleg megállapított fölszólitás a népdalok, 
regék s közmondások gyűjtése iránt legközelebb 
megjelenik s a hazai közönséget ez ügyben bő
vebben fölvilágosítja.

Szabó István tag „Virágok a görög antho- 
logiából“ czim alatt műfordításait nyújtotta át.

Szász Károly tag Shakespeare „Macheth“- 
jébol a boszorkányjelenetek fordítását mutatta be.

A társaság legközelebbi ülése septem. 24- 
kén lesz.
Pesten, jul. 30-kán 1863. Greguss Ágost, titkár.

— A budai népszínház igazgatósága szives 
volt a lapok szerkesztőségeit meghívni a szerdai 
(aug. 5.) szellem-productiókra, „hogy a lapokban 
itt-ott felmerülő gáncsolások és kicsinyl'ó ócsárlá- 
sok megszűnjenek.“ Mi, ha olykor szót tettünk, 
nem a szellemábrák jóságában kételkedtünk, mi
attunk lehetnek nagyon jók ; hanem az egész ma- 
chineriát igen alárendelt dolognak tartjuk, s ki
vált igy pusztán, drámai szöveg nélkül mutogatva 
épen olybá nézzük, mintha egy-egy uj díszítményt, 
vagy a függönyök felvonására szolgáló kötélgé
pezet ügyességét mutogatnák. Mint segédeszköze a 
drámai előadásnak jó lehet, s ha a színpadi csaló
dást neveli, az ellen sincs szavunk; de se a drá
mai, se a szinművészet maga valami óriási hala
dást e szellemábrák feltalálásával nem tett. Eny- 
nyit akartunk mondani.

— A szalontai tüzkárvallottak számára az 
enyingi urodalom részéről 20 írt adomány külde
tett be szerkesztőségünkhöz. Sietünk a kellő hely
re átszolgáltatni.

#
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UJ KÖNYVEK. *)
ASBÓTH LAJOS EMLÉKIRATAI az 1848 és 1849-ki 

magyarországi hadjáratból. (Uj kiadás). I, II kötet. 
N8 r. 157, 85 1. Ara ? (Ráth bizománya, Pest).

A STRATÉGIA ELVEI az 1796-ki németországi had
járat előadásával felvilágosítva K ároly a u sz tr ia i fö- 
herezeg által. A m. t. akadémia megfázásából fordí
totta K iss Károly akad. rendes tag. Harmadik kötet. 
,8 r. 280 1. (Eggenberger, Pest).

GRÓF MONTE-CRISTO. Dum as Sándortól. Francziá- 
ból fordította Siót. VI. kötet. Veszprém, (Ramazet- 
ter). K8 r. 285 1. Ara 1 ft 20 kr. A teljes mu ára 7 
ft 20 kr.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1863. Jan. 
17. tartott ünnepélyes közülésének hivatalos tár
gyai. (A m. tud. akadémia évkönyvei X. köt. X. da
rabja.) Pest (Eggenberger). 4r. 211. Ára 30 kr.

A KERESZT VÉN HIT VÉDELME a Krisztus feltáma
dása kérdésében ; vagyis : szellőztetése Ballagi 
Mór ur „Tájékozásodnak. Irta Kiló Lajos. 2. füzet. 
Kecskemét (Szilády) 8r. 145.—355 1. Ára 80 kr.

STATISTIKAI KÖZLEMÉNYEK. A hazai állapotok 
ismeretének előmozdítására kiadja a m. tud. akadé
mia statistikai bizottmánya IV. kötet II. füzet. Pest 
(Eggenberger). N8r. 191—318 1. Ára 1 ft.

A SZEGED-ALSÓVÁROSI FEJEDELMI TEMPLOM 
és kolostor történelmi vázlata. Irta Szegedi A. Kilit. 
Külön lenyomat a Szegedi Hiradóból. 16 r. 72 1. Ára 
20 kr. (Burger nyomdája, Szeged.) ,

HAVI-BOLDOG-ASSZONY TISZTELETERE. IMAD- 
SÁGOS KÖNYV katholikus keresztények számára, 
szerkeszté Szegedi, A. Kilit. Több szent képpel. K8r. 
XXXII és 282 1. Ára 1 frt 20 kr. (Bába Imre nyom
dája. Szeged). „

A PESTVÁROSI NYILVÁNOS FOREÁLTANODA ki- 
lenczedik tudósítványa. az 18 6 2/3-ki tanév végén. 
Szerkeszté N ey Ferencz, igazgató. 8r. 491. (Első ma
gyar egyesületi könyvnyomda, Pest.)

TUDÓSÍTVÁNY A PESTI KEGYES TANÍTÓRENDI 
NAGY GYMNASIUMROL. 1862/3 tanévben. 4r. 43 
1. (Emick nyomdája, Pest.)

A LŐCSEI KIR. KATH. FŐGYMNASIUM ERTESIT- 
VÉNYE az 1862/3 tanévről. Szerkesztette Wieder
mann Károly, igazgató. 4r. 39 1. (Werfer, Kassa.)

KÜLFÖLDIEK.
A GLIMPSE OF THE WORLD by the author of „Amy 

Herbert“ (M iss Sewell). 2vols Leipzig (Tauchnitz). 
8 r. 319 és 278 1. Ára 1 tallér.

L ’ARITHMETIQUE DU GRAND-PAPA. Historie de 
deux petits marehanda de pomraes. Par Jean  Macé. 
Paris (Hetzel). 8r. 19G 1. Ära 3 frank-

LA COMTESSE DE PARABERE et le palais royal 
sous la régence; par M. Capefigue. Paris (Amyot). 8 r.

-p fa .TI lc

VERNER’S PRIDE. By Mrs. H e n ry  W ood. Vol. I. Leip
zig (Tauchnitz). 12r. VI és 327 1. Ára ‘/s tallér.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az'újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

SCENES OF CLERICAL LIFE ; and Silas Marner. By 
George E lio t. London. 8r. 490 1. Ára 6 shill.

DRAMATIC WORKS. By Sir E .B u lw e r  Lylton. New edi
tion. London. 12r. Ára 6 shill.

DEEP WATERS : a novel. By A nna  H. D rury . 3vols. 
London 8 r. ossz. 880 1. Ára 31 ’/a shill.

MADELON. Par E . About. Paris (Hachette). 8r 616 1. 
Ára 6 frank.

ANTONIA VERNON, ou les jeunes filles panores. Par 
M. Aneelot. Paris (Hachette). N16r. 2111. Ára2 frank.

GALERIE DES ACADÉM1CIENS ; portraits littéraires 
et artistiques. Par G. V a ttier . I. série. Paris (Amyot). 
18r. 181 1.

DIE LEUTE AUS DEM WALDE, ihre Sterne, Wege 
und Schicksale. Ein Roman von W ilhelm  B aabe. (Ja' 
kob Corvinus). 3 Theile. Braunschweig (Wester
mann. 8r. Össz. 884 1. Ára 1 tallér.

EIN VERMAECHTNISS. Roman von C hariel. Hamburg 
(Hoffmann und Campe). 8r. 240 1. Ara 1 tallér.

HAUSSE UND BAISSE. Roman aus der Gegenwart 
von Adolf Zeising 4 Bände. Berlin (Janke). 8 r. össz. 
784 1. Ára 4 tallér.

LOST AND SAVED. By thehon. Mrs. N orton. In two vo 
lumes. Leipzig (Tauchnitz.) 12r. Össz. 624 1. Ára 1 
tallér.

NYÍLT l e v e l e z é s .

Sz. S —r. N. K—s. Ne legyen az ember oly türelmetlen, 
mint egy kezdő. Már háromszor is volt a nyomdá
ban s mindig kiszorult. Az ú j  hadd jöjjön.

R. R—ö urnák. Sajnáljuk: de i(í minden embernek 
kétannyi dolga van, mint a mennyit elvégezhet. 
Az illető írni fog önnek.

B. L—s urnák. Már megkaptuk, de véleményt róla még 
nem mondhatunk.

Cs. Dr. urhölgynek, Vettük. Bővebben majd, ha el 
lesz olvasva, mire eddig még nem volt érkezésünk.

P. S—ma urnák. Sokkal még most sem mondhatunk 
többet. Az „élő halott“ olynemü áradozás, minőt 
legtöbb fiatal ábrándozó jónak gondol, pedig csak 
viszhangja olvasmányainak. A m ásik  legalább a 
formába jobban ömlött, de még az sem közölni 
való.

Tündér múltja. Nincs jövője.
Childe Harold búcsúja. Le van már forditva magyar

ra jó l is.
K. I. urnák. Ha az Ehret die Frauen  fordítását érti ön : 

ott nem a díjazás a baj. Igen sok kell hozzá, hogy 
egy ily költemény jól legyen fordítva. Ön megtette 
a magáét, de mi azt hiszszük, több kell.

T A R T A L O M .
Művészeti elvekről. W. — Kivándorlókhoz. Hia- 

dór. — Halál Panni. Abonyi L. — Hafiza. Tamás fi Gy.
— Külföldi levelek. Maszák H. — Hugó Victor drá
maírói föllépte, y.—s.— Zene. Bartalus I. — Nyilatko
zatok. — Válasz e nyilatkozatokra. Gy. P. — Vegyes.
— Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

I P *  Teljes számú példányokkal e félévről még: folyvást szolgálhatunk.
%



KÖSZÖRŰ.
M e g je le n ik  hetenkint 

vasárnap.
S z e r k e s z tő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reelamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-utcza sarkán, II. sz.

S
SZÉPIRODALMI

Á T A L Á N O S  M I V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

HETILAP.

E lő f iz e t é s ;  egész évre 
12 írt, féíévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap ; 
szétküldését is kezeli Emioh 

Gusztáv kiadó - hivatala : i 
Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK FÉLÉV. AUGUSTUS 10. 1803. 7. SZÁM.

M Ű V É S Z E T I  E L V E K R Ő L .
(Bulwer. Caxtoniana.)

(Folytatás.)

Az, a mi itt a művészetről átalában 
van mondva, még egyenesebben illik arra 
az ágára, melyet elbeszélő költés neve alatt 
különböztettünk meg, akár versben akár 
prózában legyen írva. Mert hiszen a költe
mény amaz országába, mely akár versben 
akár prózában legkecsegtetőbben vonz ben
nünket akár az idő szerinti divatnál, akár 
a művész észlángjánál fogva, épen azért 
vonulunk el, hogy megmenekedjünk, bár 
pillanatokig, attól a szűk és nehéz tettleges 
világtól, melyben élünk; hogy rövid szü
net alatt felejtsük el a fel- és alegyház, to- 
ryk és radicalok közt fennforgó vitákat 
— egyszóval, hogy veszessük el szemünk 
elől a különségeket, midőn az átalános igaz
ságokra irányozzuk figyelmünket. Hiszen 
megkaphatjuk mi a valódi életet minden ő 
szegletes és érdes vonalaiban akármikor; 
olyankor nem kivánjuk a valódi éltet, ha
nem eszményi képét látni a művészet me
sés országában. Elég közönséges hiba a 
másodrendű regényírókban, s még közön- 
ségesbbé lesz a miatt, hogy székiben ma
gasztalja számos kritikus — az úgyneve
zett természet pontos utánzására vetett tö
rekvés. íg y  egyik iró a legaprólékosabb 
részletekben rajzol tőle kitelhetőleg némi 
jellemet a költeményében, valamely egyén
ről, a kivel az életben találkozott — egy 
más bizonyos vidéki mesteremberek híven 
másolt tájszólásával (patois) hoz bajba, nem 
a dialógus olykori élénkítése, hanem tüze

tes szinezése gyanánt. No már én minde
zeket a költő művészet valóságával s czél- 
jával ellenkezőknek tartom — annyi mint 
elrúgni az átalánost a részletek rabszolgai 
másolása kedviért........... Nem lehet elég
szer ismételni, hogy a művészet nem a ter
mészetnek utánzása; csak a poesis leges
legalsóbb nemében — u. m. a leíróban 
(descriptive) tarthatni a művészi czélnak a 
természet utánzását. S még abban is az 
igazi költő többet vészén ki a természet
ből, mint a mennyit a természet mond a 
közönséges fülnek vagy nyilvánít a kö
zönséges szemnek. A természet szoros után
zásában mindig van valami elcsépelt és al
jas — midőn egy ember a lúd gágogását, 
vagy a malacz rivását oly pontosan utá
nozza, hogy abban a pillanatban elámít, 
dicséretet kaphat, de nincs köszönet ben
ne. Nem azért, mintha maga a lúdgágogás 
vagy malaczrivás társulna valami aljas 
eszmékkel; hanem mint Kant mondja igen 
helyesen: „Még a csalogány éneke pontos 
majmolása is kellemetlen érzést okoz, mi
dőn felfedezzük, hogy ember utánzása s 
nem maga a csalogány é n e k e . A  művé
szet a természetet nem utánozza, hanem 
alapot vet a természet tanulmányában, —■ 
kiválogatja a természetből, a mi legjobban 
összevág’ az ő saját czéljaival s aztán fel
ruházza azzal., a mi nincs a természet bir
tokában — t. i .a z  ember szellemével és lei
kével.
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Valamint csak chinai-féle képiró az, 
a ki prózai pontos részletekben igyekszik 
szemünk eleibe tüntetni egy élőfának min
den levelét, a mit, ha épen csak fát aka
runk látni, jobban láthatunk a mezőn mint 
a festményen; úgy az is szegény birtoko- 
sa egy gépies és prózai képzelő tehetség
nek, a ki kikap egy embert a valódi életből, 
fényképével ajándékoz meg s azt mondja: 
„a természetet utánozom.“ Ha azt az em
bert akarom látni, jobban láthatnám az ox
fordi utczában, mint egy regényben. A 
nagy művész bő átalánosságokat, élet és 
jellembeli széles typusokat*) tárgyal, és 
ha szinte húst és vért vészén is mintáiul, 
az alak kifejezésébe oly valamit vegyít, a 
mi az ő mintáját eszményített képpé ma
gasztalja. Correggio egy teherhordót ül
tetett maga eleibe, egy szentet akarván fes
teni; de a teherhordót úgy festette le, hogy 
a vásznon elveszett a szentben a teherhordó.

Némely kritikusok azt vitatták, hogy  
a jellemnek művészi, azaz oly nemű rajzola
tában, hogy az emberiség bonyolt termé
szetéből válogatott széles átalánosságokban 
álljon inkább, mintsem egyénről szedett kü
lönös és híven másolt részletekben — nem 
lesz meg az a valószínűség és valódiság 
(reality) — az a hús- és vérszabású embe
riség, mely egy élénk rajzban annyira szük
séges. De a szépirodalom néhány legfőbb 
remekeire való hivatkozás egyszerre meg- 
czáfolja azt az ellenvetést. A fő jellemek 
Homerusban — u. m. Achilles, Hector, 
Ulysses, Nestor, Paris, Thersites stb. — 
elannyira typusai az emberi jellembeli szé
les és minden időbeli átalánosságoknak, 
hogy az idők és erkölcsök változta da

*) Hogy vesz el a sok bába közt a gyermek ! A. 
W. Schlegel azért támadja meg Molieret, hogy a fösve'nye 
„typus“, hogy oly vonások vannak benne egyesítve, mi- 
lyeket ő — már Schlegel — ölő fösvényben nem látott 
stb. A M. Sajtóbeli újonnan támadt kritikus ellenkező
leg azzal támadja meg „Tartuffe“-et, hogy az csak egy 
bizonyos korból és társadalomból vett egyéni kép, és 
igy nem örökös és halhatatlan typus. Tehát Moliere igy 
sem, úgy sem költő; tehát Moliere csak kontár! Hát 
még milyen kontár kritikus lehetett az a Píron, a ki ma
ga is értett egy kicsinyt a komédiairáshoz, és a ki fiatal 
lelkesültségében — akkor még nem volt oly bősége a 
„vén fejű“ fiataloknak — azt kiáltá, hogy „ha ez a da
rab meg nem volna csinálva, soha senki sem csinálná 
meg.“ (Si cette piéee n’était pás faite, eile ne se ferait 

yamais.)

czára is mind e mai napig egyéneket osz
tályozunk és jelzünk a hajdan kornak ama 
képviselő neveivel. Ezt vagy amazt az em
bert osztálya vagy kora Ulyssesének vagy 
Nestorának, vagy Achillesének, vagy Ther- 
sitesének nevezzük. Virgilius ellenben egy 
alig testesült és halványan képzelhető alak 
gyenge árnyékát tükrözi Aeneasában, 
egyenesen azért, mivel Aeneas nem az em
beri jellem széles és örökös átalánosságá- 
nak a typusa, hanem Augustusnak költői- 
sített és félig allegoriás silhouette-je. A do
log valósága az, hogy költött jellem és 
életiratias jellem közt ellentétes különbség 
van. Eletiratban az igazat inkább a külö
nösben, a részletesben mint az átalánosban 
kell keresni; a költői teremtésekben az iga
zat inkább lelhetni az átalánosban, mint a 
különösben. Ezt a különbséget mindjárt 
tisztábban felfogjuk, ha azelébbivel vetjük 
össze. Az életiratban s átalában az igazi 
történelemben annál hivebbnek és eleve
nebbnek mutatkozik a jellem, minél füg
getlenebb az iró elméjében rejlő aestheti- 
kai czéloktól. Mihelyt költői palástba tö
rekszik redőzni az élet vagy történelem 
írója a személyeit, egyszeribe és méltán 
gyanakodni kezdünk pontossága felől. Ha 
typusokká akarja dramatizálni jellemeit, 
hűtelenekké lesznek mint arczképek. Ha
sonlókép át fogjuk látni gondos vizsgálat
ra, hogy midőn a költő az életiró szerepét 
veszi át és élő egyéniségek aprólékos vo
násait igyekszik élőnkbe állítni, jellemei 
mesterkéltekké lesznek, — csak részszerint 
hivek a természethez — abban keresvén 
inkább a hűséget az iró, hogy mindenna- 
pias különezségeket nagyít kiülő s dombo
rodó saját vonásokká, mintsem abban, hogy 
szende elemzéssel állítsa élőnkbe azokat az 
özszevágó tulajdonokat, a melyekből áll az 
élő ember benső természete. A művész észre 
sem veszi, s művébe gúny vagy magaszta
lás vegyül, a mi aztán elhomályosítja az 
átalános és örökös igazságot, mely aesthe- 
tikai czélu, eredeti képzemények okvetet- 
len kelléke.

Goethe a drámáról értekezvén azt 
mondá, hogy „játékszíni darab, ha igazán 
az akar lenni, symbolicus kell hogy le
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gyen; azaz, minden cselekményben meg 
kell lenni saját fontosságának és irányulva 
lennie egy még nagyobb fontosságúra.“ 
Igaz, de még fontosabb a dráma hatására 
nézve az, hogy személyeiben oly szenve
délyek, indulatok, érzelmek, kedélyi álla
potok, jellem legyenek testesítve, hogy ro- 
konszenvet eszközöljenek különféle elemek
ből álló, számos hallgató közönségökben. 
Tartós rokonszenv pedig csak úgy támad 
bennünk, ha ráismerünk saját természe
tünkkel, vagy saját természetünkről való 
felfogásunkkal szokásosan egyező oly do
logra, mely arra késztet, hogy belékép- 
zeljük magunkat azoknak a helyzetébe, a 
kiket a mi tapasztalásunkban szokatlan ese
mények érnek. Egyikünket sem érték oly 
események, amilyekből az „Othello“ vagy 
„Pliédre“ cselekvényei vannak szőve; de 
legnagyobb részünk reá fog ismerni saját 
természetéről való felfogásában oly elemei
re a tüzes szerelemnek vagy gyötrő féltés
nek, melyek képesek rokonszenvet gerjesz
teni az* Othello- és Phédre-beli szenvedé
lyek működései iránt. E szerint minél 
erősben érdeklik a jellemek azokat az em
beri átalánosságokat, melyekből valamely 
hallgatóság áll, annál bővebben, igazabban 
kell előállítniok azt, a mi mindnyájunkban 
egyformán megvan, — röviden, annál in
kább lesznek typusok s annál kevésbbé 
képmáslatok. Némely kritikusok azt kép
zelték, hogy typusok rajzolásával a mű
vész abba a fagyos hibába esik, hogy csu
pa philosophiai abstractiokat állít elő. De 
ezt a vétséget, a művészete első elvét — t. i. 
az átalánosnak a különös elébe tételét, —  
jól értő s alkalmazó költő annál kevésbbé 
fogja elkövetni, minél élénkebb emberi ala
kokba öltöznek amaz átalánosságok. Mert 
hiszen nem a szenvedélyt akarja ő szemé- 
lyesítni mintegy allegóriában; hanem an
nak a szenvedélynek a hatásait bizonyos 
adott jellemformákra, bizonyos adott kö
rülmények között. És a kellő egyéniséget 
oly formán biztosítja, a philosophiai foga
lom élettelen pedantériáját oly formán ke
rüli el, hogy a szenvedélyt, jellemet, hely
zetet kiegyezteti egymással, úgy hogy mi 
mindig élő lénynyel érzünk rokonszenvet.

Es minél ritkábbak és szokatlanabbak azok 
az életbeli helyzetek, melyekbe bonyolítja 
képzelt jellemét a költő, annál szüksége
sebb, hogy saját testünkkel és vérünkkel 
rokon viszonyokat leljünk benne, s csak 
igy érdekel minket az ő sorsa. Ily móddal 
a költés nagy mesterei, akár dráma-, akár 
regényírók, kezében kibékülünk észrevét
lenül nem csak szokatlan, hanem valószí
nűtlen, sőt lehetlen helyzetekkel is, mihelyt 
az előállított jellem gondolataiban, érzel
meiben, tetteiben felfedezzük az emberi 
természet igazi vonásait bámulatosan jól 
találva; —- feltéve minden esetre, hogy az 
a jellem olyas helyzetekbe beléjöhetett. 
Shakespeare költött jellemeinek a legjele
sebbjei lényegesen typikusok. Fel se te
ltetni, hogy Hamlet, Macbeth, Othello, da
go, Angelo, Romeo rajzolásaiban ismerősei 
közül másolt volna egyéneket a költő. Épen 
oly messze esnek azok a képmásoktól, mint 
Caliban vagy Ariel fogamzatai (conception). 
Mindent összevéve, Shakespeare legma- 
gasb jellemeinek megkülönböztető tökélye 
abban áll, hogy midőn egyfelől a legkike- 
resettebb, finomabb, mélyebb igazságokat 
látjuk bennök testesülve az emberi élet és 
szervezet tekintetéből, másfelől úgy van
nak azok az igazságok elrendezve, hogy 
kapcsolatban vannak az emberiség legkö
zönségesebb, mindenekkel közös elemeivel, 
Es igen csekély megfontolás átláttathatja, 
hogy azt csak úgy lehetett megejteni, ha 
maguk a jellemek, saját külön vonásaik 
daczára, az embercsalád széles és közisme- 
retű osztályainak typusai alakjában jelen
nek meg.

A prózai költeményekhez fordulva, 
ha az Európában valaha keletkezett legna
gyobb regényre, (a regény szó alatt a mi- 
velt közélet rajzolását értve), t. i. „Gil 
Blas“-ra tekintünk, — úgy találjuk, hogy 
a jellemek benne abban az arányban élén
kek és úgy szólva markolhatok (substanti
al), a melyben typusok és nem képmások 
— milyenek Ambrosio Lamela, Fabricio, 
a toledói érsek stb.; holott az igazságra s 
teljességre nézve igazán hiányos jellemek 
azok, a melyek egyének képmásai akartak 
lenni — milyek az Olivaresé, a Lermai
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herczegé, a spanyol infansé stb. S ha igaz 
az, hogy Le Sage a Sangradójában Hec- 
quet nevű orvost (a „Syst me de la Tritu
ration“ leleményes és eszes Íróját) rajzolta, 
s a nyegle költő, Triaquero képében Vol- 
tairet szándékozott példázolni, csak azt 
mondhatjuk reá, hogy nem lehet eredetiéi
hez hűtelenebb egy pár képmás; és csak 
azokat a vonásokat és szinezeteket találjuk 
az iró észlángjához méltóknak, melyekkel 
a humor játéka önkintelenül megrontja a 
képmásolás pontosságát. Ismét, ha ama 
prózai románban vagy ábrándban, „Don 
Quixote“-ban, a hö's jellemét úgy nézhet
nek, mint egy egyénét, kire az életben 
bukkant Cervantes, az a jellem nem volna 
egyéb egy szabályellenes és nyavalyás 
példánynál, melyet egy giínykolto torzké
pe mintájául vett. De úgy szemlélve, mint 
az emberi egész természetben dúsan elszórt 
bizonyos minőségek typusa, lélektanilag 
igaz és művészileg tökély es az a jellem; 
annyira, hogy valahányszor egy oly túl
zott és minden korláton túl csapongó lel
kesülés eszméjét akarjuk jelelni, mely az 
emberi bajok és jajok orvoslását veszi czél- 
ba, s a mely, nevetséges létére is bámula
tunkat vívja ki s szeretetünket nyeri meg, 
a „Quixotismus“ kifejezéshez folyamodunk. 
A „Don Quixote“ fogamzatának nagysága 
abban rejlik, hogy bizonyos nemes érzel
met fest híven, amely, látatlanul bár, vagy 
módosítva, minden igazi nemes természet
ben megvan. Es innen van talán, hogy 
minden magas humora művek közt, Don 
Quixoteban legközelebb jár a humoristicum 
a magasztoshoz.

Korunk elmélkedő (reflective) szelle
me nagyon kifejtette a költésben az irány 
eszméjét, melyet sokkal betüszerintibb 
értelemben mondhatni symbolikusnak, mint 
a hogy Goethe akarta értetni ezt a szót, a 
fentebb idéztem helyben. A szövevény és 
események által keltett érdeken kivül van 
még belé foglalva inkább vagy kevésbbé 
világosan, inkább vagy kevésbbé határzat- 
lanul, egy más érdek, u. m. némi symboli- 
kus czél elérésére intézett és a tulajdonképi 
történet cselekvényei közé font lépések ér
deke. Nem toldanak a meséhez világosan 
kitűzött erkölcsi tanúságot, hanem az egész 
mese folytán húzódik át bizonyos erkölcsi 
jelenték, de oly kevéssé fitogtatva, hogy 
még a bérekesztéskor is az olvasónak kell 
kitalálni, nem pedig az Írónak megmagya
rázni. Ez a mi százunk művészetének meg
lepő jellemvonása. A közelebb múlt száz
ban nagyon kis részben mivelték, és hinni- 
való, hogy a materialismus elleni visszaha
tásból veszi eredetét, mint a mi saját ko- 

! runkat az előtte valótól különbözteti. így, 
— hogy a legismeretesebb példákat hoz
zam fel, a melyek eszembe jutnak — Goe
thének „Wilhelm Meister“ czimű regényé
ben, a csupasz események érdeke mellett 
meg van még egy más érdek, melyet az 
kelt, hogy a művész művészetbeli inasko
dása, egyszersmind az ember életbeli tanu
ló éveit is jelenti. Hawthorn „Transforma
tion “-jében a külső események meséjét még
sem lehet jól érteni, ha az olvasó elméje 
belé nem mélyed abba a válogatott mysti- 
cismusba, melyet jellemei symbolizálnak.

Fordította W.
(Folytatjuk.)

H O G Y  M I N T  S Z E R E T L E K  É N . . .

Hogy mint szeretlek én — most nem tudod te meg: 
Hátha azt mondanád, hogy ajkam hizeleg.
A mi édes, hevít, nyílt, őszinte, való:
Fájna ha azt hinnéd hogy mind csak puszta szó.

. . . .  Mikor majd itt ülünk párosán, csendesen —
Mert eljő ez idő, hidd el szép kedvesem ;
Mikor nem számláljuk a perczet, a napot,
Csak azt tudjuk te is , én is — : boldog vagyok.
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Mikor elmúlnak az első édes hetek;
Mikor mindig titkos reményre ébredek ;
Mikor a kis kertben hol annyit mulatánk :
Két kis fekete szem mosolyg, nevet reánk.

Mikor udvar, szoba, egy kis tábor leend ,
Törött puska, fakard, uj életet jelent;
Zászló, dob, paripa, lobog, ropog, — dobog —- 
Mikor mind eljő ez a háborús dolog.

Mikor hosszú, hosszú nagy boldogságra majd 
Keblünk néha egy-egy futó panaszt sóhajt,
Egymás ellen örök haragot fogadunk,
S szinte reszket a szív, hogy mit mond ajakunk.

Mikor végre a szív  azt mondja, hogy elég:
S magától fölszakad az erős kötelék ;
Zokogva borulunk egymás karjaiba 
S mindenik azt hiszi: bennem volt a hiba.

S a nap ismét régi tiszta fényben ragyog,
Nevetünk, mint valánk olyan balgatagok.
Mikor — mikor — — oh én édes jó istenem 
Mikor előttünk már mind ez csak múlt leszen. . . .

Mikor ott ülünk majd szép szelíd alkonyon,
A körtefa alatt, ama kedves pádon —
Mikor egymáséban nyugszik ismét kezünk ,
S a nagy boldogságban csak nézünk — könyezünk.

Mikor már másban él mi bennünk lobogott,
Mikor érte leszünk kétszerié boldogok,
Ábránd helyett mikor ajkunk imát rebeg:
— Akkor tudod meg csak hogy mint szerettelek.

TOLNAI LAJOS.

H A L Á L  P A N N I

V.

A várt éj nem fejtett meg semmit.
Az éj eljött, de a leány nem jött el.
Jancsiez idő óta ugy érezte magát, mint

ha meg lett volna boszorkány ózva, — lelke 
merő mélaságban sülyedt el, melyben, 
mint egy álomban, nem tudott semmiről 
egyébről mint az álomképről, melylyel 
reggeltől estig vesződött. Mintha a csókok 
által lassan emésztő mérget szívott volna

(Folytatás.)

| be, a tompultság bevette magát szivébe, 
| minden ere’ vérébe; egész teste elállt, 

s szive mint egy beteg madár csüggedten, 
félénken pihegett.

Feje égett, ajkain száraz, forró lehel
let zihált, tagjait pedig közbe’ fázékony 
reszketegség futá át, — örökös lázban volt. 
Óhajtás és irtózat volt az, a mi váltakozott 
kebelében. — Majd édes csókokra gondolt, 
majd arra, hogy e csókok egy halottéi, 
egy kisértetéi, Meg volt bűvölve szive által,
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bele volt bolondulva e lénybe. Ezen fölül 
rettegett azon gondolattól, melyet bizo
nyosnak hitt, bogy ez érzelem meg fogja 
ölni.

Hosszas éjjelek, melyeken a leány 
megjelenésére hasztalan várt, még inkább 
fokozák benne a vágyat, az ingert s a két
kedést.

Reggel fohászkodott, örült, hogy a 
múlt éj látogatás nélkül folyt le; estve 
reszkető, pihegő kebellel, forró indulattal 
várt, éjjel pedig a hasztalan várás boszantó 
kínja kétségbeesés könyeit sajtolta sze
meibe.

Napok múltak igy el. Halvány lett, 
semmihez sem lett kedve, szemei beestek, 
s körülök liláskék karikákat vont az ál
matlanság, arezcsontja kiült. Hitte magá
ról, hogy meg van rontva, átkozva, a ki 
látta, bizonynyal az is elhitte.

Eleinte titkos búját elmondogatta, el
panaszolta; egynémelyik mosolygott rajta, 
kinevette, másik babonás szánalommal hú
zódott tőle mint ragályos betegtől. — Né
ha bolyongásnak vette magát, feltalálni 
vélte azt, a ki másszor önmaga kereste fel. 
Hasztalan volt. — A kisértő beváltá azon 
szavát hogy, ha meglesik, nem mutatja 
többé neki magát. Se éjjel se nappal nem 
tűnt az elő. —. Még csak hasonló leányt 
sem látott, közel sem érték szépségét. Sze
mei felkutatták az egész vidéket, le kellett 
mondania a reményről, hogy az élők kö
zött feltalálja. — Irtózva gondolt a teme
tőre, s melyen máskor furulyázva végig 
haladt volna, most csak egyszer merte és 
csak távolról meglesni, szorongva várta az 
éjfél óráját, midőn a monda szerint a sírok 
meg szoktak nyílni. A monda hazugság 
volt, a sírok nem nyíltak meg, zárva ma
radtak mint a halott szemei.

Ezek közben különös eseményekről 
hallott beszélni. Rémület annak csak az 
elgondolása is a mit hallott. Ez elbeszélé
sek mind csak arról a szomorú feltevésről 
győzték meg, hogy a leány, kit egyszer 
oly boldogan tartott karjaiban, — csaku
gyan nem egyéb mint kisértet, s azoknak 
nem amaz ártatlan neméhez tartozik, me
lyet hazajáró léleknek neveznek; hanem

valóságos lidércz, mely a boszorkányok, 
ördögök zsoldjában áll, a ki a monda sze
rint — hogy ifjúságát megtartsa — élők 
vérével táplálkozik. —- Ama hires Halál 
Panni, kit jó régen ösmernek a vidéken, a 
ki szép fiatal leányalakot ölt magára, nem 
tudni, honnan terem elő, nem tudni hova 
tűnik el, a ki talán, épen mint a régi bo
szorkányok, kopott seprőn vagy fekete 
macskán lovagol a levegőben, s a hova 
megy, oda vészt visz magával.

De hát mit is beszéltek róla a csárdá
ban, a hol Jancsi üveg bora mellett szomo
rúan hallgatta, vagy akarta vagy nem.

Beszélték, hogy a Tisza partjánál, a 
badai pusztán, volt egy szép fiatal gulyás 
legény, a kit Fehér Gyurkának hívtak.

— Fehér Gyurka? ismétlé magá
ban Jancsi, — mert Gyurkát ismerte, egyik 
legjobb czimborája volt neki.

Egyszer egy éjjel szép hajadon leány 
jelent meg nála, ölelgette, csókolgatta. Sze
gény Gyurka azt hitte róla, hogy ez maga 
a valóságos égből szállt angyal. A leány 
ajka olyan volt mint a méz, ölelő karja, 
hullámzó kebele mint a puha, ringató böl
cső, melyben legédesebb az álom. Gyurka 
nem tudott hova lenni, utána bolondult a 
leánynak. Éjjel nappal csak rajta járt az 
esze, mindég felőle gondolkozott, mert a 
leány oly titkosan tűnt el előtte, mintha 
kisértet lett volna.

Jancsinak a keble hullámzott, mert 
saját történetét hallá meséltetni. — Az nem 
lehet más, mint az ő Fannija. — De egy
szersmind keble zajlott is, féltékenység, 
bosszú kezdett benne ébredezni.

— Elfelejtett volna? gondolá keserű
en. Máshoz adta volna magát. Ah, hát 
ezért nem látom őt újra, hát ezért nem ke
res fel, mert már más szeretőt talált.

Jancsi csak magában tünődözött. 
Azért is a mese csak folyt tovább :

Fehér Gyurka minden éjjel a tisza- 
parti fűzfáknál várt a leányra, soká várt az 
igaz reá, néha éjfélig is, de a leány eljött s 
várakozása meg lett jutalmazva a forró 
szerelem által. — Egyszer a számadó ki is 
leste őket, a nélkül, hogy tudták volna, — 
ki is hallgatta őket. Hallotta, a mint örö“
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kos hűséget esküdtek, s elhatározták azt is, 
hogy mikor lesz meg a lakodalom.

A szegény Jancsi nem kisértetre gon
dolt többé, hanem egy csapodár, hűtelen 
leányra, ökleit szoritá össze, s fogai közt 
mormogá.

— Várj Fehér Gyurka! hiszen várj!
A leányra nem tudott úgy haragudni, 

hogy fenyegesse; — eszébe jutott, hogy 
milyen egy angyali teremtés az.

A mese csak foly tovább.
A számadó — hogy az isten büntesse 

m eg, de meg is büntette, — feleséges em
ber létére, arra a gondolatra vetemedett a 
mint a gyönyörűséges leányt látta, hogy 
mennyivel szebb dolog volna, ha az o sze
retője volna, nem a bojtáré. — Már akkor 
az ördög volt a háta megett, az súgta neki 
ezt, bizonyosan. — A szerencsétlen csak 
gyönyörűséges leányt látott, eszébe se’ ju
tott neki, hogy az a leány, azt sem tudni 
hova való, azt sem tudni honnan jön, hova 
megy, hol van nappal. Azt gondolta, hogy 
az egy valóságos szép leány, kinek mindig 
olyan szép kis fehér lába van, nem pedig 
néha csont is, vagy a mi még irtóztatóbb 
— lóköröm; — és mindég olyan szép, mo- 
solgó ábrázata, nem pedig irtózatos csont 
koponyája, vagy pedig néha még a sá
tán undok képe is. — Egy szóval nem is 
gondolt arra, hogy ez még a Halál Panni 
is lehet. Az ilyen szamár, megvakult em
ber nem néz egyebet csak húst és vért. — 
Mi történt, mi nem történt, azt csak az 
mondhatná meg, a ki ott volt. — Elég a 
hozzá, hogy a szegény Gyurkát, attól har
madnapra, a Tiszában találták. Bele esett ? 
Dehogy esett. — Megnézte a kirulgus, azt 
mondta, hogy megfojtották, azután vetet
ték a Tiszába. — A számadóné meg már 
sejthette, hogy szeretője van az urának, 
mert úgy meghidegült iránta, hogy meg 
se’ csókolgatta, kelletlen volt az ember s 
halovány, mint a ki tiz éjjel sem alszik 
egymásután. — Gondolta, hogy kilesi, — 
látott is egyszer valami fehér lepedős asz- 
szonyformát a cserény mellett, de mikor 
előtoppant, úgy eltűnt az, mintha a föld 
nyelte volna el. Csak ekkor rémült el iga
zán, ekkor jutott eszébe, h o g y : hátha bi

zony a Halál Panni az ura szeretője. — A 
szegény menyecske könyörületes szive 
rögtön megengesztelodött s elgondolta, 
hogy igy inkább sajnálni való az ura mint 
kárhoztatni; tehet is arról a jámbor, ha az 
a boszorkány megbabonázta. Oda ment a 
fekvéséhez, hogy majd megcsókolja. — Al
szik! gondolá, mikor ráborult. Megrázta, 
hogy felébreszsze. A számadó nem akart 
felébredni! — Meg volt halva. — Nos? ki 
mondja még, hogy nem létez az a Halál 
Panni, a fiatal pásztorok pusztai kisértete ? 
hogy mese, hogy nem igaz , hogy nem 
jelenik meg éjjelenként az a halált okozó 
gyilkos lidércz.

Jancsi borzadt, de sírni is volt kedve, 
mert érezte, hogy keble még mindig ég 
azzal a kiolthatatlan lánggal. — Ha rém, 
ha kisértet, ha boszorka, ha lidércz volna 
is az a leánjr, még is tudja, hogy élni, halni 
kész volna érte. Mind ezekben csak az fájt 
legjobban, hogy mást is ölelt, mást is csó
kolt meg.

Ki ösmerte azt a jó gazdát, a Csaj- 
gár Balázst, — kezdé ismét a beszélő, s fe
lelt egyszersmind magának; — az egész 
vidék ismerte, gavallér egy ember volt, 
Kohányban nem volt párja, az igaz — mi
vel sok szegény legény megfordult nála —  
orgazdaság hírében állott, szeretgette a 
szép leányokat és menyecskéket, mivel
hogy nem élt a feleségével. No! most mond
ja meg nekem valaki hogy az a Halál Pan
ni nem lidércz. Ide is be tudott furakodni. 
Hol ? hol nem ? az ajtón ment-e be, vagy a 
kéményen, vagy a kulcslyukon, egyszer 
csak ott találta Balázs gazda ülve, asztala 
mellett a lóczán. — A Halál Panni olyan 
tud lenni a milyen akar, most is hát a leg
szebb volt a milyen csak lehetett, szeme ra- 
gyogott mint a tűz, haja mint egy selyem 
kendő borult a vállára végtol-végig le 
egész a derekáig, csupa fehérbe volt öltöz
ve mint egy halott, de szép gömbölyű kar
jai csupaszon voltak, hogy ingerlőbbek le
gyenek az ölelésre.

Jancsi ismét megreszketett. — Ez me
gint ő volt. Bizonyos hogy ő volt. Neki 
vannak oly ingerlő karjai.
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A mesélő egyet lélegzett, egyet szip
pantott a pipájából s folytatá:

Ekkoriban terjedt hire, hogy a Csaj- 
gár Balázs házánál kisértet jár. — Minden 
áldott este azelőtt is, azután is egy fehér 
valamit láttak a háza körül kószálni. Csaj
gár Balázs nem törődhetett a dologgal, 
mert esténkint még dalolgatni is hallották, . 
vagy talán épen ez hozta kedvre. — Mi
kor a dolognak nagyobb hire lett, a ke
reszt komája nem állhatta meg hogy ne 
figyelmeztesse: — Hallja-e koma, én úgy 
veszem észre hogy kelmédhez nem jó lélek 
jár. — Csajgár gazda elnevette a mondást 
s kérdezte: „Kát mi végből mondja azt 
koma?“ — „Hát csak a végből mondom, 
hogy azt beszélik a faluban, lidércz jár 
kendhez, az ördög atyjafia, a ki veszedel
met visz oda, a hova megy: talán nem is 
tudja kenned, hogy a ki kendhez járogat, 
az a hires Halál Panni, a ki az egész vidé
ket rémülésben tartja.“

— Halál ? nevette Csajgár gazda, —  
tudom kend is megköszönné, ha kendhez 
olyan szép halál járna.

No hiszen, ha szép halál kellett neki, 
meg is találta, nem telt az egészbe két hét, 
egy reggel Csajgár uramat halva találták 
az ágyában. — Az is meg volt fojtva.

Jancsi megrázkódott, kebelét nagy 
mély keserűség fogta el, az előtte levő me- 
szely bort egy hajtókára kiitta, —  felkelt, 
— nem bírta, nem tudta tovább hallgatni; 
egy istenáldjont sem mondott senkinek, 
szemére húzta kalapját, a subát öszverán- 
tá magán, s mintha űzték volna, sebesen 
kiiramodott.

Kívül borús setét estve volt, de ő 
még borusabb volt s minden gondolata sö- 
tétebb.

Átérthetlen, megfejthetlen félelem fog
ta el . . .  Az ébredt fel, a mire eddig nem 
is eszmélt . . . Mintha maga lett volna, s 
még sem lett volna maga, mintha saját ma
ga magából, kebléből vagy fejéből vagy 
honnan beszélt volna valaki hozzá. — Fe
hér Gyurka, a számadó, Csajgár gazda, ki
ket ez a veszedelem ért, mind az ő meg
hitt czimborái voltak. Lelke egy nagy, sö
tét mélység fölött lebegett. — Mi dolog

ez? Micsoda átok ez? . . E félelem azután 
küzdött keblében azon olthatatlan vágy 
ellen, mely fel-felhabzott midőn a gyönyö
rűséges lányra gondolt. — A sötét mély
ségben ez egy bolygótűzj volt, mely csal
ta maga után.

Hátha mese az egész ?. . . Hogy ölne 
egy leány embereket? . .

Fehér Gyurkát a babája elhagyta a 
nyáron, azért ugrott a Tiszába. A számadó 
iszákos volt, a guta ütötte meg. — Csaj- 
gárt a felesége, kivel nem jól élt, küldötte 
a másvilágra. — S mindezeket ráfogják 
Halál Pannira, a ki nincs, a ki csak kép
zelet. — Az emberek sokat beszélnek s 
szeretnek kisértetet látni ott, a hol homá
lyosan látnak a dologba.

Ment tovább.
És nemcsak egy leány van a világon.

— Hátha nem is az a leány járt ezekhez.
—  Igen! de éjjel járt.—  Miért ne, hiszen 
a szerelem többnyire éjjel jár.

Tűnődött, de csak ment, ment, nem 
is nézte, merre, nem is gondolt rá, hová... 
A lábak mentek, a lélek vergődött.

A széles pusztaság ngy terült előtte 
mint óriási fekete tábla, nem nézett rajta 
szét, a kalap alatt lesütött szemeivel csak 
a sima földet látta, az is úgy tetszett, mint
ha nem ő menne rajta, hanem az menne 
vissza lábai alatt.

Nagy csend volt, saját sóhajtásait is 
csak inkább érezte mint hallotta, s ez még 
jobban nevelte az elhagyottságot, a ma
gányt, a csendet.

Ment . . . ment, egyszerre csak, hirte
len mint villám, mely a sötét éjét megvi
lágítja, a nagy csendben őt egy hirtelen 
zaj riasztotta fel kábult elmerüléséből.

Valamibe ütközött bele, az volt a zaj. 
Maga okozta a zörejt, mégis megrettent tőle.

Útja akadályt talált, meg kelle állnia.
Feltekintett. Megösmerte, hogy egy  

nád karám van előtte. Megösmerte, hogy 
az a Csicseri Pistáé. E karám oldalának 
ment neki. Annak nádszálai zörrentek 
meg. Ez állta útját.

Lehajolt. Kalapját, melyet az ütkö
zés levert fejéről, felvette. Ekkor kezdett 
tanakodni rajta, vajon hogy került ide.
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Nem tudott rájönni. Nem jutott eszébe. 
Csak annyit tudott, hogy itt van. S ha 
már itt van, gondolta magában, — lega
lább beszél a Pistával, mond egy jó estét 
neki.

Megkerülte a karámot a nyilás felé, 
s a mint kerülte, a végén egész véletlenül 
megbotlott valamiben. Maga sem tudta, 
hogy esik ez ma, de oly ijedős volt, hogy 
ismét megrettent.

Az a valami ott a földön lábainál egy 
hosszú tárgy volt, mely bundával betakar
va mozdulatlanul nyúlt el.

Megborzadt attól a mit most gondolt. 
— A tárgy olyan hosszú volt mint egy 
ember. Lázas rémülettel hajolt le, hogy 
meggyőződjék a borzasztóságról, mely 
agyában fogamzott.

A mint tapogatózott, egyszerre csak 
szabadabban lélekzett. Az a bundával be
takart tárgy gúnya volt . . .

íg y  születnek a rémek, gondolá s 
mosolyogni mert. — A másik perczben 
bátrabb lett, kiáltani is mert. . .

— Pista te ! Pista t e !
Nem felelt senki.
Szélyelnézett a karám mellett, hogy 

hol láthatná m eg; most már csillapultabb 
volt és szeme jobban meg birta a tárgya
kat különböztetni.

Lábai előtt nem messze egy gömbö
lyű feketeség hevert a földön; előbb még 
azt gondolta volna hogy az a pumi, most 
tisztán látta, hogy az — kalap, a Pista ka
lapja.

— A kalap . . A kalap! . Tehát Pis
tának is itt kell lenni közelében.

De hát hol van, hogy nem felel.
Most már szorultabb hangon ismétlé 

kiáltását:
Pista te ! Pista te !
Megint csak nem felelt senki.
Tudja isten, olyan gyámoltalan volt 

már Jancsi, hogy megint megrettent, nem 
is mert tovább kiáltozni, hanem alázatosan, 
félénken nézelődött szét a földön . . . íg y  
hordozta szemét a karám tövében végig, s 
a karám tövétől kifelé, szélyelebb.

Egyszerre csak elborzadt, arczára 
kapta kezét, pár lépésnyi távolban maga

előtt egy hosszú fehér alakot látott, s a 
hosszú fehér alak nem állta földön, hanem 
a levegőben lebegett.

Jancsi, lélekzetvétel után, neki bizta- 
tá magát.

-— Oh én bolond! hiszen az a Pista. 
De hát Pista, mért nem is felelsz hát?

Az alak még akkor sem szólt, nem is 
mozdult.

Oda lépett hozzá, felé nyúlt, de rög
tön, abban a perczben visszatántorodott. 
Pista volt ott, az igaz, de mily helyzetben. 
Az ágasra felakasztva.

Evvel elkezdett futni, — ég föld ösz- 
szeszaladt előtte.

Jancsi, mint a kit halálra űznek, oly 
rémülten futott, hajszálai borzongtak, teste 
borsódzott, mintha jégbogyók pattogtak 
volna ki a bőr alól, vaczogó fogai közül 
megint mormogá az az ébredő belső la
kos :

— A Fehér Gyurka! a számadó! a 
Csajgár! a Pista! mind . . . mind. Én uram 
teremtőm! Mi ez ? Mi ez ?

Most egyszerre felsikoltott a futtában 
megállt, mintha lábait leszegezték volna.

Reszketett egész testében s szorong
va nézett előre. Maga előtt nem nagy tá
volban egy hosszú fehér alakot látott ha
ladni.

— Ah, a leány! szólt fojtott, elszorult 
hangon. . — A h ! az az irtózatos leány.

S a mint megállt pár perezre, a leány 
az alatt jó nagy utat nyert előtte.

Jancsi reszketett, fázott s gondolatai
val — melyek már majd őrültté tették, — 
küzdött, ha vajon utána menjen-e? . . kö
vesse-e ? ..

VI.

A faluban, a hol Bende uram lakott, 
— mely nagyságánál és csinosságánál fog
va akár városnak is beillett volna, — volt 
a piacz közepén a nagy vendégfogadó; 
ámbár nem volt helyben több, mégis — 
bizonyosan terjedelmességénél fogva s mi
vel emeletre volt épitve — nagynak ne
vezték. Vele szemben hosszú istállók nyúj
tózkodtak, s ezek között és közte az udvar
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közepén állott egy nagy állás, akkora 
hogy tiz oláh szekér is elférhetett alatta. 
A fogadó megérdemlé a nagy nevezetet.

Ezen a reggelen, — az első templomi 
harangszókor, midőn a fogadó udvara már 
szokás szerint ki volt söpörve — a nagy 
állás alatt egy csinos kis sárga kocsi ál
lott. Rövid volt és nagy kerekei voltak ; 
— egy séta kocsi. — Egy kacskaringósan 
kipödrött bajszú, veres mellényes kocsis 
két szép sallangos szerszámú seregély szür
két jártatott, mig a másik kettőt az udva
ros inkább bámulgatta mint jártatta. — A 
nemes szép állatok izzadtak voltak és sű
rít párázatot fújtak a légbe. Azon gyani- 
tást lehetett tenni, hogy a mai napon már 
alkalmasint több utat tettek öt mérföldnél.

A község fiatal jegyzője épen a kapu 
előtt ment el, s önkénytelenül megállott a 
szép állatok bámulatára; inkább gyönyör
ködés volt ez nála, mint kiváncsiság. —  
Ez utóbbi kielégítésére nem szorult hogy 
a kocsistól kérdezősködjék; a csinos fogat- s 
szép lovakról Ítélve önmaga is megfejthet
te, hogy mindez egy fiatal, gavallér földes 
úré lehet . . . Akkori időben még csak ezek 
bírtak ily fogatokkal.

Ha a kocsis bérruháját s a lovak szem- 
ellenzőjén levő czimert is óhajtotta volna 
közelebbről tanulmányozni; — bizonynyal 
a családot is, melynek a tulajdonos sarja
déka, kitalálta volna.

Nem volt szüksége találgatni, s nem 
is ért arra reá, mert még az első pillanat
ban, hátulról mindkét szemét befogta va
laki, s az egész látványt elzárta tőle. Ugyan
akkor rögtön, nevén hallá magát neveztet
ni, egy, bár régen hallott, de mégis ösme- 
rősnek tetsző hangon.

— Szervusz Guszti! találd ki, ki va
gyok.

Az, a ki a szemét befogta, egy nyú
lánk szőke ifjú volt, fajából azon jókedvű 
fiatal urfiaknak, kik nem népszerűség 
hajhászatból, hanem már aját vérök hajla- 
mánál s emberszeretettel telt szivöknél 
fogva hagyományosan s büszke tudat nél
kül demokraták s népkedvenczek voltak; 
kik, mikor más emberek köcsögöt hordtak 
fejőkön, ők akkor is feltették az árvalány- i

hajas debreczeni kis kalapot ; ha betyár- 
sággal vádoltattak is, mégis aprógombos 
dolmányt viseltek a frakk helyett; kik 
ugyan francziául angolul is beszéltek, de 
csak vadász ebeikhez szóltak idegen nyel
v e n ; — egyszóval, a mily eredeti gyere
kek, épen oly magyar fiúk voltak tetőtől 
talpig. A vidék századok óta hallotta e ne
vet, s a nép tu dta rólok a fennemlitettek mi
att, hogy ez az ő véréből való vér, —  az 
ilyen embereknek szoktak azután még a 
kocsisára s lovaira is nótát csinálni.

A gondolatok egybevetése a nótári
usnak is megsúgta hát a nevet.

— Te vagy Bérezi. .
Abban a pillanatban a két kéz lesik- 

lott a szemekről, a fiatal ur jókedvűen ne
vetett, a nótáriusnak időt sem engedett 
káprázatos szemeit kidörzsölni, hanem mo
hón karjaiba ölelte.

— Tudod-e, hogy hat éve nem láttuk 
egymást.

— Igen! mikor a jogot elvégeztük 
Debreczenben.

— Soha sem hittem volna a mai nap
ra e kedves meglepetést.

— De hát hol jársz itt ezen a vidéken? 
hova szándékozol?

— Épen ide! felelt a fiatal ur s némi 
furfangos mosolylyal tévé utána pár pilla
natnyi szünetelés után: — és pedig fontos 
járóban vagyok.

A nótárius most adott tért legmele
gebb érzésű szavainak.

— Áldott jó Bérezi, te most is a régi 
vagy.

— Mindég! felelt némi lelkesüléssel 
az ifjú, s azután hirtelen részvétteljes kér
dést intézett véletlenül feltalált barátjához.
— De mondd csak, hát te mit keressz itt ?

— Én ? barátom! . . kérclé s felelte 
egyszersmind a jegyző. — Itt lakom.

— Itt? hogyan? hisz ha jól emlékezem 
ott valahol Zenplénben Jaktatok.

— Igen! . atyám ott pap, de most 
már magam is a magam embere vagyok,
—  felelt némi önérzettel Guszti, — e köz
ségnek jegyzője vagyok.

— Jegyzője ? kiáltott Bérezi még na



gyobb lelkesüléssél. — Derék! rendkívül 
örülök! jer hadd öleljelek meg.

— Áldott jó Bérezi; — érzéken yke- 
dék a fiatal jegyző.

—  Tudod-e hogy te most nekem 
nemcsak barátom, hanem, ha mostani járó
kámra gondolok, valóságos kincs vagy.

— Hogy hogy ? . .
Bérezi érdekes, fontos arezot öltött, s 

azután nagy komolysággal, mely szerfö
lött jól állt neki, titokteljessé tett hangon 
monda:

— Hát tudd meg, barátom, hogy én 
ide háztííznézni jövök.

A jegyzó' az ajkán tévedezó mosoly
ból önkénytelen nevetésbe ment át.

— A manóba! . . . Nem tudnám ki
hez ?

Bérezi folytatá:
— Oh kérem, nótárius ur! nem a vő

legény vagyok, én több vagyok, tudd meg 
s tisztelj — én násznagy vagyok, — és mi
nekutána az ilyeténféle hivataloskodásban 
fáradozó férfiúnak kötelessége szegről vég
re mindent kipuhatolni ami a felet érdekli, 
újabban kincsnek nevezlek, mert te, mint 
a község fő-főembere, legtöbbet mondhatsz 
nekem e tárgyban.

— Mindenesetre mindent a mit tudok, 
nevezd meg az érdekletteket.

— H o ! h o ! nem rohanunk úgy ajtós
tul a házba. Meg kell elébb hallgatnod az 
előzményeket. — Ez egy egész kaland. — 
De mondd csak elébb biztosításul, hogy nem 
vagy titkos népszínmű író.

A jegyző jóízűen elnevette magát.
— Nem! felelt azután jókedvűen.
— Ú gy hát elmondom: Tehát; — 

legelőbb is tudnod kell, hogy nekem van 
egy derék, becsületes , fiatal ispánom; is
kolázott gyerek, de az esze nagyobb része 
mégis — úgy látszik — vele született; a 
gyerek mindég csinos, jó külseje van, erre, 
a mi azt illeti, tart is valamit, s miért ne, 
midőn ez minden öröksége. A fiú maga a 
szorgalom, a hűség, a ragaszkodás, az igye
kezet, Égy szóval én nagyon szeretem. —  
Jól lovagol, együtt szoktunk agarászni. —

Jól lő, ha kisétálunk a gazdaságba, szok
tunk együtt vadászhatni is. Többnyire 
együtt vagyunk, annyira együtt, hogy 
könnyen inkább barátomnak gondolná va- 
valaki —  mert a gyerek valósággal gaval
lérnak született — mint alárendeltemnek.
— En evvel nem törődöm. O fárad szegény 
helyettem is, hát mért ne oszszam meg vele 
örömeimet is. S most épen meg, boldoggá 
akarom tenni. —r Most az eseményre té
rek, mely alapját képezi jelenlegi ügyem
nek. Tavaly télen, — egy kellemetlen csí
pős hideg napon, mely talán akkortélen a 
leghidegebb volt, — a bakabori pusztáról 
jöttem Jónás bátyámtól az agarászatról, 
meguntam a kocsizást, s a mint úgy déles
ten Galdányba érünk, azt mondom Peti
nek: „Már Peti fiam, akármit csinálnak ott
hon, de ma éjjel itt maradunk.“— Tamás 
is kapott a dolgon, nem kellett neki több 
szó, behajtott abba a csúnya rozzant ven
dégfogadóba, mely következőleg nem is 
ilyen szép tiszta mint a tietek, — s mely 
ott van a város kellő közepén. Fííttettem 
egy szobát. — Bementem. — Azután Peti 
is bejött. — De hát mit csináljunk? álmos 
nem vagyok, mivel öljük el ezt a végetlen 
téli estvét ? Ajánlottam Petinek, hogy dárk- 
lizunk. — A fin ezt is hatalmasan érti. —  
Peti kiment kártyáért a fogadóshoz, svisz- 
szajött egy féljátékkal s avval a bizonyos
sággal hogy az egész fogadóban nincs több 
ennél. — No! erről hát le kell mondani. — 
Már nincs egyéb hátra, Peti fiam! szólot
tám neki, mint hogy a város bandáját kell 
előteremteni, hadd muzsikálja helyre meg- 
hidegtilt vérünket. Peti megint követségbe 
ment, csakhamar visszajött avval a válasz- 
szal, hogy a banda nem jöhet, mert a csiz
madiáknak lakozásuk van, s ott muzsikál.
— „Hopp! kiáltottam én erre, felugorva 
az ágyról a hol ledőlve lievergettem. —  
Lakozás! egy úgy nevezett bál! Ez se le
het jobbkor. — Ott kell lennünk.“ Peti 
mosolygott, nem volt a dolog ínye ellen, 
mert a ficzkó él-lial a tánezért s mondha
tom hatalmasan is rakja. — „Hanem, Peti 
fiam, szólottám azután én, ha azok közé a 
jó emberek közé megyünk, s megmondjuk 
hogy én ez s ez, te meg ez s ez vagy, —
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nem fogunk ám valami jól mulatni, sót, a 
mi több, az ö mulatságukat is elrontjuk. —  
Azután meg, tudja isten, én nagyon unom 
azt a véghetetlen nagy tiszteletet, azt a 
nagy hálálkodást, melynek se vége, se hosz- 
sza nem volna. Nem hallanánk egyebet, 
mint: köszönjük hogy uraságaik méltóztat- 
tak magokat megalázni. Ez nagyon unal
mas, izetlen, bántó, terhire van az ember
nek. — A leányok, menyecskék, kiket 
tánczra hívnánk, alig mernék karjainkra 
tenni még ujjaik hegyét is, szemöket lesüt
nék, hogy pilláiknál egyebet sem látnánk; 
már pedig mennyivel kedélyesebb lenne, 
ha minden fesz nélkül paroláznánk azok
kal a jó emberekkel, még félre is vágnák 
előttünk a süveget a helyett hogy leven
nék, a leányok gömbölyű karjaikat reá- 
nyugasztanák karjainkra, bátor, élénk sze
meikkel szemeink mondásait tanulmányoz
nák. —  Ú gy van, egy szó mint száz, —  
elmegyünk; hanem — te Peti fiam! leszesz 
a szent-bódogi mézeskalácsos, én pedig hű
séges felebarátod az odavaló bádogos; mind 
ketten természetesen házasulandó legény
emberek. — Ezek a mesterségek legalkal
masabbak illendő kiállítású kezeinkhez s a 
ruházatot is legjobban ezekhez a művésze
tekhez alkalmazhatjuk.“— Petinek ször
nyen tetszett a dolog, s mondta hogy ezen 
minőségben könnyen is tud szerepel
ni, mert iskolás korában mézeskalácsos- 
nál volt szálláson. A műszavak na
gyobb részét még tudja is. — Felkészül
tünk, — vezetőre nem volt szükség, el
mentünk találomra j —- a muzsikaszót ilyen 
áldott csendes városban messziről meg le
het hallani: betértünk oda, a hol a muzsi
ka szólt. — A csizmadia czéhházban volt 
a bál, a hol is össze volt gyülekezve nem 
csak a város, hanem az egész vidék csiz
madia családja, örege s ifjúsága. A ház ter
jedelmes volt, benne a terem szintén terje
delmes. Közepén lógva egy nemzeti színű 
abroncs adta a lusztert s eléggé jól világí
tott ahhoz, hogy megláthassa az ember 
hogy a terem zsúfolva van. Lehettek szá
zan a kik tánczoltak. — Atánczoló közön
ség tölött sűrű párázat lebegett, mely, sza
porítva az öregek pipafíistjével, vékony kö

döt képezett. Az ünnepiesen vidor és szép 
arczok s a meleg lég mely ajtó nyitáskor 
megcsapta a belépőt, — az ilyen hidegről 

i jött emberekre — oly kellemes hatást gya- 
| koroltak, mint ha paradicsomba léptünk 
I volna. Belépésünkkor a közelben levő ar- 
! czok mind felénk fordultak, nehány tán- 
I czos pár meg is állt. Szinte olvastuk a sze

mekből azt a kétkedő kíváncsiságot, mely 
ismeretlen jövevényeket szokott némi né
ma megütközéssel fogadni, s a követelést, 
mely ismerni akar. Ha vidoran felkiáltva 
tánczba ugrunk, s rögtön otthonosnak mu
tatjuk magunkat, e magaviselet leendett 
árulónk. E helyett, kézben a kalappal, sze- 

; mérmesen meghúztuk magunkat az ajtó 
közelében. Innen alkalmunk volt szemein
ket végtől-végig legeltetni s meglátni azt, 
hogy némely párok, felénk-felénk tekintget- 
ve sugdosódnak, s tudakozódnak egymástól. 
— Mi, gondolva hogy majd ránk kerül a sor, 
csendesen bámultunk. — A leányok szé
pen fel voltak cziczomázva, minden leg
szebbjüket magukra öltötték e mai napra, 
s meglátszott rajtok a hiúság követelő igye
kezete , mely hébe-hóba megengedi kis
asszonyt játszani. — Erről tanúskodtak a 
fedetlen vállak, a rövid újjá ruhából kiló- 
bálózó gömbölyű karok, s ezek végén a 
félviselt, beszinezett és szinehagyott kesz
tyűk. Ezen, már magában csütörtököt adott 
pipere, meglehet hogy másokra visszariasz
tó, kellemetlen hatást gyakorolt volna, 
mireánk nem, mert a leányok legtöbbnyi- 
re szépek is, a többi rész legalább vidor 
és fiatal volt. — A mi a legényeket illeti, 
valóban megirigyeltem Őket ; nemcsak 
azért, hogy táncz közben karjaik bizal
mas otthonossággal övezték a leányok 
karcsú derekát, hanem azért is, mert ők 
valamennyien ősi nemzeti zsinóros öltöze
tünkben, dolmányban, behúzó nadrágban 
s hegyes orrú kordovány csizmákban de- 
liskedtek, azon öltözetben. melyet ma már 
sok ficsúrok közönségesnek tartanak! — 
tánczuk délczeg és könnyed volt, nem pe
dig olyan kis harang- nagy harangféle 
bolondság, melyet a tánczmesterek magyar 
nemzeti csárdás gyanánt beszalasztottak a 
művelt világba . . Tehát volt sok irigyelni
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való rajtok. — Volt ezután egy különös
ség, melyet azelőtt még nem láttam soha. 
Bizonyosan régi hagyományos szokásként 
maradt fenn a múlt századi lakozásokból: 
nehány legény hosszú, pántlikás, bokrétás 
czifra süveggel volt ékítve, előttük finom 
fehér és pántlikás kötó' lebegett, melynek 
egyik alsó vége a derékhoz volt felhúzva s 
ez alakjában egy három szöget képező fél 
kötőt mutatott s csak az egyik czombot ta
karta e l; e legényeknek sárga szattyán 
csizmáik voltak s kezökben valami fából 
és kemény papírból készült s összehajtott 
legyezőhöz hasonló csettegőt hordoztak, 
melylyel néha-néha, előre nyújtott tenye
rükbe ütve csettegtek. Fő-fő személynek 
látszottak lenni, talán mint bálrendezők 
szerepeltek, mert beleszóltak muzsikába, 
tánczba, sürögtek, forogtak, gyakran uj
jongtak. Én azt hiszem, innen veszi magát 
az a bizonyos táncz-ingerlő elnevezés. 
Azért hát én csak nevezem őket — táncz- 
ingerlőknek.

Nagy szerencsénk, hogy még ez a 
hagyományos szokás divatozott. Szerepünk
höz hogy hívek maradjunk, bakot ne lőj- 
jünk, nem is tudtuk volna, hogy mikép kel
lessék fellépnünk. Az egyik táncz-ingerlő 
segített ki e bajból.

Vagy öt perczig állhattunk már ott; 
— az egyik táncz-ingerlő legény, egy vi
dor, tűz szemű legényke, ott sürgött épen 
mellettünk, s a mint meglátott bennünket, 
jókedvű szívessége tolmácsolásául tenyeré
be ütött csettentőjével, egyet legyintett sü
vegére, s mondott szemünkbe ilyen forma 
üdvözlőt:

„Drága vendégek, kik megjelentek itten,
Szép mulatságunkba hozott a jó Isten.“

Evvel egy vivátot kiáltott s felénk 
nyújtotta jobb kezét, melynek negyedik 
ujja a hit-, remény- és szeretetet jelképező 
ezüst gyűrűvel volt ékítve, mi adtunk neki 
egy-egy parolát, s mosolygtunk a szemébe 
a mint ő mosolygott. — Megragadtam az 
alkalmat, s gondoltam hogy ennek jó lesz 
magamat aufirolni és Petit is. . .

Elmondtam a szokásosan részesülővel 
felczifrázott s épen ez által ünnepiessé tenni

szokott modorral, hogy: itt keresztül utaz
ván, a városban járván-kelvén, hallván az 
ékes muzsikaszót, gyanítván s majdan 
tudván a díszes mulatságot, gondolván, 
hogy itt szives barátokra találván, nem le
szen káros betekinteni.

Halandó nem fogadhatott volna na
gyobb örömmel mint ez a jókedvű legény; 
Petire meg épen rá is fogta, hogy már vett 
is tőle mézeskalácsot a kosztoláni vásárban, 
soha sem látott olyan szép szívet még az
előtt. Kis tükör volt a közepén s az volt 
aláírva:

Akár ebbe pillants, akár a szivembe :
Itt is, ott is csupán magad látod benne.

Peti azt mondta rá, h ogy— „Igaz a’!“ 
—: Erre már azután kész volt a barátság. 
Most nincs egyéb hátra, — szólott ő ez
után, természetesen versben, — de nem 
káptalan a fejem, hogy ezt is megtartsam 
emlékezetben, — nincs egyéb hátra mint 
hogy menjünk az atyamester asztalához, 
bemondani becsületes barátainkat mint uj 
vendégeket, hogy azután egész szívvel, lé
lekkel láthassanak a mulatsághoz.

Mentünk az atyamester asztalához. 
0  a szobának az utcza felől való végénél 
az ablak melletti szegletben trónolt egy 
fehér abroszszal terített s egy koszoruzott 
palaczkkal ékített asztalnál, melyet, hogy 
folytonosan tele legyen, — midőn egy-egy 
megtöltött pohár megfogyasztá, rögtön tele 
töltött egy szinte az asztalon tekintélyes- 
kedő zöld kancsóból. Itt szintén egy külö
nös szokatlan látvány vonta magára figyel
memet: egy tányér, leterítve tarka betűk
kel s virágokkal hímzett kis fehér selyem 
kendőcskével. A virágok s betűk különös 
alakzata, s a czéhre vonatkozó felírások, 
ódonságot mutattak. — A kendőcskével 
beterített tányér fölött két koszorú volt 
egymáson átíveztetve s élivei felfelé állít
va, úgy hogy négy ágat és koronát képez
tek, a központról pedig, hol a két koszorú 
egymást érintve: négy ágat alkotott, a leg- 
középről a tányérhoz lefelé egy kisded, 
arany kivarrású csizmácska lógott. Egy  
hüvelyk nagyságú csecse-becse, alkalma*
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sint szintén régiség. — E tányértól arasznyi 
távolra ismét egy másik tányér állott, ez | 
pedig a mai kor mindennemű apróbb pénz- |

I.

Leng már a könnyű déli szellő, 
Homály, köd elszéled vele ;
S a mennytől a még puszta földig 
Titkos folyamban átszürődik 
Az ébredés langyos lehe.

Kizoldülnek, féllombosodnak 
A völgy, halom s a füzesek; 
Megcsordul majd a teljes emlő: 
Sejtben, bimbóban a szülemlő 
Elet feszül, lüktet, pezseg.

Es a boldog megteljesülés
— Hogy a lombot virág födi —
Lész könnyen, kéjben és mosolylyal...
— Oh, mért születnek fájdalommal 
A mi szivünknek örömi! ?

II.

A rózsalomb közt, a lugasban 
Fülemilék szállása van :
És mezején a tiszta légnek 
Együtt szállong az illat, ének 
Fűszeresen, bűbájosán.

Bimbók feselnek, — fördve reggel 
Hűvös harmatban, kelyheik;
S zöld lomb alá a napsugárDál 
Heves csókjával, mely alászáll :
Fejők’ csak alig rejthetik.

Minő áramlás ! mennyi bübáj !
S nincs benne szünet, nincs határ...
— Az illat-, fény-, dal- és biborbul,
A gyors idő ha őszre fordul:
Egy, oh csak egy maradna bár!

IFJÚ PÉTER.

MISS I M P U L S I A  N A P L Ó J Á B Ó L .

Egyik külföldi lap egy könyvet ismertet, 
melynek már symbolicus czimképe is sokat igér: 
egy, nem épen mai, liba — 1 mely Iádnak is meg
járja — divatos tollas kalap a bölcs fején, totyog 
egész megelégedettséggel egy folyóba, melynek 
partját pálmák és pyramisok lepik el. A lúd felett 
Gushington Impulsia van fölirva. Tehát egy uta
zó angol nő, ki Egyptomba vándorolt. Lord Duf- 
ferin, az elmés islandi utazó, valahogy kezébe 
keríté a miss naplóját s kivonatokat készített be
lőle. A delhölgy mint jó szivü agg szűz mutatja 
be magát, ki költöileg akar élvezni, de „az élet 
előre nem látható nehézségeivel való harczról“ 
— hogy saját szavaival éljünk — még csak sej
telme sincs, és e járatlanság útjában érdekes vi
szonyokba sodorja. Vessünk pár pillantást az ér- 
zeleragazdag szűz naplójába.

Január 1-só'.
Ismét ujesztendő napja. Istenem ! mily meg

lepő gyorsasággal következnek egymásután, s

egyik olyan mint a másik! Ha nem vennék észre 
drága Bijoum bajuszában pár szürke szálat: el 
sem hinném, hogy már tiz éve, mióta enyémnek 
mondhatom. Ma reggel kissé lehangolt vagyok, 
de akármennyit töröm rajta az eszemet, ki nem 
találhatom: mi aggaszthat. Igaz, hogy7 drága Bi
joum asthmája néha aggasztó fordulatokat vesz, a 
papagály egészségi állapota is hagy némi kívánni 
valót hátra s Dugóhúzó arczán folyton terjed a 
pirosság, mely7et családi nyavalyájának a podag- 
rának tulajdonít. Sir Merrivale Merlin azt mond
ja , hogy7 gondolatim már rég-ideje mind egy 
irányban csapongtak s valami változtatást ajánl. 
Bizonyosan igaza van.

Egy levél sir Merlintől és egy könyv: „Eo- 
then.“ Isteni név! Sir Merlin azt tanácsolja, hogy 
„utazzam.“ O maga is folyton utazik, minden va
sárnap egy kis kirándulást tesz ; a múlt őszszel is 
Tahitiban volt s az idén Zambezit akarja meg
nézni. Ez a tevékenység ragadós, s kiolthatlan

A S Z A B A D B A N .

nemeivel volt borítva, a krajczártól fel az 
egy forintosig. Könnjm volt kitalálni, bogy 
ez a szives adományok pénztárát képviseli.

(Vége köv.) ABONYI LAJOS.



vágyat érzek keblemben, hogy rögtön valahova 
utazzam. Mily felemelő lehet a lélekre nézve !

Január 2-ik.
Eothen isteni egy könyv. Tegnap este el

aludtam mellette s azt álmodtam, hogy egy stru- 
czon lovagiok Arábia végeden homokpusztáin át, 
a költővel oldalomon. Mily lebüvölö lénynek kell 
lennie, egész képzeletemet csak ő tölti be! Vala
mi ösztön súgta nekem, hogy milyennek kell len
nie : barna, a férfias arczon kelet bronz szine, 
holió-haj-erdő, szikrázó szemek. Angliában él, és 
hol ? Szabad-e keze, s miért ? Oh balga képzelet, 
hová akarsz ragadni ? — Épen érkezik a válasz
sir Merlintöl. A költő nem barna-------és már
házas.

Január 4-ik.
A papagájnak már megint változása volt. 

Igaz is, ez az idő mindnyájunkra káros befolyás
sal van. Zsuzska — meghitt cselédem — egy vé
leményen van sir Merlinnel s azt mondja, hogy 
jót tenne nekem az utazás. Windsort ajánlja. El
ragadó eszme gyűlt föl agyamban: miért ne men
jek oda, hova Eothen szólít, miért ne süttessem 
magam kelet napjának sugárival s már-már enyé
sző életerőmet miért ne merítsem varázslatos déli
bábjainak uj életet kölcsönző hatályaiba?

Minden kész az útra. Egy kis uj divatu ka
lapot vettem, s mondhatom, igazán jól áll. Dugó
húzóval egy csúnya jelenetem volt, mely egészen 
megkeserité búcsúmat a hazától. Neki is velem 
kell vala jönie, s mindjárt azt kérdezte, hogy az 
úton neki kell-e csizmáit subiczkolnia, hogy van
nak-e pinczék a nílusi bárkákon és hogy a le
génynek külön terítenek-e ? „Dugóhúzó — mon
dám — a pinczét se meg nem Ígérhetem, se meg 
nem tagadhatom, a mi pedig a terítést illeti: sok
szor hálát adhatunk az istennek, ha egy krokodil- 
bordácska vagy egy pár pelikán tojás lesz.“ A 
kitűnő férfi merőn bámult rám s kínos szünet állt 
be. Avval felmondott s annyira meg volt indulva, 
hogy alig tudott lábán állani. Kértem, nyugodjék 
meg, maradjon Londonban, s gondozza házamat. 
Elég kiséret lesz nekem az én jó Zsuzskám.

Január 15-ik.
Borzasztó csapás ért, mig lelkem ez isteni 

keleti jelenetek befolyásai alatt elragadtatással 
szárnyalt volna a magasba. Midőn Alexandriában 
a gőzössel kikötöttünk : egész csorda szamár vett 
körül bennünket s pittoresque vezetőik szörnyen 
erősítették tördelt angol nyelven, hogy itt már 
nincs más közlekedési eszköz. Epen föl akartam 
ülni, midőn Zsuzska borzasztó sikoltása csapott 
fülembe. Megfordultam, s láttam hogy muffjával 
a hajcsár arczára mászott, a ki épen fel akarta a 
szamárra segíteni.

„Mit — sikoltozá — egy ily nevetséges ál
laton, egy szamáron, melynek farkát egy pőre- 
lábas ficzkó tartja kezében, ezen menjek én vé

gig egy tekintélyes városon ? Ezt már nem te
szem ; már eddig is sokat kiálltam, de mindennek 
meg van a maga határa.“ Elég a hozzá, rögtön 
felmondott. Nehezen nyomta szivemet, hogy egye
dül maradtam egészen idegen földön ládáimmal 
és skatulyáimmal: de mély szánalom kelt föl keb
lemben Zsuzska iránt, kifizettem neki az úti költ
séget visszafelé s megkértem, hogy rendezkedjék 
be a lehető kényelmesen otthon házamban a de
rék Dugóhúzóval. A hü cselédek mai világban 
már megbecsülhetetlen kincs, kiktől kicsinységek 
miatt nem kell az embernek megválnia.

Január 17-ike.
Egyebet sem csinálok, mint hogy dragoma- 

nokat mutattatok be magamnak, a mint itt a cse
lédeket hívják. Mivel nílusi utam egész kényelme 
a cseléd megbízhatóságától függ : különös elővi- 
gyázattal és ildomossággal kell a választásban 
eljárnom. J. ur egy nagyon tiszteletre méltó egyé
niséget ajánl ismeretségéből, — de mily minden
napi arcz ! Jelleme kitűnő, bizonyítványai a leg
jobbak, de az a kiálló felső ajak, az az összenyo
mott homlok! Az ilyen utazásokban az ember 
szolgájában a költöiség bizonyos aetheri lángolá
sát, a lángész bizonyos mérvű tevékenységét s 
regényes hősiséget kíván meg. Ismerek én vala
kit, ki e tulajdonokat kitűnő mérvben egyesíti 
magában. Születésére nézve görög, neve Dimitri, 
s valódi albaniai öltözetében gyönyörű ficzkó. 
Lord Byronnak is ily delinek kellett lenni regé
nyes ifjúságának teljében. Vannak ugyan szűk
keblű előítéletek ellene s beszélnek együgyü tör
téneteket egy útjáról Khartumba, melyből ura 
nélkül tért vissza. Nagy feje, nemes arczéle azon
ban kezeskednek felőle, s holnap indulunk Kairó
ba. Csak azt tudnám, honnan van drága kis Bi- 
joum ellenszenve iránta?

Január 21-kén.
Borzasztó csapás ért, még pedig oly bor

zasztó körülmények közt, hogy az ész ingani kez
dett trónusán. Még most is, irás közben, szünetet 
kell tartanom, hogy szegény idegeim lecsöndesül
jenek. -----------Egy darab idő óta félni kezdtem,
hogy Dimitri lelkülete nem talál oly szép lenni, 
mint arcza. Testtartása pompás, mondhatni szó- 
borszerü volt. Bizony a belvederi Apollo nem 
nyújthatott volna át egy tálat több kecsesei és 
méltósággal. De ah ! Dimitri annyira öntudatával 
bírt mozdulatai a nyugalom állapotában való 
nagyszerűségének, hogy minden alkalmat kikerült, 
melyben azokat a munka által valami módon meg
zavarhatta volna. Azon kivül a tisztaságot elke
rülhetetlennek tartom, és Dimitri, a mint kezei 
mutatták, nem volt velem egy véleményen. De ez 
még nem volt minden. Egy ur, ki szives volt el
vállalni Dimitri kis számadásai átvizsgálását, föl
fedezte, hogy Dimitri a szamarakért annyit fizet
tetett velem, mintha elefántok lettek volna. Hi-
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szem és remélem, hogy ez csak az árakban való 
járatlanság eredménye volt, — ámbár megvallom, 
az nem volt igen szép, mikor kisebb női pipere 
tárgyaim nem voltak elő s tárczám megfoghatat
lan módon egyszer csak eltűnt. De mi volt mindez 
ama rémséges eseményhez mérve, melyet most 
fogok elmondani!-----------

Forrón szeretett Bijoum, kedélyes úti tár
sam, az egyetlen kötelék köztem és hazám közt, 
Dimitri felügyeletére volt bizva: ö szokta este és 
reggel sétálni vinni. Gyakran figyelmeztettem a 
benszülött kutyák vad erkölcseire s a legnagyobb 
elövigyázatot kötöttem szivére. A h! de hasztalan.
Tegnap reggel mindketten elmentek-------csak
az egyik tért vissza. Hogy beszéljem el a bor
zasztó esemény egyes részleteit ? Dimitri úgy ál
lott előttem mint Odysseus, midőn Nausikaa her- 
czegnőnek elbeszéli a hajótörést. Reszkető kezei
ben drága Bijoum iitolsó maradványait tartá: — 
farkát és füleit!! Egyedül állottam! Mondanom 
sem kell, hogy Dimitri kétségbeesésem kitörése 
elől elmenekült és soha sem tért vissza.

Január 28-ika.
Egy nilusi bárkán — jobban mondva egy 

tutajon — vagyok. Közepén kis kunyhó van, 
melyben a hálókamrák vannak berendezve. En
nek lapos fedelén, mely fölé padok vannak rakva 
és vászon kifeszítve, töltjük a napot. Sokszor ju
tunk fövenyr-zátonyra, de megint csak lemenek- 
szünk róla. Éjjelenként rendesen horgonyt vetünk, 
lehető közel valamely faluhoz , hol kecsketejet, 
tojást és galambokat kapunk. Ilyenkor a falusi 
asszonyok mind a partra jönnek vizért és bekan
dikálnak ablakunkon ; a kutyák is odajönnek és 
megugatnak bennünket. Többet élvezek mint éle
temben valaha, ámbár kisszerű alkalmatlanságok 
sem hiányoznak, melyek különösen a szűk alkal
matosságok miatt támadnak. A múltkor, a mint 
ágyamban megfordultam, a fejem valahogy kike
rült az ablakon, s mikor ma reggel fölébredtem, 
jobb lábam a korsóba volt szorulva.

Utitársaim M’Fishyék, Scotiából: apa, anya, 
fiú és leány. Csak úgy esetlegesen találkoztam 
velők Kairóban egy ebédnél s mindjárt hozzájok 
csatlakoztam, mert semmi védelmem sincsen, és 
az élet előre nem látott nehézségeivel való harcz- 
hoz nem igen vagyok hozzászokva. Az atya hall
gatag s van arczában valami csalfaság ; az anya 
jószivü és barátságos, bár nem nagyon miveit; 
a Jiu merész, és haja azon határozott világos színű, 
melyet felföldi vörösnek neveznek; a lány a leg- 
kevésbbé vonzó teremtés az egész Családban, de 
igen tiszteletreméltó fiatal egyéniség és tökélete
sen ártatlan. Az anya, csodálatos módon, valami 
különös szórakozottságban szenved, mely legin
kább estefelé jő rá. Azt hiszem, az éghajlat igen 
nyomasztó ránézve; a minap, mikor rendesnél 
korábban ebédeltünk , valami kérdésre egé
szen érthetetlen feleletet adott. Az ur épen az úti

készületekkel volt teljesen elfoglalva. Jármüvünk 
fele bérét és a napi költségek felét előre kifizet
tem neki.

Január 30-ika.
A pyramisok előtt állok!
E gondolat minden más benyomást törpévé 

zsugorít össze. Hogy Írjam le azon gondolatok 
áradatát, melyek egész szellememet uralmuk alá 
hajták, midőn elmondám, hogy negyven évszázad 
tekint le rám! Utitársaim nem oszták fölinduláso
mat, sőt elégületlenségüket is nyilvániták. A fia
tal M’Fishy András azt mondta, hogy a Pharaók 
„bohókás vén kakasok“ voltak; nővére — Eu
phemia — csípős megjegyzéseket tön a régi po
gányságra, a jó anya csak a reggelihez való elő
készületekkel bajoskodott és M’Fishy ur az ár
nyékba heveredett és — hortyogott.

Egy pár pittoresque arab — az egyik épen 
olyan volt, a mint magamnak Abdelkadert képze- 
lém — körénk csoportosult s az éléstár kipakolá
sát barátságos, habár kissé tolakodó, részvéttel 
figyelte meg. Mondhatom, rokonszenves emberek, 
s úgy látszik, hogy miveltségünk becsét, elŐhala- 
dásunkat s egyátalán mindent, a mi csak a mienk 
volt, különös helyességgel tudtak méltányolni.

A reggeli vége felé három ezüst kanál, a 
legmegfoghatatlanabb úton, eltűnt. Mély megszo- 
morodást éreztem szivemben, mivel féltem, hogy 
szeretetre méltó, pittoresque arab barátaink azt 
találják gondolni, hogy becsületüket kétségbe 
vonjuk. S valóban sajnálattal kell kinyilváníta
nom, hogy utitársaim nem birtak elég gondolko
dásmóddal, hogy e méltatlan gyanút távol tartsák 
maguktól. Sőt még erösködtek, hogy az egyik — 
legközelebb álló — arabot meg kell vizsgálni. 
Mikor ezt a többi észrevette, a nemes büszkeség 
sértett önérzetével oldotta^meg a kereket, a lehető 
leggyorsabban.

Az ezüst kanalak többé nem kerültek elő.
M’Fishy aszzonyt mindig jobban gyöngíti 

az éghajlat enerváló befolyása. Borzasztó gyanú 
támad agyamban minden esti állapota felől. De 
szellemem egész „erényi bátorságával“ vissza
utasítom. Az egész csak képzelődés lesz s annak 
kell lennie!

Február 8-ika.
Thebában vagyunk. Az utóbbi napokon fé

lig boldog, félig nyomorult valék. A csodalátomá- 
nyok, melyek szemeim előtt föltárultak, egyfelől 
az égbe emelének, mig másrészről M’Fishy asz- 
szony növekvő gyöngülésének kétségbe vonhat- 
lan jelei lesujtának. Ah! tovább nem titkolhatom 
el magam előtt, ,hogy folytonos ittasság állapotába 
van merülve. És családja e borzasztó tény felöl 
mit sem tud! Mit tegyek ? Kötelességem-e a csa
ládnak tudtára adni ? Szabad-e letépnem szemeik 
elöl a jótevő fátylat?

Ma látogattuk meg a hires holt várost: The- 
bát. Temetőink szüz-komorságu fényéhez szokva
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nem igen éreztem magamat elragadtatva a hely 
külseje által. Az egész egy homokkőhalom, me
lyet rég kihalt uralkodók minden irányban feltú- 
rattak. De a sírok belseje csodálatos festvényei- 
vel és szárnyas egereivel tökéletesen kárpótolja 
a külső hiányait. LVII Raudedauses, a tizennyol- 
czadik uralkodó ház királyának sirjában, ki szá
zadának legszeretetre és tiszteletreméltóbb férfia 
volt pikniket csaptunk. Nem valánk oly vidorak, 
mint a hogy egy ily helyet megilletett volna. 
M’Fishy asszony már jókor határozottan felüdi- 
tette magát, kalapját pedig kajszán csapta fel, — 
Euphemia kisasszony minden perczben felriasztott 
bennünket egy egy sikolylyal, valahányszor egy 
bensziilött moly-féle — melyet ott behemothnak 
hívnak — szeme közé csapódott, s M’Fishy 
ur — senior — mindegyre holtra változott s alig 
tudta kidadogni, hogy fontos oka van azt hinni, 
hogy scorpion ül. Különben nem skorpió szur
kába, hanem egy kis ugráló állatocska, mely fáj
dalmat okoz ugyan, de nem mérges.

Mily szomjas fülekkel ittam a tudást, me
lyet itt mindennap volt alkalmam szerezni. Itt van 
Guruch-falva, a melyet tulajdonképen nem is G-vel 
Írnak, hanem valami kettős betűvel, melyet csak 
a próféta egyenes maradékai képesek kimondani. 
Mily isteni volna, ha a mi uralkodóink is ily is
teni elő-jogon bírnák törvényes származásukat be
bizonyítani. Hogy dobogna fenn minden szív azon 
herczeg láttára, ki a G-1 csak a néki adatott torok- 
és orr-hang vegyületével tudná kimondani. Ha elé- 
gületlenségi symptomák jelenkeznének : a ki
rálynak csak erősb nyomatékot kellene az ural
kodói kettős betűre fektetnie — és mindenki bűn- 
bánattal térne vissza lábai porához.

Február 15-ike.

Minden utitársam jellemében csatlakozóm. 
M’Fishy — senior — azt mondta Kairóban, hogy 
az úti költség reám eső részét bőkezűen, sőt pa
zarul fizettem meg, s mégis azóta már kétszer kel
lett tetemes pótösszeggel kirukkolnom. Úgy lát
szik, hogy minden tojás egy, bis másfél shilling s 
egy itcze kecske tejet nem lehet egy fél guineen 
alul kapni. Csak azt tudnám, hogy tudnak azok a 
szegény, rongyos benlakók ilyen árak mellett 
megélni ? Igaz hogy csupa datolyával, főtt pity
panggal és sáska smórral élnek. M’Fishy ur ma 
már a harmadik pót-fizetést követelte s midőn 
megtagadám, mily kínos scéna lett belőle ! M’Fishy 
ur —■ junior — oly mosdatlan szájú; szivara még 
ebédnél is a foga közt van, tolakodó s a világért 
sem adja meg nekem azon tiszteletet, melylyel 
egy anyja védelme aiatt utazó szűz iránt tartoz
nék lenni. Ma tisztán hallottam, hogy „öreg szer
számnak“ nevezett. Euphemia folyton haragos és 
zsémbes, — különben az ő jó oldalait eleitől fog
va sem becsültem túl. Az anya jó, — de ez a bor
zasztó állapot, melyet emliték!

Megtörtént. Állapotom az utóbbi három nap 
kiállhatatlanná lön. A fiatal András ür kimondhat- 
lan szemtelenné vált s testvére, Euphemia, mindig 
segéd kezet nyújtott neki. Midőn M’Fishy asszony
nál akartam menedéket keresni, tökéletes öntu
datlansági állapotban találtam a parton ülve. Meg
parancsoltam tehát a di’agománnak, hogy holmi
mat vigye a bárkáról a partra, a mi rögtön meg 
is történt. A fiatal M’Fishy szivarozva nézett utá
nam, az idősb pedig kidugta fejét a kalyiba abla
kán s azt mondta: „ Tudj a-e, hogy minden előre 
fizetett pénzét el fogja veszteni, ha kötvény-elle
nesen elhagy bennünket?“ Egy méltóságteljes 
kézmozdulattal utasítóm vissza.

Martius 5-ike.
En, az élet viharaihoz szokatlan szűz, tehát 

egyedül állék koffereimmel egy vad nép közepeit, 
mellnek nyelvét sem tudám. De bátorságom a 
helyzet nehézségével növekedett. Tudtam, hogy 
mondják arabul: a lovat, tevét, szamarat, tejet, 
kenyeret, vizet s legkivált a varázs igét: baksis 
(borravaló). A falusiak rögtön körül álltak, igaz, 
kellemetlen tolakodással, de mégis barátságos rész
véttel. Ló és szamár nem volt, de igen a helyett 
két teve, melyekkel épen akkor érkezett meg 
egy kereskedő Dongolahból. Kérdeztem: „Meny
nyiért?“ s egy átalános kiáltás felelt szavamra. 
Végre megértettük egymást s nemcsak két tevét 
kaptam, hanem még fekhelyet is egy öreg asz- 
szonynál. Fáradságom daczára se bírtam alunni, 
egy perczet sem, mert az anyó minden öt percz
ben bejött, megnézni, ha alszom-e már, megsimo
gatta arczom piszkos kezeivel, s végre annyira 
nehezemre esett kiváncsi vizsgálódásival, hogy 
jól be vannak-e fülbevalóim téve, hogy odahagy
tam a kunyhót s egész reggelig jártam fel s le az 
ajtó előtt. Minden szemét dombon gazdátlan ku
tyák hevertek s megugattak, de csak le kellett 
hajolnom, mintha kő után nyúlnék , mindjárt 
elfutottak. Az éj szép volt, a csillagok ragyogtak, 
harmat nem hullott, s ha nem lettem volna olyan 
szörnyű fáradt, gyermeki örömmel találtam volna 
belé magam helyzetembe.

Csakhamar napfelkelte után megjelent a 
kereskedő egy barátjával, ki nem volt valami na
gyon tiszta, két fiatal nubiaival s a két tevével. 
Mikor az egyikre felültem, az anyó kiszaladt a 
kunyhóból s még egyszer követelte a szállás di
ját. De a kereskedő felkapta a földről, fátylát ar~ 
cza körül tekei’é, hogy majd megfúladt, s bedobta 
kunyhajába. E ritka határozottsággal véghez vitt 
cselekvény után elhagytuk a falut s nem sokára 
a nyílt síkon valánk.

Oh természet! te vigasztaló, erősítő és gyó
gyító anya, hogy félszárnyal galamb lelkem, a szi
varok és zöld üvegek aljas társaságától megsza
badulva, tehozzád, s megfüröszti fehér szárnyait a 
langy légben és égi fényben! Tevém szelíd és
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kormányozható volt. Ringató mozgásaira gyakran 
elszenderülék, s ha fölserkenék, annál nagyobb 
gyönyörrel élvezem a bokrok, elragadólag illatozó 
mimózák, babföldek és dohány ültetvények láto- 
mányát. A kereskedő és barátja elül mentek, a 
két szelid nubiai (igy jelzi Herodot ez elragadó 
népet) mezítláb szaladt mellettem s az egyik kezé
ben vitte papucsát. A balzsamos lég mind jobban 
megnyugtató, kedélyemet, úgy hogy végre isteni 
szemlélődésbe merültem, mely fél szender, fél 
álomlátás volt.

Egy döczczenésre ébredtem fel. Mindenha
tó isten, mi ütött tevémhez ? A leggyorsabb vág
tatva rohant a síkon át, úgy hogy minden tagom 
kimarjulásnak volt kitéve. Hiába kapaszkodtam a 
nyereg kápájába, a borzasztó ugrások csak fel
dobtak ülésemből, úgy hogy azon jól ismert, de 
kritikus helyzetbe jutottam, melyet demoiselle 
Vol-au-Vent, Astley lovardájában oly jól ad mint 
„Szentpétervári futár“ vagy „A prairiek vad lova.“ 
Nélkülözhetlen kis divatos kalapom, mint egy ra
kéta röpült le fejemről; napernyőm mint léghajó 
szállt fel a magasba; a szent darvak kiáltoztak fe
lettem ; a homok, tevém lába alatt, mintha tűz lett 
volna, a közeli dombok mint álom vonultak el 
mellettem ; a szél elkábított, a mint sivított füleim 
körül; lélegzetem elállt, szemem világa elveszett s 
egyszerre csak minden fekete és néma lön körül
tem.

Midőn felébredék — ugyhiszem leestem a 
tevéről — borzasztólag széthasogatott ruhában he
vertem a fövényen. Fél óra múlva hü arabjaim 
jajongva szaladtak felém , tevémet vezetve. A má
sik teve, melyen pogyászom volt, megfoghatlan 
módon eltűnt. Fel nem tudtam állani s csak úgy 
vonszoltam szétzúzott tagjaim a szomszéd faluig. 
Kunyhai oly borzasztó piszkosak voltak, hogy in
kább egy közellevő száraz barlangban háltam. 
Ott levctém ruhámat s kitataroztam, s épen kész 
lettem, midőn a nap eltűnt a homok-halmok mö
gött. Oly fáradt valék mint a napnak áldást hozó 
csilllaga, s csak arra emlékszem már, hogy tár- 
czám, arany gyüszüm és ollómat ruhára zsebébe 
tettem. Mikor másnap reggel felébredék, az is oda 
volt. Első gondolatom is az volt, hogy érzékeim 
csalnak. Kidörgöltera szemeimet, átkutattam min
den zeg zugot, minden hasadékot, de hasztalan. 
Kirohantam a szabad légre s kiáltottam hü kísé
rőimet. Szavamra a viszhang sem felelt. Kikutat
tam a közellevö barlangokat, üresek voltak, s mind 
abból mi úti társaimé volt, egyéb nem maradt, 
mint a tűz hamva, melynél ételünket főzték vala.

A borzasztó való végre világos lön előttem; 
valómon jég borzongás alkonyuk. E nemes ara
bok, kikben oly határtalan bizalmat vetettem, a 
puszta természet gyermekei, ezek a szelid nubia- 
iak, e tiszteletreméltó kereskedő és mosdatlan ba
rátja, mind nyomorultak, rablók, tolvajok voltak ! 
Pogyászos tevémet elrejtették, s talán azt is, me 
lyen ültem, valahogy megvaditották, s éjjel elra
bolták ruháimat tárczáramal, arany gyüszümmel 
és ollómmal.

Semmim egyebem nem maradt, mint életem 
és krinolinom.

Hely szűke miatt kénytelenek vagyunk 
közleményeinket a naplóból e katastrophával be
rekeszteni, ámbár még sok minden élménye volt 
miss Impulsiának. A falusi biró alig küldé a leg
közelebbi angol consulhoz — ki ellátta a szüksé
ges pénzzel — egy ir majorral ismerkedik meg s 
száz fontot kölcsönöz neki. A major valóságos gen
tleman, gazdag földbirtokos s még e mellett távoli 
rokona miss Impulsiának, neje pedig tökéletes 
nagyúri dáma. Miért ne kölcsönözne tehát neki 
hitvány száz fontot ? Két nap múlva azonban le
velet kap tőle, melyben irja, hogy felesége egyik 
testvére egy aleppói nyomorú kocsmában fekszik 
nagy betegen -— s eltűnik nejével és a száz font
tal. Szánalomtól rezgő hangon beszéli el a con- 
sulnak e szomorú esetet. „Tehát a major megint 
szokása szerint utazott el?“ kérdi a consul. „Sze
retném tudni, ki adhatott most neki kölcsön pénzt ? 
Bizony már ismerhetnék modorát. Van neki egy 
nagyanyja, ki már három éve halódik Larmicá- 
ban a fejcsúzban, egy nagybátyja, ki egy smyrnai 
kereskedő hajón sárgalázban van ; két unokatest
vére, kik legalább tiz hónapja, hogy a kolerát An- 
tiochiában elkapták, és egy anyósa, kit Konstanti 
nápolybán egyik guta a másik után üt meg. A 
mennyire én tudom, a telegranh legalább 15 szőr 
hívta már halálos ágyakhoz. Ez a legegészségtele
nebb család, a melyről valaha hallottam. Csak 
azon csodálkozom, bogy még valaki él belőle.“ 
A consul azt tanácsolja miss Impulsiának, hogy 
rögtön menjen vissza Angliába, de ö marad, mei’t 
megismerkedett monsieur Victor Alphons de Ra- 
taplannal s halálosan beleszeretett. Fájdalom, sok 
gyanús helye naplójának minden kétséget megha
zudtol. A szerencsétlen! nem soká, reszkető kezek
kel, szűz lelkének ezen vallomását fogja egy kény
től ázott papírra Írni: „Borzasztó csapás ért! 0  el
hagyott! !“

—ez.
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Z E N E ,

Wagner Richard és hangversenye a
nemzeti színházban.

HL
Mig a művész a mindennapi úton jár, meg

szokott minták szerint alakít, s müveiben egyéni
sége csak fűszerezi a már megszokottakat, mind
addig számíthat a kritika kedvező ítéletére s a 
közönség éljeneire; sőt rósz esetben is agy fogad
ják, mint a kinek vannak ugyan gyengeségei, er
kölcsi hiányai, de régi ismerős, jó barát, vagy 
épen rokon. — Nem számíthat erre a reformátor, 
kivált ha — mint Wagner — nemcsak egy, ha
nem minden oldalról reformál, s még ennél is to
vább menve, egészen uj tanokat terjeszt, mi a re- 
formationál sokkal merészebb. — Wagner hadat 
indított olyan visszaélések s fonákságok ellen, 
melyek a közvélemény szerint épen igazak és he
lyesek ; megtámadta a zene absolut kormányra 
jutott dynastiáját, megfosztotta trónjától, s helyébe 
ültette a drámát egy egészen uj aristokratiával; ő 
szivében a nép felé hajlik, s ellensége mind an
nak, mi a szabad, tökélyes, tiszta, egész emberrel 
ellenkezik. Ismétlem, ily eszmék terjesztése ott, 
hol a régivel átalában meg vannak elégedve, nem 
vonhat más következményeket maga után, mint 
átalános makacs harczot. — Első pillanatban min
denki meglepetve bámult Wagner vakmerőségén, 
s aztán minden oldalról tömegesen megrohanták. 
—■ Alig volt valakinek annyi ellensége. Az abso
lut zenész előtt hajmeresztő volt csak gondolni is 
ama jövendölésre, mi e müágnak napjait kiszámí
totta, s csak a halál után Ígért örök életet, ha 
•hamvaiból feltámadva, alárendeli magát az opera 
uj tanainak. — En nem ismerem egészen az e 
pont által előidézett mozgalmak részleteit, de azt 
hiszem, hogy Wagner — mint minden forradalmi 
nagy eszme teremtője szokott — az opera melletti 
rajongásban többet mondott, mint kellett volna, s 
az illető absolut zenészekben nagyobb volt az 
ijedség, mint hogy a halálszörnynek szemébe mer
tek Volna nézni. — Az absolut zene életkérdését 
illetőleg egy más kérdés eldöntésétől függ az íté
let: mit akar az absolut zene? positiv képeket 
alkotni, melyeket mindenki értsen ? vagy minden
kire saját egyénisége által hatni? Első esetben 
igaza van. Wagnernek. — Már abból is kitetszik 
a positiv zenei festés élhetlensége, hogy nem bíz
va magában, programúira szorult, fáklyával vilá
git előre, hogy a setéiben mutasson valamit. S ha 
programmal is czélt érne! de a legnagyobb Opti
mismus, a hallucinatio legfelső fokára jutott fülek 
sem dicsekhetnek azzal, hogy a mit a programm 
körvonalzott, azt a zenében megtestesülve látták

volna lelki szemeikkel. — Nem csalhatlan igaz
ságba mit a programm zene elérhet, hanem ön-és 
mások ámítása. — Megélhet ellenben az absolut 
zene, ha felhagy a programmal, positiv eszmék 
festésével, s a hatást mindenkinek saját egyéni 
felfogására bizza. A hangulatot tagadhatlanul a 
zene positive meghatározza, vagy, hogy kézzel
foghatóbb legyek: a magyar ember együtt sir, 
együtt nevet, együtt tombol a czigánynyal; de, 
hogy az adott hangulatban minő képeket lássunk, 
ez az egyéniség dolga. A zene az egyéniség által 
positiv képeket alkottat, melyek nem objectivek 
— mire a programm-zenészek törekednek — ha
nem subjectivek ; nem általános, hanem egyéni 
igazságok; s ha ez igy van (pedig tagadni annyi 
lenne, mint a fehért feketének mondani), úgy az 
absolut zenének jogosultsága van önálló művé
szet maradni mindaddig, mig egyéniség lesz. —- 
Nincs jövője? egészen kiaknázták? Még eddig 
soha egy nagy költő sem panaszkodott, hogy nem 
tud irni} mert már mindent megírtak. Legyen azon
ban igaz, hogy költői uj eszméket nem mondunk, 
de a forma s alakítás által a legrégibb, legkicsé- 
peltebb eszme is uj lehet. Az eszme mindég 
ugyTanaz marad, de a forma végtelenül változa
tos.*) — Schmidt Julián (Geschichte der deu
tschen Nationalliteratur) minden oldalról megtá
madja Wagnert, s roszalja mind elméletét, mind 
gyakorlatát. — „Ha Wagner a nép alatt mind 
azon emberek összegét érti — mondja Schmidt 
Julián — kiket egy közös szükség egyesített, té
ved, ha e népet emelni és üditni akarja egy ne
mes művészet élénk játékával. A szükségben le
vő népnek kézzel foghatóbb táplálékra van szük
sége; a keresztyénséghez vagy a communismus- 
hoz hajlik, oly élvekhez, miket az égben, vagy 
itt a földön Ígértek. — A szükségben levő nép 
nem az a világ, hol ama művészet jelvényei hono
sak lehessenek. Jól érti a kereszt, a guillotine 
jelvényeit, de semmi köze a hattyú lovagjával, 
Venus hegygyei, a szent Graal misteriumával vagy 
a nornákkal.“ En azt hiszem, hogy a mythosz 
épen a nép szükségéből ered, s ha szüksége nem 
volna, mythosza sem lenne. A mythosz a nép küz
delme , boldogság, jóllét, nyugalom utáni vá
gya lévén, miért ne gyönyörködhetnék abban, ha 
ama mythoszt a színpadon megtestesítve látja ? A

*) Brendel — ki alapjában határozottan Wagner 
mellett áll — zene történetében azt mondja, hogy be 
tudná bizonyitni a programin-zene jogosultságát is, 
de rövidség okáért, s mert nem tartozik ez alkalommal 
tolla alá, elhalasztja. — Azt hiszem, ez Liszt kedvéért 
történt, ki nagyon hajlik a programm-zenéhez. Az abso- 
lutzenét illetőleg ugyancsak Brendel igy nyilatkozik :ha 
életerő van egyes művészetekben : élni fognak, daczára minden 
elméleti bizonyításnak ; ellenben elenyésznek. Eszembe ju t
tatja a jóslatot, mely igy kezdődik : ibis redibis stb.
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keresztyénségnek ne ienne-e mythosza? hát az 
előbb nevezett mythoszok: a hattyú lovagja, a 
Venus hegye ? Mi ezeket illeti, egyszersmind Wag
ner elmélete kiviteléül szolgáltak, s csak annyi
ban lehet igaza Schmidt Juliánnak, ha e mytho
szok ma már a német népben nem élnek, de ek
kor is csak az elmélet kivitelére vonatkozólag: 
mert magát az elméletet nem dönti meg. — Hogy 
fogja fel továbbá Schmidt Julián Wagnert a mű
vészetek öszhangzó működéséről: láthatni a kö
vetkezőkből : „Wagner feledi, hogy a követelések 
egymással ellenkeznek ; például: a zene szélesebb 
kiterjeszkedése megkívánja, hogy a költő magát 
korlátozza ; hogy a jellemek s szenvedélyek rész
letes kifejtése nem engedi meg a bővebb zenei 
kidolgozást, mert a drámai realismus s zenei idea- 
lismus olyan dolgok, melyek az alakításban egy
mást kirekesztik; hogy az a tiszta solid stilu ope
ra, melyről ö álmodik, szintúgy kirekeszti a jelle
mek és helyzetek költői kifejezését, mint a zenei 
eszközök tökélyes (tán ezt érti a virtuose alatt) 
önmagukban bevégzett kivitelét; hogy tehát ez 
(t. i. Wagner operája) a többi müformákat nem ve
heti magába, hanem kénytelen meghagyni egy
más mellett a drámát épen úgy, mint a sympho- 
niát s oratóriumot.“ — Mind ez az öszliangzó 
vagy hármoniás kifejezés félreértéséből származik, 
t. i. Schmidt Julián a müágak teljes erejét, s ezen 
erők egyenlő közreműködését gondolja ama ki
fejezés alatt, holott Wagner épen rendre utasítja, 
mindeniknek csak annyi befolyástenged, mennyit 
a dráma czélja kíván, a drámát teszi főhelyre, a 
többit pedig a dráma segédeszközeivé, eltörli a 
bevégzett zenei műformákat, hogy a drámát ne 
akadályozzák kiterjeszkedésében, s gyors folya
mában.*) E szerint a hármonia alatt nem teljes 
jogot, hanem észszerű alárendeltséget kell érteni. 
— „A valódi kritika — mondja tovább Schmidt 
Julián — abból indul ki, hogy a müformákat (tán 
müágakat?) egymástól szigorúan elkülönítsük, s 
ez által tisztán tartsuk.“ Ez a hármonia helyes fo
galmazása után el is maradhatott volna; azonban 
Wagner ama túlbuzgóságán is épülhet, hogy a 
müágaknak csak az opera határi közt igér jöven
dőt. — Itt ismét megújúl a fentebbi kérdés, mit az 
absolut zenére vonatkozólag tettem s kifejtettem. 
E szempontból mindeniket lehet indokolni, s ki
derül, hogy az operában csakis azon törekvésük 
érheti el teljeskoruságát, mi mint önálló művé
szet meg nem élhet. A különböző müágak hatá
raival már tisztában vagyunk, a zenei dráma és 
szavalati dráma kivételével. A zenei drámára ed
dig semmi gondot sem fordítottak, alárendeltnek 
tekintették; most, miután Wagner főhelyre teszi, 
s ezt helyesen indokolja, nem az a főkérdés : va
jon az eddig vitatott önálló müágak miként esnek

*) A t. szerkesztő ur engedélyezel megjegyzem, 
hogy a közelebbi szám 139-ik oldalának 18»ik sorában a 
gyors folyam helyett sajtó hiba miatt rost folyam áll.
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egymásmellé? hanem, hogy vajon a Wagner által 
uj, önálló müágként felállított zenei dráma minő 
viszonyban áll a szavalati drámához? van e elő
nye egyiknek a másik felett? mi ez az előny? az 
egyiknek tökélye fölöslegessé teszi-e a másikat, 
vagy szükséges, hogy mind a kettő önállóan egy
másmelleit maradjon? Schmidt Julián e helyett 
be akarja bizonyiini, hogy az operában a zene a 
főtényezö ; megjegyzi, hogy Wagner eszközzé 
teszi, s azt akarja, hogy a zenei kivitel feltétlenül 
a költői tartalomból származzék, annak szükséges 
kifejezése legyen, s ne adjon mást, mint magát a 
szöveget. Ez ellen felhozza, hogy a költészet a 
különböző müágakban különböző formákat hasz
nál, s ezek egymást nem fedezhetik. — Hisz épen 
ezért dobja el Wagner az absolut zenei müformá
kat, mert nem akarja a drámát ismerhetlen vala
mivé ferdítni, hanem épen e kifejezésben segítni. 
— Egyébiránt abból, hogy a költészetnek a mü
ágak különfélesége szerint különböző érzéki mű
szerekre, s ezeknek különsége szerint különböző 
formákra van szüksége, nem következik, hogy 
tehát e formák mindig ugyanazok legyenek, s 
Wagner nem tesz mást, mint formát változtat. Me
lyik a czél, s melyik az eszköz? Azt hiszem, ma 
már vitatás tárgya sem lehet. A legjobb és legro- 
szabb zeneköltők egyaránt librettót tartanak ke
zükben s a szöveget akarják eszményítni. Ha a 
dráma rósz : nem lehet jó az eszménykép ; ha a 
dráma jó : elrontják az eszményítés absolut for
mái. Ebből önként következik, hogy fogadjuk el 
Wagner uj tanait, melyek a drámát tökélyesítik, 
s a zene által a kifejezést erősítik. — Még csak 
két pontot idézek Schmidt Juliánból. Azt állítja, 
hogy Wagner a dallamkötésben saját szegénysé
gét palástolja, mert a szóhoz ragaszkodik. — Épen 
a dolog természetéből foly ez eljárás, s ha valaki 
szöveget tesz maga elé, nem tehet egyebet mint e 
szöveg szavalatából indulni ki. — A szókölte
mény egyszersmind dallam, s mint az előbbi feje
zetben megjegyeztem, a tiszta népdalokban ezt 
mindenki észlelheti. —• A másik argumentum igaz 
ugyan, de midőn Wagner ellen hozza fel, épen 
mellette szól. „Ha legfőbb lenne a drámai tarta
lomnak teljes és hü kifejezése, a mit egy művész 
adhat, úgy Wagner méltán a legnagyobb művész
nek tarthatná magát. De az alap nem igaz. Ha 
eddig a drámai kifejezést igen elhanyagolták, 
czélszerü volt annak szükségét élesebben kiemel
ni ; de a kifejezésnek a művészetben mindig alá
rendeltnek kell lenni, s fődolog marad az, a mit 
tulajdonkép a művész ad ; ez pedig arra megy ki, 
a mit Wagner lenézőleg absolut zenének nevez/' 
Mondom, ez épen Wagner mellett szól, mert sze
rinte fődolog lévén a dráma, tehát fődolog a mit a 
dráma ad, s mint zeneköltő, nem akar egyebet, 
mint csak kifejezni. — A többi pontokban Wag
ner drámái lévén megbírálva, e lapok köre nem 
engedi azokra kiterjeszkednem ; de nem is tar
tom szükségesnek, mert ha Schmidt Julián okai
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győznek is, csak a kivitelre vonatkoznak, s magát j 
az alapelvet nem ingatják meg. — Szintén ez ok
ból kevés fontosságúnak tartom azt a harczot, 
mely Wagnernek a müágak s különösen az opera 
kifejlődésére mondott véleményéből vette a táplá
lékot. — Riehl ellenvéleményét nem ismerem 
részletesen ; ő is, mint Schmidt Julián, főhelyre 
teszi a zenét. — Ellenei voltak Wagnernek továb
bá a zeneköltök tömegesen, kik vagy nem értet
ték a dolgot, vagy ha értették, az uj tanokban 
végveszélyüket látták, s nem akartak oly keveset 
kamatozó munkához kezdeni, minek gyümölcsét 
csak a jövő kor szedheti. — Az előadó művészek 
közt az énekesek szintúgy nem pártolhatják Wag
nert, mert az operát nem monopolizálhatják egyé
niségükhöz mérve; vége az üres virtuozkodásnak, 
s a mi legtöbb, mert Wagner szerint egy opera
énekesnek sokkal több zenei képzettséggel kell 
bírni, mint hogy elég legyen egy pár melódiát pa
pagájként betanulni, Wagner az énekest magára 
hagyja, nem támogatja gyengeségét a hegedűk, 
fuvolák, klarinettek stb. sokaságával, s a mi szin
tén nevezetes, megkívánja, hogy tisztán, érthe
tően ejtsék ki a dráma szavait, mi végett egy 
egészen uj iskolához kellene kezdeniük. — A kö
zönség végre — s még a magukat feljebb tartók 
is — nem tudván más kifejezéssel élni, ezt mond
ja : nincs benne melódia*) Ezen elhagyottság s ül
döztetés tetőpontján legelső volt Liszt, ki felszó
lalt Wagner mellett, s mindent elkövetett, hogy az 
uj tanokat érvényre juttassa. Nem soká Uhlig, 
Bülöv, Raff, Pohl, Köhler, Dräsche, megannyi 
apostolai lettek az uj operának, s ma már Német
hon több helyén meghonosították. E szerint a 
számtalan akadály itt-amott meg van már törve, 
de átalán legyőzve nincs, s hogy mikor lesz, az a 
jövő titka.

A nem rég lefolyt hangversenyekből Wag
ner operáit megítélni nem vagyunk jogosítva, 
mert ama részletek csak azon zeneibb formák, 
miket a dráma megengedett, s miután a drámai 
actio, díszítmények elmaradtak, az egészről fél
szeg fogalmunk lehet. — Részleteznem kellene e 
hangversenyeket, s megdicsérnem mind az összes 
zenekart, mind a közreműködő énekeseket. Még 
most is előttem áll Rabatinszky Mária szép, de

*) Eszembe jut a múlt zenei idény alatt Festetics 
Leo gróf s Mosonyi közti összeszólalkozás, melyben a 
gróf ur Mosonyit s a német iskolát melodiátlansággal 
vádolja. — Elmondom most, a mit akkor gondoltam. — 
Melódia és melódia közt nagy a különbség, s felfogása 
mindigvalami bizonyos egyéni műveltségtől függ. A gon
dolat kifejezése lehet népies, lehet magas műköltó'i nyel
ven. A nép Tatár Péter nyelvét minden bizonynyal in
kább megérti mint a Vörösmartyét. — Midőn a közönség 
Wagnert melodiátlansággal vádolja, nem mond egyebet, 
mint hogy a melódiát nem érti részint a zenei művelt
ség hiánya, részint az eddig megszokott dallamok mi
att, miket a harmónia magukra pompáztat, holott Wag
ner zenéjében minden szólam egy külön melódia, s a 
gyakorlatlan fül épen a sok melódia miatt nem hallja a 
melódiát, B. I.

j szótlan előadásával, Köszeghi férfias énekével ; 
Simon, kinek előadása elragadó volt s a kiejtés
ben sok magyart megszégyenített; Stéger, mi
dőn Wagnernek nyújtja jobbját, s mintha monda
ná leereszkedve : „jól van barátom ! meg vagyok 
önnel elégedve,“ látom most is a közönség lelke
sedését, s kivált némelyeket, kik eszembe juttat
ták az egyszeri olasz vén asszonyt, kit maga 
Wagner is idéz „Oper und Drama“-jában, de 
mind ez már rég történt; azóta sok mindennek 
tapsoltak, sok mindenre lelkesedtek, s jobb ha 
még egy pár szót mondok helyzetünk szempont
jából.

E hasábok folytán láthatta ugyan az olvasó, 
hogy Wagnert nemcsak szárazon ismertetem, 
hanem egyszersmind münézetei mellett is nyilat
kozom ; mindamellett nem osztom Wagnernek 
azon hitét, hogy müveivel a közönségre egyaránt 
hatni fog. Azon hatás, mit a nagy közönség ok
vetlen érez, nem annyira gyönyörködtet, mint 
meglep; foglalkodtatja az érzést, a nélkül, hogy 
az értelem reflexióját is felköltené. Wagner mit 
sem ad az értelemre, holott az általa felvett töké- 
lyes, egész, ép emberben ő maga különbözteti 
meg a külsőt és belsőt, s utóbbiban az érzést és 
értelmet. Vajon lehet-e kizárni a gyönyörélvezet- 
böl az értelem közreműködését? Az ember min
dig előnyt ad annak, a mit ért, a felett, a mi csak 
kápráztat. A zenében az érzés hat az értelemre, s 
ennyiben az érzés nélkülözhetlen, de mindég az 
értelem felfogásától függ az élvezet milyensége.
— Miután Wagner nemcsak Gluck reformjait tö- 
kélyesíti, hanem olyan eszméket pendített meg, 
melyekről Gluck nem is álmodott, miután Beetho
ven elemeivel dolgozik, természetes, hogy egy ily 
sok oldalú művészet élvezésére nem elég csu
pán a természet tökélyes egész embere , hanem 
egészséges müérzékeinek oly arányú műveltségét 
feltételezi, milyen maga az élvezendő mű. Ezért 
csalatkozik Schmidt Julián, ha azt hiszi, hogy 
Wagner rövid daliamai valakinek könnyen az em
lékébe vésik magukat; az is csalatkozik, ki napi 
sajtónk után ítélve, azt véli, hogy Wagnert, kit a 
sokkal fejlettebb német közönség is csak ezután  ̂
fog érteni, nálunk megértették ; sőt maga Wagner 
is csalatkozik, ha netalán ilyen hitben élne. — 
Nem volt köze az értelemnek e lelkesedéssel sem 
a napi sajtó sem a közönség részéről, hanem az 
egészet csak meglepetés, káprázat okozta. Mert 
ha az ellenkező állana, nem tudnák többé oly mo
hón ízlelni mind azt, mi mint Wagner-ellenes a 
szinpadra kerül, s a mire még lelkesebben tapsol
nak ; ha állana, úgy Radnótfáy urnák már szét 
kellett volna tekinteni, hogy Wagner operáit meg
honosítsa, sőt a zeneköltők is, t. i. Mosonyi és Er
kel — kikből áll ez idők szerint opera-irodal
munk (jobban mondva: egyedül Erkel; mert 
Mosonyi — nem tudom mi okból — már régóta 
hallgat), Wagner-féle magyar operákon gondol
kodnának. Igen ! ez legyen előttünk a czél; de
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mível ugrás a természetben nincs, e czél felé ha 
ladjunk lépcsőnként, tanuljunk és tanítsunk zenét, 
hogy Wagnert ismerhessük. — Ezt akartam szem
pontunkból elmondani. *)

BARTALUS ISTVÁN.

V é g s z ó  G y u l a i  P á 1 h o z.
E lapok t. szerkesztőjéhez beadott közeleb

bi nyilatkozatomat jónak látta ön megszámozni s 
hosszas válaszszal kisérni. Elhallgatom mit ez el
járás ellen joggal fölhozhatnék, lehetlen azonban 
pár szóval kérdéseire s sophismáira nem felel
nem. On famulussal dolgozik, s ez az ismeretes 
famulus (az ön barátja) ismét állítom : rászedte önt. 
En a „Zenészeti Lapok “-ban közölt olaszországi 
leveleimben, mint „objectiv kritikus“ írok, kitől 
aztán ön sem tagadja meg, hogy a „különböző 
irányok fény- s árnyoldalait feltüntetheti.“ — Hogy 
igy irok, tudhatná ezt ön, ha azon leveleket komo
lyan és nem csupán famulu3a által olvasta volna 
el. Elősorolja ön a „Zenészeti Lapok“ 38, 39, 40, 
41, 42 és 43-ik számait, de csak a 42 és 43-ik 
számból tesz idézeteket, hogy azokkal engem ezá- 
folhasson. írói állásom leveleimben világosan fél
ti u ik ; s ha mindez mégsem igy volna, önnek még 
ak 'or sincs igaza. Figyelmeztetem önt saját sza
vaira midőn Emiliá-nak válaszolván tiltakozik 
az ellen, hogy a „Nők a tükör előtt“ czimíí no
vellájából „a tételeket kénye-kedve szerint állítja 
fel, hogy annál kényelmesebben megczáfolhassa.“ 
— Nem szükség önnek ezekután mondanom, hogy 
ily eljárással a szent-irásból is ki lehet mutatni, 
miszerint abban az isten léte tagadtatik; csak 
arra figyelmeztetem ismét saját szavaival: „Miért 
másokkal azt tenni, mit nem akarunk, hogy ők 
tegyenek velünk?“— On idézi, a mit berlini le
velemben Mayerbeerről „a Hugenották negyedik 
felvonásának“ szerzőjéről mondtam, s kérdezi „va
jon igy nyilatkozik-e róla Wagner R. is az „Opera 
és Dráma“ czimü müvében?“ — Ám olvassa el 
(de famulusa nélkül) az idézett munka 167 és 168 
dik lapjait, s ha ön, mint mondja, az igazságot ke
resi, igazat kell hogy adjon nekem. — Itt is mond
hatnám ugyan, hogy Wagnernek, mint apostolnak, 
úttörőnek, doctrinairnek sok szabad, a mi követő
inek még nem 5 s mondhatnék még igen sokat, de 
önérzetem tiltja hogy tovább is vitatkozzam eljá
rása után oly egyénnel, ki a zene dolgában, mely
hez nem ért, mer engem, a kit nem ismer, követ
kezetlenséggel vádolni. Isten Önnel, miattam be
szélhet ezentúl, a mennyit tetszik.

Kelt Pesten, 1863. aug. 12.
Reményi Ede.

*) Nem kívánunk tisztelt referensünkkel vitat
kozni, örömest elismerjük Wagner kitűnő tehetségét, 
sőt operareformja is úgy tűnik fel előttünk mint egy s 
más tekintetben üdvös reactio a jelenkori opera túlzásai 
ellen. Azonban a jövő operájának, a mennyire elmélet-

V E G Y E S ,

* A magyar írók segélyegyletének múlt V4 

évi kimutatása szerint a bevétel 4290 ft 77 1/i krt 
tett. Kiadás volt: 2685 ft 37 kr. Alapítványi tőke 
kamatai 324 ft 98 kr. Evdijakból 150 ft. Segé
lyezésekből 510 frt 56 1( 2 kr. Visszafizetett köl
csönből 356 frt 4 Ya kr. Újonnan belépett ala
pitó tagoktól 3570 frt 57 kr. Végül felkéretoek a 
még kamat-hátrálékban levő alapító és évdijas 
tagok a hátrálékok befizetésére, hogy az egylet 
kitűzött czéljának a szükségek szerint megfelel
hessen.

* „A magyar orvosi könyvkiadó-társulat“ en 
gedélyezése felsőbb helyről leérkezett. A kétszáz 
forintos alapitó tagok már is 37 en vannak. Stockin- 
ger tanár pedig évenkint 1 0  forint befizetésére kö
telezte magát.

* A bécsi képző művészek társulata jövő év
ben is rendez a kül- és belföldi élő művészek mű 
veiből kiállítást és pedig jövő 1864 ik év apr. el
sejétől utolsójáig. A müvek beküldési ideje: mart. 
15-étől apr. elsejéig. A kiosztandó dijak — me
lyeket azonban csak osztrák művészek nyerhet
nek el — állanak: három arany éremből az ud 
vartól, egy a történelmi festvények, egy a metsz- 
vények és egy az építészeti festvények számára. 
Ezen kívül két: 840 és 420 forintos és hat 315 
forintos dij lesz, melyek az amazok után legjele
sebb müvek közt osztatnak ki.

* A felső baranyai ref. lelkészek Harkány
ban ének- és szavalati előadást rendeztek az al
földi szükölködők segélésére, s felebaráti szelle
mű fáradozásuk 1 2 0  forint tiszta hasznot gyümöl 
csözött, mely összeget az „Egyh. és iskolai lap“ 
szerkesztőségéhez küldték fel, kézbesítés végett, 
a mi főt. Török Pál ur hozzájárultával már meg 
is történt.

* Jory Antal, Olaszországból jövő magyar 
zongoraművész, a velenczei Apollonia társulat, s a 
florenczi és páduai szépmüvészetek tiszteletbeli 
tagja, fővárosunkba érkezett és itt hangversenyt 
szándékozik rendezni az alföldi szükölködők ja
vára.

* Latabár Endre, jelenleg egri színigazgató, 
múlt héten Józsika „Két Barcsai“-ját adatta elő 
az alföldi szükölködők javára; az előadás tiszta 
jövedelme 160 frtot tett.

* A „Sz. L.“ szerint: Pauliné nem fog egye
lőre a bécsi operához szerződni. Az említett lap 
azt is mondja, hogy MizseiMari k. a. őszszel ven
dégszerepelni fog színpadunkon. Mizseiröl már 
sok jót olvastunk külföldi lapokban is.

* A „Hölgyfutár“ idei mülapjául a „Szé
chenyi család“ czimü képet adta s mind a rajz, 
mind a kiállítás sikerültnek mondható.
bői ismerjük, nem ígérhetünk nagy jövőt, mert a sza
valati drámával kíván versenyezni, mire képtelen, s 
mert e miatt kénytelen megbénitni azt is, a mit mint 
opera elérhetne. Szerk.
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— Megjelent, Pfeifer kiadásában: „Magyar 
könyvészeti Közlöny 1862-rM.“ E czim azt sejteti 
velünk, hogy buzgó könyvárosunk folytatni fogja 
e nagy hézagot pótló közlöny évenkinti kibocsá
tását. Azonban, minden nagy teljessége mellett, 
egy pár lényeges hiányt megkell jegyeznünk. Az 
1862 ki folyóiratok közt, valamint az abc. rendű 
czimsorban is, hiába keressük — nem csak a 
Szépirodalmi Figyelőt (melynek 10 havi élete ta
lán nem ér föl 2 havi halálával), hanem a Buda
pesti Szemlét is, Már pedig ez utóbbi legalább is 
annyi joggal helyt foglalhatna az encyclopaediai 
munkák s folyóiratok közt, mint akár a Toronyai 
„ Tolvajnyelve.“ A Sárospataki Füzeteket sem vet
tük észre. Úgy látszik, az erdőtől épen a fákat 
nem látta meg a „KönyvészetijKözlöny0 szerkesz
tője.

* Jiringer József, Pozsony város volt képvi
selője több egylet és a magyar földhitelintézet po
zsonyi bizottmányának tagja^ f. é. aug. 1 -ső nap
ján, életének 57-ik évében elhunyt. Temetésén 
nagy számú sokaság jelent meg. Az elhunyt egyi
ke volt Pozsony legtevékenyebb és legtiszteltebb 
embereinek. Tetemes vagyonának igen jelenté
keny részét jótékony czélokra hagyományozta. 
Többi közt a pozsonyi szegényeknek 15,000 frtot, 
a katholikus elemi iskolákra 10.000 frtot. Béke a 
nemes polgár* hamvaira.

* E hó közepén — valahára — színre kerül 
Gounod „Faust“ czimü operája — igy biztatnak 
legalább a lapok. A gépezet hozzá már megér
kezett s most állítják össze.

* Dietze Sándor — az „Ember tragédiája“ 
német fordítója, már elküldte azon lipcsei kiadó
hoz, ki erre őt fölkérte, Petőfi következő 7 elbe
szélő költeménye német fordítását: Bolond Istók, 
Tündér álom, Salgó, Szécsi Mária, Szilaj Pista, 
Szerelem átka, János vitéz; — a kiadó egy kötet
nyi fordítást kért Dietzetöl, s az „Ember tragé
diája“ fordításából következtetve hiszsziik, hogy 
érdekes kötet telik ki e forditmányokból. Dietze 
most az „Apostol“ fordításával foglalkozik, mely 
„Lehel kürtjével,“ „A helység kalapácsé“-val és 
Petőfi kisebb költeményeinek forditásával fog 
megjelenni szintén Lipcsében.

— Goethe levelezése Károly Ágosttal, me
lyet a német közönség oly feszülve várt, immár 
megjelent két jó nagy kötetben. De a várakozás 
mennyire csalódott. Azt hitték, ez eddig oly igen 
rejtegetett levelek uj fényt fognak deríteni Goe
thére és az egész korra, s ime most a német is
mertető fájdalommal mondja ki, hogy „elég szo
ros ismeretségünk ama feledhetlen korral, e leve
lezés által, egy fontos lépéssel sem ment előbb.“ 
Azok is felsültek, kik némi cronique scandaleuse ét 
a weimari udvarnak várták e levelektől.

—* A lipcsei „Európában“ Tátra hegysé
günk ismertetése jelent meg, vagy inkább kivo

nat egy könyvből, mely e czimmel: Karpathen- 
Bilder von F. W. Hildebrandtu Gloggauban láta 
világot. Majd csak hozzánk kapnak már a tou- 
risták.

— A müncheni nemzetközi miitárlat javában 
áll. A kiállító művészek szíma 162, ebből 48 
külföldi, a többi német. Francziaországra esik 14, 
Belgiumra 14, Hollandra 8 , Olaszországra 7, 
Svájczra 4, a scandináv országokra 3. — A né
met városok: Karlsruhe, Berlin, Düsseldorf, s fő
leg München. Az utóbbiak során vártuk — Pes
tet, de nem találtuk. Nem tudjuk ott van-e, vagy 
művészeinknek elég a pesti két mütárlat.

— Polhammer József az uj költő neve, ki 
most adta ki első versgyűjteményét, s kiből a né
met ítészek várnak valamit. Vederemo.

* Lamartine közelebbről megjelenendő leg
újabb müvének czime: „Fior’ d’Alisa, t4 mely a 
„Confidences“ második részét képezi.

* Bulvver fia, kinek irói álneve, Owen Mere
dith, jó hangzással bir az angol irodalomban, múlt 
hóban adá ki egy regényét „The ring of Amasis“ 
czim alatt.

* Uhland hires — „A dalnok átka“ czimü 
— balladáját Németországban opera szöveggé 
alakították át, s meglehetős tetszés mellett adták. 
A zenét hozzá Lángért, egyik tehetségesebb fiatal 
német zeneszerző irta.

* Londonban jelenleg 27 színházban tarta
nak előadást s a működő személyzetet 3000-re 
lehet tenni. Szinte hihetetlen, de azt olvassuk egy 
londoni lapból, hogy ennek a 3000 színésznek a 
publikuma 7000 emberből áll, s igy minden 2 és 
' / 3 emberre esnék egy színész. Levonva azt a 2000 
embert, ki két, mübarátok által fentartott, opera
házba szokott járn i: a többi öt ezer nézőn oszta- 
kozik a másik 25 szinház. Esik egyre 200. Ez is 
vigasztaló a budapesti színházigazgatóknak.

* A napokban a párisi Dejazet-szinházban 
elromlott a szellemidéző gépezet, s a szellemet 
egy kardalnoknőnek kellett játszania. A közönség 
észrevette a csalást s fütyölni kezdett; erre a 
játszó színész, ki azt hitte, hogy neki fiityölnek, 
dühbe jött s hosszú, hegyes tőrét a szellem szivé
be mártotta, mivel, mint mondják, vele nem tu
datták, hogy a szellemnek az nap húsa és vére is 
lesz. A szegény szellem borzasztó sikoltással ro
gyott össze s pár perez múlva igazán szellem lett.

* Nem tudjuk Bulyovszkyné asszony meg 
volt-e elégedve a pesti imádók koszorúival, de 
hogy de Lagrange asszony meg lehet spanyolor
szági bámulóival elégedve, azt hiszszük. így Ali- 
cantéban és Valenciában két este 5400 virág-bok
rétát és 1 0 0  galambot s kanári madarat kapott. 
Egy rajongó fiatal spanyol grand pedig azt a po
harat vette meg 1 0  duroson — körülbelül 1 0 0  fo
rint — melyből az innepelt énekesnő vizet szokott 
inni. Csak szép az a lelkesedés.
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UJ KÖNYVEK. *)
A SPANYOL INQUlSlTIO s egyéb titkos társulatok tit

kai. Irta F é ié a l  M . V. Franeziából fordította H u s z á r  
Imre. 5 füzet. Brünn (Karafiat). N8r. 241—288 1. Á- 
ra 50 kr.

A MAGYAR EMBER KÖNYVTÁRA. P á k h  Albert fel
ügyelete alatt. II. kötet. Pest (Heckenast). 8r. 393 1. 
4: kÖt/Ct 1̂’̂  ^ ^

GYAKORLÓKÖNYV D r .  Schu ltz, Ferdinand kisebb latin 
nyelvtanához. A 4. jav kiadás után ford. K i s s  Lajos. 
Pest (Kilián). 8r. 284 1. Ára 1 ft 20 kr.

UTAZÁSI EMLÉKEK. Irta O rm o s  Zsigmond. VI. kötet. 
Köln, a Rajnán, Mainz, Wiesbaden, Frankfurt a 
Majna mellett, Heidelberg, Karlsruhe , Stuttgart. 
Pest (Pfeifer bizom.) 8r. 254 1. Ára 1 ft 50 kr.

A VEGYTAN ELEMEI. R e g n a u lt  G. V. eredeti munkája 
nyomán irta N e n d tv ic h  Károly. 80 fametszettel 2 
jav. s bőv. kiadás. I II. rész. A fémdékek és fé
mek. Pest (Kilián). 8r. V és 395 1. Ára teljesen 3 ft. 

IROMÁNYPELDÁK a magyar polgári törvénykezési 
eljáráshoz a szükséges törvénykezési szabályokkal 
irta K a s s a y  Adolf. Pest (Grill). K8r. 370 és VII. 1. 
Ára 1 ft 20 kr, kötve 1 ft 60.

A BÖLCSÉSZETTAN TÖRTÉNETÉNEK alapvonalai. 
Irta W a r g a  János. Pest (Pfeifer) N8r. VI és 200 1. 
•A.1T3; 1 f t

S c h u ltz  Ferdinand KISEBB LATIN NYELVTANA A 
6. jav. kiadás után fordította K i s s  Lajos. Pest (Ki
lián). 8r. VI és 276 1. Ára 1 ft 20 kr. 

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME tanodái haszná
latra V is o n ta y  Jáno.s által I. rész. Árpádok kora. 
Pest (Grill) 8r. 91 1. Ara 45 kr.

C u r tiu s  GÖRÖG NYELVTANA, Fordította K i s s  Lajos.
2. kiadás. Pest (Kilian). 8r. 260 1. Ára 1 ft. 

CSERMELYI SÁNDOR ÚJABB VERSEI. 16r. 1351.
Ára 1 ft. (Ráth bizománya, Pest,)

BALOGH ZOLTÁN KÖLTEMÉNYEI. Második kiadás. 
N16 r 320 1. Ára 2 ft. (Sommer nyomdája, Bécs.)

KÜLFÖLDIEK.

ROMOLJ. By G e o r g e  E l io t  2 vols. London (Smith E.). 
8r. Ara 31 '/a shill.

TWICE LOST : a novel. Ry M . 11. S m e d le y . London (Vir
tue.) 8r. Ára 7 '/« shill.

L’ESPRIT de tout le ,monde par P . F . M a r tin . Paris 
(Hetzel). 8r. 342 1. Ára 2 fra'>k.

MADEMOISELLE LA QUINTINIE. Par G e o rg e  S a n d .
Paris (Lévy.) 18r. XI és 347 1. Ára 3 frank.|

LES CONFIDENCES. FIOR D’ALIZA Par A lp h o n s e  d e  
L a m a r t in e . Paris (Dentu). 8r. 496 1. Ára 6 frank.

UNE FILLE DE ROI. Par M m e la  C om lesse  D a sh . Paris 
(Le Vresse). N18r. 288 1. Ára 1 frank. 

SCHWARZGELB. Roman aus Oesterreichs letzten 
zwölf Jahren. Von A lf r e d  M e is s n e r . III. Abtheilung : 
Vae victis. 2 Bände. Berlin (Janke). 8r. Össz. 464 1. 
Ara 4 ft 50 kr.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekbó’l egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

MADAME DE BRANDEBOURG. Geschichtlicher Ro 
man von B e r n d  v o n  G u seck . Wien (Markgraf). 12r. 
484 1. Ára 1 ft 80 kr.

DIE WITKOWETZE. Historischer Roman von E l f r i e d  
v o n  T a u r a . Wien (Markgraf). I2r. Össz. 880 1. Ára 
2 ft. 70 kr.

MISTRESS AND MAID. By the author of D J,ohn Halifax, 
gentleman“ London (Hurst.) 8r. 360 1. Ára 5 shill.

CHARLIE THORNHILL : or the Dunce of the family: 
a novel by C h a rles  C la r k e . 3} vols. London. 8r. Össz. 
880 1. 31 V, shill.

AUSTIN ELLIOT. Novel, by H e n r y  K in g s le y . 2 vols. Lon
don. 8r. Ossz. 580 1. Ara 21 shill.

JE  ME TUERA1 DEMAIN. Par H e n ry  d e  K o c k . Avec 
une gravure sur acier. Paris (Sartorius). 18r. 283 1.

LE PETIT-FILS D'OBERM^NN, par M . K é n é  B ié m o n t.  
Versailles (Beau). 32r. Ára 2 frank.

LA COMÉDIE DU PRINTEMPS. Par A r n o ld  F r e m y . 16r. 
408 1. Ára 2 frank-

GEDICHTE von K a r l  S im r o c k .r Neues Auswahl. Stuttgart 
(Cotta). 8r. XII és 529 1. Ára 1 tallér 24 gar.

LES CHAUFFEURS INDIENS, par A l f r e d  d e  B r e h a t .  
Paris 18r. 360 1. Ára 3 frank-

LA ROSE BLANCHE. Ines, une larme, ou petite pluie 
abat grand vent, par L o u is  E n a u l t  Paris (Hachette ) 
N16r. 295 1. Ára 2 franc.

UN DÉBUT Á L’OPERA, étude, par E r n e s t  F e y d e a u  
Paris. 18r. LXXII és 269 1. Ara 3 frank.

LES VIEILLES LUNES D’UN AVOCAT, par F r é d é r ic  
Thom as., I. quartier. Paris (Hachette). 16r. VIII és 
295 1. Ara 2 frank.

NYÍLT l e v e l e z é s .
A. L. Abony. A gyűjtés iránti felhívás nem sokára 

megjelenik : addig is egyenesen Gy . . . hoz jobb 
lesz küldeni, mert ő a társaság megbízottja e rész
ben. — A másik dolog már egy számban végét éri 
s azonnal leküldöm a diját.

Hátszeg vidékre. Ha szóval, ve? ssel lehetne segiteni! 
Hisz a napilapok több hasábra menő inségrovatja 
s z ó n a k  már ugyan elég. Azt hiszi ön, hogy az öné 
hatalmasabb lesz, mint a másoké ? A „szegény ma
gyart“ oly verssel nagyon gyengén pártfogolnék, 
mint a „S z e g é n y  m a g y a r .“

Szed erkény. Az a baj, hogy a jelen év már lio-rsnadik, s 
ezzel a mostani cyclus lejár. Lesz-e u j  három év ez 
inségteljes időben ? a jó isten tudja ; s ha nem lesz, 
úgy a társaság s em m it sem adhat ki.

1. Gy. urnák. Valóban eltévedt az a költemény még 
akkor tájt és azóta nem került elő. Ha kívánja ön, 
legyen akaratja szerint.

T A R T A L O M .
Művészeti elvekről. W . — Hogy mint szeretlek 

én .. . . T o ln a i  L. — Halál Panni. A b o n y i  L. — A szabad
ban. I f jú  P .  — Miss Impulsia naplójából: — s z . — Zene. 
B a r  ta lu s  I .  —  Végszó Gyulai Pálhoz. R e m é n y i  E . — Ve
gyes — Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

H F *  Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk.
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SZÉPIRODALMI

S Á T A L Á N O S  M I V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

HETILAP.

MÁSODIK FÉLÉV. AUGUSTUS 23. 1863. 8. SZÁM.

M Ű V É S Z E T I  E L V E K R Ő L .
(Bulwer. Caxtoniana.)

E lő f iz e t é s ;  egész évre 
Ti  írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést eltőgu'l s a lap 
szétküldését i kezeli Einieli 
Gusztáv kiadó - hivatala : 

Barátok-tere 7. sz.

M e g je le n ik  hetenkint 
vasárnap.

S z e r k e s z tő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-úf és 3 
pipa-uteza sarkán, U . sz.

(Folytatás.)

Az előbbi kor regényíró mesterei: De
foe, Fielding, Richardson és Smollett előtt, 
ez a — bogy is nevezzem ? — kettős szö- 
vény egészen ismeretlen volt. Hanem Swift 
belé kapott valamennyire, „Gulliver uta
zásai “-ban, melyet én a maga kora legna
gyobb költeményének — azaz a csupa 
képzelet és eredeti lelemény legnagyobb 
müvének tartok. Johnson is jól vetett hoz
zája „Rassellas“-ban, mely benső jelentésé
től megválva, igazán az a hibás és’az igaz
sághoz híítelen regény lenne, a milyennek 
lord Macaulay, merem mondani, nem he
lyesen nyilvánította. Azzal hibáztatja lord 
Macaulay „Rassellas“-t, hogy az abyssiniai 
herczeg nem úgy beszél, mint egy abys
siniai ember. Már nekem úgy tetszik, hogy 
egy, abyssiniai szokásoknak megfelelő szí
nezet egy philosophiai regény Írója tár
gyára nézve oly haszontalan körülmény, 
melyet elhagyni muvésziebb eljárás, mint 
alkalmazni. Rasselas mindjárt eleinte egy 
nem valódi, hanem képzelt világból indul 
ki — a Boldog Völgyből indul ő ki, hogy 
vezérlőd]ék (a tettleges életen áthaladva a 
Boldog Völgybeli nagyobb boldogság ke
resése nagy eredményéhez) a katakombák
hoz. Ez a költői belső jelentéke Rasselas 
meséjének — a megelégedett tudatlanság 
boldog országából való minden távozás 
végeredményét a sírnál találni fel. Csak ott, a 
katakombákon túl, várja a keresőt a tudat
lanságnál boldogabb egy tudomány. Ily

nagyszerű erkölcsi tanúság irányában, mely 
miveit olvasóknak van szánva, az abyssi
niai vadak modorához és szokásaikhoz va
ló alkalmazkodást csak meg is próbálni 
nem művészies, hanem épen művészet el- 
lenies lett volna. A művész itt bölcsen fity
málja a különösöket; — neki átalánosok- 
kal van dolga.

így Voltaire „Zadig“-ja sem különb 
babyloni, mint a milyen abyssiniai John
son „Rasselas“-a. Voltaire czélja, u. m. egy 
philosophiai satyra Írása, egészen el lett 
volna vétve, ha ő a kaldeusok élete pontos 
és régiségtani leírását adta volna nekünk; 
és igazán a legroszabb helyek (művészeti 
tekintetből) Zadigban azok, a melyekben 
az iró itt-ott quasi antique keleti szint vé
szén fel, mely gutta módra ellenkezik a 
lényegesen újkori gondolatokkal s ezeknek 
lényegesen franczia iróniájával.

De az az iró, a ki ily kettős czélt tűz 
maga eleibe — a ki benső symbolicus je
lentéket kapcsol öszve kivülről látszó és 
könnyen felötlő jellemekkel és események
kel — hibáz elsőben a végrehajtásban, ha 
a symbolicus értelmet oly világosan és 
részletesen tünteti elő, hogy szembetünőleg 
allegoricussá lesz — hanemha, mint a 
Bunyan „Pilgrims’s Progress“-e, tüzetes és 
bevallott allegória a m ű; és másodszor ter
ve művészi kidolgozásában, valahányszor 
oly dialógust vészén be, a mely nem vo
natkozik szorosan egyik vagy másik czél-
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jára, s megint hogyha nem tudja a kettőt 
tökélyes egységbe merítni a végén.

A regényírókat egyátalában pedig 
abban hibáztatom, hogy oly keveset adnak 
mesterségökre. Egy ügyes és tndósféle 
ember bizonyos méltóságos megvetéssel 
kezd belé. „Nem fogok —- úgymond — 
csupa regényt írni.“ De ugyan bizony mit 
fog hát írni ? Micsoda halfarkat fog a lófő- 
hez toldani ? Epen mintha a tragikus költő 
mondaná azt, hogy : „Nem fogok csupa 
tragédiát Írni.“ A legelső lényeges kellék 
a mesterséghez, melylyel foglalkodunk, az, 
hogy becsüljük azt a mesterséget. Lehet-e 
valakiből jó csizmadia, ha nagyra nem be
csüli a csizmakészités mesterségét? Van 
eszménye még a legcsekélyebb kézműnek 
is. A mely csizmadia el van rendelve, hogy 
felülhaladja versenyző társait, annak a 
szeme előtt lebeg untalan egy tökélyes 
csizma ábrándja, melyet ő mindig törek
szik és soha sem bir megvalósítni. Jól 
mondá egykor Mr. Hazlitt, hogy „az a 
city-i mesterinas, a ki a lord mayort az ő 
aranyozott hintájában nem hiszi az emberi 
lények legnagyobbikának, utoljára az a- 
kasztófára kerül.“ Akármi legyen hivatá
sunk, soha sem fogunk magasra emelkedni 
benne, ha csak a hivatot magát nem ma
gasztaljuk, ha kell, tulontúli méltóságra. 
Abban a részben vagyunk nemes parasz
tok, vagy nemes királyok, a milyen ma
gasztos képzetünk van a parasztot illető 
nemességről, vagy a királyt illető nemes
ségről.

A mely regényíró a regény t nem nézi 
tökélyes művészi műnek — a ki nem al
kalmazza reá — mint Fielding elméletileg 
és Scott gyakorlatilag cselekedtek — a leg- 
magasb rendű szépirodalmi műveket illető 
szabályokat, az olyan iránt felhagyhatunk 
minden reménynyel. Alól maradhat ő ter
mészetesen a mintaképzetén, de annál ki
sebb távolságban, minél feljebb emelte a 
szemét, s minél inkább aczélozta inait min
taképzete magassága.

Regényíró első tüzelme (object*) az,

*) T i. a minek elére’sét vagy végrehajtását maga 
eleibe tűzi az iró. Csak magam s olvasóim számára 
koczkáztatám ezt a szót, s nem a szótár segélyével for-

liogy olvasóját érdekelve vonzza; a máso
dik mindjárt utána, annak az érdeknek mi
nősége. A mesével érdeket kelteni s fen- 
tartaní lényeges dolog, különben nem ol
vassák el; de ha az érdek minősége nem 
magas rendű, nem olvassák másodszor. S 
ha korbelijei nem olvassák másodszor, 
csaknem bizonyos lehet benne az iró, hogy 
a maradék egyszer sem fogja elolvasni. Az 
érdek fokozata a sokaságért van, az érdek 
minősége a kevesekért. De a sokaság köz- 
tudatilag csapódár, a kevesek állhatatosak. 
Nagy rendszabályok sikerültét utoljára is 
a kitartó kevesebbség biztosítja, s ez erő
síti meg a nagy munkák reputatioját is.

Mondám, hogy sokan, kik színpadunk 
ép, egészséges állapotában dramatikusok- 
ká válnának, regényírókká lesznek. De 
vannak tetemes különbségek a drámai 
és a mesélő művészet között — oly nagy 
különbségek, mint a szónoklati és szép- 
irodalmi stilus közt. Színpadi hatások re
gényben nem kedvesek. Regényben sok
kal többet kell kimagyarázni, többről adni 
számot, mint drámában. Színpadon a szí
nész tolmácsolja az irót; és egy tekintet, 
egy mozdulat lapokat tesz feleslegessé. 
Regényben az iró uj és eredeti mesévé fo
kozza leleményét; drámában azt állítom, 
hogy jól teszi a szerző, ha egy már kész 
mesének veszi legalább tág vonalait. Vég- 
hetetlen nyeresége van benne, ha az általa 
dramatizálandó mesét már elbeszélve leli 
akár a történelemben, akár legendában, 
regényben, akár egy más kor- vagy tarto
mánybeli szinjátékban; és minél közönsé
gesben ismeretes hallgatósága előtt a mese, 
annál magasabb nemű lesz a keltett érdek 
minősége. így a görög tragédiában, mely
nek meséit s jellemeit a népszerű mythu- 
sokból válogatták a költők. így szedte 
Shakespeare is a meséit hol krónikákból, 
hol novellákból. így veszik Corneille, Ra
cine, Voltaire a meséiket és jellemeiket a 
régiségnek legközönségesebben ismert je
lenéseiből. És nem csak abban van a nye
resége a drámaírónak, hogy a hallgatóság 
előleges eszmetársulat által némileg el le-
dítók kényelmére. Nem mindennapi, i>e nem minden 
alkalomra való jelente'se ez az objectnek.
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gyen készítve a czélzott érdek iránti fogé
konyságra ; hanem abban is nyeresége van 
a drámaírónak, hogy teremtő ereje — fel 
lévén imigy mentve azok alól a követelé
sek alól, melyek a drámai művészet szük
ségleteire nézve nemcsak mellőzhetők, ha
nem még hibás irányt is adhatnak neki — 
szabadabb kézzel kapcsolhatja össze egy 
haladó szövet harmóniájába a kölcsönzött 
mese szétszórt kelméit, egyeztetheti össze a 
jellemek adott cselek vényeit valószínű mo
tívumokkal — és egy szóval helyezheti az 
eredetiséget abba, a miben egyedül lénye
ges a drámára nézve — t. i. a szív elem
zésébe, az indulatok és szenvedélyek raj
zolásába, annak az eszmének és czélnak, 
melyet a dráma a helyzetek hatása s a köl
tői forma által testesít és színez, művészi 
kifejtésébe.

De a prózai költemény elbeszélő mo
dorában az eredeti mese nem csupán segí
tő, vagy tán hibás, hanem épen lényeges 
része a leleménynek. És még úgy is, ha a 
történelemből veszi a szerző tárgya mag- 
vát és jelentékenyebb jellemei vázlatát, 
észre fogja venni, hogy veszt az érdek me
legében, ha meséje nem különbözik attól, 
a mit a történelemből fog szolgálatába — 
ha nem domborítja ki jobban, nem dolgoz
za ki apróbbra — és ha a kor jellemét csak 
a felvett történelmi jellemek állítnák elő, 
nem pedig az életnek ama más és átaláno- 
sabb typusai, melyeket neki kell kigondol
ni. Ezt az igazságot azonnal elismerjük, ha 
a történelmi költésnek oly remekei jutnak 
eszünkbe, a milyenek „Ivanhoe“, „Kenil
worth,“ „Quentin Durward“ és „I Pro- 
messi Sposi.“

Úgy de a tragikai drámában, úgy lát
szik, hogy egészen más eljárást kívánnak 
a történelmi tárgyak, mint az, a mely a 
regényes elbeszélésben alkalmas az érdek 
gerjesztésére s fenntartására. Van a törté
nelmi jellemekben bizonyos méltóság, mely 
alig engedi meg, hogy színpadra vive is, 
a hallgatóság előtt csekélyebb szerepet vi
seljenek, mint a milyet az életben viseltek. 
Meg jelentők legott túlnyomó érdeket ger
jeszt, és nem szeretjük másodrendű cselek
vőknek látni őket a történet folytában.

Vagy nem kell őket megjelentetni, vagy 
úgy, hogy megfeleljenek a valódi világbeli 
állásukról és befolyásukról táplált eszmé
inknek ; ennélfogva, akár azt hozza sorsuk 
magával, hogy szenvedéseik által áldoza
tokká legyenek, akár, hogy hatalmukkal 
mások sorsára gyászosan hassanak, általuk, 
halad a mese cselekvénye : őket illetik a 
peripetiák — őket buktatja meg, vagy ma
gasztalja fel a katastropha.

Mit kíván hát a dráma, ha nem teszen 
szükségessé sem eredeti mesét, sem képze
lődés által teremtett jellemeket ? Azt, hogy 
ha történelmi tárgyat választunk, úgy ren
dezzük és gyűjtsük egy pontba a történelmi 
eseményeket, hogy egyetlen-egy cselek- 
vényt alkossanak, egyetlen-egy végben 
határzódjanak és lánczszemek módjára ösz- 
szekapcsolt változások menetében haladja
nak. Át fogjuk látni, hogy a drámai eljárás 
e tekintetben ellentétet képez a tisztán his
tóriai eljárással; mert az igazi históriában 
minden jelentékeny eredmény előállására 
számtalan másodrendű okok hatnak, me
lyeket a dramatikusnak mind ki kell kü
szöbölni vagy mellőzni. Neki, egy szóval, 
az átalános körül kell járni s a különösök
től a lehetségig függetlenné tenni magát.

És e szerint, minthogy a szenvedélyek 
uradalma az övé, oly bonyolítványt kell 
keresnie, mely a szenvedélyeknek helyze
teket nyújthat, s oly jellemeket, melyek 
azokkal a helyzetekkel harmóniába legye
nek. Históriai nagy események magukban 
ritkán drámaiak — azokká lesznek pedig 
a színpadon úgy, hogy igénybe vesznek 
oly indulatokat, melyek iránt a hallgató
ság az életben rokonszenvet szokott érezni. 
A velenczei köztársaság megmenekül egy 
összeesküvéstől: — ennek a történelemben 
politikai okokra és viszonyokra vonatkozó 
érdeke van, de azok a színpadon épen ér
dektelenek és hatástalanok lennének. A 
drámairó tehát Velencze megmenekültét 
egy nő szivében egymással összeütköző 
szenvedélyek közti küzdelemtől teszi füg
gővé, a mely szenvedélyek, mint a közé
letben ismeretesek iránt, a közönségnél kész 
a rokonszenv. A mint elhatározza magát 
Belvidera az atyja vagy férje között, ah-

15*
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hoz képest vesz el vagy marad meg Ve- 
lencze. Ez drámai — nem históriai eljárás. 
Minden szenvedélyrajz természetesen typi- 
kai*); mert midőn valaki egy, az emberi
séggel közös, szenvedélyt fest, annak a 
szenvedélynek egy emberi typusát állítja 
élőnkbe, változtatva bár az egyén jelleme, 
helyzete és körülményei által; de a meny
nyiben a szenvedély van benne kifejezve, 
eléggé atyafias mindazokkal, a kikben a 
az a szenvedély tettlegesen vagy alatto
mosan létez, hogy képesítse a nézőt belé 
képzelnie magát annak a helyébe és sze
mélyébe, a ki ama szenvedély képét viseli. 
Következéskép a történelmi tényekben az 
egyének szenvedélyei, jóllehet csak őma- 
gukat vagy a velők viszonyba levő igen 
korlátolt számú személyeket illetik, sokkal 
szélesebb mezőt nyújtanak a művészi tár
gyalásra, mint a milliókat illető politikai 
események. Mert a politikai események, 
pontosan és elfogulatlan nyugodtsággal 
megírva, bizonyos idők és működő egyének 
sajátszerű ügyei — és nyomozza őket az 
ész logikája, melyet aránylag kevesen gya
korolnak s e kevesen is szobáik csendessé
gében, és nem jőnek a játékszín tolongásá
ba gyakorlása végett. De a szerelem, a 
nagyravágyás, a féltés szenvedélyei — a 
hajlam és kötelesség ellenkező indulatai 
közt egy egyén keblében dúló küzdelem, 
— mindezek nem sajátszerüek, — hanem 
egyátalánosok. És dráma-hallgató közön
ség előtt egy állam bátorságban léte hát
térbe vonul vagy elmerül egy felsőbb ér
dekben, melyet valamely indulat szemé
ly esitése égetőbben gerjeszt, mint bármi 
államérdek; égetőbben pedig csak azért, 
mivel minden állam és minden idők embe
reivel egyátalában közös. Ha a házi érdek

*) Nem tehetem, hogy ne figyeltessem az olvasót 
a „typus“-nak arra a jelentésére, melyben Bulwer veszi; 
de a melyet a szerencsétlen ^jelleg“ magyar olvasó fel
fogásából kiirtani fenyeget. Teszi t. i. a „typus“, többek 
közt, bizonyos fogalomnak a gondolható, vagy ha valódi 
tárgyról van szó, az életben fellelhető legtökélyesebb cent
erei példányát. így a fösvénység typusa egy oly fösvény 
ember — zsugori— volna, kiben a fösvénységet jellem
ző vonások legteljesebben és legkiiilöbben léteznének.

a legerősebb mind azok közt, melyeket a 
dráma kelteni képes, onnan van, hogy ab
ban az érdekben az emberi keblek legna
gyobb száma részesülhet, s a melyben a 
teremtő költő leginkább átvonulhat a kü
lönösből az átalánosba. Svajcz megszaba
dulásában érdeket kelthet bennünk a tör
ténelem az iránt a kérdés iránt, vajon léte
zett-e valaha Teli Vilmos? — feszült figye
lemmel tudjuk kisérni az erősségek hosszú 
sorát, melyek a fia fejéről lelőtt alma tör
ténetét igen is kétségessé teszik. De a drá
mában Teli Vilmos a svajezi szabadság 
személyesitője, és az alma meséje, mint az 
atya és fiú közti viszony házi érdekét keltő 
körülmény, épen az a része a történetnek, 
melyet a legvallásosabban megtart a drá
mairó, — s azzal a hatásra nézve egy ki- 
számíthatlan előnyt biztosít — azt t. i., 
hogy nem az ő találmánya és igy valószí
nűsége nem jöhet vita alá. Mert akár igaz, 
akár mese legyen a történelmi kritika sze
me előtt, a nagy közönség, a nép, igazság
nak ismerte és fogadta el, úgy hogy a hall
gatóságteljesen elkészülve vehet, — magét 
belé gondolva, — részt az atya indulataiban 
és a fiú veszélyében.

Tehát nem a mese feltalálásában, se 
nem képzeleti jellemek teremtésében mu
tatja ki eredetiségét, mint művész, a drá
mairó, hanem a bár másutt lelt mesének 
drámai czélra való feldolgozásában; és is
mét nem a históriai részletekhez, hanem a 
lélektani és metaphysikai igazsághoz ra
gaszkodó hűségben, miszerint a történelem
ből szedett jellemek indokait és magukvi- 
seletét úgy megegyeztesse a helyzeteikkel, 
hogy természetök és sorsuk sajátságai mel
lett, az érdek szükséges fokát felébreszsze 
irántok azok által az indulatok által, a me
lyekre nézve az emberiség átalában fo
gékony.

De a mi a regényírót illeti, neki már 
világosan és szabályszerüleg a mesteiségé- 
hez tartozik mesét találni fel s képzelt jel
lemeket rajzolni; és egy tisztán eredeti me
se oly érdeme neki, a milyen nem a tragi
kus vagy komikus költőnek.

Fordította W.
(Vége köv.)
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A B O S Z O R K Á N Y J E L E N E T E K  M A C B E T H B Ő L .
(Kísérlet.)

I. FELVONÁS. L JELENET. Nyílt tér. 

Dörgés, villámlás. Három boszorkány jö.

1. Boszork. Mikor jőjünk össze hárman:
Dörgés-, villám-, záporárban ?

2. Boszork. Mikor a vész elviharz ;
S vesztve s nyerve lesz a harcz!

3. Boszork. Meglesz, naplementig az !
1. Boszork. S hol a hely — ?
2 . Boszork. A vén füzek.
3. Boszork. Ott találjuk Macbethet.*)
/. Boszork. Szürke macska! ott leszek.
Mind. Béka szólít! útazunk !

Rút a szép — és szép a rút — 
Köd s homályon át az út!

(Eltűnnek.)

I. FELV. 3 JEL. Füzes berek.

Dörgés. A három boszorkány jö.

1. Bősz. Vén húgom, hol utazol?
2. Bősz. Disznót öltem.
3. Bősz. Hát te hol ?
1. Bősz. Egy hajósné, kötényében,

Láttam, gesztenyét rejteget.
Rágta, rágta, s csemcsegett.
Mondtam : adj belőle nékem.
De a vaskos: „hess, boszorkány!“ 
Ordított hogy fért a torkán.
— Ura, Aleppo felé ment 
Csolnakán; de hevenyében 
Majd utána evezek.
Ott leszek ! ott leszek !

2 . Bősz. Kell egy szél ? he ?
1. Bősz. Ide véle !
3. Bősz. Mást meg én —
1. Bősz. Jó! A többi már enyém!

S mind, — hol fújnak — mind a partok! 
Ismerem mind s arra tartok,
Minden zug, sziget, enyém;
El nem bú végetlenén !
Megszárítom, mint a szénát!
S hétszer-hét nap éjjelén át 
Le nem zárja szeme héját! 
Kilenczszer-kilencz napig 
Sorvad, fül, nem nyughatik.
S bár hajóstul el nem veszhet:
Majd megtánczol! — Nézd csak eztet...

2. Bősz. Mutasd, mutasd!
1. Bősz. Hajó tört halász hüvelyke

Sirját ki a mélyben lelte.
Ezzel verem meg az útast!

(Dobszó.)
3. Bősz. H a! dobok ! dobok !

Macbeth jö — az út dobog !
Hárman (összefogózva énekelnek:)

Mi sorstestvérek, szüntelen,
A földön át, a tengeren,

Forgunk körül, körül, körül.
Hármat felém, — hármat feléd, —
Még hármat! így kilencz ! elég !

Hó ! kész a bűvkör ! hó ! megállj !
Macbeth, Banquo jőnek.

Mach. Nem láttam még ily ocsmány s szép napot. 
Banq. Mily messzi van még Fores? — Kik ezek? 

Minő aszottak s bősz külsöjüek,
Nem olyanok mint föld lakói, s mégis 
A földön állnak. — Elök vagytok-e? 
Kérdhet-e ember ? — Mintha értenék :
Mert csonka ujját mindenik, aszott 
Ajkára nyomja. — Nőknek látszatok,
De szőrös állótok nem engedi 
Hogy annak tartsalak.

Mach. Beszéljetek,
Ha szólni tudtok. Kik vagytok ?

1. B. Üdv, Macbeth! üdv, Glamisnak thánja
néked!

2. B. Üdv, Macbeth! üdv, Cawdornak thánja,
néked!

3. B. Üdv, Macbeth ! üdv, leendő nagy királynak! 
Banq. Miért riadsz meg? Félsz attól mi oly

Dicsőén hangzik ? — És ti, szóljatok 
Az igazság nevében! — lényetek 
Káprázat vagy való ? — Hős társamat 
Jelen kegy-, és királyi nagy jövő 
Reményeivel köszöntitek, mi őt 
lm elragadja! S nem szóltok nekem ?
Ha az idők vetésibe beláttok :
S hogy mely mag erjed s nő, melyik vesz el, 
— Csak szóljatok : ki sem kérem, se’ félem 
Se’ kedvezéstek’, sem haragtokat!

1. B. Üdv!
2. B. Üdv!
3. B. Üdv!
1. B. Kisebb leszesz mint Macbeth és nagyobb!
2. B. Nem oly szerencsés s mégis boldogabb!
3. B. Királyokat nemzesz, magad nem az!

Üdv hát ti nektek, Macbeth, Banquo, üdv ! 
1. B. Üdv, Banquo, Macbeth, üdv !
Mach. Hó! félig-szólók, többet mondjatok!

Meghalt Sinel — s igy Glamis tbánja lettem. 
De Cawdoré hogy’ ? Cawdor thánja él,
S jóllétben örvend. — Hogy király legyek;*) Angolosan olvasva: Mekbeszet.
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Csak úgy kívül van minden hitelen, mint ! 
Hogy Cawdor thánja. Szóljatok : kitől 
Vevétek e csodás hirt ? Vagy miért 
Alljátok utunk’ e cserjés fenyéren 
Ily jós igékkel? szólj hát! kényszerítők!

(A boszorkányok eltűnnek.)
Banq. Földnek, mint víznek, vannak buboréki; 

Azok közül valók ezek. Hová 
Levének el?

Mach. A légbe! A mi imént
Testtel bírónak látszék : mint lehellet 
Olvadt a szélbe ! Álltak volna bár meg ! 

Banq. S itt voltak-e, kikről szólunk, valóban? 
Vagy tán bódító gyökeret evénk,
Mely elmét fogva tart — ?

Macb. Magod király lesz!
Banq. Te magad király lészsz !
Mach. Es Cawdor thánja. Nem hangzott-e igy ? 
Banq. De, hangban s szóban épen igy. — Ki jő ? 

(Rosse e's Angus jó'nek.) stb.

III. FELV. 5. JEL. A fenyér.

Dörgés. A három boszorkány jő. Szembe Hecate.
1. B. Hejh ! Hecate ! talán bizony haragszol ?
Hec. Hát nincs okom, szipirtyók, megveszett 

Merényiekért? — Ki bízta, Macbethet, 
Rátok, varázslattal kisérteni:
Ti csel s halál bősz szellemi!
S engem, gonosz fő mesterét,
Ki annyi mérget keverék :
Még egy szóval sem kértetek,
Hogy sikerüljön müvetek.
S mi legroszabb, sőt szörnyű vétek:
A jót hálátlannal tevétek,
Ki maga hasznát nézi csak, kevélyen,
S nem, hogy czélotokban segéljen.
De van mód, a mi helyre hoz 
Még mindent. Acheron partihoz 
Jöjetek reggel: ott leszek,
Ott várjuk mind be Machbetet;
Ott bájital, jós-ige, büv —
Legyen kész a pokoli müv.
Most sietek, — vár rám a lég,
Nagy munka vár s dús martalék,
Sokat kell tennem perez alatt:
Egy csöpnyi mérges gőz akadt 
A fölhegyzett hold-szarvakon,
Félkézzel azt ha lekapom,
Az lombikon leszűrve oly 
Bódító csábitalt csapol:
A melytől eszevész, elámul,
Magosba tör s lehull silányul,
Sorsot idéz, megvet halált,
S észt, kételyt vakreményre vált!
Pedig — elbizottság vala 
Mindig, ember vészangyala!

(Benn ének : jöszte hát! jösite hát !)

Hec. H a! hívnak ! A szolga már
A szürke ködben guggolva vár! (El.) 

Hár-) Menjünk mi is ! hamar, sietve! 
man.) Mert visszatér, egy perczenetbe’!

(Mind el.)

IV. FELV. 1. JEL. Setét barlang. Közepén üst. 

Dörgés. A három boszorkány jő.

1. B. Tarka macska hármat nyávogott.
2. B. Sündisznó is egyet vinyogott.
3. B. Sárkány is sivít! H a! az óra it t!

(Ének.)
1. B. Körül,körül, az üst körül!

Mig minden méreg egybe-sül.
Ide veled, fagyos békám,
Kő alatt mely, éj árnyékán,
Három hétig gyüjtél mérget:
Először doblak be téged.

Mind. Keverjétek ! Rajta, rajta!
Üst buzogjon! forrjon habja!

2 . B. Kurta kígyó nyelve, farka,
Süljön, főjjön e habarezba!
Tüzes gyíkszem, békaháj,
Varjuvelö, kutyaszáj,
Kutyatejfü sürü mérge,
Kuvikpelyh, vipera kérge,
Hadd buzogjon, főzve, sütve, 
Pokoltüznél, öblös üstbe!

Mind. Keverjétek, rajta, rajta!
Üst buzogjon, forrjon habja!

3. B. Farkas-zápfog, sárkány fésű,
Halcsont, óriás növésű 
Czettorokból, aszott múmja,
Büdös banka feje-búbja,
Nyirkos árnyban nőtt bürökszár, 
Istenkáromló törökszáj,
Zsidóvese, bak epéje,
Tiszafa szúrós tüskéje 
Szedve holdujultakor,
Farkasszőlő, vadhunyor,
Árokparton szült porontyka 
Kifacsart kisújja csontja,
Ide mind e bősz lotykottyba!
Még csak tigrisbélt belé,
S mindjárt kész a drága lé.

Mind. Keverjétek ! Rajta, rajta !
Üst buzogjon! Forrjon habja!

2. B. Kész a büv! Hogy forr az üstbe! 
Páviánvért, hogy lehűtse!

Hecate több boszorkánynyal jő.

Hec. Látom, jól van. Szóljatok, ha kész-e ? 
Mindnek lesz a jutalomba’ része. 

Tánczra fel most, a hogy illik, 
Körbe, körbe, mint a viliik, 
Büv-csengetyüt, — csilling, csilling
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Ének. Szürke, barna szellemek !
Ide mind, kik kellenek!
Keverjétek! Rajta, rajta !
Hadd habozzék vérbe, tajtba!

2. B. Viszket már a balhüvelykem,
Büv fia kell hegy közelgjen,
Emerről jön, — csak hadd jőjön!

Macbeth jő.
Mach. No, rút, titokteljes, éjféli szörnyek,

Hát mit müveitek ?
Mind. Névnélküli müvet!
Mach. E müvetekre kényszeritelek,

Feleljetek, bár mint jutnátok is 
Hozzá, — oldjátok bár föl a szelet,
S űzzétek azzal tornyok kakasát, 
Veszítsetek bár össze tengeren 
Minden habot, tajtékturásig, — és 
Támaszszatok vészt, hogy a gabnaszár 
Földön feküdjék és fatörzs kidőljön;
Vár tornya essék bár az őr fejére,
S kastély, lobor, csúcsát talpához ejtse.
Bár csapjon össze kettős csillagok 
Lámpája fénye s mindent pusztulás 
Emészszen e l: — ti csak feleljetek 
Kérdéseimre!

1. B  Szólj 1
2 . B. Kérdj!
3. B. Felelünk.
1. B. Szólj ! vágyol-e magunktól hallani?

Vagy mestereinktől?
Mach. Szólítsátok őket!
1. B. Emse vérét még reá, mely

Kilencz malaczát falá fel!
Lélek-órán, bősz éjféltájt 
Bitóról csörgött zsiványhájt 
Még belé!

Mind. Mind elé,
Nagy, kicsiny, távol, közel,
Szolgalelkek ! Ide! fel!

(Dörgés. 1. l iá to m á n y  : fegyveres fő.)

Macbeth. Szólj, ismeretlen hatalom —
2 . Bősz. " Ne szólj!

0  tudja mit gondolsz, te csak figyelj !
1. Lát. Macbeth, Macbeth, Macbeth! Őrizkedj

Macdufftól! Őrizkedj Fife thánjától! 
Ereszsz — elég!

(Visszaereszkedik.)
Macbeth. Légy bármi: köszönöm a jó tanácsot!

Félelmem’eltaláltad. Még csak egy szót ! 
í. Bősz. Nem hagy magának parancsolni. Más 

Következik, hatalmasb mint amaz.

(Dörgés. 2. L iátom ány : Véres gyermek.)
2 . Lát. Macbeth! Macbeth ! Macbeth !
Macbeth. Három fülem

Ha volna : rád hallgatna mind.
2. Lát. Kegyetlen légy s merész s határozott;

Ne félj ! világra kit anya hozott,
Neked nem árthat.

(Visszaereszkedik.)
Macbeth. Macduff, élj tehát.

Nincs, félnem tőled, ok. De mégse; kettős 
Biztosíték jobb : zálogot veszek 
A sorsiul. Halj meg ! hadd mondhassam a 
Halovány félelemnek, hogy hazud!
S alhassam, mikor menny dörög. —Mi ez ?

(Dörgés. Harmadik Látomány : koronás gyermek, 
kezében élőfa.)

Mi mint királyi sarj emelkedik 
S gyermek fején királyi koszorút hord, 
Ki az?

Mind. Figyelmezz, tőle várj s ne szólj.
3. Lát. Oroszlányszivü légy s kevély ! Ne bánd : 

Ki zúg — ? ki átkoz — ? kardot rád ki 
ránt ?

Macbeth legyőzve nem lesz, mig csak a 
Birnámi erdő nem mozdul maga 
S nem hág a dunsináni hegyre fel. . .

(Visszaereszkedik.) 
Macbeth. Az sohasem lesz ! Helyén vesztegel 

Örökre! — Hisz ! fölszedni gyökerét 
Ki készthet erdőt ? járni ? — ez derék ! 
Veszély tehát csak úgy kél ellenem:
Ha a birnámi erdő kelne! Nem,
Nem árthat semmi igy. Királyi Macbeth 
Bántatlan élhet, s csak, ha majd öreg lesz, 
Adót idő- s természetnek fizet! —
De egyet tudni még szivem rezeg: 
Mondjátok, oh, ha tudtok róla, Banquo 
Utódi bírni fogják-é a trónt ?

Mind. Ne óhajts tudni többet.
Macbeth. Akarok.

S ha nem : legyetek átkoztak ! — Mi ez ? 
Mért sülyed üstötök le — ? sez mi zaj? 

(Az üst elsülyed. Harsonák.)
1. Bősz. Jelenjetek meg !
2. Bősz. F ö l!
3. Bősz. Jelenjetek meg !
(Nyolcz király sorban megjelen ; végül Banquo, kezében 

tükört tartva.)
Macbeth, (rendre a megjelenőkhöz.)

Te Banquohoz hasonlítasz nagyon. Menj, 
Koronád szemem’ kiégeti! Te meg, 
Aranykörített homlokoddal, az 
Elsőre ütsz ! — A harmadik is olyan ! 
Ilyet mutatsz, boszorka-had, nekem?
A negyedik! — Vakuljatok szemek !
Mi ez ? Világ végéig tart a sor?
Meg uj ? __ H at! H ét! Nem kell tovább ! 

De még
Egy nyolezadik jő . .. tükröt tart s egész 
Sort mutat abba’! Látom, némelyiknek 
Két alma, hármas páleza*) van kezében.

*) Czélzás Scotia, Irland s Anglia egyesülésére.
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Oh szörnyű látás!.. Látom, már igaz!
A vértül ázott Banquo hogy vigyorg rám, 
S mutat azokra! Ah ! tehát való !

U Bősz. Mind, mind való! Mondtuk : ne kérdd. 
De mért állsz ily leverve, mért ? 

Testvérim, fogjuk öt körül,
Vidítsuk, mig megint örül;
Vidítsuk együtt és külön :
A léget én elbűvölöm,

Te tánczra kelj ! te dalra szállj ! 
Legyen vidám a nagy király !

(Zene. A boszorkányok tánczolnak s eltűnnek.)
Macbeth. Hová levének ? Eltűntek! Legyen 

Ez átkozott nap följegyezve a 
Naptárba mindörökre. Hejh, ki jár 
Ott künn ? Belebb !

(Lenox jő.) stb. stb.
SZÁSZ KÁROLY.

H A L Á L  P A N N I .

(Vége.)

Az atyamester, — midőn bemondónk 
által kilétünket megértette, felállott s foga
dott bennünket ilyenforma köszöntővel:

— Édes jó barátim ! titeket az isten 
Ide vezérellett nagy jó egészségben;
Minthogy tehát immár jelen van az óra,
Legyen meg részetek szép mulatságunkba’.

Mulassunk tehát itt szivünk örömével,
Bánat ne férhessen mihozzánk ez éjjel,
Szép mulatságunk hát olyan véggel menjen, 
Érdemes vendégink kedve hogy beteljen.

Ne legyen panaszuk közöttünk senkire 
Mulatozásunknak maradjon szép hire.-—Vivát!

Ezután megtöltötte a poharat s felém nyuj- 
tá. Már épen ajkaimhoz akartam emelni, 
midőn Peti némi kis ijedéssel sugdosá fü
lembe : — Az istenért! mit akar, köszöntse 
rá elébb az atyamesterre. Zavaromban er
re én aztán mondtam egy olyan toasztot, 
hogy egészen illő volt egy csak félig-med- 
dig magyar nemzetiségű bádogos mester
hez. Az atyamesternek nagyon megtetsz
hetett, mert a pohár bor után nem elégelte 
meg a parolát, hanem még vállam is meg
veregette, mondván, hogy ember lesz belő
lem. Peti már jobban tudta a dolgot; mi
kor neki töltötték, az akasztófa kölyke még 
el kezdett versizálni, egyszerre rá lehetett 
benne ösmerni a mézeskalácsosra, mert a 
czifra sziveknek legismertebb felirataiból 
foldozgatta költészetét. Kimentett vagy 
nyolcz, szivet s eszközölt olyan vidorságot,

mely rögtön kedvenczczé tett bennünket 
az egész közönség előtt. — Az idő alatt, 
mig Peti szónokolt, szemeimet róla körül- 
hordozám a közönség érdemes öregein, s 
észrevenni hittem, hogy közölök egynek 
szemei folytonosan a pénzes tányérra san- 
dalitanak; gondoltam, hogy jól gyanítok, 
a másik perczben két újjarn a mellény zse
bében volt s találomra kivontam egy pénz
darabot, a tányérba helyezém, s csak ak
kor eszméltem, midőn láttam mily bámula
tot idéztem elő; a pénzdarab egy ezüst fo
rintos volt. — Peti akkor fogadta el az 
épen elmaradhatatlan parolát. — Látva 
tettemet, egy parányi, csupán előttem ész
revehető fejcsóválással mutatta megütközé
sét, azután ismét sugdosá: Égy forintot! 
mit gondol! . . s azután be is kellett volna 
várni az idejét, ihol van ni, most már én 
sem maradhatok el. — Ő, a mint láttam, 
sokkal okosabban cselekedett, jobban tudta 
a módját. Az igaz, most már az adakozás
tól ő se maradhatott el, ő se várhatta az 
idejét; hanem a mint zsebéből egy marok
nyi rézpénzt elővont s a mint belőlök egy
néhányat a tányérba te tt, még többet ha
gyott a melyet visszahelyezett zsebébe. 
A jó emberek előtt két különböző színben 
tűntünk fel; engemet bizonynyal egy há
nyaveti s a holnappal mit sem törődő frá
ternak, — Petit pedig egy takarékos gaz
dálkodó ifjú embernek tekintették, kihez 
még némi számításokat is érdemes kötni. 
Ezt mindjárt kivettem mikor bennünket
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tánczra kínáltak; nekem menyecskét, Pe
tinek pedig leányt hoztak, tánczos társul: 
s a táncz-ingerlő legény velünk folytono
san ezt a rendszabályt követte, mintha csak 
meg lett volna neki hagyva.

Tánczoltunk, kurizáltunk széles jó 
kedvvel, néha-néha koczintottunk egy-egy 
vidor legénynyel. — A menyecskéknek 
valódi — bádogoshoz illő bókokat mon
dottam, azok nyájas őszinte mosolyukkal 
viszonozták. Volt olyan is, a ki sajnálatát 
fejezte ki hogy nem lakom városukban, 
egyszóval éjfélig még megesett az is, hogy 
sziveket hódítottam. Peti egész elemében 
volt, tánczolt, kurizált de nem csapodárko- 
dott úgy egyik virágról a másikra mint én, 
ő csakhamar túl tette magát a helyzeten s 
avval mutatta, hogy oly otthonos, mint 
akármelyik bennszülött csizmadia legény, 
hogy kiválasztott egy kedvére való leányt,
— a leány csinos és szép volt — s rakta 
folyvást ugyanavval az egygyel. Ez a mo
dor felelt meg legjobban az itteni divatnak.
— Hozhatta ezután neki a táncz-ingerlő 
legény a leányokat, ő humorosan azt felelte 
neki: — köszönöm, megérem én evvel is.
— Ez azután szörnyen tetszett annak a le
génynek^ azt mondta rá: „El se kell eresz
teni reggelig;“ tetszett a körülötte levők
nek is, de legjobban a leánynak, a kivel 
tánczolt, — ez elértette azoknak a szavak
nak mély értelmét, melyet Peti szemeinek 
villogásai még hozzá bővebben is értelmez
tek. —- A leány el-elpirult, le-lesütötte sze
mét, — azt se tudta mint viselje magát; 
hanem legnagyobb munkában még is a 
szive volt, mert az úgy dobogott, mint én 
se különben, ha csakugyan bádogos lettem 
volna. — Hogy ne? mikor Peti legalább 
már öt mézeskalács szív érzékeny feliratát 
szavalta el neki, s azok között azt is, hogy:
„Egedről az bú fellegje szerte szélyel oszoljon, 
Szivedben az emlékezés szép rózsákat fakaszszon.“

Azután elbeszélte neki, hogy egyszer 
Szent-Bódogon teátrálisták is voltak, a Szö
kött katonát produkálták, s abban benne 
van, hogy a szökött katona azt mondja, 
hogy: még az angyalokat is Julcsának 
hívják. — A kópé hallotta a mint a leányt

társai e néven nevezték. A leány se holt 
se eleven nem volt, egészen el volt kábul
va azoktól a sok szép beszédektől, milye
neket azelőtt még soha nem hallott. Én 
mindezeket figyelemmel kísérhettem, mert 
a hosszas csárdások közben, a fal körüli 
lóczára, valamely szép tánczosnőm mellé 
le-letelepedtem, és Peti vagy ott üldögélt 
mellettem vagy, ha kedve jött tánczolni, 
ott tánczolgatott előttem. — Éjfél felé Peti 
részéről még elébbre haladt az ömlengés, 
nemcsak hogy örökké együtt voltak a le
ánynyal, mintha csak régi ösmerősök let
tek volna, hanem még gyakran perczekig 
is egymáséban felejtették kezeiket. — Vak 
volt a ki nem látta, hogy itt szivbeli vihar 
van keletkezőben; — mosolyognom kelle, 
hogy olyanok közt keletkezik az, a kik 
meglehet egymást többé nem is látják. —- 
Ez nagyon mulatságos volt. — Peti érzel- 
gő, a leány ábrándos lett . . Peti, honnan- 
honnan nem, előkeritett egy csinált virág
bokréta töredéket és oda prezentelte a le
ánynak, és mézeskalácsosságához híven, 
lelkesülten szavalta mellé megint egy szív 
olvadó feliratát:

„Eszedbe juttassa ez a kis nefelejcs,
Hogy engem szivedből soha el ne felejts.“

Minden inkább volt azon virágok kö
zött mint nefelejcs. De a lányka úgy vette 
mint egy igét. Nagy szép szemeit a mint 
eddig lesütve tartá, szivének e nagy pilla
natában olvadólag emelte fel hozzá.

Peti, a mint csak telt tőle, kivette ré
szét a csizmadia lakozásból; — gondoltam 
miért ne tenném én is, szerepemnek híven 
elhatároztam, hogy én meg traktálni fogok, 
— a menyecskéknek kávét és czukkerbak- 
kerájt, a tánczingerlő legényekhez pedig 
egy pár ital jó bort fogok fizetni a benyí
lóban.

Felkeltem és indultam a benyíló felé 
a hol még nem voltam, a hol a vendég kö
zönségnek azon öregebb része mulatozott, 
mely este óta, ide letelepedve, a jó bor és 
barátságos beszélgetés mellől tapodtat sem 
mozdult.

A mint a benyíló ajtaján belépnék, 
hát egyszerre csak leszegezve állottam
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meg. Lóth felesége se’ lett olyan só bál
vány mint én. Belépésemnél egy alakkal 
álltam szemben, a ki látásomra fejéről le
kapta kalapját és mosolygó arczezal üd
vözölt. Azon becsületes csizmadia mester 
ösmerősöm állott előttem, a kitol szoktam 
rendesen a vásáron béres csizmákat vásá
rolni, — Bende uram. — Mintha csak a 
leghidegebb vízzel öntöttek volna le. — A 
jámbor férfiú, boszuságom tetézésére, még 
örült, s ez elfojthatlan őszinte érzelmét 
még élő szóval is tolmácsolá : — „Isten 
hozta tekintetes uramat!“—- Élnem tagad
hattam magamat. Titoktartási társammá 
tenni pedig annyi lett volna, mint ily be
csületes ember előtt a leggyanusabb szín
ben tűnni föl. — Meg kellett magam adnom 
a gondolatnak, hogy el vagyok árulva, s 
meg kellett nyugodnom azon, hogy vége 
van vetve mulatságunknak. — Most lega
lább azon kell lennem, hogy megelőzzem 
a dolognak teljes nyilvánossá tételét, — 
értesítsem Petit, s a mily véletlen meglé
péssel jöttünk, oly véletlen észre vétlenség
gel tűnjünk el. — Hadd maradjon emlé
künk, a netalán meghódított szivekben, 
csupán csak egy álom gyanánt.

Bende uram, e saját magammal tartott 
tanakodásom alatt, folyvást beszélt hoz
zám, én nem hallottam felét se, de hely
ben hagytam minden szavát, s az az ilyen 
embereknek végtelen megelégedésére szol
gál-

A trakta többé eszemben sem volt. — 
Ereztem, hogy nem kilétem, hanem annak 
eltagadása s alakoskodásunk hozna za
varba; a jó emberek előtt nem akartam 
fiascóval végezni nagyszerű fellépésünket, 
kudarczczal, mely nekünk zavart okozna, 
azon jó embereknek pedig megbántatások 
tudatát. — Gyorsan kelle cselekednem. A 
táncz szokásos ürügye alatt ott hagytam 
Bende uramat. — A baj rendesen párjával 
jár. A helyzetnek rám nézve kényesbbé 
tételéül Peti épen tánczolt gerliczéjével. 
Most, vagy akartam vagy nem, nekem is 
tánczolnom kelle, hogy minden gyanú nél
kül közelébe fúrakodhassam. Menyecske- 
tánczosnőm szemrehányásokat és hamis 
czélzásokat tett elkomolyodásom miatt.

Nem sokat törődtem vele, igyekeztem őt 
oda illegetni Petiék mellé. — Most jött még 
helyzetem legbosszantóbb pillanata. Bende 
uram is épen akkorra ért oda. — Még hoz
zá, nem csak hogy oda ért, hanem vizsgá
lódott is. — Azonban, hála az é<mek, sze- 
meit nem rajtam, hanem Petiéken gyönyör- 
ködteté. — S én tisztán hallhattam, a mint 
a leány, a boldog szivek azon megosztó 
örömével, mely a mások iránti részvétében 
saját repesését árulja el, — szólott Bende 
uramhoz : — „Hát édes atyuskám, hogy 
mulat?“ — No még ez kellett. Csupán ez, 
hogy az a leány épen Bende uram leánya 
legyen. Erre szemem szám elállt, kijöttem 
a taktusból, a menyecske meg pirongatott, 
hogy nem vigyázok s ráhágdosok a lábá
ra. Szinte örültem, hogy a forgó elvitt ben
nünket Bende uram láthatáráról. Sikerült 
végre Petinek szemeimmel inthetni. Letet
tem tánczosnőmet, s mig Petit magamhoz 
vártam, az alatt önvádolólag kérdezgettem 
magamtól: vajon egy kissé nem vittük-e 
messzebb a dolgot, mint a hogy kellett 
volna, vajon nem lehet-e komolyabb oldala 
is e tréfának ? Ez utóbbi különösen Petire 
vonatkozott, ki, nem liagy-e maga után na
gyobb benyomást, mint egy egyszerű 
álom? — Nem vagyok annyira világfi, 
hogy azt ne tartanám, hogy ily tréfa, ko
molyan adva, féligmeddig bűn. — Ideje 
félbeszakítani mindent, mielőtt a netováb
bot elérné, félbeszakítani egy csapással, s 
ez a távozás. Peti a másik perczben mel
lettem termett. — „El vagyunk árulva, — 
ösmerősöm került, megösmert“ — sutto- 
gám neki egy összeesküvőt megillető bor- 
zadálylyal. — „Távozzunk?“ kérdé ő. — 
„Igen, és gyorsan.“ „Csak elbúcsúzom!“ 
szóla ő. — En karon csíptem s halk han
gon ráförmedtem: „Semmi búcsúzás! csak 
gyorsan, gyorsan, előzzük meg a lehető 
botrányt.“ —; A zene javában szólt. Még 
abban a perczben kívül voltunk az ajtón, 
két-három perez alatt távol, öt perez alatt 
a fogadóban, meleg szobában, mintha nem 
is mi lettünk volna. — Peti folyvást jó izűe- 
ket nevetett azon, hogy ő mily jól mula
tott. — Én sokalltam. — Erre ő még el
mondott többet is, a mit még nem is tud-
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tani, hogy a leánynak a leg vakmerőbb s 
legdühösebb nyilatkozata szív feliratát is 
elmondta, melyet csak házasulandók szok
tak egymásnak ajánlani, s mely igy hang
zik :

„Rakjuk öszve a mink van,
Megélünk úgy boldogan.“

„Ah! ez gonosz tréfa! szóltam én ro- 
szaló pirongatással, a nevetgélőhöz, — ev
vel te egészen elbolondíthattad azt a sze
gény leányt. Hogy viszed el a lelkeden 
azt, hogy az most folyvást a felejthetetlen 
mézeskalácsos után fog ábrándozni, kit 
minden vásárban fog lesni a hegyes sáto
rok alatt, s kit ott Soha sem fog felfedezni ? 
Mondd, hogy viszed ezt el lelkeden!“ Peti 
folyvást csak nevetett, és pedig szívvel, lé
lekkel nevetett. Mikor kinevette magát, 
egész komolyan felelt: „Elveszem, ha mó
dom lesz benne.“ — „Hogy, hogy?“ kér- 
dém megütközéssel, nem tudva, ha a mon
dottat tréfának vagy komolyságnak ve
gyem-e? — Peti sóhajtott egyet, — s az
után olyan szavakkal s oly hangon, mely 
visszaemlékezésünkben az egész éj esemé
nyeit mint egy elfutó panoráma szövések
ként megvilágitá, fejcsóválgatva szólott : 
„Lám, még az estve ki hitte volna? . . .“ 
E mondat nagy tért adott a gondolkozás
nak. Peti nagyot is sóhajtott reá.

Azóta egy egész év múlt el, és hogy 
nem tréfált, mutatja jelenlegi megbízatá
som, melyre csak rászántam magamat, mi
után láttam, hogy sóhajtásai miatt akár 
szelelő rostának is alkalmazhatnám.

— No most már rajtad a beszéd sora! 
szólt Bérezi beszédét végezve, — ismertesd 
meg az én Peti fiam paradicsomának tit
kait.

A jegyző', ki az elbeszélés legutóbbi 
része alatt mind komolyabb lett, tűnődve 
bólintgatott fejével, s egészen egy olyan 
emberhez hasonlított, akinek valami kelle
metlen tartozást juttatnak eszébe, sarczá
rói egészen lerí, hogy jobb szeretne másról 
beszélni.

— Tehát beszélj ... sürgeté őt Bérezi 
— szólj ... mindent a mit tudsz, csak kér
lek, röviden, ne légy oly hosszú, mint a 
milyen én voltam.

A jegyző rászánta magát s csakugyan 
el is kezdé vontatva.

— Jó . .tehát röviden. — Bende uram 
egyike a valódi embereknek, — közszere
tetben és köztiszteletben álló egyéniség 
volt. Egy igen becsületes de, fájdalom, sze
rencsétlen ember. Nemcsak jómódú, hanem 
gazdag embernek is lehetett őt nevezni ad
dig, mig ki nem rabolták. . .

— Kirabolták ? szólt Bérezi némi saj
nálattal, de azután, hogy igazolja magát, 
hirtelen utána tévé : ez rá nézve nagy csa
pás lehet, de a mi elhatározásunkra nincs 
befolyással. Mi leányt, nem pénzt kere
sünk. — Menjünk tovább.

— Ha még csak az lett volna, hogy 
kirabolták! folytatá a jegyző mély, szána
kozó cstiggedéssel. — Még ennél érte egy 
irtóztatóbb csapás: a rablók, kiknek meg
gondolatlanul rohant üldözésére, társát éle
tétől, őt pedig mintkét szeme világától 
foszták meg.

— Borzasztó! — kiáltott fel Bérezi. — 
A gazemberek, hogy fel ne ismerje őket 
valaha, bizonynyal azért. — Tehát egész 
harcznak kellett lenni közöttük.

— Igen!.. Bende uram állítása sze
rint egyikét a rablóknak ők leszúrták, de 
a többi öt őket győzte le. — Bende uram 
leírása után be is fogtak többeket, de mivel 
teljesen nem bizonyult semmi, próbák hiá
nyában elbocsátották őket. . . Bende uram 
ezen nagyon elkeseredett . . . s még azt is 
mondta, hogy nincs igazság a földön!..

— Borzasztó eset! — tagolá Bérezi a 
hatás által fojtott hangon, — de szándé
kunkon ez még sem változtat.

— Most Bende uram egy szegény vak 
koldus, kit a lakosok szánalma táplál, — 
folytatá a jegyző szomorúan.

— S családja? kérdé érdekeltséggel 
Bérezi.

A jegyző pereznyi hallgatás után felelt.
— Csak az az egy leánya van.
— Balsorsa mellett ez szerencséje.
— Vagy inkább talán szerencsétlen

sége, — felelt a jegyző keserűen, — ezután 
Berczinek vállára helyezvén kezét, vissza
tetszéssel színezett hangon tette utána
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elébbi szavainak : hagyjatok fel azzal a 
leánynyal.

— Hogyan?
— Mindent megmondtam, — felelt 

határozottan a jegyző.
— Semmit, és nagyon sokat. — Ért

hetőn beszélj, világosan. Nincs mit titkok 
nőd, midőn látod, hogy a dolog engem 
szerfölött érdekel.

A jegyző pár percznyi habozás után 
megszólalt:

—  Jó tehát,.. én csak azt mondom, a 
mit mondanak. . Azt mondják, hogy. . .

Itt megint megállt.
— Nos?
A jegyző felelt hirtelen, — hogy túl 

essék rajta, — összevont szeműiddel és 
megvetéssel.

— Az egy rósz leány!
— Mi ad okot e feltevésre ?
A jegyző szánalmasan mosolygott, s 

körülirásául előbbi szavainak válaszolt:
— H ogy mi ad okot e véleményre? 

ítélj. Kérdem tőled: mit mondanál te oly 
leányról, kit az éj soha sem talál lakásán, 
ki minden éjjel isten tudja hol kószál, hol 
csatangol, s ki, nem tekintve szerencsétlen 
atyját, nemcsak éjjel, hanem napokig is, 
manó tudja, hol kalandozik. Kit nappal 
egyszer sem látsz egy hónapban. Ki éjjel 
távozik. Éjjel érkezik.

Bérezi arcza kigyult, — haraggal ki
áltott közbe:

— Azt mondanám, az e g y . . . .  azt 
mondanám, hogy igazatok van, az csak
ugyan rósz leány.

Ezután mélaságba esett, szomorúan, 
csüggedten felsohajtott.

— Szegény Peti!
— Hagyjuk e tárgyat, — szólt ezután 

a jegyző némi kis viditással,— gondoljunk 
inkább véletlen találkozásunkra. Ünnepel
jük meg e mai napot. Légy vendégem, 
ürülj kis háztartásomnak, — szerezz meg
győződést magadnak, hogy nincsen na
gyobb kincs a földön, mint egy jó, hozzánk 
való, szeretetre méltó feleség; azután kapj 
magad is kedvet a páros élethez.

A jelen pillanatokban Bérezi kedélyé

re csak hasznos és édes befolyású lehetett 
a jegyző kedélyes házi köre.

Valóban az a szomorú tudomás, — 
melynek ma nyomára jött, — eszébe sem 
jutott estig.

Estve azonban rendesen men szokottO
esni az, hogy az ember, a ki gondolatok
kal foglalkozik, egy pillantással visszate
kint az egész elmúlt napra.

A két jó barát is, a mint üldögélve 
pipázgattak, úgy pipa-szónál el-elmeren- 
gett egy kicsit.

Bérezi egyszerre csak megszólalt:
— Sokszor balvélemény szokott adni 

alapot a rágalomnak. — A látszat sokszor 
ellenkezőt mutat a valóval. — Én szeret
nék meggyőződést szerezni.

Guszti minden felelet helyett felkelt, 
megfogá kezét és szólt:

— Jer velem!
Az, nem kérdezte hová, — követte. 

A fiatal jegyző kivezette, végig az egész 
falun, s megállott vele egy mély árokkal 
kerített és fával sűrűn benőtt kert mellett.

— Hisz ez a temető!.. szólott Bérezi.
— Ezen szokott elmenni mikor távo

zik és mikor visszajön.
— Nos?
— Hogy meggyőzzelek, várjunk. Az 

est már egészen beállt.
Azután figyelve széttekintett s mohón 

megkapta Bérezi karját.
— Jer, vonuljunk e bokrok mögé. A 

mint látszik, nem várat magára, valami 
alakot látok ott közelegni.

Csak épen annyi idő volt, hogy a bo
kor zöreje elhallgathatott, az épen mellet- 
tök el vivő gyaloguton egy fehér alak je
lent meg.

A leány volt; haja szélnek volt ereszt
ve, vállain, kebelén rendetlenül lengett a 
csak odadobott kendő, nem tekintgetett 
szélyel, hanem merev izgatottsággal lépései 
iránya elé nézett; — ez, és sietsége, mely- 
lyel ellebbent, mutatá hogy bizonyos hatá
rozott czélja van.

Guszti közönyösen nézte meg, Bérezi 
pedig bevallá, hogy megrettent tőle; volt 
valami a leányon, — mondá — valami félel
mes, a mi ezt a hatást eszközölte.
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Guszti leste Berczit, hogy mit fog még 
mondani.

— Nekem más véleményem van, —- 
szólt Bérezi barátja meglepetésére.

— Es mi az ? — kérdé csodálkozva a 
jegyző.

— Az, —j felelt határozottan Bérezi, 
— hogy e leány nem rósz leány; hanem e 
leány — örült, ez a leány meg van tébo- 
lyodva.

— Ezt csak jobban tudhatnék mi, —  
mi, a kik néha mégis csak beszélünk vele, 
s kik ezt rajta nem tapasztaltuk; de még 
ez a gondolatunk sem jött soha.

— Én ismételem.
Guszti nem tett több ellenvetést, csu

pán vállat vont, mely szinte azt akará jel
zeni: neki más meggyőződése van, de vi
tázni nem akar; az ügyet bevégzettnek te
kintve szólott:

— Most tehát menjünk vissza.
— Nem! Várjunk míg visszajön.
— Mit csinálunk addig.
— Letelepedünk valamely mohos sir- 

dombra és beszélgetünk az elmúlt időkről.

VII.

Mig Jancsi tétovázott, azalatt a leány 
nagy tért nyert előtte, ment az, sebesen, 
folyvást, lépteinek legkisebb lassítása nél
kül, mintha valaki vagy valami űzte volna.

Jancsi, midőn már nem látta szemei 
előtt, midőn a látomány elveszett a távol
ban, megszégyelte magát, hogy oly gyáva 
volt, s e gyávasága fölött harag, sőt több, 
bősz düh keletkezett szivében, kezei ököllé 
görcsösültek, s amit eddig talán tudatlanul 
vonczolt magával, ekkor eszmélt rá, hogy 
kezében tartja.

— Hiszen bot van nálam! szólott, a 
kezében levő husángot megcsóválva.

Ez a pillanat megszülte a határozatot, 
megrázta a feje felett botját, a távol felé 
fenyegetett vele és sebesen el kezdett neki 
iramodni, azon irány felé, a hol a leány 
elveszett szemei előtt. Erősen hitte, hogy 
még utóléri. —- Futott, futott. Már néha 
fel is vélte fedezni a távol homályában.

A láthatáron egy sötét folt emelkedett

fel előtte, mely mind közelebb mutatta ma
gát. — Az a falu széle volt. — Jancsi ment, 
bőszen, dühösen a fehér alak után, mely 
kibontakozott előtte az éj leple alól.

A leány — mintha tudata se’ lett vol
na arról, hogy valaki követi őt, — hátra 
sem nézett, vagy mintha az éji járókelők e 
szokásos ösztönszerű aggályát az agyában 
harezoló erősebb eszmék tartották volna 
fogva.

Csak egy kiáltásnyira voltak már 
egymástól. — Az éj árnya szét röppent 
közülök.

A leány magas fák közelébe ért, itt 
megállapodott egyszerre; azután könnye
dén átlebbent az árkon, mely útjába akadt, 
s benn volt a temetőben: Halál Panni a 
halál országában.

Jancsi rettenve látta, hogy most már 
megmenekszik előle, a megrettenés izga
tottságával egy bősz kiáltást hallatott, mely
ben ijedés és düh volt egyszerre kifejezve: 

— Megállj!
Ha e kiáltást hallotta volna valaki, 

annak rémületétől a velőkig borzadt volna.
Hallotta a leány vagy nem hallotta e 

kiáltást, mindegy, az számára fölösleges 
volt, miután a nélkül is nemcsak megál- 
lott, hanem le is ült szép csendesen egy 
gyepes sirhalomra.

Mintha csak arra a legényre látszott 
volna várni, azon irány felé szegezé sze
meit, merről ő jött s merről annak jönnie 
kell; mosolygott, de abban a mosolyban 
gúny és keserűség volt.

A legény oly elszántan rohant, hogy 
se áradat se égő lángok nem tartották 
volna vissza, bele rohant volna a bizonyos 
halálba is. — Nem mint egy lebbenés, ha
nem mint tigris szökelto át az árkot; ka
lapja nem volt többé fején, bősz rohanásá
ban hullott le s maradt el valahol; száján 
szitok volt, szemei vérben forogtak; a hu
sángot megcsóválta feje körül.

Abban a pillanatban, mielőtt ideje lett 
volna leereszteni, két kar által érzé átfonva 
karjait. — Mint szikra pattant fel a leány 
s két gömbölyű karjával általölelte.

A legény meg volt kövülve, meghök- 
kenve bámult; a leány nevetett.
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—- Hát nem ismersz rám, én életem, 
én boldogságom! szólt a lány édes, nyájas 
szemrehányással.

A legénynek nem birt szó jönni aj
kaira. —- A nyers erőt a váratlan meglé
pés, — a vakmerőséget még nagyobb vak
merőség töri meg.

— Én édesem, én kedvesem, — szólt 
a leány, s egy csókot erőszakolt a legény 
ajkaira.

A legény karjai — mintha elzsibbad
tak volna — meggyengültek, közel állt a 
lefegyverzéshez; de keble még mindig vi
harzott és szemei még mindg vadon fo
rogtak.

— Hogy ki vagy fáradva, hogy zihál 
a kebeled, csevegett a leány hizelgően, 
keblére csúsztatva fejét.

A legény megrázkódott, s lefogott 
könyökeivel undorral tolá őt magától.

A leány nem engedett, még szorosab
ban simult hozzá, s csábitó nézéssel, mézes
mázos hangon esdekelt hozzá.

— Jer üljünk le ; — nézd milyen 
szép az éjjel, s mily édes a szerelem.

A legény összevoná szemöldeit, s fe
jét elfordítva elkapta arczát egy újabban 
ajkaira szánt csók elől.

— Mit jelent ez ? Mit huzódol tőlem. 
Talán nem szeretsz már — szólt a leány 
panaszosan, — talán már mást szeretsz? 
tévé utána szemrehányó hangon.

A legény ámult-bámult; meg voltba- 
bonázva, boszorkányozva, ismét a régit 
kezdé érezni, szive el kezdett dobogni.. A 
csók, a folytonos ölelés azt tette, hogy vé
re pezsdült, feje kábult, mámorosodott. — 
Erzé, hogy nem a bősz tigris többé, hanem 
gyenge . . . nagyon gyenge ember, s a mi 
sajátságosabb, mintha nem is csupán szép 
leány nyal, hanem valami túl világi tündér
rel lett volna dolga, mely nála hatalmasabb, 
megadta magát,.nem szabadkozott többé, 
nem igyekezett bontakozni a ráfonódott ka
rok alól, meghúzódott a leány ölelése alatt. 
Nem volt többé ura a pillanatnak. — Má
mor volt ez, a félelem szinezetével. — Fél
ni kezdett, ő kezdett félni a leánytól.

— Nekem te örök hűséget esküdtél, 
— csevegett a csókolózó leány.

— De hát, az égre, ■— az istenre, —  
minden szentekre, — szólt a kábult legény 
. . mondd valósággal, ki vagy te ?

A leány nevetett.
—- Kebleden nyugszom, és szived nem 

súgja meg, hogy ki vagyok.
— Élő vagy-e, vagy halott ? Leány 

vagy-e vagy kisértet? kérdé a legény von
tatott, reszkető hangon.

— Mily badar beszéd! — nevetett a 
leány, — már hogy volnék én halott, hogy 
volnék én kisértet. Elment az eszed éde
sem, hogy ilyent kérdesz tőlem.

A legény megsimitá kezével homlo
kát, mintha félt volna hogy ez átérthetet- 
lenségek közt esze csakugyan apródonként 
fogyatkozik.

— Ajkaim csókolnak; karjaim ölel
nek ; a csók forró, az ölelés heves. Érzed 
hogy hús és vér vagyok, látsz mosolygani, 
hallasz beszélni édesem, — s te azt kérded 
nem halott vagyok-e? Az imént bőszült 
voltál s dühösen rohantál felém; valóban 
nekem félnem kellene tőled hogy talán — 
------- szólt a lány s tréfásan megkopogtat
ta ujjával a legény homlokát.

A legény nagyot sóhajtott s szomorú
an rázogatta fejét: még most sem akart 
hinni.

— Mondd, —- nem a Halál Panni 
vagy te ? kérdé szorongva.

— En ? — Panni vagyok a te szere
tőd. Amazt a másikat híréből sem isme
rem.

A legény sötét mélázással a földre 
nézett, s mély, tompa hangon úgy mor- 
mogá:

Ah, az a Halál Panni. . egy gyil
kos lidércz, a ki megölte a Fehér Gyur
kát, a számadót, a Csajgárt és a Pistát . . .

A leány kaczagott.
A legénynek szivét bántá e kaczagás.
— Ne kaczagj! Mondd inkább kérlek, 

hogy csakugyan nem az vagy.
— Már mondtam! . .
— Hiszen te futottál az imént előt

tem, téged űztelek ? szólt a legény zordon 
kétkedéssel.

— Engem ? — álmodok -— Te tele 
vagy ma képzelődéssel, — Én ? hogy fu



183

tottam volna én? . . Hiszen én itt régen 
csendesen üldögélek.

— Oh! hallod-e? — Én irtózatossá- 
got láttam ! szólt a legény borzadva s te
nyerével dörzsölve homlokát. — Ez az éj
jel. . . oh ez a mai éjjel. . .

A leány eltolá őt kebléről s szólott 
hozzá:

— Ah Jancsi! . menj! Én félek tőled:
te meg vagy zavarodva.

— Nem! Nem! . . szólt a legény a le
ány mindkét kezét mohón megragadva, — 
kérlek ne menj . .

S utána tévé tompa suttogással. .
— Ne hagyj itt! . .
Azután bánatosan lesüté fejét s szólt:
—Nem tudom mi történik velem. — 

Mi az álom? és mi az, mit ébren látok . . . 
Az álmokat igaznak, az igazat álomnak lá
tom. Igazad van, csakugyan közel állok a 
megzavarodáshoz . . .  de nem is csoda.

Nagyot sóhajtott . . .
— Oh Panni! . és ennek te vagy az

oka.
— Miért?
— Mert olyan különös vngy előttem. 

— Mert éjjel jöttél hozzám, mert nem lát
lak nappal; és mit csinálsz te itt épen éj 
idején.

— Én megfelelek mindenre. — Azért 
menteni hozzád éjjel, mert megszerettelek, 
s nappal ha mentem volna, meglátott vol
na valaki; azért nem látsz nappal, mert 
apámtól félek hogy megtudna valamit, ő 
nem szereti a pásztor embereket, azért nem 
mondtam meg épen hogy ki vagyok, mert 
mindig a házunk körül sompolyognál, ab
ból aztán észrevennének valamit; és itt . . 
hogy mért vagyok itt . . . azt is majd meg
mondom, ma még rákerül a sor: hanem 
jer, üljünk le ide, e szép gyepes helyre; a 
szerencse összehozott bennünket, becsül
jük meg s beszélgessük ki magunkat.

Az áhitattal hallgató legény engedett, 
leült a leány mellé. — Ki volt merülve, 
lázbeteg volt. — A leány gyöngéden oda 
vonta fejét kebelére s játszott fürteivel.

— De mondd csak, kérdé a lánytól 
epedően, miért nem láttalak ennyi ideig ?

— Mert kerültelek. Bújtam előled.

— Es miért?
— Mert nekem arra csak gondolni is 

fájt, hogy mi egymáséi soha nem lehetünk.
— Azért nem akartál hát a múltkor 

is nálam maradni ?
— Azért.
— S mi annak az oka?
A leány, félig bánatosan, késett a fe

lelettel :
— Hát, —— szólt azután pár pillanat 

múlva, — hát az az oka, hogy nekem már 
van mátkám, s míg attól vissza nem ka
pom a gyűrűt, addig másé nem lehetek.

-— Miért nem kéred tőle vissza ?
— Nem lehet!
— Miért?
— Mert nem é l! Meghalt! s a gyűrűt 

vele együtt eltemették! . .
— A legény e véletlenre ismét meg

rettent, s ismét húzódozva tekintett a le
ányra. — Most már más gyanúja támadt. 
A leány tekintetbe se vette azt, csak azon 
a hangon folytatta tovább:

— Ha én úgy hozzá mennék máshoz, 
s az a gyűrű ott maradna nála, azt hiszem 
hogy eljárna hozzám éjjelenkint, s mivel 
jussa van hozzám, elvinne magához. . . .

Elmélázott s ábrándosán folytatta to
vább :

— Látod, az hoz engemet erre a hely
re, hogy egy halottnak vagyok menyasz- 
szonya, itt akarom tőle visszanyerni gyű
rűmet. . . Azt mondják: ha ily leány, ki
nek mátkája meghalt, temetőben alszik, 
éjjel szépen megjelenik neki az egykori 
vőlegény, meghallgatja kérését s szépen 
kezébe teszi álmában a mátkagyűrűt.

Kis szünet után a leány az elébbeni 
ábránddal szólott:

— Látod, míg az a gyűrű ismét a 
kezemen nem lesz, nem lehetek a tied.

A legény arra gondolt, hogy a leá
nyért felásná bármelyik sirt s a gyűrűt le
vonná a csontváz kezéről.

— Mondd: hol van az a gyűrű, én elő
hozom neked.

— Nem tudom hol van! felelt a le-
áiiy.

— Hogy lehet az ?
— Nem tudom hol van eltemetve?
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— Nem tudod ? kérdé a legény hök- 
kenéssel.

— Nem, mert idegen országban balt el.
— Vagy úgy! felelt a legény nyugodtan.
— Hagyjuk a halottakat . . szólt azu

tán a leány vidoran, kivárom az esztendőt, 
. . .  és azután, . . azután elmegyek veled a 
világ végére is.

— Úgy van, és e szavadért adok én 
neked annál a gyűrűnél még különb gyű
rűt, — szólt a legény s mig a leány arczá
ra fürkésző vizsgálattal szegezé szemeit, 
ujjai közt egy gyűrűt tartott szemei elé.

Egy ezüst gyűrű volt az, a hit, re
mény és szeretet jelképeivel. A horgony, a 
szív és a kereszt.

A leány arcza legkisebb változáson 
sem ment át, közönbösen nézte meg.

A legénynek e perez adta meg a teljes 
nyugalmat, minden gyanú s habozó két
kedés mint oszló köd tűnt el előle. Lázá
ból csak az elgyengülés , bágyadtság ma
radt fenn, mely az izgalmak elválhatian 
következménye.

— Neked adom e gyűrűt! szólt a le
gény ez éjen első mosolyával.

A leány lehajolt hozzá s egy csókot 
adott érte.

A leegény bevallá, hogy még soha 
sem kapott tőle oly forró csókot. — Mily 
irtózatos, mily zavart nap és éjjel volt ez, s 
mily édes megpihenni, annyi balfélelem, 
annyi hiába költött agyrémektől és kép
zelődésektől való rettegés után, egy szerető 
kebel fölött; — gondolá magában a bol
dog legény.

— Nem igaz, semmi sem igaz, sut- 
togá magában mámorosán és boldogan.

A leány csókolá és öleié ő t; ringatta 
kebelén fejét mint kisdedet, kit el akarnak 
altatni; a boldog lélegző kedves, balzsamos 
illatot szívott be a leány kebelén, melyről 
távolról sem hitte hogy babonás altató szer; 
— a leány játszott fürtéi vei; — tagjai 
elaléltak; a kimerültség rohammal űzé a 
nyugalom felé; a varázslat jótékony édes
séggel simult reá, ajkain boldog mosolyok 
játszottak, elszenderült.

A leány le nem vette róla szemeit, 
mélázva bámulá.

— Mily fiatal még! susogá szánalom
mal . . . Mily kár érette . . . .  Talán jobb 
volna élnie, s csak a napot nem látnia töb
bé—

Egy félóra telt el.
.— Nem! nem! sziszegé a leány . . . 

Meg kell halnia, hiszen ők se irgalmaztak 
neki. .

Most látta a leány hogy teljes mély 
álomba merült . . . Egyszerre megválto
zott, vad gyűlölettel tekintve az alvóra, ki
vonta térdeit feje alól, felállott s szilaj szö- 
keléssel reáveté magát, térdeivel lenyomta 
mellét, s ujjaival görcsösen átszoritá nyakát.

A megrohant alvó egy pár rángást 
tett, egy pár tompa hörgést hallatott, az 
is mintha csak álmában lett volna; az álom
ból átment a halálba.

A szilaj leány pedig, mint valami bősz 
vad, figyelve leste a netalán még mutatko
zó életjelt, hogy azt is elfojtsa: tartotta 
zsákmányát leszorítva mindaddig, mig tel
jesen meggyőződött hogy az ember meg 
van halva.

E meggyőződését az által tolmácsolá, 
hogy némi őrült ihlettséggel felkiáltott:

— Atyám! . . János megvagytok bo- 
szúlva!

De e pillanatban egy hangtól kelle 
megrázkódnia, egy fenyegető hangtól ösz- 
sze rezzennie. A hang mintha az égből szállt 
volna alá a bűnösre, annak ajkairól a ki 
mindent lát.

— Leány! mit tettél ? szólott a fényi- 
tő hang.

A hang földi volt : a feltekintő leány 
két alakot látott állni maga előtt.

Látta hogy csak földiekkel van dol
ga, büszke nyugalommal néze reájok, gií- 
nyosan mosolyogva mutatott rá a holttest
re, s a vad lelkesülés indulatával szólott;

— Megöltem! . .
— Nem mondtam, hogy e leány Őrült! 

szólt Bérezi Gusztihoz.
A leány meghallotta azt, s az előbbi 

indulat színezetével szólott közbe.
— Én nem vagyok őrült! A mit tet

tem, készakarva tettem. A gyilkosokat, ki
ket az erős hatalom utol nem bírt érni, én. 
a gyenge, megöltem; megboszultam atyá-
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mat, — és azt . . azt . . .  a kit egyedül sze
rettem a földön. . .

Itt lassúvá, halkká vált szava. — Azt 
akarta, hogy csak egyedül az az egy hall
ja, ki ott fenn van a boldogok között.

— Az én kedves szeretőmet, mátká
mat az isten előtt, az én Jánosomat.

E szavai után, — gyenge pirt érzett 
átfutni arczán, — lesüté szemeit. — Az el
árult titkot szégyellé-e meg, melyet csak 
maga tudott még, s melyet nem mondott, 
nem árult még el eddig senkinek . . . s e  
pillanat boldog önérzet dicsőülése volt? 
vagy valóban ez volt az őrület pillanata? 
Ezt csak a lelkek látója fejti meg.

Azonban valami sajátságos különösség 
volt e gyermekies jámborság e borzadály 
közepén, a vad leányon e szende szemérem.

Azután ismét szólott nyugodtan:
— Kötelességemet tettem; nem félek

bármily zordonan tekintnek is reám, — 
bátran nézek a halállal szembe.

E teljes öntudatos mondás a bámulat 
hatásával bilincseié le a jelenet két tanúját; 
némán állottak; nem mozdultak, egy lé
pést nem tettek a leány felé: — ott hagy
ták elmenni magok előtt: — s az ellép
delt hidegen, büszkén, mint egy liarczról 
tért győzedelmes.

Guszti és Bérezi egész hajnalon tana
kodtak, vajon megőrizzék-e e titkot.

Nem volt szükség rá. A szomszédok 
reggel a leányt halva találták.

Igaza volt a midőn mondá, hogy bát
ran néz szembe a halállal. — Megölte ma
g á t Es mégis, — mily különös a népnél az a 
babonáról, boszorkányságról való hit — a 
pásztorok kisértetét, a Halál Pannit, még 
ezután is sokan látták.

ABONYl LAJOS.

A N A P  L E S Z Á L L T . . .

A nap leszállt, . . a hegytetőkön 
Reszket egy haldokló sugár.
Az éjnek árnya már a völgyön, 
Pihen fészkében a madár.
Oh jöjj velem, ki a szabadba :
Ott fény van a vak éj felett; 
Merengjen lelkünk a magasba — 
Nézzük a csillagos eget!

Miért reszket kezed kezemben, 
Miért hajtod le szép fejed,
Mi az, könyek vannak szemedben, 
Tán fáj e szó, beszéd neked? !
Ah értelek! . . csak lobogó fény 
Kábította el szivedet,
Lángolt csalóka fénynyel égvén, 
Lángolt, — s a porba leesett.

Ott ama csillag : nézd, — remegve 
Mint szórja szét sugárait;
A szívnek lángoló szerelme 
így röpíti ki vágyait,.
S a megmérhetlen messzeségben 
A csillag rokontársra lel, 
Ölelkeznek ök égi fényben,
Mint szerelemben két kebel.

Te szeretted öt tiszta-biven,
S mire ő méltó nem vala, — 
Szólottái hozzá : bírjad szivem ! 
És ö . . . ö téged megcsala.
Nem vigasztallak, késő minden, 
Bár fáj, — könyeid hull janak, 
Meddig forrásuk van a szívben 
Égetnek ott a sugarak.

Tedd kezedet, tedd kebelemre 
S nézd ama futócsillagot,
Lángját a sötét éj benyelte 
S csak egy kis sugárt sem hagyott:
!Ha majd egykor a feledésnek 
Éje borul szived felett,
Lesz egy hü csillagja az éjnek, —
Szivem, mely téged hőn szeret.

KOMÓCSI JÓZSEF.
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K Ü L F Ö L D I  L E V E L E K .

II.
Drezda jul. 27. 1863.

A szász nép jámbor, csendes, munkás nép; 
minden kis területet megmível, bevet, beültet, a 
mi, fájdalom, nálunk nem igen szokás. Már az 
osztrák határon* átlépve megkezdődik, s Ausztria, 
Morva- és Csehországon át mindenütt a leggondo
sabban mívelt s czélszerüleg beosztott szántókon 
és kerteken pihen a szem. A falvak, düledező, 
sasrugdalta viskók helyett, túlnyomólag cseréppel 
fedett, csinos, tiszta házakat s mosolygó kerteket 
mutatnak, bő termésű gyümölcsfákkal. A ki ha
zánk határain, Németország felé, kívül nem járt, 
nehezen fogja elhinni, hogy extra Hungáriám (is) 
est vita. Pedig úgy van; olyan zsíros töltött-ká
posztás és jó boros nincs ugyan, s olyan finom 
puha kenyérbe sem harap a német, mint a kolozs- 
vár-, nagyvárad-, debreczeni stb.; de azért a ma
ga parányiságában, csekély háziköréhez képest, 
jólétnek örvend, s munkájával egy tizedrészannyi 
fekvőből mint nálunk, kicsikarja a házához kiván- 
tató szükségletet, addig kövéríti, addig kaparja a 
földet. Ilyen munka kellene hazánk kanaán al
földére, mely kiválólag termelő országul van hi
vatva, — közmagtárak felállítása az el nem adott 
vagy félre takarított gabona számára, s akkor 
egy-két szűk esztendő, minő e szerencsétlen 1863- 
diki is, nem rongálná úgy meg a föld népét, mint 
most. Vajha támadtak volna vagy támadnának 
Józsefei népünknek, kik a hét szűk esztendő nyo
morainak elejét vegyék. „Maga kárán tanul a 
magyar.“ íme itt a kár, tapasztalhatott, okuljon 
háti Különösen a papságnak áll módjában ezt a 
népnél minél jobban terjeszteni a szent székből 
és magán társalgásban is.

E munkásság, mi itt vérré vált szokás, ná
lunk — a székelyt leszámítva — sehol sem talál
ható. Egyedül a székely hasonlítható a szorga
lomra nézve, sőt a székely tán még felülmúlja 
ezeket, mert annak nemcsak maroknyi földdel van 
dolga, — oly keskeny szántóföldekkel, melyekhez 
képest a császárfürdői nagy nemzeti zászló szé
lessége egy birodalom — mondom, nemcsak pa
rányi területtel, hanem egyszersmind kövecses 
földdel kell birkóznia, melyből óriási munkája 
mintha szálanként keltené és húzná kifelé mégis 
szép gabonája szálait. Miért nem telepítnek ura
ink s nagyobb birtokosaink székelyt ki, miért nem 
hozzák ki a kevert népességű vidékre e tisztán 
magyar-kunn fajt? így kettős czél lenne elérve, 
munkásság, és a magyar elem terjesztése.........

De hova engedém magam ragadtatni! Drez
da és székely! Vegyük fel tehát az elejtett fonalat.

A szász munkás és iparos, a földnépe úgy
mint a városi. E mellett müérzéke s meglehető
sen haladott műveltsége van. A zenét kedveli, s a 
képtárban a nyilvános napokon jókora számát ké
pezi a látogatóknak az alsóbb osztálybeli nép, mely 
gyakran figyelmesebben vizsgál s jobb ítéletet 
mond, mint egy-egy orrát becsiptetett téli ablakos 
uracs.

A drezdai képtár egyike a legválogatottab- 
baknak. A művészet alakulási korából kevés, a 
spanyol és florencziböl nem sok; de annál több 
van benne a többi olasz és a németalföldi s hol
landi iskolából. A képekr létszáma 2350 darab. 
A képtár alapját I. és II. Ágost szász választó fe
jedelmek vetették meg.

Számtalan kincsei közt, valamint mindenütt, 
első helyet érdemel Rafael Sanzio hires madon
nája, mely Piacenzába a San Sisto templomba 
volt szánva s „Madonna di San Sisto“ név alatt 
ismeretes. E képen közbül Mária a gyermek 
Krisztussal, álló, — jobbról szent Sixtus és balról 
szent Borbára vannak, térdelő alakban. Továbbá 
hat szőnyegkép, melyek Rafael rajzai után ké
szültek. E szönyegképek X. Leo pápa rendeletére 
Németalföldön Arrasban szövettek (két-két pél
dányban) s nagy ünnepélyek alkalmával a Sixti- 
na-kápolnát disziték, mig a másik példány szerte
szét van, itt is, Berlinben is ; színes szövetüek, a 
gobelin szőnyegekhez hasonló modorban. A szí
nek még elég épen vannak, kivéve az arcz- és 
hússzint, mely gyönge violásba megy át, s e miatt, 
mint a harmadik képen, a hús nem igen válik ki. 
E hat kép tárgya: 1. A lystrai áldozat; 2. Péter 
és János a templomban ; 3. Krisztus mond Péter
nek: „legeltesd juhaimat“ ; 4. Péter halászata; 5. 
Elymas varázsló megvakulta és 6 . Pál apostol 
Athénében. Rafael képeit egyátalában teljesen át
gondolt, egy pontra irányzott működésű fogamzat 
jellemzi, felesleges alak nincs képein, az egész, 
mint a jó drámában, a fő cselekvény kifejtésére, 
vagy itt, mert a jelenet úgy szólva megfagylak, — 
a fő cselekménynek érthetővé tételére szolgál, s 
e mellett változatosság van alakjaiban. Rajza igen 
szép és helyes, itt-ott merész rövidítésekkel s ana
tómiai ismerettel. Színeit úgy tudta alkalmazni, 
hogy noha azok a szőnyegeken önmagokban kiál
tok, de, mint jó öszhangu zenében az éles hang, 
az öszhangzatot nem sértik és a kifejezés erőtel
jességére szolgálnak. Madonnái emelkedett szép- 
ségüek, s épen abban áll rendkivüli beesők, hogy 
kifejezésük angyal-szelid s bizonyos földön-felüli 
nemes magasztossággal bírnak. Ruhái redözetén 
azonban nem mindig a természet tanulmányozása 
látszik, itt-ott mesterséggel tört, s mint e szőnyeg
képeken is, gyakran hazug redőzet fordul elő.

A római iskolából ezen kivül Feti Dom. 
Dávidját a Goliath fejjel, és Battoni gyönyörű
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bűnbánó Magdolnáját említhetem csak meg hely 
szűke miatt.

A florencziek közt Da Vinci Leonardtól, 
melyen azonban igen erősen jelzettek a körvona
lak „madonna a gyermekkel,“ és Dolce Károly 
„Szt. Cecíliája“ érdemel különös említést. Dolce 
bizonyos sima, itt-ott nagyon is szürkés árnyalatú 
modorral, s tobákszelenczeszerü sima fényesség
gel festett, mint a bécsi Aelvedereben levő képei 
jobbára; e képe azonban elüt azoktól, s a teljesen 
megfelelő kifejezéssel festett arcz és kezek színe 
gyöngéd, puha, meleg színű húst s az egész szép 
öszhangzatu, igen becses képet ad. Megemlíteni 
szükségesnek láttam, mint curiosumot, hogy Fi- 
cherelli a Lucretiát. fenyegető Tarquiniust sárga 
zsinóros magyar dolmányba öltöztette.

A ferraraiak és lombardiak közt Corregio és 
Caravaggio (Mich. Angelo Amerighi, de nem Mi
chel Angelo Buonarotti) müveit említem meg. 
Corregionak itt három madonnája van, s mind a 
három majdnem egészen eltérő. Az egyiken (Má
ria szt. Ferenczet megáldja) az arcz üres és az 
orrnak kissé formátlan jobbra görbülése s az ajak 
közönséges alakja miatt kevés a vonzó, ezen kí
vül Mária feje kissé aránytalanul nagy is, annál 
szebb azonban a második, (Mária a gyermekkel, 
alól női alak templom mintát tart, és jobbról szt. 
Rochus fáradtan ledőlt). E képen Mária a San 
Sisto-féle Rafaeli madonnához hasonló emelkedett 
nemes, szép vonásokkal és domború szép arczczal 
van festve. A harmadik, az úgy nevezett „Éjsza
ka.“ A pásztorok a bethlehemi éjszakán imádják 
az újon született Jézust. E képen a világosság 
gyönyörűen a közép ponton fekvő kis Krisztusra 
van öszpontosítva, s onnan sugárzik az anyára, s 
kisebb mérvben a környezetre. Az egész kép, 
valamint az előbbi is, igen szép öszhatásu. Corre
gio a színek s különösen a lazur, a befuttatás 
mestere volt, a rajzban néha kissé természetlent 
mutat, mint e két utolsó képén is Rochus, és az 
Éjszakán a balról elől álló pásztor alakjai kissé 
természetien helyzetben vannak. M. Angelo Ame- 
righi da Caravaggiotól, e termékeny festésztöl, itt 
is több kép van, pl. a kártyázok, az őrszoba stb. 
Caravaggio képeit bizonyos barlangi egyoldalú 
világítás s veresbarnás, a spanyol modorhoz kö
zelítő, hús árnyalat jellemzik.

A velenczeiek közül Titian „Garas“-a, mi
dőn a ravasz farizeus kérdésére Krisztus azt fe
leli: „add meg a császárnak a mi a császáré“ stb., 
továbbá a többi közt „Venusa, akoszoruzó Ámor
ral,“ és Paolo Veronese nagy képei különös figye
lemre méltók, ilyenek „a három király ajándé
kai,“ a „canai menyegző,“ a „capernaumi kapi
tány,“ „Zsuzsanna a fördőben“ stb. stb. Hely 
szűke nem enged terjeszkednem, röviden megem
lítem tehát, hogy Titian a szabatos rajzban nem, 
hanem a színezésben kitűnő. E hibája igen sokat 
tévútra vezetett, s látva a jeles művésztől a hibát, 
azt erényül vevék., s minthogy e mellett kényel

mes is volt, utánozták, a nélkül azonban, hogy ha 
hibásan rajzolnak, legalább remek színezését raeg- 
közeliték vala. Titian többször változtatta festési 
modorát. Eleinte Bellino kissé sáros árnyalása és 
aprólékosan kivitt sima modorában festett, később, 
Giorgione szinezési modorának befolyása követ
keztében, élénkebb és melegebb, szebb hús szín
re, és igy aztán saját megállapodott szép modorá
ra té rt; öreg korában folytonosan fostett, és ter
mészetes, hogy szemei megromolván, szélesebb és 
durvább ecsethordásra kényszerült, e fogyatko
zást sokan ismét érdemül rójják fel s ebben is 
majmolják. Titian egy év hijján egy századot élt. 
Paolo Veronese sajátságos, de kellemes modort 
követett színezéseiben, kevesebb rajzhibával és 
több ruha tanulmánynyal mint Titian, de azért 
Veronese sem követé átalábana természetet, sem 
fogamzataiban szigorúan az igazat. Alakjait bib
liai tárgyú fogamzatain is saját kora viselete sze
rint ruházta.

A bolognai iskolából Guido Reni és Guer- 
cino-tói látunk szebb képeket. Reni „ecce homói“ 
közül, melyek igen kevés változattal annyi helyen 
jelennek meg, itt is három példányban; nagyobb 
képei is vannak, minő Venus és Ámor, Ninus és 
Semiramis stb. — Guercino, máskép Barbieri da 
Cento, szintén a jelesebb művészek közé tartozik, 
rajz és színezés meg anatómia tekintetében is. 
Reni szintén változtatta modorát, mely a kellemes, 
noha nem nagyon meleg husszinből szürke kékbe 
ment át. Nagyobb képei a bécsi Belvedereben 
vannak, az átmenetet pedig az Esterházy képtár 
legszebben tünteti ki. Alakjainak közvonalai néha 
meredtek, fásak és nem sok anatómiát mutatnak, 
mig másokon az anatómia, mint pl. alvó kis Krisz
tusán is, hibátlan.

A genuaiak és nápolyiak közt Giordano- és 
Solimend-ról szólunk. Giordanot meleg, majdnem 
spanyolos árnyalatú husszin s nem mindig töké
letes rajz, néha túlzott anatómia jellemzi, Solime- 
na képei, a különben tűrhető rajz mellett, tarkákká 
lesznek az által, hogy a ruhát rikító éles színnel 
s gyakran elütő színű, igen mély árnyalattal adja 
elő.

Spanyol kép kevés van. Murilló szép ma
donnája, a hires arczképfestész Velasquez nehány 
arczképe, Ribera meleg, majdnem feketébe menő- 
leg árnyalt képei: Pál, Hieronymus stb. A fran- 
cziák közül Poussin, Le Brun és Claude Lorraine 
a hires tájfestész, de nem nagy számmal, vannak 
képviselve.

A németalföldiek közül a Breughelek, Porbus, 
az életkép-festészek közül Teniers-1, Ryckaer-t, az 
állatfestészek közül a kitűnő Sneyders-1, Fyt-ot 
stb., mellőzve, Rubens és Van Dyk szép képeire 
térek át. Rubens nagyobb képeiből, a merész 
„Oroszlán vadászat,“ a szeleket megzabolázó 
„Neptun“, „Diana és Nymphák“, „Szt. Hierony
mus“ stb. stb. pompáznak ; mellettük, és nem igen 
megettük, tanítványa Van Dyk szép Danaeja, Si-
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lenusa és Hieronymusa vannak. Van Dyk különö
sen az arczképfestészet nagy mestere, nagyobb 
képeiben is jeles, noha Rubens modorától kissé 
elüt az által, hogy az anatómiát kissé simábban s 
a színt hidegebben kezeli, mig Rubens, a festész 
óriás, merész szine-, hatalmas és sokszor túlzott 
csapongó fogamzatával, helyes, noha nem mindig 
természetes rajza- és erős anatómiájával egy fejjel 
emelkedik ki a festészet legjelesebbjeinek sorá
ból, alig engedve helyet maga mellett egy- vagy 
legfölebb kettőnek az olasz iskolából, s ha a sze- 
lid idealismust a csapongó real idealismussal egy 
vonalba lehetne tenni, még Rafaeltől is elvitatná 
az elsőséget.

E kitűnő művész és államférfi, kettős mű
ködése mellett is, igen számos képet hagyott hát
ra, mit csak úgy lehet megmagyarázni, hogy je 
les tanítványai, mesterük vázlata után, annak ké
peit raegfesték, s a mester utólagosan pár ecset
vonással sajátjává idomitá. A mint ezt a bécsi 
képtár nehány képén észre is lehet venni. Isten
képei közül, melyek nagyságra, s ha jól emlék
szem, számra nézve is kisebbek a bécsieknél, vé
leményem szerint a szelek megzabolázása (Quos 
ego) saját kezű müve, legalább ebben legtöbbet 
láttam azon nagy oltárkép modorához hasonlót, 
melyet Bécsben saját kezű müvéül mutatnak, s 
melyen állítólag még az eredeti fénymáz van.

A hollandiak közül, mely iskola igen szá
mosán van képviselve, Honthors foghúzásán, Doio 
ésVan der Werft kedves kis életképein kivül 
Ostade Metzu életképeit, Neer, Ruysdael szép táj
képeiket Wouv ermann Hughtenburg lovas és csata
képeit stb. stb. mellőzve, a fél árnyék páratlan 
nagy mesterét Rembrandtot emlitem. Rembrandt, 
mint a hollandiak majdnem mind, helyesen raj
zolt, s az árnyékban levő tárgyak világítását oly 
mesterileg intézte, hogy ebben párja nincs. Itt sa
ját arczképe tűnik először szembe, melyen, nőjét 
ölében tartva, pohárral a nézőre köszönt, szép vi- 
lágitásu, noha hátterében kissé kétséges színezetű 
kép, sokkal szebb ennél az aranyat mérő öreg 
asszony. E felett csügg Ganymed is; e képen Rem
brandt magának kis trágár kihágást engedett meg.

A régi németalföldi s német iskolából Hol
bein hires madonnáját emlitem meg. E képen 
Meyer, Basel városnagyja, családjával együtt, a 
madonna előtt térdel. Ä kép a képtár becsesebb 
kincsei közé tartozik, s csakugyan szép kép is. 
Megemlítem még Kwpeczki hazánkfia sajátkezü- 
leg festett arczképét is.

Ezeket tartottam szükségesnek elmondani, 
a tér szűkéhez mérve, a drezdai képtárról, mely
nek egyes müveiről kötetekre menő könyveket 
lehetne irni. És e képtárnak csak felületes tanul
mányozásához is hetek kellenek, időm pedig sok
kal szükebbre volt mérve, mintsem egy hetet is 
tölthettem volna benne.

A képtáron kivül van szobor terme is a 
drezdai múzeumnak, mely régi görög maradvá

nya részint egész részint töredék szobrokról gipsz 
másolatokat tartalmaz, s ezen kivül a japáni pa
lotában van néhány eredeti szobor és töredék is, 
ezek azonban utána állanak azoknak, melyekről, 
mint pl. a párisi, később szintén a hely színén fo
gok rövid ismertetést közölni.

Megtekintettem futólag a még jóformán csak 
alakulóban levő állatkertet, melyet a borongó 
esős idő daczára nagytömeg látogatott. Vajon a 
pesti állatkertből, e hasznosan mulattató derék 
vállalatból, mikor, és lesz-e valaha valami?

Per varios casus bejutottam a színházba is. 
Itt ugyanis a színháznak az a boldog világa van, 
hogy mindig tömve, s a ki reggel jegyet nem vált, 
az este, kivált ha egy órával elébb oda nem ér
kezett, künn marad. Nem is jutottunk volna be, 
ha Székács Gyula barátom, ki Drezda egyik elő
kelő kereskedő házánál alkalmazásban van, ne
kem és a Pesti Napló tisztelt szerkesztőjének, 
kinek társaságában van szerencsém utazni, jegyet 
nem kaparít. Székács ugyanis, ismervén az itteni 
viszonyokat, olyan „ha akarom vemhes, ha aka
rom nem vemhes“ féle széket eszközölt ki szá
munkra; mely abból áll, hogy a zártszék sorozat 
végén sarkon fel és leforduló rövid padok vannak 
alkalmazva, melyeket, midőn mindenki betaka
rodott helyére, a faltól leforditnak s ülésül hasz
nálnak. Ezeknek aztán az a kellemes tulajdonuk 
van, hogy róluk azok, kik netalán künn megkés
tek, vagy ki akarnak menni, szüntelen felriaszt
ják az ülőt. így nekünk is gyakran kellett hol 
felkelni, hol leülni; de legalább mégis benn vol
tunk és láthattuk az előadást, melynek tárgya 
Weber „Oberon“ czimü dalműve volt. A zenekar 
kitűnő, noha nem nagyon erős, a dalkar megjár
ja, a tánczkar gyenge. Az első tenor, Karlsfeldi 
Schnorr, hatalmas széles vállu, termetes alak, egé
szen hősnek, hangja azonban lyrái a termett, gyön
géd, kellemes, képzett, de nem nagyon érczes 
hang, a primadonna, Baldamus kisasszony, sem 
rendelkezik valami fris, telt, kerek hanggal, de 
azért megteszi, különösen itt, hol a drámára ad
nak legtöbbet. Egy drámai színésznőt is felléptet
tek e darabban mely inkább melodráma mint 
egész dalmű, és ez Jjlrich k. a. ki a német színé
szek szokott pathoszával szaggatá le a coulissákat, 
saját nevét (Roschana) mindig oly hatalmas nyo
matékkai emelve ki, különösen két utolsó tagját 
(RoSCHANA), mintha ezen feküdt volna az egész 
súly és a mozzanat kifejezése, ügy hallom, hogy 
a k. a. a drezdai dráma jobb tagjai közé tartozik. 
Hja, hiába: „A hány ház, annyi szokás!“

Nem tehetek róla, de nekem a német szí
nészet színpadi modora teljességgel nem tetszik. 
A német színész, mihelyt színpadra lép, kivált a 
drámában, rögtön más nyelvet' más modort, más 
mozgást vesz fel, mint más közönséges ember s 
mint ő maga is máskor, és e typusegység miatt 
minden, bár homlokegyenest ellenkező szerepé
ben is, van valami, a mi mindig ugyanegyre em-
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lékeztet, valami, a mi mindig német modorúvá 
egyéniti a szerepet, még ha más, ellenkező vér- 
alkatu és nemzetiségű is az, mit személyesitnie 
kell. Azt tartom, hogy a cothurnussal is összefér 
a természetesség, sőt a hatás s a néző megindí
tása ez utón könnyebb és biztosabb is, sokkal 
jobban hat a természetes kedély hullámzás, mint 
az, melyet a modorosság fagyos máza bilincsel.

A szinház különben térés, szép épület, ki
vidről oszlopokkal és szobrokkal: Goethe, Schil
ler, Mozart, Gluck stb. belől faragványokkal, fes
tésekkel díszítve. Páholy, t. i. elkülönzött páholy, 
az idegenek páholyán és az uralkodó házéin kí
vül nincs, csupán páholy-ülések vannak.

Közhelyen felállított szobra alig 3 van Drez
dának, az egyik Frigyes Ágost ülő szobra a mú
zeum udvarán, az ülés és a palást nehéz redözete 
miatt ̂ omha, formátlan, a másik az újvárosban 
erős Ágost lovas szobra. Itt a ló otromba, nehéz és 
a vastag derekú spanyol fajból való, rendkívül kis 
fejjel, Ágost merészen, jól ül rajta ; a harmadik 
szobor pedig Weber, a zeneszerző szobra, a szin
ház, a királyi lak és tnuzeum közelében, mind
három érczszobor, és egyik sem kitűnő.

Ezzel tehát Drezdának futólagos és lehető 
rövid ismertetését bevégeztem. Jövő levelemet a 
dánok fővárosából eresztem útnak. Addig isten 
velünk.

MASZÁK HUGÓ.

Nyilatkozat. A „Családi Kör szerkesztője 
nyilatkozásra hí fel: ha Gyulai Pál „Nők a tükör 
előtt“ czimü novellája e kifejezésében: „Az öreg 
ur tudta, hogy az írónők nem szoktak kötni és hí
mezni“— tisztán az Öreg ur nézete, s nem egyszers
mind az iróé is, van-e kifejezve ?

Mielőtt a hozzám intézett kérdésre válaszol
nék, meg kell jegyeznem, hogy az idézett hely 
Gyulainál egy kis különbséggel fordul elő, neve
zetesen igy: „Az öreg ur mosolygott, tudta, hogy 
az írónők nem igen szoktak kötni és hímezni“ — 
(Lásd Koszorú I. félév, 103 lap.)

így visszaállítva az eredeti szerkezetet, iga
za van a Cs. K.-nek, hogy e mondat, ha összefüg
géséből kiszakasztva s pusztán nyelvtanilag vesz- 
szük, magában foglalja (vagy nem zárja ki), hogy 
az iró is egy véleményen van az öreg úrral.

De kevésbbé van igaza, ha az egész helyet 
elbeszélési müforma szempontjából tekintjük, mi
dőn az iró személyei gondolatát fűzi tovább, a 
nélkül hogy saját véleményére tekintettel volna, 
akár egyez akár nem a fölvett személy vélemé
nyével. Ilyenkor az iró, (s gyakran lapokon át) 
igen határozottan beszélhet, a nélkül hogy mind
untalan odatenné az egyhangú szabadkozást: „X, 
vagy Y nézete szerint“ : de az olvasó mégsem az 
iró objectiv véleményét, hanem a szereplő egyén 
szempontjait találja benne. Legkevésbbé arra való 
pedig egy ily kiszakasztott hely, hogy, mint az [

iró meggyőződésének bizonysága, tudományos 
vita alapjául szolgáljon, kivált oly Íróval szem
közt, kinek e tekintetben bőven kifejtett nézetei 
vannak.

Azonban maradjunk a szószerinti értelemnél.
Tehát Gyulai azt mondotta (legalább nem 

tett óvást ellene) hogy „az írónők nem igen szok
tak kötni és hímzeni.“

Tegyük fel, hogy a férfi írókról tesz hason- 
nemü nyilatkozatot. Tegyük, például, hogy ezt 
mondja : „az Írók nem igen jó gazdák“, „nem igen 
ügyes pénzkeresők.“ Mozdult volna-e egy toll, 
széles e hazában, czáfolatára?

De a Cs. K. szerkesztője szükségesnek lát
ta, e szavakat véve kiinduló pontul, egész czikk- 
sort irni Gyulai ellen, nem is csak az Írónők, ha
nem az egész nőnem védelmére.

Azt mondja ugyan, hogy ö Gyulainak nem
csak e mondatát, hanem „átalában az írónők elle
ni nézeteit vette fejtegetése alapjául“, miket „a 
Szépirodalmi Figyelőben“ és másutt nyilvánított. 
De sem ama czikksorozatból, sem mostani polé
miáiból a Cs. K. szerkesztőjének, nem tűnik ki, 
hogy azon nézetről, melyet Gy. a nöiróság felöl 
nyilvánított, tiszta fogalma volna.

A Szép. Figyelőben, tudtommal (pedig csak 
tudnám), senki sem szólott a nöiróság ellen, se 
Gyulai, se más. Egy bírálatban alkalmilag érinti 
egy iró — ki nem Gyulai — de semminemű véle
ményt nem mond ellene, sőt bizonyos tekintetben 
mellette szól. Egy másik bírálatban az mondatik 
ki csupán (megint nem Gyulai által): ám írjanak 
és zengjenek a nők, de ne kívánjanak kiváltságos 
állást szemben a kritikával. És ezt örökké mond
juk, mert különben az irodalom életgyökere volna 
megtámadva. *)

Gyulai, több évvel ezelőtt, a Pesti Naplóban 
fejtegette a nő-iróság kérdését. Fejtegetése tisztán 
lélektani volt, nem vonatkozott személyekre, még 
nem is csupán a magyar nőirókra szorítkozott. 
Állítása két pontban foglalható össze: 1 ) hogy a 
nöiró vagy művész — mint a világ első rangú 
költői és művészei példája bizonyítja — nem jut
hat el a rernekség azon legfelső fokára, melyen egy 
Homer, Dante, Shakespeare, egy Phidias, Apelles, 
Rafael stb. ragyognak ; 2 ) hogy akik, teljes lélek
kel szentelvén magokat irodalomra vagy művé
szetre, a nemök határában elérhető legmagasb 
fokra feljutnak, azok, a történet bizonysága sze
rint, e jelességet többnyire boldogságuk árán vá
sárolják meg. — E nézet lehet helyes, vagy hely
telen : de akkor a czáfolatnak erre kell szorítkoz

*) Mive' lenne az irodalom, ha k iv á lts á g o t követelne 
péld. a rósz Írónő lo v a g ia s  tekintetekből, a hazafias rósz 
iró p a tr io t is m u s b ó l ,  az aristocrata főrangú állásánál fogva, 
a democrata eg yen lő ség  szempontjából, a silány tanköltő 
m o r á lis  irányáért, a clerushoz tartozó p a lá s t j a  miatt, s 
kit csupán éhség hajt a múzsák oltárához, a g yo m o r  jo
gai tiszteletben tartásáért! Pedig ennek némely részét 
már megértük.
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nia*), nem, mint aCs. K. czikksorozata, úgy tün
tetni fel Gyulait, mint az írónők s átalában a nők 
ellenségét, és mintha az Írónőket, talán egyenkint 
is, becstelenséggel illette volna.

A Cs. K. czikksorózatán nem látszik, mon
dám, hogy irójok, Gyulainak föntebb érintett fej
tegetését akár újra olvasta, akár emlékezetben 
híven megtartotta volna. Homályos, gyülölséges 
benyomatokra építi czikksorát: mintha Gyulai az 
írónőket minden alkalommal sértegetné, mintha 
tőlük minden képességet, erényt megtagadna, szó
val mintha (szomszédaink nyelvén) valóságos dü
hös „irónö-faló“ volna. Mert, hogy csak opportu- 
nitás kérdése lett volna a Cs. Körre nézve, mind
járt elejénte (legalább egyik jeles írója jeles dol
gozatában) megtámadni a Koszorút, — ezt, ha úgy 
volna is, nem illik hozzám feltenni és feszegetni.

Még csupán egy pár megjegyzésem lesz.
A Cs. K. szerkesztője felhozza legújabb 

czikkében, hogy múltkori „Önvédelme“ csak 
„unalmas alkudozások“ után jelent meg a Koszo
rúban. Való. De a t. szerkesztő elfeledé megmon
dani olvasóinak, mi volt az „unalmas alkudozás“ 
tárgya. Az „Önvédelem“ első szerkezete nem ke
vesebbet kívánt, mint hallgató elismerését oly 
vádnak, mit egy független lap sem ismerhetne el. 
Valóban unalmas, hogy ilyet a Koszorú el nem 
ismert! Mennyivel kevésbbé lett volna unalmas, 
az egész ezikket azonnal és kereken visszauta- 
sítni !

Másik azon szabadkozása a Cs. K. szerkesz
tőjének, olvasói előtt, hogy mostani polémiája 
hangját a Koszorútól és Gy. modorából kölcsö
nözte. Bocsásson meg a t. szerkesztő, de ez állí
tása -—hogy is mondjuk leggyöngédebben ? — 
fordított viszonyban látszik lenni a tényleges va
lósággal. A Koszorúban se Gyulai, se más nem 
használt oly hangot soha, mint ez az övé. Sőt Gy. 
összes polémiáiban sem található oly hang, milyet 
ö ellenében egy idő óta a,legutolsó irócska is bra- 
vournak tart fölvenni. Ám Ítélje meg az elfogu
latlan közönség, mely mind Gyulai czikkeit s po
lémiáit, mind az ellene özönlő kifakaőásokat ol
vassa, melyik fél marad inkább az írói illem és 
tárgyszerű vitatkozás határai közt.

Ha tehát a Cs. K. szerkesztője Gyulairól s 
közelebb a Koszorúban megjelent színházi czikkei 
felöl ezt mondja: „szépen odább illant, nyelvelt, 
és piszkolt tovább egy sereg irót“ —

Ha ugyanazokból nem tud más értelmet ven
ni, mint hogy Gy. „egy sereg irót három héten ke
resztül dorgál és piszkolu —

Ha Gy. „edzett vitéze a kötelózködésnek, hir- 
hedett (remélem : berüchtigt) mestere a szónak, ki 
most is nyelvében bizottu —

Ha végre, hogy a többit mellőzzem, Gyulai 
„kötelózködik, rug-kapál, szórja a piszkot jobbra-

*) S erre szorítkozott Brossai ugyanakkor megje
lent ezáfoló iratában.

balra, mint valamely vásott gyermek (itt hihetöen 
Gy. kis termetére van czélzás, mely mindig legna
gyobb argumentum ellenei szájában) ostobának te
szi m a g á t stb. . . .

Akkor, megengedjen a Cs. K. szerkesztője, 
de kétségbe kell vonnom, hogy e „nyelvet,“ e 
„hangot,“, e „modort,“ ez „ékesszólást“ a Koszo
rúból s Gyulainak ott megjelent czikkeiböl ta
nulta volna. Nem! ezek valószínűleg ama női 
finomabb irmód sajátságai, mely egyébaránt, az én 
bevallott nézetem szerint is, rendes állapotban, oly 
előnyösen különbözteti meg a nőirókata férfiak 
felett.

Pesten, aug. 19-éu, 1863.
Arany János

szerkesztő.

V E G Y E S .

— A Kisfaludy-társaság pártolói megnyug
tatására az igazgató czélszerünek látja kijelenteni, 
hogy az idei jutalék-könyvek szétküldözése nem 
hanyagságból vagy épen visszaélésből maradt el 
ily későre. Már az év első hónapjaiban szét lehe
tett volna küldeni két kötetet (Esmond regény III, 
IV füzetét); de mivel minden egyszeri szétküldés 
a társaságnak tetemes összegbe kerül, s mivel már 
akkor egy más munka is sajtó alatt volt, ajánhi- 
tosbnak látszott ez utóbbinak megjelenését is be
várni, s egyszerre küldeni szét. Azonban e két 
kötetnyi munka nyomása, bár senkinek föl nem 
róható de mégis időt rabló körülmények miatt, 
annyira elhúzódott, hogy a nyomás teljes bevég 
zése, illetőleg a könyvek expeditiójának megkez
dése folyó hónap utolja vagy sept. eleje előtt ba
josan remélhető; de akkor egyszerre négy füzet 
megy szét, melyből egy (Esmond III. füzet) még 
1862-re, a többi három 1863 ra számíttafik. A 
hátralevő, mintegy 20—24 ívnyi, nyomtatvány 
még ez év folytán s okvetetlen elkészül és szétkül
detik, már munkába is van véve. De sajnos, hogy 
az ez idei könyvkiadások terhe még nagyrészt 
adósságképen nyomja a társaság pénztárát, mivel 
a tagdijak 1862-re sem hátralék nélkül, 1863 ra 
pedig csak részben vannak befizetve.

— Figyelemre méltó az a természeti tüne
mény, melyről egy somlyóvidéki levelező értesíti 
a lapokat. A Somlyó hegy 3/ 4 résznyi magaslatán, 
40 öles kútban, Öt hét óta valami fény látszik, 
mely a népnek sokféle balhiedeiemre szolgáltat 
alkalmat. „Természet tudomány, jőjön el a te or
szágod!“ kiált föl erre vagy a levelező vagy az 
újdonság Írója. A „természet tudomány országa“ 
még annyira soká fog eljőni, hogy a köznép egy 
még soha nem látott s csodásnak tetsző termé
szeti jelenséget meg tudjon magyarázni; de any- 
nyira csakugyan eljöhetett volna már, hogy szak
férfiúink közül valaki az ilyet megvizsgálja, vagy, 
ha ismeretes tünemény, róla a közönséget érte
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sítse. Elvárjuk szünetezö tudósaink valamelyi
kétől.

—■ Mint a lapok említették, Dobsa Lajos 
„Attila“ czimü szomorújátékát a hires tárczairó 
Jules Janin ismerni óhajtja, ígérvén annak be
mutatását a franczia közönség előtt. A fordítást 
franczia nyelvre most Wohl Janka vette műbe, 
kinek e nyelvbeli jártassága kis kora óta ismere
tes. Reméljük, hogy e fordítás képessé teszi Ja- 
nint felfogni és méltányolni a magyar szerző mun
káját annyira, hogy becsületet valljunk ez első 
nagyobb fajta költeménynyel, mely nyelvünkből 
a franczia irodalomba átültettetik.

— A „Sz. Látcső“ méltán kétségbe vonja a 
lapunk múlt számában is közlött párizsi mende
mondát a „szellem képében“ leszúrt kardalnoknő 
felöl. Lehetetlen, úgymond, hogy ily életkérdésnél 
az illető színészt elfeledték volna figyelmeztetni 
„a szellemcserére.“ Hozzá tehetjük, hogy ha e 
spectaculumnál a színész, mint mondják, nem lát
ja  & szellemeket: avagy vak volt-e az az illető, 
hogy be ne lássa, hogy nem szellemet lát mikor 
valakit lát, s hogy akkor látna szellemet, ha nem 
látna semmit.

— A szegény hazánkat ostorozó Ínség és 
nyomor krónikájához nem örömest; szolgálta
tunk adatokat; nem mintha érzéketlen volnánk 
édes mieink szenvedése s az annyiakat fenyege
tő végpusztulás iránt; de mert a csapás oly iszo
nyú mérvű, hogy egy jámbor szózattal több vagy 
kevesebb rajta nem segít; és mert a szépirodalom, 
a költészet (melyet lapunk is képvisel) oly tér, ho
vá a zaklatott emberi szív — iróé olvasóé egya
ránt — nem leverődni, hanem felüdülni menek- 
szik. De meg nem állhatjuk, hogy egy hátszegvi
déki levélből, melyet egészben nem közölhettünk, 
ide ne Írjunk egy pár sort, melyben az Erdély- 
országba menekült és most onnan visszafelé lé
zengő alföldiek szomorú sorsát festi. „Kitakarod
ván, úgymond, hajlékaikból, hol éhező s nyomorral 
küzdő családot hagytak hátra, ide jőnek Erdély
be munkát keresni, de az itteni viszonyokkal is
meretlenek, nem tudják, hogy a gazdálkodás csak 
kicsinyben űzetik, hogy az apró birtokosnak házi 
cselédje is elvégzi az aratást, a csépelést pedig 
télire szokták hagyni; igy a szegény lesújtott em
berek borzasztóan kétségbeesett arczokkal járnak 
tétova, munkát sehol sem találva. Egy részök 
már visszafelé indul, s valóban égbekiáltó látvány 
ezekkel az időjárás és éhség áltál összeszáradt, 
fekete képű, szerencsétlen rongyos emberekkel az 
országúton találkozni, kikre otthon csak a bizo
nyos éhhalálnak kinja vár.“ De hogy mindez a 
„szííkkebliiség, ocsmány önzés, ember társa iránti 
érzéketlenség eredménye“ volna, ezt, a levél Író
val, nem állíthatjuk.

— Rouget de l’Isle-t tartották eddig a hires 
marseillaise dal szerzőjének, mind a szöveget,

mind a zene compositiót illetőleg. Most, e dal 
egykorú kiadásaiból, kétségbe vonhatlan bizo
nyosságra derült, hogy a vers szövegét ugyan 
Rouget de Usle, hanem a zenét citoyen Navoigille 
(igazi nevén Julien) szerzetté.

— Offenbach legújabb operettája, mely az 
emsi fürdőn elöadatott, Signor Fagotto, 1 felvonás
ban. Fagotto ur tulajdonkép ál személy, ki egy kis 
városban mint zenei nagy lángész s világhírű vir
tuóz jelenik meg, hogy egy fiatal párt, az atya 
előtti fellépése által, boldogságra juttasson. A ze
nét igen jónak s a szöveget igen mulatságosnak 
írják.

— A marosvásárhelyi „Kazinczy-alapitvány“ 
200 forint beküldésével a Kisfaludy-társaságnál 
kettős alapítványt tett.

—f Adipcsei Europa mostanában sokat fog- 
lalkozik-nonunkkal. Minap a Tátra hegység, a 
lomniczi csúcs ismertetése jött benne, most Ker
ner munkája után a „magyar alföldi pusztai élet
ről“ hoz czikket, jóval alaposabbat mint többnyi
re a német lapok ismertetései Magyarországról. 
Kern&r öt évig lakott hazánkban, s azután irta 
„Das Pflanzenleben der Donauländer“ czimü mun
káját, melynek kivonata a fontebbi ismertetés. 
Kerner, Kisújszállásról indulva, a Hortobágyot lá
togatta meg ; képei többnyire helyesek, még csak 
rablókat és czigányt sem talált a hortobágyi csár
dában. Az ős-örök csend szent némasága kör
nyezte mindenütt a nádrengeteg között.

— Az angol review-k száma ismét szaporo
dott egygyel, mely tartalmára nézve az „Athene- 
umhoz“ hasonlít, csak hogy a birálatot tüzeteseb
ben űzi. Czime The Reader (Az olvasó). Eddig 
5 füzet jelent meg belőle.

— A Wiener Zeitung hivatalosan tudatja, 
hogy a képzőművészetek császári akadémiája 
1864 tavaszán a bel- és külföldi éló művészek mü
veiből tárlatot fog rendezni. A tárlat april 15-én 
nyílik meg, s május utolsó napjáig tart. A bekül
dendő müvek márcz. 15-től april. 1-ig fogadtat
nak el. 1 1  rendbeli jutalom lesz, de csak ausztri
ai művészek számára.

— Halm Frigyes, a „Griseldis“ és „Raven- 
nai Viador“ szerzője, uj drámát irt a hindu élet
ből „Begum Somru“ czim alatt, de nem igen di
csérik benne a drámaiságot. Lyrai pathoszból van 
felfúva ez is, minden valódi élet nélkül.

— A jelenlegi franczia szinpad-irodalom négy 
coriphaeusa: ifj. Dumas Sándor, Sandeau Gyula, 
Augier Emil és Ponsard, a jövő télre mindenik uj 
drámával lép a nyilvánosság elé. Dumasénak czi
me „L’ami des femmes“ (A nők barátja) ; San- 
deau-é : „La maison de Penearge“ (Penearge háza); 
a harmadiké: „La jeunese“ (Ifjúság) vígjáték. 
Ponsardé egy 5 felvonásos tragédia, melyet arájá
nak, ki Sandeau gyámleánya, ajándékul szerzett.

Mai számunkhoz mellékelve küldetik szét: Orczy Lőrincz költő arczképe.
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ÜJ KÖNYVEK. *)
CSERMELYI SÁNDOR ÚJABB VERSEI. 16r. 1351.

Ára 1 ft. (Ráth bizománya,,Pest).
BALOGH ZOLTÁN KÖLTEMÉNYEI. Második kiadás. 

N16 r. 320 1. Ára 2 ft. (Sommer nyomdája, Becs.)
II. RÁKÓCZI FERENCZ BUJDOSASA. Szalay László 

által. Első kötet I. füzet Pest (Lauffer.) 8r. XII. es 1. 
—144 1. Ára 1 ft. 20 kr.

A SPANYOL INQUISITIO TÖRTÉNETE. írták Llo- 
r e n te  és G a l lo i s .  2  kötet. Lipcse (Köhler) 12r. 124 e's 
126 1. Ara 1 ft 2Q kr.

LATIN GYAKORLÓKÖNYV. Algymnasium számára. 
Irta Szénássy Sándor. Pest (Osterlamm). N8r. 175 1. 
^ ra kx*

A MEGHÍVOTT MEGHÍVÓIVAL SZEMBEN. Székfog
laló beszéd, melylyel a szabadszállási helv. hitv. 
gyülekezetben lelkipásztori hivatalát 1863. junius 
21-én megkezdette Szász Károly. Kecskemét (Szilá- 
dy). 8r. 32,1. Ára 20 kr.

A GYÓRSIRÁS a közép-tanodákban. Irta Fenyvessy 
Adolf. (Megjelent a pesti főreáltauoda 1862/3-ik évi 
értesítőiében). Pest (Osterlamm bízom.). N8r. 13 1. 
Ára 20 ki\

AZ ÉJNYUGATI ÁTMENETNEK MAC CLURE ÁL
TALI FÖLFEDEZTETÉSE. A régibb és újabb éj
sark környéki utazások rövid vázlatával. Öregek és 
ifjak számára közli Kutzner J. G. és mások után Ory 
János. Nyoícz képpel. Pest (Lauffer) 8r. 144 1. Ára 
papirkötésben 1 ft 20 kr.

JELLEMRAJZOK AZ ÁLLATORSZÁGBÓL különbö
ző földrészeken, az ifjúság oktatása és mulatságára. 
Hoffmann W. után magyarositá Oldal József. 12 szí
nezett képpel. Pest (Lauffer) Haránt. 4r. 52 1. Ára 
papirkötésben 2,ft..

MÁGYAR OLVASÓKÖNYV az algymnasiumok és re
áltanodák számára. SzerkesZté T ra u tiv e in  N. János. 
III. rész. Harmadik kiadás. Pest (Kilian). 8r. VI és 
234 1. Ára 90 kr.

KÖZNÉP ELŐTT TARTOTT EGYHÁZI SZENT BE
SZÉDEK, Péterfi Sándor által. Első füzet. 2.Jav. és 
bőv. kiadás. Kolozsvár (Stein) 8r. 152 1. Ára 1 ft 
20 kr.

KÜLFÖLDIEK.
AT ODDS ; a novel. By the baronnes Tautphoeus. Copy

right edition. In two, volumes. Leipzig (Tauchnitz). 
Ni2r. 293 és 306 1. Ara 1 tallér.

CARDINAL POLE; or the days of Philip and M ary; 
an historical romance. By W. H. Ainsworl. 3 vols. 
London (Chapman). 8r. Ára 3 '/2 shill.

RALPH; or St. Sepulchre's an St. Stephens. By A. Ar
nold. 2 vols. London (Tinsley) 9r. Ára 21 shill.

LE ROMAN DE LA FEMME Á BARBE. Messieurs,du 
tréteau. Par P. Véron. Paris (Dentu). 18r. 270 1. Ára 
3 frank.

TRAVAIL ET LIBERTE. Etudes critiques d’économie

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő művekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

sociale par Th. Mannequin. 2vols. Paris 8r. Ára 
15 frank.

DIE PAPST-FABELN des Mittelalters. Ein Beitrag 
zur Kirchengeschichte von F. F. J. v. Döllinger. Mün
chen (Anstalt). N8r. IV és 159 1. Ára 22 ezüst gar.

DIE FAMILIE BURK, ihre Thaten, Träume und Ge
danken. Aufgezeichnet von Graf Adelheid Baudis- 
sin. 3 Bände. Hannover (Rümpler). 8r. Össz. 692 1.

4 tällör
EIN WEIBLICHER ARZT. Roman von Arthur Stahl. 2 

Bände. Leipzig (Costenoble). 8r. össz. 391 1. Ára 
2 tallér.

NYÍLT l e v e l e z é s .
A CS. K. eílenintézeít felszólalást, mostani viszonyunk

ban e lappal, nem adhatjuk álnév alatt. Bár a tény 
tagadhatlan igaz, azt vetnék ellene, magunk kohol
tuk a levelet.

P—ny urnák, helyben. Műszavakkal nehezített stilusa 
a beküldött czikknek tankönyvbe való volna, nem 
lapba. A közönség se meg nem értené, se nem gyö
nyörködnék benne.

IV. P. urnák, Kolozsvár. Megkaptuk az uj küldeményt 
is. A novellát ismertük már, de nekünk úgy tetszett, 
hogy a tudományos része nincs kellően egybeol
vasztva a mulatságossal. De meglehet a fordítás
ban jobban fog tetszeni. Még nem olvashattuk el.

A h. ni. vásárhelyi Önképzö kör fogadja szives kö- 
szönetemet. Magánlevelet írtam volna, ha több idő
vel rendelkezhetném.

A. Ö. urnák Budán. A „magna jocose“ czélját méltá
nyoljuk, de a jocosum benne nem igen finom s a 
magna sem eléggé magna. Mindazáltal, úgy lehet, 
közöljük, ha lesz hely, a mi most nincs.

Trszty . .. urnák. Figyelemre méltónak találtuk, ki 
vált az egyiket népdal formai ügyes játékáért. Az 
utóbbit közöljük.

Tisztelt előfizetőinket átalában figyelmeztetjük, hogy 
valamely szám elmaradása esetén azonnal reclamáU 
janak, s ha a postán küldött reclamátiónak sükere 
nem lenne, igyekezzenek biztos kéz állal juttatni 
hozzánk panaszukat. íme oly eset történt, hogy egy 
előfizetőnk, kinek rendes nyomott czimszalag alatt 
félévig folyvást küldöttük a lapot, most panaszko- 
dik, hogy a két első számon kivül egyet sem kapott, 
folyvást reclamált, azonban reclamáló levelei közül egy 
sem jutván hozzánk, sérelmét nem orvosolhattuk. Ha
sonló eset előfordulása ellen óvjuk a közönséget, 
hogy reclamátiói sikeretlenségét ne tulajdonítsa ne
künk, mert nálunk reclamátio meg nem hál elintézet
len ; ha tehát valamelyiknek sikeie nincs, ez annak 
biztos jele, hogy nem jutott kezünkhöz.

T A R T A L O M .
Művészeti elvekről. W. — A boszorkányjelene

tek Macbethből. Szász K. ■— Halál Panni. Abonyi L. — 
A nap leszállt. . . . Komócsy J. — Külföldi levelek. Ma 
szák H. — Nyilatkozat, Arany J. —- Vegyes. — Uj köny
vek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk
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HETILAP.

MÁSODIK FÉLÉV. AUGUSTUS 80. 1803. 9. SZÁM.

E lő f iz e t é s ;  egész évre i 
12 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Kmieh ! 
Gusztáv kiadó - hivatala : 

Barátok-tere 7. sz.

M eg j e fe n ik  hetenklnt 
vasárnap.

S z e r k e s z tő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reelamatiók is 
küldhetők : Üllöi-úf és 3 
pipa-utcza sarkán, 11. sz.

M Ű V É S Z E T I  E L V E K R Ő L .
(Bulwer. Caxtoniana.)

(Vége.)

Másfelől, a bonyolítmány ügyes és 
furfangos szövete, bárha nem kis becsű is 
az elbeszélő művészetben, sokkal kevésbbé 
kivántató a regény-, mint a drámaíróban. 
A prózai legnagyobb költemények majd 
minden bonyolítmány nélkül szűkölköd
nek. „Don Quixote “-ban csak úgy ismer
hetünk -bonyolítmányra, ha erőszakkal 
adunk ennek a szónak oly értelmet, mely 
szokásosan nincs benne, és bizony semmi 
szócsigázás sem facsarhat ki bony olítmányt 
„Gil Blas“-ból. Ez az oka, hogy a regény
ben megengedhetni azt, a mit a drámában 
soha sem kellene —• t. i. történet (véletlen 
eset) befolyását a mese folyamára: a gaz
embert, a helyett hogy a maga által elő
idézett sors juttassa tragikus végre, megüt
heti a guta vagy lejárhatja a gőzmozdony, 
kellő alkalommal. Művészi elbeszélésben 
azonban nagyon szűkön kellene alkalmazni 
a véletlen esetet, kivált oly módon, hogy a 
kibonyolodást (denouem ent) illesse. Olvasók 
szintúgy mint kritikusok érzik, hogy „Hob 
Hoy “-ban szeplőfoltja az a mesének, midőn 
Hashley Obaldistone bátyjai a beszély foly
tában előre érintetlen és gyaníthatlan ter
mészetes okokból vesznek el, csakhogy oly 
állapotba jöhessen általa Hashley, a mi
lyenre szüksége volt az Írónak végczélja 
elérése végett.

Magas rendű regényben jellemfestés 
kell hogy legyen, az önként érthető, s a 
jellemet benne elszántakban kell apróra

kifesteni, mint a drámában; hiszen léteznek 
regények, melyeket csak a jellemfestés tart 
életben; holott vannak tragédiák, melyek
ben a jellemek a játékszíni jelmezből ki
vetkeztetve elég silányok, s a melyek a 
jellembeli silányság daczára is halhatatla
nok részint a bonyolítmány ügyes szer- 
kesztménye, részint a helyzetekből kidol
gozott szenvedélyek, főként pedig talán a 
forma szépsége — a verselés ereje és hár- 
moniája következtében. Ezt mondhatni a 
franczia drámáról átalában s Racineról kü
lönösen. A tragikai dráma parancsolólag 
követeli a szenvedélyt — a komikai dráma 
humort vagy élczet; de lehet igen derék 
regény szenvedély, humor vagy élez nél
kül — nagy lehet a maga nemében (bár 
nem a legmagasabb nemben) az érzelmek 
finomsága, a mese érdeklő volta, a képze
lődés játszisága, sőt a mindennapi élet sima 
képe által is, csak ne legyen durván rajzol
va, hanem kedveltetőleg eszményítve. Van 
még egy igen népszerű s hatásos kútfeje a 
prózai elbeszélés érdekének, u. m. a titok 
(mystery); és sokszor annak a felderítése 
teszi az egész bonyolitmányt. Mindenki 
emlékszik, minő borzadálylyal igyekezett 
legelsőben kikutatni a setét titkot „Caleb 
Williams “-ban vagy a „Kisértetlátó“-ban 
(Ghost-Seer). Még a komikai regényben is, 
az ily alkatú művészet nagy alapítója*) a 
tökélyes bonyolítmány dicséretét csaknem

*) Fielding-
17
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egyedül azért az ügyességért kapta, mely- 
lyel a Tom Jones rokonsági viszonya rej
télyben van tartva ; rémülés fog el a vége 
felé, midőn a hős egy oly bűnbe látszik 
keveredve lenni, mely az emberi keblet 
leginkább fellázítja, és kedves meglépés 
oszlatja el rémülésünket, midőn végre és 
váratlanul kiderül születése titka s azzal 
együtt ama finom gúny vonások értelme is, 
melyeket az elbeszélés elején sejtettünk, de 
csak a végin jövünk tisztába velők.

A prózai költészetnek véghetetlenkülön- 
féleségű modort kell mindig engedni — 
merész szabadosságot (licence), hogy kénye 
kedve szerint szerkeszthessen teméntelen 
anyagszert az érdek által kapcsolt bizo
nyos egészszé; olyat a milyenre a legbő- 
kezüebben mért drámai szabadosság sem 
hatalmazhatja fel a drámát. Nincs miért 
hosszasan elemezni ezt a tényt; egyszerre 
átláthatni, hogy akármely történetet el le
het beszélni, de aránylag igen kevés törté
netet (story) lehet dramatizálni. Ez az oka, 
hogy a legjobb regények némelyikét nem 
lehet szinpadra vinni; holott némely igen 
csekély értékű regények a mostani (mo
dern) világ legnagyobb drámáinak szolgál
tattak tárgyat. A drámai érdeknek folyto
nosnak, mindig feszültnek, haladónak kell 
lenni — szószaporítást (longueurs) nem 
szenved. De a regény keltette érdek lehet 
nagyon szende, nagyon egyenetlen — köz
be szúrhat nagyon hosszú társalgásokat a 
cselekvény mozzanatai közzé —- kikötve 
mindenesetre, hogy arra a végeszmére vo- j 
n atkozzanak, a mely végett van találva a { 
cselekvény. íg y  „Wilhelm Meisteru-ben ! 
hosszas beszélgetéseket kapunk a művészet ! 
vagy philosophia felől épen a mikor leg- | 
inkább szeretnénk a mesével haladni — j 
igen de e társalgások nélkül nem lett vol- j 
na miért beszélni azt a mesét; és czélját ! 
bizonyára nem lehetett volna felfogni — a ' 
czél épen a lévén, hogy azokban a tár- ; 
gyakban tökélyesítse az emberi elmét, a | 
melyek felett a beszélgetések folynak. íg y  
W. Scott sok regényében, s a legélénkeb
bekben megszakad a mese némi históriai 
vizsgálódások kedviért, melyek a költött 
jellemek változott körülményei megértésé

re szükségesek. Józan kritika tehát min
dig fog engedni bizonyos tágasságot a pró
zai költés művészetében, olyat a milyet 
nem engedne a drámában, sőt semmi más 
nemében az élet és jellem költött rajzola
tainak. Gyakran látom szemléinkben (Re
view) azt a vádat, hogy ez s amaz „művé- 

! szét hiánya“ (defect of art), holott köze
lebbről megvizsgálva valódi művészeti szép
ség, vagy oly kénytelenség, mely alól a 
művészetnek az a neme nem búhatott ki — ; 
s a vád oka az, hogy a bíráló a drámából 
vett oly elveket alkalmazott a regényre, 
melyek nemcsak nem illenek reá, de ellen
keznek is a regény szabadságát szabályozó 
elvekkel. A dolog valósága az, hogy a hol 
észláng van, művészet nem hiányozhatik. 
Kétségen kívül, botorkázhatik az észlártg 
is a művészet pályáján; de ha egy bizo
nyos mű genialis, egészben véve művésze
tinek is kell lennie, Mert valamint az erény 
az erkölcsi törvényhez való önkéntes en
gedelmességből áll, úgy az észláng is a 
művészeti 'törvényhez való önkéntes en
gedelmességből. S mindeniknek az a sza
badalma, hogy a törvény kedves előtte — 
mintegy második természetévé vált. Em
beri erény s emberi észláng, mind a ketten 
tévedhetnek ottan-ottan; de a törvénynek, 
melynél fogva léteznek, akár folytonos 
fitymálása, akár erőszakos megszegése, 
mind a kettőnek a halála. A különbség az 
erény előnyére (s jó hogy úgy van, mert 
erény minden embernek kell, az észláng 
pedig kevesek adománya) az, hogy lehet 
megállapítni szabályokat, melyek számba
vételével mindenki erényes ember lehet; 
de nem lehet felállítni oly szabályokat, 
melyek által mindenki észlángot kaphas
son. Technikai szabályok soha sem fogják 
képesítni tanulójokat, hogy nagy dramati- 
kus vagy regényíró legyen; hanem jól 
meg kell különböztetni a művészetben az 
átalános elveket és a technikai szabályo
kat. Minden igazi művészetben meg van 
bizonyos átalános elvekhez való rokonszen- 
vies, melegérzelmű, és gyakran egészen ön 
tudatlan ragaszkodás. ímez elvek ismere
tére philosophiai kritika által juthatunk : 
elsőben terjedelmes és kitartó számbavétele
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által a művészeti remekeknek, mint a me
lyek a kritikára nézve azok, a mik a ter
mészeti tények és adatok a tudományra 
nézve; és másodszor philosophiai kifejtése 
által azoknak az elveknek, melyeket ama 
remekek meg- és összeegyezése nyomán 
megállíthatunk. Ez elvek kitárolásával sem 
rósz Írókat jókká, sem középszerű Írókat 
nagyokká nem tehetünk; de képesíthetjük 
ám az olvasó közönséget (the common rea
der), hogy hibátlanabbul bírjon Ítélni az 
olvasott irók valódi érdeme vagy valódi 
fogyatkozásaik minősége felől; és imigy 
igazitván helyre s emelvén magasabbra az 
ízlését, az irodalom átalános mérvét igazít
juk és emeljük vele*). Még többet is tehe
tünk ennél — nagyot könnyíthetünk az 
észláng önnevelésén, melyen át kell min
den észlángnak haladni, mert csak úgy jut 
el teljes kifejlődésére s az ő szabadsága, és 
az igaznak és szépnek neki törvény gya
nánt szolgáló elemei között. A mi a csupán

*) Reményiem, most már — X X  — ur is megért1 
a mit sem eredeti czikkemből (Két angol regény), sem 
további magyarázat és erősség gyanánt közlőit idéze
temből nem akart érteni (L. Koszorú: 1863 I. 574—575 
1.). Nemcsak, hanem még egészen ferde világot is vetett 
reá azzal a szerencsétlen kérdésével: „ki nagyobb te
kintély : Scudo-e vagy Lessing?“ Analysisben nincs „te
kintély“, uram ! S én magam vetném az első követ ma
gamra, ba abban az értelemben idéztem volna akár Scu- 
dot, akár kezesét. Csak azt akartam vele kimutatni, 
hogy más kritikusok és philosophusok is jöttek más utón, 
t. i. a maguk sajátján arra az eredményre, a mire engem 
csekély tapasztalásom s gyarló gondolkodásom vezetett, 
s csak is ez oldálról utalok a Bulwer szövegére. — Még 
szerencsétlenebb, ha lehet, a végszava — X X-nek : 
„ítélje meg, a ki viszonyainkat ismeri, melyiknek néze
tét hasznosabb hirdetni a magyar irodalomban ez idő 
szerint!“ Jaj, uram, az igazságnak csak inhaerens kö
vetkezményei szolgálnak kritérium gyanánt, nem pedig 
beléje történetesen ütköző körülmények. Esm égjajabb 
volna, ha minden hasznos dolgot kiküszöbölnénk azért, 
hogy értelmetlenség, önhittség, önhaszonlesés vagy visz- 
szaélés mindnyáját kártékonynyá tehetik. Vágjuk ki a 
hegyaljai szőlőket, mert valaki tokaji bortól megre'sze- 
gedhetik s baromias állapotában gálád tettet követhet 
el, ugy-e ? Ha egy rósz iró, azt hogy : „Shakespeare nem 
tanult aestlietikát,“ a gondolkodás legsértethetlenebb és 
csalhatatlanabb szabályai daczára úgy fordítja meg, 
hogy : „ő nem tanult aesthetikát, tehát ő Shakespeare ;“ 
azért ne mondjuk ki azt az igazságot, hogy : „aestheti- 
kai szabályok senkit sem tesznek művészszé ?“ — De 
már most egyebet mondok a „hasznosságra“ nézve. Ne 
óhajtsa — X X  — ur azt az időszakot, melyben a gyar
lóság az aesthetika fegyvereivel kezdi magát nemcsak 
védni, hanem igazolni is. Rabulistika nemcsak a tör- 
vényszolgáltatás pályáján, hanem a szépirodalom terén 
is létez, és a rabulistika nem egy pert vesztetett már el. 
A tudatlan vagy együgyű bűnösről ne essünk kétségbe, 
de az okoskodó gazember javíthatatlanabb és veszedel
mesebb is. W.

technikai szabályokat illeti, ezeket minden 
nagy művész maga szabja magának; nem 
fitymálja ő a technikai szabályokat*), de 
nem kölcsönzi majom módjára a más mű
vészekéit; maga alkot magának sajátokat. 
Ezek melléktörvények (by-law), melyeket 
saját tehetségei ismerete diktál neki, mint 
amazok gyakorlatához és köréhez legal- 
kalmasbakat. Apelles, a mint mondják, azt 
a melléktörvényt szabta magának, hogy 
csak négy szint használjon a festésben: 
hinni való, hogy Apelles előnyét lelte e 
megszorításban, különben nem szűkítette 
volna meg eszközei e nemét. De ha Zeuxis 
azon vette volna észre, hogy ő, Zeuxis, job
ban fest tizenkét színnel, mint ha csak 
négyre szorítja magát, tizenkettőt használt 
volna, vagy nem lesz vala Zeuxis.

Gondos és fontolgató vizsgálatra át 
kell látnunk, hogy nagy irók, sem az elbe
szélő sem a drámai téren, nincsenek meg
hasonlásbán egymással a művészet elveire 
nézve azokban a művekben, melyeket na
gyok gyanánt fogadott el tőlök a maradék
— holott technikai szabályokra nézve kü
lönböznek egymástól inkább vagy kevésb- 
bé. Nincs egy költői nagy művész is , akár 
az elbeszélő, akár a drámai nemben, a ki 
a legjobb munkáiban inkább a betű sze
rinti igazságot mintsem az igazság eszmé
nyített képét állítná élőnkbe — a ki a jel
lem rajzolásában vagy meséje tervezetében 
inkább szeretne különös vonásokat vadász
ni, mint átalánosokat fejezni ki — a ki ne 
inkább az emberiség tág typusait venné 
czélba, mint korabeliek arczképei rajzát
— vagy, legalább, ha egy vagy más ok 
eltérítette azoktól az elvektől, oly művek
be hagyta eltérése nyomait, melyek köz 
elismerés szerint nem méltók hozzája. De 
csupán technikai szabályokat, ha bizonyos 
kor kritikusai megállítják, a legközelebbi

*) Mint Hugo V. fitymálta p. o. a versbeli caesu- 
rát. S mi lett belőle ? Az a mi szokott lenni, midőn a do
log mivoltában feneklő törve'nyt nyűgnek, az észláng 
szabadságát csökkentő, röptét korlátló nyűgnek ne'zzük: 
a kihágás maga bünteti magát. Hugo művészi izle'se 
csakhamar észrevétette vele, hogy a caesurával magát 
a verset is eldobta. Megtérni, „pater peccavi“-t mondani 
nem engedvén az álszemérem, azon túl prózában irta a 
tragédiát. Haj ! a „law“ és „by-law“ között nem mindig 
könnyű elhúzni a határt. W.

17*
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korban diadalosan tápod porba egy követ
kező lángész. Technikai szabályoknak meg 
van az ő értékük arra a művészre nézve a 
ki eszközökül használja s a ki rendszerint 
feltalálja s nem kölcsönözi. A miket ma
gának szab, ritkán közli másokkal. Az az 
ő titka — Ízlése sajátságaiból származik; 
és azokhoz a szabályokhoz való ragaszko
dása teszi azt, a mit néha az ő stiÍjának, 
helyesben modorának nevezünk. Ilyes, ma
gára szabott rendelmények nyomán ala
kítja Pope az ő sajátságos caesuráját s vég
zi bé az érteményt minden versczikk (coup
let) végén. Midőn a versnek ez a formá- 
já mindennapivá és viseltessé lesz, felkel 
egy más költő, s magának tán, egészen el
lenkező rendelményeket szab. És nem kívá
nunk egyebet tőle, csak hogy sikerrel te
gye: ha saját szabályi képesítik őt, más 
móddal, épen oly jó verseket Írni, mint Po
pe irt, lielybeliagyjuk; ha nem — nem. 
Van egy fő haszna annak, ha a költő bi
zonyos technikai szabályokat akár maga 
szab ki magának, akár önkintesen elfogad, 
—- az, hogy gátot vet a szerfölötti köny- 
nyüségnek, mit különben a gyakorlás min
den írónak megad. És ezt a szerfeletti köny- 
nyüséget természetesen hamarább elkap
hatni prózában mint versben; inkább egy 
regény pongyola hosszában, mint a képze
lő költésnek más, szabatosabb és rendsze
resebb formájában*)— úgyhogy én igen 
bölcs óvószernek tartom akármely termé
keny tollú regényíróban, ha inkább sza- 
porítni igyekszik a szabályok idves korlá
táit, mintsem menekülni tőlök ; csakhogy 
saját elméje természetes növényei legye
nek az olyas szabályok, és saját tapaszta
lása győzze meg őt miveire való idves ha
tásukról. Mert ha a művészet nem a termé
szet utánzója, még kevésbbé a művészet 
másolója. Alapját a természet tanulmányá
ban véti — nem úgy hogy utánozza, ha
nem előbb kiválogatja a természetből, az
tán összeszerkeszti azokat a kelméket, me
lyekbe saját, elevenítő eszméjét lehelheti 
a művész. Es ha a művészet alapja a ter
mészetben van, kisimítását és díszítését

*) Tudnánk mi erre is példákat mondani, ha — 
fedél nem volna a házon.

minden művész azokból a képekből tanulja, 
melyeket az előtte volt művészek már ki
válogattak, összeszerkesztettek és megele
venítettek. De ne úgy tanulja, hogy egy 
oly egészet állítson újra elé, a mely egy 
már volt egészet, más elme szüleményét és 
kifejezését, juttasson eszünkbe, a mit épen 
úgy nem lehet újjá szülni, mint magát an
nak a teremtőjét: hanem ismét úgy, hogy 
válogat, összeszerkeszt és elevenít — épen 
úgy járván el a művészet tanulmányában, 
mint járt a természet tanulmányában; hasz
nát veszi minden részletnek, de saját áta- 
lánositási módja szerint csoportoztatja ujan, 
s csak annyiban s a végre él a más eszé
vel, hogy az igaznak vagy szépnek saját 
elméjében fogamzott eszméjét annál telje
sebben, és tökélyesebben valósíthassa. En
nél fogva nem lehet sem művészeti termék, 
(aesthetikai értelemben,) sem észláng műve, 
akárminémű értelemben, a mely nem állít 
elő olyas valamit, a mit, mint egészet, az
előtt még senki sem állított elő: a melyet 
semmi más élő ember nem csinálhatott 
volna; és a melyet soha míg a világ senki 
sem csinálhat, — bárha csinálhat más em
ber hasonlithatlanul jobb más dolgokat. 
„Ivanhoe“-t és „Childe Haroldu-ot csak a 
minapában csinálák és már ma oly lehe
tetlenség újra teremteni egy „Ivanhoeu-t 
és egy „Childe Haroldw-ot, mint az „Ili
as “-t. Történeti regényt az „Ivanhoeu-nál 
vagy elmélkedő költeményt a „Childe Ha- 
rold“-nál jobbakat elébb vagy hátrább Ír
hatni; de hogy jobbak legyenek, azoktól 
merőben különbözőknek kell lenniök. Mi
nél többet utánoztak valamely irót, annál 
lehetetlenebb a művei újra teremtése. Egy 
költőnket sem utánozták annyira, mint 
Pope-ot, nem mintha ő a legnagyobb vagy 
igézőbb költőnk volna; hanem azért mivel 
legkönnyebb őt egy jó verseidnek utánoz
ni. De létez- e egy második Pope, vagy fog-e 
létezni egy második Pope ha tízezer évig 
fog is nyelvünk tartani?*)

Fordította W.
*) Ilyest mondhatunk mi is : egy költőnket sem 

utánozták annyian és annyira, mint Petőfit ; — miért, 
miért nem, arra hosszas volna kiterjeszkedni; —de azért 
létez-e egy második Petőfi, és fog-e létezni, ha tízezer 
évig fog is nyelvünk tartani ? W.
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TÖKÖLI BUJDOSÓ HIVE.
1697.

Istenem, istenem, én édes istenem:
Immár reménységem csak te benned vetem !
Szánd meg azért, szánd meg könnyeim hullását, 
Ifjú két orczámnak búban borulását.

íme, eltelék már egynéhány esztendő,
S talán még egynéhány lészen eltelendő :
Mig bujdosásimnak ideje elfolyik —
Melytől az én lelkem meghomályosodik.

Kóborlók, kóborlók vaderdok berkében,
Kietlen kősziklák zordon rejtekében,
Farkasok vaczkánál, medvék barlangjánál . . . . 
Anyám, édes anyám, jaj ha te most látnál I

Karmazsin-csizmámat kövek meghorzsolák, 
Fényes szablyám vizek rozsdával bevonák, 
Kopott kalpagomnak lelóg a csákója 
Nincs tollú mellette, törött a forgója.

Szép tigrisbőrömnek a szőre vedledez , 
Pantalléromról a szkófiom fejledez ; 
Katona-dolmányom az idő elnyütte, 
Aba-nadrágomnak se színe, se szőre.

Tarsolyom, lódingom vagyon ürességben, 
Karabélyom még csüng: de nincs egy lövésem; 
Hajh, pedig vadásznak én árva fejemre, 
Nagy-véres szándékkal nyomorult éltemre.

Istenem, istenem, ne hagyj el engemet! 
Vezéreld kegyesen jártomat keltemet;
A mikor álomra hajtom bús fejemet:
A te szent árnyékod fedjen bé engemet!

Istenem, istenem, viselj gondot reám,
Ne vesd el szolgádat, légy őriző atyám * 
Én üldözőimnek, kik törnek vesztemre, 
Vérhüdött szándékát változtasd üdvömre!

— Homályban ülnek most hajdan szép csillagim, 
Lassan teldegélnek bujdosó napjaim ;
Ágak zörrenése, levelek hullása . . . .
Hajh, én életemnek gyászra fordulása!

Emberlakta földet messze kell elhagynom,
Édes szülőhazám hiában siratnom ;
En szülőházamnak füstjét ha láthatom — 
Könyhullatás nélkül azt is nem állhatom.

Az én lakótársim a mezei vadak,
Vándorló pajtásim az égi madarak ;
Felettem repülő daru lekrúgat rám :
Válaszul fölzendül hozzá én bús nótám . . .

Hulljatok, hulljatok ti égi harmatok :
Hajnal közelgtével engem biztassatok ! 
Múljatok, múljatok ti éji setétek :
Napnak fölkeltóvel jobb napot reméljek!

Ti pedig szálljatok reggeli imáira 
Miglen pihentek mennyek magas tájin . . . 
Istenem, hallgasd meg te hivszolgád szavát: 
Derítsd föl még egyszer kuruezok csillagát!

Épitsd meg oszlopit mi romlott hazánknak, 
Szüntesd bujdosásit annyi hü fiának,
Tököli Imrének, Petróczi Istvánnak —*
Mi nagy-asszonyunknak: Zrínyi Ilonának!

Szegény katonának se kelljen bujdosni:
De ágyudörgés közt labanezot csapdosni;
Adj uram háborút, jó kardot, paripát.........
Emeld föl még egyszer magyarok zászlaját!!

TEALY KÁLMÁN.
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E G Y  E S T  A K A N D A L L Ó N Á L .

Az ősz már vége felé járt. A fák sár
gult leveleit lerázták a hideg szelek s a 
száraz ágakat jeges dér vonta be. Ideje 
volt megkezdeni a téli idényt. Ki is tűz
tem a fővárosba utazásom napját: midőn 
váratlanul egy levél érkezik, melyben egy  
gyermekkori barátom szives meghívást 
küld, nehány hetet tölteni körében. — Ter
vem tehát megváltozott, s forró vágygyal 
sieték Bélához, kiről két év óta semmi bi
zonyost nem hallék, de annál több, balsor
sára vonatkozó kósza hirt. Két nap múlva 
elérzékényülve öleltük egymást. — A ba
rátom lakása a csínnal és kényelemmel 
épült kisebb kastélyok egyike, melynek 
fődiszét a nyájas vidék kölcsönözi, hol 
emelkedik. Előtte messze terülő rétek, ága
zó patakok, egy-egy falu a távolban; mö
götte erdős hegyláncz, várromok. E hely 
boldogság fészkéül látszék teremtve lenni. 
Én is csakhamar honosnak érzém magam, 
s a hosszú utazásra felmelegedve külsőleg, 
bensőmben is felébredt az otthoniasság kel
lemes érzése. Az esti órákban szolgált ebéd 
alatt néhányszor suttogá Béla felém:

— Alig várom hogy egyedül legyünk 
s közölhessük egymással kétévi éleménye- 
ínket!

És csakugyan egyedül maradtunk 
nemsokára. A tágas márvány-kandallóban 
lobogott a tűz s festői világítást adott ifjú 
barátom szép arczának. Ellene csak egyet
len kifogásom lehet: hogy kissé nőies, 
mert a sötétkék szemek fényiét hosszú pil
lák árnyolják; halvány arcza felette sima; 
bájos mosolyához szeretnék több erélyt, s a 
barna selyemszerű hajszálak kár hogy für
tökké alakulnak. Mindamellett Béla ked
ves alak s az lehetne főleg álmodozó lyán- 
kák képzelete előtt, melynek megfelel az 
ifjú finom, karcsú termete s a méla tekin
tet, mintha szüntelen szerelmi bú bágyasz- 
taná el. Vonzóbb vala ezeknél rám nézve 
kedves modora, simulékony társalgása, — 
s gyermekségemtől mindig legjobb bará
tomnak tartottam.

— Két éve, két hosszú éve hogy nem 
láttalak! kezdé Béla, jobbját nyújtva szívé
lyesen. Többet éltem e kettő alatt, mint az 
előttök lefolyt húsz évben, többet búban, 
többet örömben . . .

— I)e jelenleg boldog vagy ? kérdém 
aggodalommal.

— Tartsunk rendet, viszonzá, s regé
nyemet ne a végén kezdjük. — Gyermek
ségemet ismered, úgy mint a magadét; 
csak ott váltunk, el egymástól, hol nékem 
a férfikor kezdődék, mely felriasztott a 
gyermekség gondtalanságából. Atyámra is 
jól emlékezel, ama szigorú férfira, ki aka
ratának feláldozta volna bármikor szerete- 
tét, s kinek jelleme az atyai gyengédség és 
a túlszigor csodás vegyületébŐl állt. E gy
más közti viszonyunkba az évek nem hoz
tak semmi változást; úgy féltem tőle vég
ső napján is, mint kis koromban és a leg
csekélyebb óhaját parancsnak tekintém 
mindenha, hálátlanság lenne azonban elfe
ledni ama számtalan örömet, meglepetést, 
melyekkel apám elhalmozott, s volt elég al-

I kalmam meggyőződni igaz szeretetéről is. 
Hisz egyetlen gyermeke valék s minden 
nemesebb érzését bennem központositá. 
Főleg az utolsó években, midőn gyengülő 
egészsége a kiterjedt gazdaságával való 
foglalkozást nem engedé, egyedül növelé
semnek élt, s mint egy gondos kertész, cse
mete növényének hol nedvet, hol árnyat, 
hol meleget adott. — Atyám kedvelte a ma
gános életet, és nem volt a vidéken más 
ismeretségünk mint egy nyugalmazott tá
bornok grófi családja, mely csupán a férj 
nyugdijából s igy csaknem szegénységben 
élt. A tábornok még atyám előtt halt 
el s reá bízta, mint egyetlen barátjára, a ne
je és három lánya feletti gondoskodást. 
Atyámnak ragaszkodását e családhoz ab
ból magyaráztam ki, hogy noha fényes 
névvel bírt, irántunk, kik, mint tudod, szor
galma által meggazdagodottpolgártólszár- 
mazunk, kevélységet soha nem árult el. E 
pontban szerfelett kényes volt atyám. En-
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gem is tartóztatott a magasabb rendű ifjak 
társaságától, kik ellenben, ha alkalom ki- 
nálkozék, mindég előzékenyek voltak irán
tam. — Most gazdag vagy, fiam! mondá 
ilyenkor apám keserűen. Én nem igyek- 
vém nézetét megczáíolni, — mert tökéle
tesen boldognak érzém magam a vadászat
tal s az irodalommal való foglalatosságaim
ban, s ha reggelente az illatos réteken, hő
ségben az árnyas erdők között csatango- 
lék: nélkülöztem könnyen a világot.

Es mért nem tarthatott ez igy örök
ké? — Egy.napon atyám, szokása ellen, 
szobámba lépett; komor arczárói roszat sej
ték ; ő is látta nyugtalanságomat, minden 
bevezetés nélkül kezdé meg tárgyát:

— Egy jól megfontolt s változhat- 
lan határozatomat közlöm veled: fiam, há
zasodn od  kell.

E nyilatkozat annyira meglepett, hogy 
zavaromban s a szülői vas akarat ellen elő
ször felzúduló érzetemben, nem bírtam vá
laszolni se.

— Atyám! kiálték fel csupán — a sé
relem hangján.

— Menyasszonyod Clemence grófnő, 
tolytatá homlokát ránczra szedve. No s, 
van ellene kifogás ?

— Még nem volt szándékom nősülni, 
mondám levertem

— Az mitsem tesz; a házasság édes 
bilincs, könnyű belészokni.

—~ Es nem ismerem eléggé e nőt, nem 
érzek szerelmet . . .

— A szerelem magától fog jőni, alap
ja leend a házasság. Clemence csinos hölgy, 
jól nevelt, magas születésű; te szintén szép 
gyermek vagy, jellemed tiszta, vagyonod 
nagy s iíjuságod ép és romlatlan: szemed
be mondhatom. Miért ne szeretnétek tehát 
egymást ?

Levertségem sokkal nagyobb vala, 
mint vitatkozási képességem. Ott ültem., 
nézd, ama sarokban, görnyedten, megsem
misülve : atyám még egy ideig méregeté a 
padlatot nyikorgó lépteivel, azután távo
zott. — Nehány nap múlva kíséretében 
tettem meg az első vőlegényi látogatást, 
mert Clemence már mcg volt kérve tud

tom nélkül s az utólagos beleegyezés fejé
ben, melyért atyám, úgy látszik, jót állt az 
öreg grófnőnek. Menyasszonyom hidegeb
ben fogadott, mint máskor ha ritka látoga
tóként beköszönték házukba. — Egy hét 
múlva az atyám által nagy költséggel vásá
rolt gyémánt-ékszert vittem el ajándékul, 
nézte egy pillanatig s aztán sértésre szá
mított hangon kérdé:

— Drága lehetett?
Látogatásaim nem voltak sűrítek, s

csupán atyám unszolására mentem. Egy 
ily alkalommal, hallva tán paripám dobo
gását, előmbe futott arám legkisebb húga, s 
gyermeki csacskasággal, nem is várva- 
hogy a szobába lépjek, körül ugrált: tu 
dók ám valamit Béla bácsi! — Mit tud a 
kis Vilma? kérdém a régi ismerős enyel- 
géseivel, mert rövid látogatásaimban vele 
szoktam mulatni, ha nénjével megtörtént 
illemparancsolta szóváltásunk. — Clemen
ce néni tegnap nagyon sirt; azt mondta, 
hogy ő nem lesz a Béla bácsi felesége, 
mert az őt nem szereti: azért veszi el mert 
grófnő — ő pedig csupán polgári szárma
zású ; inkább megy olyanhoz a ki szereti, 
ha szegény marad is, vagy apácza lesz. Er
re azután azt mondta a mama: miből élnek 
majd testvéreid, ha én meghalok s a nyug
díj megszűnik? Utoljára mind a ketten sír
tak. — A kis gyermek még tán soká váj- 
kált volna kíméletlenül szivemben, ha vé
letlenül valaki nem jő s be nem hí a szo
bába. T íz perez múlva azonban már sar
kantyúztam sárgámat, s hazaérve atyám
hoz rohanék, elbeszélve nagy reménynyel 
a történtet.

— Mendemonda, szólt hidegen; gyer- 
mekpletykaság. Az esküvő egy holnap 
múlva lesz, tudod már; s a réginél marad.

De nem maradt annál, a halál hosz- 
szabbitá meg a határidőt, mely az özvegy 
grófnét kiragadta gyermeke karjaiból. E 
gyászeset nem jött épen váratlanul, legin
kább várhatta maga az elhunyt, ki lyánya 
sorsát azért kívánta már jó előre biztosítni, 
s ezzel két kisebb gyermeke jövőjét is. Rám 
nézve e halál csaknem kötelezoleg hatott, 
s nem tudom mily lovagias érzés nyomta 
el még a gondolatot is, erőltetett házassá



gunktól visszalépni. Clemence szintén nyá
jasabbnak mutatkozék, de e változása az 
önmegtagadás, a sorsában megnyugvás fáj
dalmas árnyalatával birt.

— Folytasd, kérlek, folytasd elbeszé
lésedet — szólék közbe — nagy érdekkel 
hallgatom!

— Csak a tűzre teszek néhány darab fát, 
viszonzá Béla, s a parázs fellángolása után 
ismét ledőlt hanyagon az alacsony kere- 
vetre, homlokáról kellemetlen visszaemlé
kezést simítva le. Azután igy folytatá:

A mély gyász múltával oltárhoz ve- 
zetém arámat. Ily szomorú menyegző még 
nehezen ünnepeltetett,inkább illett volna ha
lotti tornak. Az ajkak hallgattak, csak a 
könyek hullának hol nőm, hol az én sze
meimből. .. de megkíméltük egymást min
den érzékeny jelenettől. Este felé feljárt fo
gatom, melyet arám tiszteletére nagy fény
nyel állíték össze.

—• Készen vagyok az indulásra, mon- 
dá Clemence nyugodtan és nem az ifjú asz- 
szonyok piruló mosolyával.

Arczára sűrű fátyolt ejtett, s midőn 
ülésébe segítém, kalapszalagján láttam a 
kön y eket folyni. A teli vér lovak száguld- 
va vittek;"nőm útközben megszólalt:

— Minek ennyi költséget tenni éret
tem ; én jobban kedvelem az egyszerűsé
get, s ezután is ugv kívánok élni, mint ed
dig éltem.

— A kényelem, melylyel körül va
gyunk véve, felelém, nem kerül megeről
tetésembe; csak jövedelmeimet költőméi; 
a szerzés nincsen érdekemben s nem leend 
soha talán . .

Ujia hallgattunk. Megérkezve, az elő
rohanó egyenruhás cselédségre, a kivilágí
tott termekre, nőm közönyös tekintetet ve
tett, mely előttem a megvetéssel vala hatá
ros. Szobáiba vezetém, kérdve ha nem ki- 
ván-e kissé nyugodni magányosan. Igen- 
lőleg válaszolt s távozék. Egy óra múlva 
felkerestem ismét s csendesen nyitva be: 
ima-zsámolyon a fal felé térdelve leltem, 
egybekulcsolt kezekkel, zokogva. Nem 
volt idom visszahúzódni észrevétlenül, mert 
hirtelen felegyenesedék, zavarában előttem 
megállva.

— Clemence, én sajnálom önt, rebe- 
gém, de oka nem vagyok végzetének. Mind
kettőnk sorsa felett az ész határozott, szi
veink nélkül.

— Hiszen, nincs is panasz ajkamon 
De a mindenható segedelmét kérni soha 
nem felesleges: Béla, én önért imádkoztam 
azimént, hogy legyen irányomban türe
lemmel s bocsásson meg egy szegény nő
nek, ki férje iránti kötelességét teljesítni 
nem fogja egészen . . .

Kölcsönös nyíltságunk némileg tágí
tott a perez feszültségén és nyugalommal 
beszéltük meg a jövendő életmódot, a nap 
beosztását, mely csak arra szolgált hogy 
a rendes foglalatosságok minél kevesebb 
időt hagyjanak az egytittlétre. Hamarább 
múlt el az est mintsem gyanitók, s Clemen
ce az órára nézve aggodalmasan tekintett 
reám.

—  Nemde távozzam szobájából, nyu
galmat óhajt?

— Fáradt vagyok! viszonzá, hide
gen kezét adva, de a kéz reszketett.

Az ajtó kulcsa egyet fordult utánam, 
s nem kívánva az álmot, kertbe siettem. 
Holdtölte volt. Bűvös fényben úszott a ter
mészet, és minden fa szomorú árnyat ve
tett arezomra. Miért nem lehetünk boldo
gok ? Miért nem szerethet Clemence ? S ha 
már egyszer tündöklő nevét fel bírta ál
dozni férjének: miért nem veti meg a vi
lág hiúságát egészen s miért nem borul 
keblemre, mely ha nem czimeres ősök vé
réből származik is, de ép oly hőn dobog
hat, ép oly forrón bir ölelni ? Mert ha ő 
vonzalmat árulna el irántam: szeretném 
én is, oh igen, szeretném forrón, szenvedé
lyesen, testtel, lélekkel! Vagy tán — sze
retem már rég . . . .  csak ne könyezne, ne 
bánkódnék szüntelen . . . .  és valóban oly 
megvetendő, gyáva, rút teremtmény va
gyok én, hogy egy nő gyógyíthatlan undo
rát érdemiem? S minden szenytől ment if
júságom nem nyerne egyéb jutalmat mint 
nőm ajkának vonakodását ajkamra tapad
ni ? — íg y  fohászkodám s az ég tudja még 
mily zúgolódások tolultak ki fájó keblem
ből. Végre fáradtan szobám felé tartók, s 
Clemence ablakánál elhaladva, mintha egy
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fehér alakot láttam volna, mely csendesen 
vonta be a nyitott szárnyat, vagy tán csak 
az esti szellő legyinté helyére?

A napok örömtelenül múltak. Beszél- 
getésünknek mindig közönyös tárgyai va- 
lának. Kerestük a távolesőt, hogy gondo
latban legalább messze lehessünk a kietlen 
valótól. Az illem megtartására gondosan 
figyeltünk mindketten, de semmi bizalmas
ság, semmi közeledés, még egy meleg te
kintet sem. Sőt a hidegség, mondhatni, Cle- 
mence részéről növekedőben volt, noha e 
hidegséggel ellenkező apróbb esetek, lát
szólag csekély körülmények, figyelmemet 
gyakran magukra vonták.

Egy este is, szokás szerint, az olvasó 
salonba ültünk, az albumokkal halmozott 
asztal előtt. Én érdekes olvasmányba me
rülve — nőm kézi munkán dolgozva, szem
közt velem. Magam sem tudom miért, fel- 
tekinték hirtelen a könyvből s rajtaértem 
Clemencet a mint égető szemei epedően 
nyugvának arczomon. Nagy lön zavaro- 
dása.

— Épen kérni akartam, Béla, — mon
da akadozva, — hogy csengessen, e lámpa 
roszul ég. . . .

Jól esett nékem is ezt tehetni, mert a 
bizonytalan örömben dobogó szív vért lö- 
velt arczomra. Az inas nehány perczig 
babrálva az igen jól világító lámpán, odább 
állt, s az oknélküli igazitás következtében 
sötétülni kezdett a terem. Akaratlan nőm 
közelébe ültem, ki érintésemet túrni látszék 
egy pillanatig, de csakhamar felkelt a pam- 
lagról, újra a csegettyűt keresve. Követtem, 
s karom a selyem zsineg helyett karcsú 
derekát kulcsolta átéreztem  kis szive lük
tetését és — belépett ismét a szolga. Ar
czunk újra visszanyerte fényét a lámpáé
val — de sötétség követte megint keblem 
felvilágló reményét. Clemence is halavány 
volt. Nemsokára „jó éjt“ kivánt; most az 
én kezem reszkető a gyenge szorításnál, s 
szédelegve mentem rideg alvószobámba.

Csodálkozol tán, hogy ennyire emlék
szem a részletekre? szakitá félbe barátom 
regényét. Ha szerettél valaha: érteni fogod 
az ily visszaemlékezések élénkségét.

Amaz est, melyről épen szóltam, csalfa

remény volt csupán. Nőm jobban került 
mint eddig, s naponkint alig láttam tovább 
egy óránál. A délutánt rendesen a fáczán- 
kertben tölté, hol a csinos vadásziakban 
egy szobát butoroztatott magának, melyre a 
vadász neje ügyelt, anyjának egykori cse
lédje. — Sértett, hogy nem hí soha magá
val, mintegy kitiltva ezáltal kedvencz séta
helyemről , mert akadékára lenni a liget
ben, váratlan találkozások által, nem en- 
gedé gyengédségem, tán büszkeségem in
kább ! Igen, barátom: a büszkeség! Csak 
ez ne lett volna köztünk. . .  sok keservem 
okozója! — Én kevély valék szerelemmel 
közeledni nőmhöz, kit atyám azért jegyzett 
el, hogy kiemeljen háttérbe szorult társa
dalmi állásomból; s nőm kevély vala kö
zeledni hozzám, mert vagyonomért kelle 
férjéül fogadni; s e két büszkeség közt her
vadóit az élet, rendszeresen ölve el mind
ketten a hajlam fakadásait. Egy szó talán 
megoldja vala mindjárt egész létünk bo
nyodalmát : de nem engedé a büszkeség! 
És szenvedtünk önrendelte vezeklésben. 
Az egyetértés zsenge hajtásait, melyeket 
kölcsönös titkos vonzódásunk, akaratunk 
ellen, heteken át növelt, megdermeszté egy  
holdsugaras nyári éj. Előttem áll most is 
ama tájkép, noha elmúltát több mint négy 
évszak választja tőlünk. Rövid estebéd után 
kimentünk nőmmel a ház elé, hol a szabad 
térre kétes világot vetett a ragyogó égbol
tozat; langyos szellet suhant el fürteink 
között, s szemünk hosszan merengett a ré
tek felett lappangó ködfátyolon, a sima tó 
csillogó tükrén. Clemencet ily szépnek még 
nem láttam, mint ez este. Mintha rálehell- 
ték volna uszályos fehér ruháját, melyet 
derékon széles szalag övezett; hószin vál
lait, dagadó keblét gazir-kendő fődé gyen
gén, s a sárga rózsa hajtekercsei közt egy  
mesevilágot költött fel képzeletemben. Hidd 
el, barátom, kétkedtem: ha nem angyal 
szállt-e oldalamhoz? — Kilépve az étte
remből, ledőltem a közel levő kerti padra, 
helyet hagyva nőmnek mellettem, kis szűk 
helyet, hogy ne válaszszon egymástól hi
deg ür; — de ő, nem is figyelve gondossá
gomra, a kőlépcsőre ült s álmodozva nézett 
a sűrűségbe. Átgondolva szándékos tartóz
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kodását, hirtelen felkelék; hajtott a vágy, 
a mindinkább erősbödő szenvedély, s egy  
mozdulattal ndm előtt térdelék, megragad- 
va kezét.

— Clemence, ne sértegessen szünte
len; miért van ez igy ? szóljon, vagy tán 
nincsen is szív e márvány kebel alatt....

—-Van — egy halott-szív, — mon- 
dá sötéten, s kiszabadult karja bágyadtan 
esett ölébe.

Még ily mértékű hidegség sem bírta 
elriasztani szerelmemet.

— Clemence! Magától függ, hogy a 
halott feltámadjon, viszonzám.

Szemeiben egy varázs-szikra támadt; 
oh, miért nemfejezéki, mite perezben érez
hetett ! A büszkeség, barátom, ismét a büsz
keség! — Hallgatott; tekintetem rövid pih 
lanatig lihegő ajkán csüngött, várva onnét 
a megváltást; de ő mindig csak hallgatott. 
Tán a csalogány vonta el figyelmét, mely 
legbúsabb dalára kezdett; vagy tán a hulló 
csillag fénye, mely oly gyorsan tűnt el az 
égről, mint szemének ama kéjt ígérő szik
rája. Engem ittassá tett mindez, mert a 
természet részegíti az epedőket; s nem is 
tudva mit cselekszem, nőm bájaitól kábul- 
tan, megragadám puha karjait gyengédte- 
lenül s a szenvedély egész féktelenségével 
szoritám magamhoz vágyódásom tárgyát.

— Clemence, szólék tűzzel, nem va
gyok-e férjed? nem vagy-e hitvesem?

Oh, mondjad barátom, roszalnád-e, ha 
egy huszonhárom éves iíju, ki leküzdve 
mindeddig a természet kívánalmait, korá
val daczol va még soha nőt nem ölelt; ki
nek ajka érintetlen maradt; ki megveté a 
kínálkozó bájakat, hogy egykor nejét tiszta 
kebelre vonhassa; mondjad, kérlek, roszal
nád-e ez ölelést, mely a többé le nem küzd
hető , szenvedélyes szerelem mámoros kitö
rése volt?

Béla felindulva, majd elérzékenyültén 
tévé e kérdéseket; arcza szokatlan pírban 
égett s félig nyílt ajakkal állt előttem; Ítél
nem lehetett mostani hevéről: mint emész- 
ték a lángok amaz estén.— Egy sóhaj után 
igy folytató:

És Clemence bosszút, megvetést, un
dort mutató mozdulattal bontakozék ki szó*

rosra kulcsolt karjaimból s ajka reszketve 
ejté:

— Férjem •— de csak az oltár előtt, — 
keblemen soha!

Lesújtva hanyatlóm a hideg lépcsőkre 
e démon lábaihoz s kétségbeesetten ki- 
álték:

—  Szívtelen nő! boldogtalan, átkos 
házasság! S könyeim elárasztók arczomat; 
sirattam egész jövőm megsemmisülését, 
boldogságom ravatalánál.

•--N e  féljen, nem maradok terhére 
többé. . . suttogó Clemence elharapva a 
szót, — s a terem nyílt ajtaján eltűnt. — 
Én még soká feküdtem a kőpárnán: illett 
sorsomhoz; s midőn arczomat a harmat 
eléggé meghitté, szédelgve mentem függő- 
nyös nyughelyemre. A nehéz álom meg
szabadított egyidőre nehéz kínaimtól, s nem 
szenvedék, mert nem éreztem. — Még tán 
be sem tört a hajnal, midőn hirtelen feléb- 
redék némi váratlan zajra, lódobogásra: 
egy fogat járt fel a ház elé; legalább azt 
kelle hinnem, ha nem volt álom az egész. 
Gyertyát gyujték és csengettem.

— Miféle lárma? kérdém a berohanó 
szolgától fojtott lélekzettel és kínos sejte
lemből.

— A méltóságos grófnő indul.
— Vagy úgy . . .  ah igen . . .  felelém 

akadozva, hogy palástoljam meglepetése
met. De mihelyt egyedül valék, őrült ug
rással az ablakhoz termettem, felrántva a 
táblákat. A sötét fenyvek dicsfényben úsz
tak; hátterükben emelkedett véres suga
rakkal a nap, de még nem tűnt fel a látha
tárra; fagyos dér csillogott a pázsiton s 
köd szállongott mindenütt. Kőszoborként, 
élettelen, gondolat nélkül támasztám hom
lokomat az izzadt ablakra, mig lassankint 
reszketegség szállt tagjaimba. Mozdulat
lanságomból újra zaj ébreszte fel, mely ló
dobogás közt ismétlődött, s utána mély 
csend állt be. A fogat kétségkívül elhajtott:
vitte magával utolsó reményemet..........
Most bágyadtan dőltem egy kerevetre, bá
mészkodva az éji lámpa pislogó világára, 
s egyszerre csak fúlasztó zokogásba tört ki 
keblem és sirtarn mint a gyermek, keser
vesen . . . .  bántam, hogy élnem kell. — Oh
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ne kivánd ez éj szenvedéseinek lefestését, 
— feltéphetné mély sebeimet. — Az álom, 
nagy nehezen, de végre csak elnyomott, s 
dél felé járt az idő, midőn szobámat el
hagytam. Első teendőm volt Clemence 
lakosztályába sietni; felkutatni mindent; 
megnézni valamennyi tárgyat, melyekhez 
kötve vala kedves emléke; lehanyatlani 
minden nyughelyre, hol az imádott nő pi
hent ; rendre csókolni a függönyöket, me
lyeknek csipkéit kis kezei érinthették va
laha. —- Clemence nem vitt semmit magá
val mit e házban lelt: csak lyánykori em
lékei hiányoztak. Végre bátorságot vettem, 
meggyőződni róla, ha arczképemet, mely 
kis keretben nyoszolyája felett volt — ott 
találom-e még helyén? Fájdalom, ezen két
kedni okom nem lehetett. S mégis remény 
és keserű biztonság közt vontam szét a re- 
dőket; szivem dobogott, tán előérzetből, s 
midőn szemeim a falon egy átható pillan
tással nyugodtak : könyfátyol homálya 
szállt rájok, a ké]3 nem volt helyén. . . . 
Tehát Clemence nem közönyös irántam, 
megszánt talán, lehet h o g y ... szeret! ah 
istenem! igen, szeret, hőn, forrón, mintőtet 
az én égő keblem! — Nem kétkedtem már 
vonzalmán, bármily rejtélyes szinezetű vala 
is viselete. Megsértém őt kíméletlen modo
rom által; szenvedélyein anyagilag nyilat
kozott előtte s ez sebzé szemérmét s elvonta 
szivét tőlem, mely tiszta szerelmet kívánt, 
nem puszta kéjt. Most értettem mindent, 
utólagosan. Felindulásom után lelkemnek 
nyugalomra Ion szüksége, s elhagyva szo
báit kiindulék a szabadba nagy sétát teen
dő s egyszersmind tervet készitni nőm fel
keresésére. A fris szellő oly jól esett égő 
homlokomnak, s eloszlatá róla aggodalmát 
a mi még maradt, hogy a remény egye
dül, osztatlanul uralkodjék valómon. Lép
teim gépileg vittek a fáczánkert felé. A be
járás zárva volt, hasztalan zörgettem. Utol
jára úgy kellett, az akáczczal szegélyzett, 
mély árkon átmásznom; s ha a sövény tö
visei felszaggaták is egy-két helyen teste
met : jól esett e vérbeli áldozat, Clemence 
emlékének szentelve. Szivem megszabadul
ván a kétségbeeséstől, mely előbb rá volt

nehezedve, — bizalommal dobogott a jövő 
felé. Mosolygó ajakkal, örömkönyekbe lá
badó szemekkel andaloeftam a sűrű liget- 
ben, száraz ágak ropogtak lépteim alatt s 
ijedten repkedtek a madarak szanaszét. 
Bohó szárnyasok, miért féltek tőlem, nem 
ismertek-e bennem a máskor bús ifjúra, ki 
éjente néktek panaszlá keserveit, a kert 
lombjai alatt ? Repüljetek vissza, jertek vál- 
laimra, daloljátok örvendő szivemnek a 
szerelem énekét, mert boldog vagyok, a 
remény életre ébresztett ismét. . . .  S a fu- 
valom, mely a kis erdőn áthúzódók, magá
val vitte hangos rajongásimat s elhaló visz- 
hangként szállt egy tompa sikoltás, egy 
sóhaj, mely tőlem nem messze, a folyondár
ral benőtt sötétben hallatszék.

Megdöbbenve nyúltam homlokomhoz, 
ha ébren vagyok-e, merte hang az ő hang
ja volt. Ösztöntől vezetve hatoltam a fel
lelt drága nyomon a sűrűbe: földre borul
ni Clemence ájult alakja előtt. — Hűs le
velekkel takargattam lázas homlokát, emel
kedő keblét s ajkát nedves csókkal élesz
tem. Karjaimban ébredt fel.

— Csak ne álom lenne! Fohászko-
dék.

Ápolásom következtében hamar visz- 
szanyerte életerejét, s a nyájas vadászlak 
kis hajlékában, ruganyos szőnyegen, kar
jaim közt, megszűnt minden kétsége, s 
elfojtott szerelme felszabadult indulatával 
fogta át derekamat, boldogsága patakzó kö
ny ekbe áradt ki.

A többit tudod, barátom. — Égy év 
múlva már gyermeket szoríthatott keblére 
a szerető anya . . .

Béla még nem fejezte be mondását, 
midőn bájos nője nesztelen felénk közele- 
dék; csak én láttam jőni, szemben ülve az 
ajtóval. Karján mosolygó csecsemőt tar
tott, mint Rafael madonnája. Odalopózva 
a regélő férjhez, hirtelen két kis kacsó 
fogta be Béla szemeit.

— Ki az ? kérdé Clemence játszian, 
lyánkája hetyett. És e hamisságnak egy 
hosszú ölelés meg számtalan csók lön a 
büntetése, melyből nekem is jutott, a gyer
mekkori hű barátnak.

VILMOS,
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V I G A S Z T A L Á S .

(A „Koszorú“ B-ik számában megjelent „Színházi dolgokról“ czimti czikk tisztelt Írójához.)

Édes kedves Uram! szólok én az Úrhoz 
De ne értsen félre.
Ide hát a kezét, heje ha 
Foglalóul érte. Igaz a.

Olvasám panaszát; és a mint olvastam 
Elejétől végig,
Átérezte szivem, heje ha 
A keserüsógit! Igaz a.

De miért e keserv! — hogy czivódnak együtt
Opera és dráma ? ------
Hisz a meghasonlás, heje ha 
Magyar ember táncza. Igaz a.

Nagyobb baj az Uram; hogy e két czivódót
Három támogatja------
S mindegyik azt hiszi: heje ha 
Más a kereszt apja. Igaz a.

*

Az első igy kiált: nem kell nekünk többé; 
Pusztuljon a dráma!
Régitorzonborz kép ; heje ha 
Aranyozott ráma. Igaz a.

A másik meg igy szól: minek nekünk még több 
Drága pénzes nóta.
Elég volt már járni, heje ha 
Negyvenkilencz óta. Igaz a.

S a harmadik pedig számitgatja szépen:
Vajon hogy lehetne 
Olyanformán tenni: heje ha 
Káposzta és kecske. Igaz a.

A közönség pedig — kitudni az okot 
Oly kiváncsi rája —
Furcsa is ám ennek, heje ha 
A kadencziája. Igaz a.

Mesét mondok, Uram, vigasztalásképen! 
Elmondom majd szépen,
Olyan formán, hogy no — heje ha 
Más ember is értsen. Igaz a.

Egyszer volt egy helység; annak meg egy lova 
Közös volt a sárga.
Azon járt a biró, heje ha 
Hivatalosságba, Igaz a.

S mikor a fakó hám nem nyomta a sztigyét; 
Kiverték a fűre.
Együtt legelt véle heje ha 
Zsiba és az ürge. Igaz a.

De a vakarása el nem múlt csak egy nap 5 

Ház szám szerint kapta.
Elmondom majd mindjárt, heje ha 
Hogy meglátszott rajta! Igaz a.

Úgy meglátszott rajta, hogy a jámbor biró, 
Meg a közös sárga,
A helység utczáján, heje ha 
Benn vesztek a sárba! Igaz a.

N .  T .  J .
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H A R D I N G T O N  Ö R Ö K Ö S E .

Hardington-i és frogholme-i Monke Vilmos 
két leányörököst hagyott maga után. A végrende
let értelmében sorsot húztak, és Czeczilía, az idősb 
leány, Hardingtont Yorkshirben, Eliz, azifjabbik, 
Frogholmot Lincolnshireben kapta osztályrészül. 
— Atyjuk halála után tizennyolcz hónappal mind 
a két örökösnő férjhez ment, vagyonukkal egy
szersmind nevöket is átruházván férjeikre ; mert 
az elengedhetlen feltétel volt a boldogult végaka
ratjában, hogy a kinek kedve lenne az ő jószá
gaiba bele ülni, egyszersmind köteles az ő nevét 
is felvenni.

A vők, egyike sem lévén valami kitűnő 
egyéniség, örömest beleegyeztek e föltételbe. 
Percival és Cholmondeley urak legkisebb habozás 
nélkül Monke-okká lettek, és nyugodt lélekkel 
telepedtek le nejeik jószágán.

Az örökösnők, roppant vagyonuk daczára 
sem birtak nagy népszerűséggel, és nem is igen 
sok kérő alkalmatlankodott náluk.

Igen közönséges nők voltak; alacsony ter
mettel, erős arczvonásokkal, apró szemekkel, rit- 
kás szőke hajjal és érdes, barna testbőrrel. Neve
lésük, még korukhoz mérten is, hiányos volt, és e 
hiányok pótlására korlátolt szellemi tehetségeik 
nem nyújtottak semmi reményt.

Rögeszméik pedig ezek voltak: Hardington 
és Frogholme a legszebb két jószág Angliában; 
Monke a legfényesebb név az angol nemesek 
könyvében; Monke Czeczilia és Eliz a legirigy- 
lendöbb örökösnők a széles világon. Önmagukról 
és vagyonukról táplált ily magasztos és boldogító 
nézetekkel igen szeretetreméltó nőknek tartották 
magukat; és e szeretetremóltóságot az idősbik 
hajthatlan makacssága és az ifjabbik határtalan 
önzése egészíté ki. — Mig leányok voltak, elég 
békésen éltek együtt, de mint asszonyok ők ural
kodtak, s férjeiknek kellett engedelmeskedni. Ezt 
igy mindjárt férjhezmenésökkor intézték el, s fér
jeiket tekintve, ez igen bölcs intézkedés volt.

Midőn Monke Czeczilia férjhez ment, épen 
huszonötödik évét tolté be, és nem birt a legki
sebb regényesség- vagy női gyöngédséggel, vagy 
más oly nemű kedves jellemvonásokkal, mik a 
családélet boldogító szellemét szokták képezni.

Monke Percival ur. bár nem volt valami 
nagy jellem, eleget élvezett már az élet gyönyö
reiből, hogy neje fagyos közönyössége ne untassa.

Mig Monke Czeczilia nem volt neje, hajt
hatlan rendszeretete, atyja iránti tisztelete és ha
lála órájáig iránta tanúsított önfeláldozó gondos
kodása, valamint büszkesége, előkelő származása 
tetszettek neki, s bár bő szeretetet nem várt ne
jétől, annyit mégis hitt, — mint a közönséges 
életben mondani szokták— hogy „derék asz-

szony“ lesz belőle. — De ebben is csalódott. Ne
hány kísérlet meggyőzte arról, hogy le kell 
mondani minden reményről hogy neje legkevésb- 
bé változzék is. Házán kívül keresett tehát, ha 
nem is boldogságot, legalább szórakozást. Kez
detben a mezei gazdagságot tévé rendes foglalko
zásává, szabad idejét pedig a szomszéd családok
nál tölté, később állandóan Londonban lakott; 
míg neje változatlanul folytatta rideg, magába zárt 
életmódját, elevenen eltemetve magát Hardington- 
ba, s ha csak elkerülhette, se nem téve, sem nem 
fogadva semmiféle látogatást.

Ezen életmódhoz hasonló volt Monke-Chol- 
mondeley és hitestársaé is házasságuk első évei
ben ; később pedig, talán az unalom, talán élén- 
kebb és könnyelműbb természete, Cholmondeley 
urat bizonyos kihágásokra vezette, melyeknek 
következései nem sokára észrevehető csorbát ej
tettek neje örökségén. E szomorú hir— vad or
kánként zaklatá fel Czeczilia holt-csendes keblét. 
— Dühöngött nővére ellen, hogy nem tudja férjét 
kellőleg féken tartani, s hogy haragja testté vál
jék, eltiltá nekik házát látogatui, és örült — ha 
róla ily lelki állapotot lehet feltennünk — midőn 
hallotta, hogy Francziaországba költözködtek.

Több éven át egyikök sem szült gyermeket; 
de végre, házasságuk hetedik évében, Eliz tudó- 
sítá nénjét, hogy leánya született, mire Czeczilia 
azon örvendetes hírrel válaszolt, hogy ő meg Har
dingtont fiörökössel boldogitá!

II.

„Hardington örököse.“ — „A hardington! 
uradalom grófja.“ „Monke Percival Ferencz 
György, a hardingtoni uradalom grófja!“

E czímek fényében tündöklött a vörhenyös, 
majomképü kis pufók, anyja előtt. Kedvesem, an
gyalom, szivem, édesem, gyöngyöm, szemem fé
nye ! és ezekhez hasonló más gyöngéd elnevezé
sek, mikkel az anyák, főleg elsöszülöttjüket szok
ták halmozni, sohasem jöttek Monke Perczivalnó 
ajkára, de igen: „Hardington örököse,“ „a har
dingtoni uradalom lordja,“ „képviselője annyi 
ezer hold földnek, annyi készpénznek és — (any- 
nyi elhanyagolt kötelességnek !)“ . . .

Szegény kis Monke Perczival Ferencz 
György! mennyi kínt állott ki születése első per- 
czétöl fogva, anyjától, dajkájától, nevelőjétől 1 
Se testének, se szellemének egy szabad moz
dulat nem engedtetett soha, Számtalan más gyer
mek áldozatul esett volna a szigorú, szívtelen ne
velés e tüzpróbájának, ha mindjárt Nagybrittania 
öröksége várt volna is reá; de Ferencz György, 
anyja természetével bírván, szerencsésen kiál
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lotta, és tizenkét éves korában oly együgyű, ön
hitt, makacs, gyámoltalan fiú volt, mint minőt a 
Monke család valaha csak birt!

Ez időtájon megtágították kissé azon bilin
cseket, mik eddig testét-lelkét lélánczolva tartot
ták : kezdett a maga lábán já rn i! Ekkor tudta 
már öröklendő birtokának minden részecskéjét, 
tudta mennyit jövedelmezett a régi és az akkori 
bérrendszer alatt, és tudott magának tekintélyt 
vívni, bérlő és cseléd előtt, mint leendő földes- 
urok. Mind ezen kitűnő tulajdonok daczára az 
atyja azt állította, hogy—  bolond. Yolt benne, az 
isten-oltotta jónak egy kis magva is, mint minden 
emberi szívben, míg az ördög által elhintett kon
koly azt el nem fojtja. Nem okozott fájdalmat 
senkinek se, s megszánta a szenvedőt; szerette 
az állatokat, bizonyos fokig nemes lelkű is volt 
és anyját vakon imádta, bár ez soha egyetlen sze
rető szót sem pazarlóit reá. „Ezt kell tenned,“ — 
„azt kell tanulnod,“ „tanulnod kell ezt tenni,“ 
„azt parancsolja neked a becsület,“ „ez a te kö
telességed“ stb., voltak az életszabályok, miket 
örökké hallott anyjától. Ha meghalt volna, anyja 
mint „Hardington örökösét“ siratná, de nem, 
mint életveszélyek közt a világra hozott, egyetlen 
gyermekét!

Kötelességeinek s jogainak tudatára fiát 
Monke Czeczilia asszonyság gyakorlatilag taní
totta: „minél kevesebb pénzzel minél több pénzt 
szerezni!“ ebből állott összes életbolcsesége.— 
E kötelességre az örököst minden kö inté Har
dington falujában, mely se szép nem volt, se 
lakói valami jól nevelt, erkölcsökben bővelkedő 
emberek ; de Monke-Percival asszony előtt amaz 
elég szép volt, emezek elég jók, míg a haszonbért 
pontosan fizették.

Midőn erényekkel és boldogsággal, béke- és 
kényelemmel biró falut festünk képzeletünkben, 
akkor Hardington a legroszabb mintájául szolgál
hatna ábrándozásunknak.

Hardington lakói hiába álmodnának zöldellő 
fákkal s illatos virágokkal körülvett lakházakról, 
dongó méhek- s édes mézről, telt tejes fazekak-és 
fris tojásról, lágy kenyérről s fehér kalácsról, 
pozsgás arczu leányokról és velők enyelgő, vidor 
legényekről, jóllétről és nemes lelkű földesurról, 
ki e jólétet előmozdítsa. A munkára hivó első ka
kasszó felriasztaná e szép álmokból, s megmutat
ná a szomorú valót: hogy ők gondterhelt atyák s 
anyák, kik az ínségtől elgyengült gyermekeiket 
nyomorult, repedezett viskókban nevelik, s kiket 
silány barna kenyérrel alig tudnak jól tartani; 
hol — ha ártatlanság és jó erkölcs létezik még 
—> ezek a nyomor és kisértetek daczára maradtak 
meg; hol csúz, köszvény és láz közönséges beteg
ségek, s a földesur és bérlői egymásnak természe
tes ellenségei.

íme, ilyen az a szép birtok, melynek Mon
ke-Percival Ferencz György szerencsétlen örökö
se volt, s anyja tanításai kevés reményre jogosí

tottak, hogy ő valaha javítson bérlőinek nyomo
rult helyzetén. ■— Gyönge elméjű, kemény szivü, 
pénzvágyó, szenteskedő nő bizonyára nagy. sze
rencsétlenség mind rokonaira, mind alattvalóira 
nézve, és Ferencz György ifjú korában legkisebb 
nyomát sem adá oly jellemvonásoknak, mikn< 1 

fogva várható lett volna, hogy valaha független, 
jószivü s nemeslelkü emberré legyen.

III.

Nem tudhatjuk, mily esztelenségekre ve
zette volna ez ifjút fonák nevelése, ha mintegy 
tizenhetedik évében véletlen szerencsétlenség nem 
esik rajta. Kilovagolván egy makacs lovon, ez a 
szomszéd faluban elragadta, a lelkész háza előtt 
ledobta, és eltörte az egyik karját.

Bevitték a lelkész házába, elküldték orvos
ért és anyjáért, Megjött az orvos és helyre tette 
eltört karját; megjött az anyja is, hogy fiát ápol
ja ; de az előkelő hölgy nem jól érezvén magát a 
lelkész szegény hajlékában, nehány nap múlva 
visszatért úri lakába, fiát a lelkészné ápolására 
bizva. Okosabbat sem tehetett annál; fiának jobb 
helyet nem találhatott a széles világon.

Tiszteletes Proby Dávid nyilt3zivü, szelid- 
lelkü, mindig az egyenes úton járó ember volt, 
neje pedig kitűnő tehetségű és nevelésű asszony, 
a szép és nemes iránti hevülő lélekkel. Mint ren
desen, tiszteletes Proby Dávid urat az isten sok 
gyermekkel áldotta meg, tűzről pattant, lármás, 
jószivü, pajzán fiukkal, s csevegni és nevetni sze
rető, piros arczú, szép leányokkal. Az egész csa
ládban nem volt csúnya arcz, de Katinka, a leg- 
idősb leány, valóságos szépség, anyja hű képmá
sa. Nem volt benne semmi fonákság, se valami 
izetlen fiuskodás, sem még Ízetlenebb, koraérett 
nőieskedés.

$ Tetőtől talpig nő volt; magas termetű, nyú
lánk és virgoncz leány — sebes futó, ügyes mászó 
és ugró, s fivéreinek kedves játszótársa; de ép 
oly ügyes kézimunkáiban is ; mint betegápoló pe
dig páratlan. Ferencz György ápolása is nagy
részt reá volt bizva, és ő az ebbeli, önként el
vállalt kötelességeit vele született jókedvvel s 
gyöngédséggel teljesíté.

A beteg — mint ismerjük — nem birt oly 
tulajdonokkal, mik rokonszenvet költhettek volna 
iránta. Nem vált a derék lelkészcsalád kedven- 
czévé. A kisebb gyermekek gyűlölték, és paran
csoló, durva modora még a jólelkü papnét is arra 
határozta, hogy haza küldje, a mint egészségi 
állapotja megengedi. — Mihelyt tehát ennyire 
meggyógyult, senki sem marasztotta, és örömest 
búcsúztak el tőle, még az angyaljóságú Katinka is.

A papiakból Hardingtonba térni vissza, Fe
rencz Györgyre nézve annyit tett, mint enyhe 
déli tájról valamely jégfödte sarkvidékre költözni. 
— Ferencz Györgyben valami ür támadt, érezte 
azon benső szeretet hiányát, mely körüllengé a
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lelkész tűzhelyét, s egygyé forrasztotta az egész 
családot; érezte a szívélyes csevegés- s nevetés
nek, és mindenek felett Katinka kedves mosoly
gásának és gyöngéd figyelmének hiányát. A vidor, 
életteljes és nemes lelkű Probyék után, anyja 
csak gépnek tetszett.

Ferencz György sokat, sokat beszélt any
jának a lelkész család életmódjáról s szokásairól, 
dicsérte, magasztalta jóltevöit, s azt remélte hogy 
ez által meglágyitandja anyja szivét, de épen úgy 
remélhette volna hogy a hardingtoni kapu szárnyai 
felett büszkélkedő griff madarak szivét megindít
ja; meleg lehelletével. — Sőt az ellenkező hatást 
tette: „badarcsevegését anyja megunta,“ és kine
vette bolondul túlvitt hálálkodásáért.

Tagadhatlan, hogy szerencséjére, a harding
toni örökös keblében mélyen gyökeredző hálaér
zet maradt meg, melyet anyjának se bölcs taní
tásai, se szil télén gúnyolódása nem bírtak eltö
rölni. Ez volt lelkében az első mozzanat valami 
határozott erényre! Monce-Percival ur és neje 
elégségesnek találták, hogy a lelkésznöt illő pénz
összeggel jutalmazzák meg fáradságáért, de fio 
kát semmikép sem bírták meggyőzni arról, hogy 
a lelkészi család iránti hálát hitvány pénz által le
hessen lerónia.

Naponkint oda lovagolt és tudakold a Pro
byék egészségét, mintha ezek, erőteljes emberek 
helyeit, régi bajokban sinlödök volnának. Katin
ka kaczagva szokott az urfi ezen tudakozódásai
ra felelni, és a szokásos üdvözletét szüleinek pon
tosan jelenteni. Egyszer ilyen látogatás alkaímá 
val Ferencz György mélyen piruló arczczal s gör
csösen hebegő szavakkal arról értesítette Katin
kát, hogy ajándékot hozott számára.

— Ne tudassa anyámmal . . .  én az egész 
évnegyedi zsebpénzemet költöttem erre, inondá 
megerőltetett sebességgel, mint ki minélhamarább 
szabadulni törekszik valami súlyos tehertől, és 
evvel még jobban elpirulva egy kis marocco bőr
tokot törekedett a leány kezébe csúsztatni. —-Ka
tinkának véghetlenül tetszett az urfi nagy zavart- 
sága, s a mint a neki szánt ajándékot feléje tartá, 
szokott pajzán kaczajjal kezeit hátra kulcsold, s 
szép fejét tagadólag csóválva feleié :

— Nagyon sajnálom hogy e szép ajándékot 
nem fogadhatom el; de a kedves papám megha
ragudnék, kivált ha megtudná, hogy az Monke- 
Percival asszonyság tudta nélkül jutott hozzám.

— #Oh! kérem . . . Katinka . . . kérem, ve
gye el! Ont kivéve senkinek sem vettem volna 
ily szép ajándékot e világon. Nézze csak, mily 
szép óra és láncz! esdett Ferencz György megré
mült hangon. Volt is oka e megrémülésre. Véghe- 
tetlen nagy áidozatjába került, hogy három havi 
zsebpénzétől megváljon, és aztán egy álló hóna
pig tartott lelki küzdelme, mig annyi bátorságot 
tudott Összegyűjteni, hogy az ajándékot átadja. 
Nagy kegyetlenség volt a visszautasítás, kivált 
Ferencz György esdö szavai után!

De Katinka határozottan visszautasitá. — 
Nem, nem, nem ! ismédé, kár volt pénzét ily ha- 
szontalanságra költenie.

Ez haszontalanság! kiáltott fel bámészkod
va az urfi. Hallgasson meg, Katinka! Az anyám 
után önt szeretem legjobban az egész világon! 
Úgy van ! higye meg. Ón oly jó !

E vallomás azt a hatást tette Katinkára, 
hogy mindkét kezét fülére szorítva, kaczagva fu
tott be a házba, és minél jobban kiáltott utána az 
urfi, annál gyorsabban futott előle.

—• Katinka! ha ajándékomat el nem fogad
ja, a malom-árkába fogom dobni! kiáltott fenye- 
getőleg a haragra gyűlt urfi a távozó leány után, 
s midőn a fenyegetés sem ingatta meg Katinkát, 
dühösen forditá lovát haza felé.

E visszautasitó jelenet után Ferencz György 
egy hétig kerülte a lelkész házát.

Valószintileg sértve érezte magát becses 
ajándéka igen helyes visszautasítása által. Katin
ka egy betűig elbeszélte anyjának az egész dol
got, még a malom árokkal fenyegetést is; de nem 
tett fel annyi jellem-szilárdságot az urfiról, hogy 
fenyegetését valóban végrehajtsa. Annál jobban 
bámulta, midőn nehány nap múlva az egyik fivé
re lélekszakadva s izzadástól csurgó arczczal hoz
ta haza az órát és lánczot tartalmazó bőrtokot, 
melyet a folyó partja melletti sásban talált — 
Katinka és szüléi nem tettek fel annyi erélyt az 
anyjától rabszolgailag függő ifjúról, s bár milyen 
bolondul cselekedett, e tette jó hatást tett Pro
byék ra.

Katinka, atyja kívánságára, egy szives le
vélke kíséretében visszaküldte az urfinak a ne
ki szánt ajándékot.

A következő napon Ferencz György meg- 
látogatá ismét a lelkész családot, legkisebb emlí
tést nem tevén, %e Katinka leveléről, se hoszabb 
elmaradása okáról. — Probyék igen szívesek vol
tak irányában, — de ő mily ostoba beszédekkel 
untatta őket vagyonáról, tekintélyéről, önmagá
ról ! Mint boszantotta a lelkésznét és Katinkát az 
által, hogy varró asztalukon mindent felturkált, 
összehányt és összezavart. Otthon ostoba névelője 
volt, ki beléje vert egy kis latin és görög nyelvet; 
de a „classicus nevelés“ mellett oly tudatlan ma
radt minden közhasznú tudományban, mint vala
mi Fejérsziget lakos. — Önhittsége azonban 
szende természetű volt: inkább szánakozást kel
tő, mint megvetést. Az otthon anyja és nevelője 
által annyira dicsőített örökös, mikép gondolhatta 
hogy másutt kinevessék ! — még Katinka' is, ki 
egyszersmind szánta, és bizonyos fokig szerette 
félszeg jószívűségét.

Borzasztó csapás volt Hardington örökösé
re nézve, midőn nehány év múlva kezét, szivét 
és egész jövőjét a szegény lelkész leányának fela
jánld, és — visszautasittatott. A szegény hosszú lá
bú, gyönge elméjű fiú a legkomolyabban tette 
ajánlatát, s midőn Katinka haragra gyúlt arczczal
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határozott hangon ejté a rövid „nem“ szót, a visz- 
szautasitott szemei könyekkel teltek el.

— Én azt hittem, hogy ön szeret engem, 
Katinka! Nem járok-e már évek óta önök há
zához ?

Ön nem képzelheti, és én ki sem mond
hatom mennyire szeretem. Megtennék önért min
dent a világon! Anyám is tudja ezt, tévé utána 
nagy megerőltetéssel.

— Én nagyon sajnálom önt, feleié Katinka 
alázatos hangon és kissé megrémülve.

— Ez mitsem segít rajtam! Ha ön nem te

het róla, hogy nem szerethet engem, de én nem 
gondolok vele, bármi történik is velem ha ön 
nem szeret engem. Szomorú, nagyon szomorú! 
Nem hittem volna! A szegény kérő e zavart in
dulat kitörései majdnem mosolyra inditák Katin
kát ; de a helyzet komolyságánál fogva elfojtá, és 
azt szinlelve hogy anyja híja, elszökdelt, magára 
hagyva elkeseredett kérőjét.

Perei val Monke Ferencz György tiz erdei- 
lencz éves volt midőn e nagy csapás érte, és ek
koráig soha távolabb nem volt anyjától mint azon 
szomszédfaluban melyben Katinka lakott.

Angolból.
(Vége köv.) DALLOS GYULA.

I R O D A L O M .

Csermely! Sándor újabb versei. Pest 
1863. Ráth M. bizománya.

(Levéltöredék.)

A küldött könyvecskét köszönöm. Megval
lom, annyi név tűnik fel és el a mai divatlap iro
dalomban, hogy mindnyáját a lapokban megjelent 
versek után kellő figyelemmel kisérni nem lehet 
s részemről feléről sem tudnék magamnak hatá
rozott képzetet, annál kevésbbé indokolt ítéletet 
alkotni. A te barátod, Csermelyi, sem ragadta oly 
kiválólag meg figyelmemet mint talán érdemié, 
annak a mit irt, már csak mennyisége által is. 
Innen van, hogy midőn a múlt télen véleménye
met kérdezéd felőle, baráti érdeklődésedet kielé
gíteni nem tudtam, s inkább csak kitérő vagy 
ibis-redibis-féle feleleteket adtam. Kétszeresen 
örülök azért, hogy feleségem piczi könyvtárát e 
csinos kötetkével szaporítottad, • mert most már 
határozottabban hozzászólhatok barátod költői 
működéséhez.

Csermelyinek ez nem első közrebocsátott 
gyűjteménye; ezek már vjabb költeményei. Ré
szemről az első gyüjtemén) t nem láttam. Legelő
ször az iránt kell nyilatkoznom, indokolva látom-e 
Cs. ily föllépését, hogy a napi irodalom mesgyéi- 
böl másodszor lép már önálló kötettel ki? Ha 
csak azt tekintem, a mit mai napság boldog-bol
dogtalan furulyás tenni szokott: azt kell monda
nom, hogy Csermelyinéi sokkal gyöngébb poéták 
is adtak már ki összes müveket. A Bibók Lajosok 
csapatján Cs. S. kétségkívül végetlenül felül áll. 
De abból, hogy mások igazolhatlan dolgokat cse
lekednek — következik-e, hogy mi is lelkiisme- 
ret furdalás nélkül kövessük azokat? S meg
vallom, Cs. S. kötetét, önmagához s tehetségéhez 
mérve sem látom oly tisztán becsesnek, hogy rá 
nézve az ily ismételt föllépést helyesnek mond
hatnám. Önálló verskötetek kiadását két esetben 
látom teljesen igazoltnak. Először: ha merőben 
ismeretlen költő egyszerre lép egész gyüjtemény-

nyel fel, hogy állást foglalhasson az irodalomban 
— mely esetben azonban (természetesen) igen 
szigorú kritika alá esik s egyszerre mindent nyer
het vagy mindent veszthet. S másodszor, ha az, ki 
rendre-rendre vívta ki irodalmi állását s már kör- 
vonalozható múltra nézhet vissza, melyen sok 
aprót lépett előre, közbe-közbe egyet-egyet hátra 
is, összeválogatja mind azt, a mit maga is óhajt 
hogy fenmaradjon s mire bátran hivatkozbatik, 
hogy abból Ítéltessék meg tehetsége s munkássá
ga. Ily gyűjteményeknek nem czéljok, józanúl 
legalább nem lehet, hogy mindent — mit költőjük 
jó rósz kedvében összeirt s kiadogatott, — ismét 
adjanak. Mert hányadik az a szerencsés, vagy 
bölcs, ki soha sem adott a divatlapokba oly ver
seket, melyekért később szégyen s bánat fogja : 
hogy kiadá. No, előtte van még a mód, hogy ki
tagadja: ne vegye föl összes gyűjteményébe !

Félek, Csermelyi Sándor nem gyakorid ez 
üdvös szigort. Pedig egy igen csinos és sikerült 
dala, Halálitélet (92 1.) azt mondja, hogy igen. 
Igen helyesen mondja, hogy a rósz vers, a fiókba 
éltévé, mindroszabbáválik: persze a később még 
jobban Ítélni tudó szeme előtt. De, ha csakugyan 
tett igy, vajon a „tűzbe felét“ — után miért nem 
gyakorid az „újra felét!“ suta „harmadikétmég“ 

bölcs szabályát is. Elismerem, hogy igen sok 
ennyit kívánni egy érzékeny apától s szegény ifjú 
költőtől; de isten látja lelkemet, saját jobb vol
táért kívánom. Mert a ki már annyit irt, mint 
Csermelyi, annak érzenie kell kettőt: egyet azt, 
hogy mely nemben van kiválóan otthon, átalában; 
s másikat meg, közvetlenül azt, hogy mikor dol
gozik invita Minerva.

E levél szűk köre nem engedvén, hogy rész
letes elemzésbe s elméleti feszegetésekbo bocsát- 
kozzam, csak egyszerűen jelölöm meg a tért, me
lyen, nézetem szerint, Csermelyi legtöbb eredmény
nyel foglalkozhatik. Kedélye, úgy látszik, a keserű 
humor felé hajol. Nem ismervén személyét, körül
ményeit, nem tudom, élményei fejtették-e ki s tet
ték uralkodóvá beune e hangulatot ? S nem : ál
landó-e vagy csak múló az nála? de annyi igaz,
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hogy jelen füzetében azok a legsikerültebb (sőt 
egy másnemünek kivételével csak azok a sikerült) 
darabok, melyekben e keserű humor heinei hangja 
nyilatkozik. Nem mintha az ily esek is,mind sike
rültek volnának ; mert pl. A szép jó  Agnes (241.) 
azt hiszem szerencsétlenül vegyité a komoly ér- 
zelmességet a gunyorral s kimenetele csaknem 
bántó; a Rósz példasző (43 1.) gyönge, csaknem 
sületlen, eszmében s kivitelben ; a Gondos gondta
lanság ( 6 6  1.) és Dús tavasz ( 6 8  1.) epigrammái 
piczinységü dolgok, epigrammái él nélkül. A fenn 
az égben (105 1.) és Igazolás (107 1.) túlságosan 
prózai köznapiságok. A Tegnap és ma (113 1.) 
szinte undorító s az Alleluja (123 1.) nem sokkal 
jobb. A Hires ember-{128 1.) s Szeplőtlen szűz- (131 
1.)- ről nincs mit mondani. Mindazáltal szintoly 
számosak e nemben az oly darabok, melyek kie- 
légítnek s jó benyomást hagynak az olvasóban, 
minők pl. A Piros bor és piros leány (19 1.), Noha 
váltig (45 1.), Kenyérkereset (47 1.), Sötét felhők 
(53 1.), Mint vagyunk a pénzzel ? (73 1.), Falusi 
kisasszonyok (80 h), Szép völgy ölén (87 1.), Elünk 
mint a hal a vízben (90 h), Milyen szép volt a te
metés (95 L), Emberélet (103 1.). Sőt e nemben ki- 
válólag sikerült s igazán heinei élű darabokra is 
találunk, minők: A szegény eb hadd ugasson (13.), 
Megelégedés (34.), Forgatám a természettant (97.), 
Hej száraz fa , hej bitófa (99.), Mért hívjátok — 
(119 1.)

Előttem legalább kétségtelen, hogy most, 
költői ere jelen stádiumában, ez a Csermelyi me
zeje. Ezt mivelje, de ne könnyedén, ne minden 
eszmevillanatot papírra téve; mert ha van mű
nem, mi gondot s művészi kezelést igényel: a hu
moros az. Minden ételfélék közt a só, a mivel 
legkevésbbé szabad pazaron bánni.

Az érzelmes kevésbbé mezeje Csermelyi pe
gazusának. Ábrándosság, ihlet, kedélylágyság mi
nél kevesebb van benne. Azért az e nembe esők, 
egy pár családias érzelmi dal stb., többnyire hal
ványak s se meg nem ragadnak, se föl nem 
melegítnek. Az óda szárnyalását s pathoszát sem 
ismeri. A kötet kezdő költeménye, Egy barátom
nak ( 1  1.), e nembe tartoznék, de lapos, hossza
dalmas, néhol szónoki áradozással, néhol prózai 
eszmélkedésekkel. Egyes részletekben jobban si
került a N . .. TJ,. .i várromok közt (108 1.), de ez 
is inkább festői elemei mint érzelmessége által. 
Az érzelmes nemből is van csakugyan két darab, 
mi nézetem szerint megállhat, Szegény kis Karolin 
az egyik, minek csak az a kis hibája, hogy utolsó 
strophájában is nem tartja fon egészen azt a refraint 
s vele azt a hangulatot, mi a két elsőben annyira 
sikerült. Másik a Kórágyon (117 1.) — de ennek 
inkább csak a vége, mert első fele hosszúra van 
nyújtva.

A kötetke legszebb darabja azonban, elég 
különösen, a reflectáló nemhez tartozik. Mert 
egyébiránt ép e nemben, — mikor humorral ve
gyítve nincs — leggyöngébb Csermelyi. E külö

nösen szép darab a Suttogó fenyilk közt czímu 
(59 I.). Megérdemelné, hogy azon igen kevés fol
tok, melyek még homályosítják, egy simítás által 
eltüntessenek róla. A harmadik strophakét végsora 
nehézkesen fűződik az előbbiekhez, feleslegesnek 
látszik vagy épen érthetlen. Az utolsó strophával 
meg vagyok akadva ; itt bánt ez a humor; s ha ma
radhat, akkor e stropha négy első sorát kevésbbé 
prózaian kellene kifejezni; nem tudom, nem vol
na-e jobb az előbbi strophával egyszerűen bevé- 
gezni a költeményt? — ámbár félek, hogy csak 
félbeszakítottnak látszhatnék.

Levelem a szokottnál hosszabbra nyúlt. Ha 
összejösz Csermelyivei s ő kiváncsi nézetemre, 
közöld vele. Örülnék, ha valami hasznát vehetné. 
Most térjük családi ügyeinkre — stb. stb.

SZÁSZ KÁROLY.

Monographiák Erdély történeteiből.
A két monographia, melyekre ezúttal e la

pok olvasói figyelmét fel akarom hívni, két idő
szaki folyóiratban látott világot. Szokatlan ugyan 
dolgozatokat, melyek nem képeznek önálló köny
vet, különálló ismertetés tárgyaivá tenni — de 
azért, úgy hiszem,nem felesleges, sőt könnyen indo
kolható is, mihelyt azok a tudományt előbb vitték.

S itt valóban ez az eset.
Mindkét monographia Erdély történetéből 

van merítve : e sötét, borús, többnyire gyászos és 
mégis annyi fényes lappal biró történetekből, me
lyek a Királyhágón innen oly kevéssé vannak is
merve, annyi elferdítés, balmagyarázat, rósz ér
telmezésnek kitéve, sőt sok esetben kellőleg nem 
is méltányolva. Ne vegye hát tőlem senki rósz 
névén, ha ez elterjedett lapok közönségét figyel
meztetni kívánom két oly czikkre, melyet haszon
nal és élvezettel fognak egyaránt olvashatni.

De a dologra.
Első e czikkek közül a „Budapesti Szemlé

ben“ jelent meg : A két Kalugyer. Gróf Teleki Do
mokostól. I. Már tárgyánál fogva is kiválóan érde
kes épen most az erdélyi országgyűlés megnyitá
sa küszöbén, midőn minden szem a „negyedik“ 
nemzetre van függesztve, mely az alkotmány sán- 
czai közé törvényezikk által leend igtatandó.*) Az 
erdélyi oláhok — mi megalázó van e névben, mi
dőn az olaszszal, mely hasonlag kérkedik az erei
ben folyó római vérrel, oly rokonhangzásu ? — az 
erdélyi oláhok tehát, vagy ha úgy tetszik romá
nok, két vallásfelekezetre vannak oszolva: egye
sült és nemegyesült görögök. Az oláhság egy 
nagy számú töredékének egyesülése a katholiku- 
sokkal 1697—98-ban hajtatott végre, a nélkül, 
hogy ez uniót egyébnek lehetne tekinteni: állam- 
csin utján eszközölt egyesülésnél. E tény mege
rősítését, sőt az unió müvét teljesen befejezni, fő 
gondjának tekintette az akkori kormányzat. Tor-

*) E czikk egy kissé megkésett. Szerte.
18
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vényes utak mellőzése, sőt megszegése a törvé
nyességnek, erőszak és csábítás, semmi sem lön 
mellőzve, hogy a kitűzött czél eléressék.

Es ebből egy hosszas küzdelem különböző 
nemei támadtak. Szinleges meghódolás, mely csak 
leste az elszakadás alkalmas perczét, passiv el- 
lentállás, mely tűrt és várta a bekövetkezni nem 
akaró jobb jövőt, az erőszakkal csak növekedő 
bujtogatások, s tizedek múlva véres és katonai 
beavatkozást magokra vonó kitörések. A havasok 
népe forrt —- midőn, mint hívé, az ősi istenségtől 
el akarják szakasztani. Vallását látta koczkára 
téve az unióban, hitét látta meggyalázva az üldöz
tetésekben, s árulókat szemlélt az elszakadókban. 
S hogy a kép érdekesebb legyen, nem akarta 
szemlélni a rugókat mozgató politika kezét: mert 
a főszerepvivö valóban az volt.

S a „Két Kalugyer“ érdekét épen az tetézi, 
hogy Erdély egyik első rangú politikusa dolgozá 
fel. Tudjuk, hogy gróf Teleki Domokos a törté
netet is tanulmányai tárgyává tévé: s e czikkben 
a történetiró és politikus tolla igen szerencsésen 
olvad össze. Tiszta felfogása, helyes okoskodása, 
jól tömbözött képei, az események ügyes festése 
mellett, a történetünkben nem ismert adatoknak 
halmazával találkozunk. De, bár mennyire iga
zak is e szavaim, mégis vannak némi kétségeim. 
Szerző azt mondja, hogy adatait Bőd Péter olá
hokról irt kéziratából merítette. Miért nem hasz
nálta fel Major Péternek egyháztörténetét, s Hintr 
Jánosnak német munkáját az erdélyi nemegye
sült görög püspökségről? Többet talált volna e 
két munkában, mely az ö adatait kiegészíti, sőt 
talán kiigazítja. Magára a történetre vonatkozó
lag eltérő adatokat láthatni e munkákban, és az 
ily kevéssé ismertetett, meg soha sem vitatott dol
gokban a nyomtatva levő adatokat egyenesen csak 
mellőzni nehéz, s annyival kevésbbé, mert ezek 
oklevelekre nemcsak hivatkoznak, hanem idézik 
is azokat, Major pl. az első fellépő kalugyer Bet- 
tarionis (helyesebben Visarion — mert hogy Bet- 
tarionisnak csak a nép nevezte, kétségtelen) útle
velét — mely hemzseg az olyan adatoktól, melye
ket a gróf megfejteden hagyott. Ugyanő közöl 
egy napiócskát a kalugyer utazásáról, hasonlag 
érdekes tartalommal. Sőt maga a fellépés kora is 
különböző — a gróf 1744-re, amazok 1742-re 
teszik.

A másik czikk Jakab E. „János Zsigmondja11 
világot látott a Kriza János által szerkesztett Ke
resztyén Magvetőben. János Zs. válságos időkben 
lépett Erdély trónjára. Természettől és nevelteté
sénél fogva gyenge, mégis ajellem szilárdságnak 
s elhatározottságnak bizonyos nemével birt, mely, 
kétes körülmények közt is, előnyős tulajdonokat 
mutat fel benne. Nem teremtette korát mint egy 
Charlemagne, de fel sem is akarta azt tartóztatni 
mint egy V. Káról}’. Elég, hogy megérté, folyni 
engedé, nem tartóztatta ellentörekvésekkel. Alatta 
az ország alkotmánya fejlődött, s a vallásszabad

ság diadalt ünnepelt. Szerette a tudományokat, 
művészetet — de eretnek volt és, mi több, három
ságtagadó, a mi Forgácsot, az egykorú tekintélyes 
történetírót épen dühbe hozta, kivált miután Er
dély különválása is erősebb gyökeret vert adatta. 
Forgács tekintély a magyar évkönyv-irók közt, 
szavára sokan elhitték az újabb időkig, hogy Já
nos Zsigmond hitvány és ostoba volt. Jakab a fe
jedelem életrajzát terjedelmes monographia alak
jában dolgozta ki, sok előszeretettel, szép tollal és 
művészettel. Még neveli előadása érdekét a pole
mikus hang, mely azon itt-ott elömlik, s mely nála 
sokszor kedvencz alakjának idealizálásáig megy. 
így például a kegyenczek általi uralkodás törvé
nyességét akarja kimutatni. De, daczára ennek, e 
munkával nyert a történet. Egy nemzeti igazta- 
lanság van kimutatva.

Sz. S.

K Ü L F Ö L D I  S Z E ML E .
Egy uj franczia eposz. A nyolczvanhat 

éves Viennet, a franczia akadémia tagja, „La 
Franciadé“ czimü tiz énekes eposzszal lepte meg 
a világot. Jean Pons-Guillaume Viennet 1777-ben 
született; volt katona, költő, kritikus, államférfiu, 
s végre akadémikus. A szerencse nem igen ked
vezett neki. Saját vallomása szerint ártott neki 
mint költőnek, hogy politikus is, mig mások azt 
mondják, hogy a költő megölte benne a politikust. 
Sok különböző politikai rendszert szolgált, azon
ban mint költő egész a mai napig hive a franczia 
classicismusnak ; a romanticusok hadjárata sem
mit se hatott reá, gunyoros mosolylyal tekint hal
hatatlan társaira, Hugo Victorra, Lamartinere, 
Alfred de Vignyre, s mint ezelőtt ötven évvel 
„Austerlíde“-et, harmincz évvel „Philippide“-et 
zengett, úgy zeng most „Franciade“-ot. Ez utób
bit, mint a bevezetés mondja, még 1812-ben kez
dette el. A négy első éneket 1832 ben fölolvasta 
barátjainak, kik megtapsolták, s egyszersmind 
közre is bocsátá a Moniteur tárczájában. Azon
ban a romantikái iskola nem késett a classicis- 
mus föléledésének e jelenségét kíméletlenül meg
támadni s ünnepélyesen eltemetni. Négy évvel 
ezelőtt az agg költő hátra hagyandó müvei rende
zésével foglalkozott. Olvasva eposztöredékét egé
szen elmámorositák a szépen csengő alexandrinek. 
Tüstént tollat ragadott s nem nyugodott addig, 
mig mind a tiz éneket be nem végezte. A már 
kész eposzhoz csak kiadó és olvasók kellettek 
már. A párisi könyvárusok 1830 óta lassanként 
mindnyájan romantisusokká váltak, s kevés ha
tást reméltek egy classicus eposztól, mely az első 
császárság napjai ízlésében van írva. Az agg 
költő pártfogó után nézett. Ha magyar iró, bizo
nyosan valamelyik politikai tekintélyünket szó
lítja föl ajánlatra, de minthogy Francziaországban 
irodalmi ügyben a kritikusok szava nyomatékosb,



Jules Janinhoz fordult, a Journal des Débats al
világának rettegett Minoszákoz. Jules Janin kö- 
nyörületesb lévén, mint a hogy kritikushoz illik, 
nem sokat gondolt hitelével, mely már úgy is nem 
egyszer szenvedett csorbát, gyámatyja lett az 
eposznak, előszót irt hozzá. Viennet erre tüstént 
kiadót talált; a mü hire meg lön alapítva, a hír
lapok dicsérik s meglehetős keletnek örvend, 
azonban nem igen valószínű, hogy nyolcz\ anhat 
éves költőjét túlélje. Az eposz tartalma röviden 
ez. A Szajna partján véres harcz foly a lutetiaiak 
és Alboin király közt. Már-már győz Albion, mi
dőn Francus (Hector fia, Astyanax) nehány száz 
trójaival megjelen s a kalózt megkergeti. Albion- 
nak Neptun jő segítségére és szigonya egyetlen 
ütésével a tengerben egy nagy szigetet varázsol 
elő, menhelyül az üldözötteknek. A győzelmet a 
celta druidák emberáldozattal akarják megünne
pelni s erre Albion elfogott testvérét, Brittót, né
zik ki. Francus ellene szegül e véres eultusnak, 
s egyszersmind elmondja történetét Ambigaténak, 
az árva királyleánynak, ä la Aeneas : szerette Her- 
cyniát, a ciliciai uralkodó leányát, kit elcsábított 
tőle Albion, miért ez embert örökre gyűlöli. A be
szélő s elbeszélése mélyen meghatják a király
leányt, halálosan beleszeret, miért elveszti biro
dalmát, s veszélyekbe sodortatik. Követi szeretett 
Francusát a száműzetésbe is a Rajna partjaira, 
hol Hercyniával találkozik, ki épen akkor hüti ki 
boszuját Albion vérében s gyilkoltatik meg ezért 
egy kalóztól. A nemes Ambigate nagyszerű sir- 
halmot emeltetett a halottnak s megparancsolja, 
hogy az erdőt ezután hercyniainak nevezzék a 
szerencsétlen nő emlékére. Francus örök barátsá
got köt Brittóval, a hitszegö Albion hálás utódjá
val s megalapítja a frank birodalmat. Az eposz
ban elég harcz, induló, álom, oraculum, druida, 
isten fordul elő, de hiányzik belőle az alakítás 
ereje, a nyelv szépsége, a gondolatok telje, a köl
tészet varázsa. Csak vers és vers, mindenesetre 
folyékony versek, de csak folyékonyak, mint 
a viz. Az egész egy anachronismus. Egyébiránt 
van benne valami, a mi hizeleg a francziáknak, a 
kik, mint a rómaiak, szeretik magokat a trójaiak
tól származtatni.

Shakespeare harm adik század os ünne
pe. Angolországban nagyban készülnek Shakes
peare születésének harmadik-százados ünnepe 
megülésére. Az Athenaeum ezt Írja e készülődé
sekről: „A Shakespeare-ünnepély ügyében a moz
galmak nagyon szétágaztak; megállapodás és 
egység végett Shakespeare-bizottság alakult, mely
nek elnöke Newcastle herczeg. E bizottság a múlt 
hóban tartotta meg ülését a „Royal Society of Li
terature“ termeiben. A manchesteri herczeg, mint 
helyettes elnök, egy tervet terjesztett a bizottság 
elébe, mely szerint apr. 23-ka 1864-ben mint nem

zeti ünnep fog megöletni s egyszersmind London
ban Shakespeareuek nagyszerű emlékoszlop emel
tetni. A javaslat egyhangúlag elfogadtatott. A vi
dékről is számos terv érkezett be, például War- 
vickshireböl, mely azt óhajtja, hogy a latin iskola 
Stratfordban, Shakespeare szülőföldén, nagyob- 
bíttassék meg, ésOxfordban alapíttassanak Shakes
peare stipendiumok. Van egy más terv is, mely a 
drámaírókat segélyző egylet alaptőkéje javára kí
vánja rendeztetni az ünnepélyt. A Londonban fel
állítandó emlékszobor mellett igen melegen szólalt 
föl Sir Robert Hamilton, ki a warvickshirei terv 
indítványozója, és Mr. Benjamin Webster, ki a 
drámaírókat segélyző egylet elnöke. Hamiltonnak 
egy második indítványa, melyet Webster is pár
tolt, azt óhajtaná, hogy e nemzeti ünnepély minél 
fényesebb legyen, méltó Shakespeare nevéhez s 
épen azért helyeztessék a királyné pártfogása alá, 
választassák elnöknek a walesi herczeg, vegyen 
részt benne a nemzet minden osztálya, az egész 
ország, sőt a britt gyarmatok is. — Ezzel kapcso
latban megemlítjük, hogy a napokban jelent meg 
Londonban a Shakespeare munkáinak legtökéle- 
tesb bibliographiája a Bohn könyvárus által kia
dott „Bibliographer’s Manuel of English Litera
ture“ czimü vállalat nyolczadik füzetében. E fü
zetben nem csak Shakespeare müvei kiadásainak 
átnézetét veszszük, hanem mindazon munkákat is, 
melyeket Shakespeare müveiről angolul és más 
nyelveken Írtak a legrégibb időtől a legujabbakig. 
Mintegy száz sűrűn nyomott lapot foglal magában. 
Elöl az összes kiadások vannak följegyezve az 
1623-ki folio kiadáson kezdve egész Carruthers 
és Chambers 1861-ki kiadásáig, aztán az egyes 
drámák, sonettek külön lenyomatai következnek 
stb. Becses jegyzetek kisérik az egész dolgozatot; 
kiemeljük belölök azt, hogy Shakespeare rézmet- 
szetü arczképét, mely az 1623 ik folio kiadás 
czimlapjának közepén van, egy németalföldi mű
vész, Droeshaut Márton, rajzolta, ki képiró és réz
metsző volt egyszersmind, s hogy e kép a leghí
vebben ábrázolja a nagy költőt az egykorú Ben 
Jonson bizonysága szerint is.

A hold finn beszélykéi. Ily czim alatt je 
lent meg egy finn szépirodalmi folyóiratban egy 
csoport kedves beszélyke, melyből egy párt olva
sóinkkal is közölni kívánunk. „Egy este — mond 
a költő — a dán költő Andersen „Képes könyv 
kép nélkül“ czimü munkája akadt kezembe. Mi
nél tovább olvastam annál inkább vonzott. Már 
késő idő volt, midőn olvasását elvégeztem, de 
még sem tudtam elalunni. Sokáig ott ültem az 
ablaknál, s lelki szemeim előtt ismét elvonultak 
ama kedves ködalakok. A mint ott üldögéltem, 
elgondoltam : mégis csak különös, hogy a hold a 
mi hazánkban semmit sem beszél arról, a mit itt- 
ott látott. Észak e szegény vidékein talán meg-
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merevülnek ajkai, vagy talán azcrt haragszik, 
hogy legszebb nyári időnkben a napfénytől 
semmit sem láthat, avagy a mi suomi nyelvünket 
úgy megveti, hogy ajkait sem akarja beszenyezni 
vele. Ily gondolatok közt az égre emeltem sze
memet, hol a hold egész pompájában épen feljött. 
Nem tudom : vajon csalódtam-e, de úgy tetszett, 
mintha biczczentett volna fejével, s egy hang ezt 
súgta volna fülembe : „Ifjú ember! ti emberek 
mindjárt másokra szoktátok kenni a magatok hi
báját. Engem bizony sem a hideg, sem a kedvet
lenség nem némított el. Abban is tévedsz, ha azt 
hiszed, hogy én megvetem nyelvetöket. Tudd 
meg, hogy én, ki a föld vándora vagyok, annyi 
országot láttam, annyi nép nyelvét értem, alig is
merek nyelvet, mely gazdagság és széphangzás
ban a tiétekkel versenyezzen. Igaz, hogy a hatal
masok termeiből s a tudósok szobáiból sokáig ki 
volt zárva, de gondold meg, hogy mily sokáig 
kel! nyugodni az aranynak is a föld sötét kebelé
ben, mig az emberek csodájára végre napvilágra 
jő.“ így beszélt a hold csaknem haragosan, és is
mét föllegekbe burkolta magát. A következő este, 
látva, hogy mennyire vágyom őt hallani, nyája
sabb lett, s azóta sokszor elbeszél nekem egyet- 
mást, a mit útjában látott, részint uj eseményeket, 
részint régi dolgokat. A mit hallottam tőle, im 
leirom, s ha nem oly vonzó lesz, mint a hogy ö 
fülembe susogta, vigasztaljon meg egyik hazai 
runónk e töredéke :

Hogyha nem zeng mái- az izmos,
Zengjek én sovány tinó.“

E bevezetés után következnek a beszélykék. 
lm a tizenegyedik este: A hold beszélni kezdett: 
„Néha lenézek a gyermekszobákba, oly nyugod
tan alusznak, oly boldogan mosolyognak álmuk
ban, mint az erdő árnyai alatt a kis tó, melynek 
vizét nem zavarhatja fel a szél. Hallgasd csak 
mit láttam egyszer. Az ablakot függöny takarta, 
d̂ e mégis volt egy kis nyílás, melyen benézhettem. 
Ágyacskájában egy kisgyermek ült fenn egy-ing- 
ben. Szeme fénylett, ajka mosolygott, arcza pi
rult. Kezében egy márka ezüst volt, melyet gyak
ran megforgatott és vizsgált. Ez volt az első pénz
darab, melyet a maga munkájával szerzett. A 
kertben sok gyom nőtt. Atyja igy szólott hozzá : 
„Ilmari, ha te ezt a virágágyat jól kigyomlálod, 
érette egy márkát adok neked.“ A gyerek mind
járt munkához fogott s egész este gyomlált. A 
munka bevégezte után tüstént megkapta bérét. 
Oly szépen fénylett az ezüst pénz, hogy Ilmari 
nem győzte eleget nézni. Sőt mikor lefeküdt sem 
válhatott meg tőle, még folyvást ott ült ágyacská
jában, s a pénzdarabbal játszott. De hátha anyja 
megtalálja látni, hogy Ilmari még nem alszik? 
Csakhamar álom nehezült szemhéjaira, pillantása 
elhomályosult, feje a párnára hanyatlott — elaludt. 
De még álmában is ujjai közt tartotta a pénzt, 
mintha félne, hogy valaki elveszi tőle. Mosolyog

va aludt, alkalmasint arról gondolkozott álmában, 
hogy mit csináljon azzal a nagy gazdagsággal. 
Most megmozdult ajka s igy szólott: „Nesze sze
gény Eduard, végy rajta kenyeret.“ Kinyújtotta 
kis kezét, s az ezüstpénz ujjai közül a földre hul
lott. — Mi kevéssel megelégedő, mi önzéstelen e 
gyermekszív! Lehet, hogy Ilmari gazdag, nagyon 
gazdag lesz. De ezer meg ezer darab arany is va
jon fog-e oly ártatlan örömet okozni neki, mint ez 
első és egyetlen ezüst pénz? Lehet, hogy jót- 
tevö ember lesz, ki embertársai javára nagy ösz- 
vegeket fog áldozni. De élvezhet-e vajon oly bol
dogságot, minőt akkor érzett, midőn egyetlen 
pénzdarabját is egy szegénynek akarta adni?

A tizenharmadik este e következő. Gyak
ran hallottam —-  mondá a hold — a rózsa szépsé
gét dicsértetni, kivált mikor harmatcsöppek ra
gyognak rajta, mint gyémántok a menyasszony 
homlokán. Örömest néztem volna meg vagy egyet, 
de mikor napfeljöttekor harmat hull a virágra, tá
voznom kell és elrejtenem magamat. Egyszer még
is sikerült egy egész mező szép rózsát látnom s 
rajtok harmatcsöppeket, drágábbakat és fénye
sebbeket, mint a milyeket ti dicsértek. — Még tél 
volt, egy széles mező felett vándoroltam. Nappal 
csata folyt it t ; most mély csend uralkodott; nap
pal ágyudörgés, győzelemzaj s az elesettek jaj
gatása hallatszott it t; most minden hallgatott. A 
sükajoki csatatér volt. Lángoló lelkesedéssel küz
döttek itt a finnek a hazáért s a hova csak tekin
tett a szem, mindenütt vérrózsák fény lettek a ha
von. Mig én ezt néztem, egy lyánka közeledett a 
csatatérhez; körül járta a holtakat, nyugtalanul 
keresett valakit s végre egy ifjú harczos holt tes
tére borult. A halott oldalából vörös rózsák hul
lottak a hóra; a lyány sokáig nézte, szeméből kö- 
nyek omlottak s cseppentek a hó vérrózsáira. Lásd, 
ez a legfényesb harmat a legszebb rózsán.

E beszélykéketa következő epiloggal végzi 
be a költő : Égre emeltem szememet, hegy felke
ressem régi barátom ; már feljött, de nem szokott 
fényében. Föllegdarabok úsztak az égen, melyek 
ugyan nem takarhatták el egészen, de elhomályo
sították. Úgy tetszett, mintha a hold szabadulni 
akarna tölök. Megkisérté nyájasan mosolyogni és 
beszélni velem, de a fellegek mindjárt-mindjárt 
közénk tolakodtak, mosolya fanyarrrá vált és szo
kott beszéde helyett csak tördelt hangokat hallot
tam. Végre egy nagy vastag felleg jött s egészen 
eltakarta előlem. Szegény barátom ! gondolám, a 
te sorsod sem különb mint sok más halandóé. 
Nyájas akarna lenni az ember felebarátaihoz, de 
ha felleg homályosítja a szivet, megtörik moso
lya s elnémul. A gondatlan szív sima, könnyű 
érinteni, de a bánatos szúró töviseket hajt. Ki 
akadályozhatja meg, hogy kezünket meg ne sértse, 
ha hozzá nyúlunk ?



Török folyóiratok. Konstantinápolyban 
jeleuleg három folyóirat jelen meg. A legidösb 
köztök a „Medchraua'i Fünun“ czimii havi irat, a 
tudomány, művészet, kereskedés és ipar köréből, 
melyet a két év előtt alapított török akadémia 
(Dschmirti ilmieí osmanie) ad ki mint egyszers
mind közlönyét. Az akadémia feladata részint ere
deti, részint fordított müvek kiadása, felolvasások 
tartása, szóval az ismeretek és tudomány terjesz
tése a török birodalomban. A nyilvános felolva
sások a „Dal ül Fünun“-ben, a török egyetem szá
mára kijelölt épületben tartatnak s minden ;rab 
hóban pontosan megjelen az akadémia közlönyé
ből egy füzet. A politikai és theologiai czikkek 
ki vannak belőle zárva. A hazai irodalmat és tör
ténelmet meglehetősen elhanyagolja, leginkább 
fraucziából átdolgozott czikkeket közöl, nagy részt 
a természettudomány és nemzetgazdaság köréből. 
A Revue des deux mondes a mintája. Újabban 
két uj hasonló folyóirat állott elő szintén Konstan
tinápolyban : a „Medschmua'i iberi intebach“ és a 
„Mirat.“ Az lesz szép, ha még a törökök is felül
múlnak bennünket, a kik egyetlen szemlénket 
sem tudjuk eltartani.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Augustus 22-e'n.)

Hamlet. Tragédia 5 felv. Irta Shakespeare, 
fordította Vajda Péter. Paulai és Paulainé, a ko
lozsvári színház tagjai mint vendégek. — Csak 
helyeselni lehet, hogy vidéki szinészeink jelesbjei 
koronként egy pár vendégszerepben fellépnek 
színpadunkon. Nemzeti szinházunk még sokáig 
nagy részt a vidéki színészekből fog ujonezozni 
s bizony egy pár jó ujonezra nagyon szükség vol
na. Paulai mindenesetre első sorban áll azok kö
zött, kikből adandó alkalommal ujonezozhatni. 
Nem mindennapi tehetség, ha nem is kifejlett mű
vész. Nagyobb szerepei szellemét nem fogja föl 
egészben helyesen, de a mit felfog, néhol meglepö- 
leg játszsza. Az arcz- és szemjátékban nem erős, 
mozdulatai sem kitűnőek, inkább csak kézjátéka 
sikerül, de hangja tiszta, sympathetikus, szavalata 
elég szabatos, kivált az élénkebb helyeken, mert 
a nyugodtabb perczekben néha holmi prédikáló 
hangba esik belé, de leginkább örvendhetni an
nak, hogy hajlama és képessége van a pathosz 
kifejezésére, a mi színészetünkből, részint ferde 
elméletek nyomán, részint a tehetség hiánya mi
att, kivált az ifjú nemzedékből kezd majd nem 
egészen kiveszni. Azonban, hogy e méltánylatunk 
mellett is egyenesen kimondjuk, hogy a czimsze- 
rep nem sikerült Paulainak, azon senki sem fog 
csodálkozni, ki Hamletet figyelemmel olvasta. 
Hamlet a legnehezebb szerep Shakespeare drá
máiban, mert a legcomplicáltabb motívumok szö
vevénye, s nagyon ritkán egyesülnek valamely

színészben oly tulajdonok, melyeknek ugyszólva 
chemiai összeolvadásából kell előállítani e jelle
met. Hamletben egy hős, egy finom udvari, egy 
éles elméjű tudós, egy erélyes ember, Dánia re
ménye elveszését sajnálja Ophelia. S valóban 
mindebből van valami Hamletben, de a hőst 
a beteges lelkiismeretesség és kétely gyávává és 
cselszövővé teszik, csak akkor gyulád föl tettereje 
vagy hősisége, midőn mozgékony phantasiája he
ves indulatba ejti, mikor aztán, mint rendesen a 
fontolgató tétlen emberek, balságokat követ e l ; a 
társaságkedvelő derült udvari finomságába a bizal
matlanság, melancholia, gunyor epéje olvad, mely 
néha egész a durvaságig ragadja; a tudós éles el
méje csak sophismákat gyárt tétlensége palásto
lására, meghasonlásba hozza a világgal s önma
gával, hogy már-már se esze, se szive nincs he
lyén ; gyongesége majd minden erényét bűnre vál
toztatja s egy nagy tett orvé alatt, melyre képte
len, nemcsak másokat csal meg és sodor veszély
be, hanem önmagát is ; és végre Dánia reménye, 
a helyett, hogy atyját megboszulja, hazáját felsza
badítsa, csak önkinzó komédiát játszik, melyben 
mindent a véletlen dönt.

íme csak egy pillanatra is mily látszólagos 
ellenmondás, mennyi különböző elem Hamlet jel
lemében. S ha nemcsak az átalános benyomást 
veszszük, ha jelenetről jelenetre vizsgáljuk, meny
nyi alkatrész tűnik föl még, s mennyi módosulást 
szenved a cselekvény s a kedélyhangulat szerint 
mindez, s mégis a jellemvonások e chaoszába 
mily egységet tudott önteni a költő. A külön- 
féleség ez egységét visszatükrözni bármely szí
nésznek nehéz, még akkor is, ha minden ide szük
séges tulajdon megvan benne, mert a vegyités 
aránya és módja az, mi itt leginkább dönt. Ne
hány kitűnő színésztől láttam Hamlet szerepét 
itthon és külföldön, de mindenikben éreztem va
lami hiányt, miről hirtelenében magam sem tud
tam volna számot adni. Egyik a finom udvari mo
dorára helyezett több súlyt, mint a mennyit kel
lett volna ; a másik a kitörő jelenetekben fejezett 
ki itt-ott olynemü erőt és szenvedélyt, melyek el
lenkezésben vannak Hamlet tehetlenségével; a 
harmadik a szójátékot és élezet nem tudta jól be
leolvasztani a melancholia alaphangulatába; a ne
gyedik alig emelte ki Hamlet szellemi és rangbeli 
fensöségét, melylyel kivált a nyugodt pillanatok
ban egész környezetén uralg; az ötödiknél a tet
tető és valódi Hamlet különbségei igen élesen 
állottak egymással szemben, holott mintegy fo
kozatosan, úgy szólva egymásba kell játszaniok, 
kivált az Opheliával való hires jelenetben. De 
elég. Nagyon halvány vonásokban élnek emlékem
ben az előadások benyomásai, csak arra emlék
szem élénken, hogy, a mint mondám, mindig 
éreztem valami hiányt, és soha egészen nem ál
lott előttem az a Hamlet, a kit Shakespeare oly 
mély psychologiával és erős phantásiával rajzolt. 
De épen azért, mert elméletből és tapasztalatból
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tudom, mily nehéz e szerep, sokkal engedékenyebb 
szemmel nézek benne végig akárkit, mint más
ban. Bizonyára egy vidéki ifjú színésznek két
szeres joga van ez engedékenységre mindnyájunk 
részéről — s valóban örömest méltányolnám Pau
lai Hamletját, ha vettem volna észre, hogy igyek
szik valamennyire a szerep mélyére hatni. A baj 
az, hogy, úgy látszik, nem érti szerepét s csak 
egy búsongó heves ifjút állít élőnkbe, ki atyját 
meg akarja boszulni. A legegyoldalúbb átalá- 
nosságban fogta föl a sokoldalú s annyira com- 
piicált szerepet s kivált a melancholia humorának 
8 az önkinzó gúnynak egyetlen hangját se halla- 
tá. Csak a harmadik felvonás negyedik jelenete 
sikerült vendégművészünknek, midőn Hamlet any
jára támad, mint oly hely, mely kevésbbé compli- 
cált a többinél, s melyet a heves felindulás kevés
sé árnyalt pathosza is hatásossá tehet. Azonban, 
midőn Paulai Hamletját nem méltányolhatjuk, 
örömest méltányoljuk szép tehetségét, mely köny- 
nyebb, hozzávaló szerepekben bizonyára még in
kább ki fog tűnni.

Paulainé a királynét adta, elég gondosan, 
kár, hogy ez egyébiránt tehetséges és gyakorlott 
színésznő szavalatát bizonyos méltóságos hang
hordozás csaknem modorossá teszi. A többi szere
pekről legyen elég annyit megjegyeznünk, hogy 
Tóthot és Prielle Kornéliát kivéve, mindnyájan 
gyöngén és készületlenül játszottak, sőt Tóth és 
Prielle Kornélia sem játszottak úgy, a hogy ké
pesek. Hogy a tragédia nálunk nem jó lábon áll, 
hogy az 1830—1848 közti korszakhoz képest 
hanyatlik, azt ezelőtt hat évvel elég bőven kifej
tettem a „Budapesti Szemlé“-ben. Azóta a viszo
nyok keveset változtak; most csak annyit adok 
még hozzá, hogy ezen sem subventio, sem igaz
gató, sem petitio nem segíthet. Uj tehetségeket 
teremteni nem áll hatalmunkban; a meglevő többé 
kevésbbé jeles tehetségek közös törekvése tehet 
legtöbbet s igy leginkább szinészeinktöl függ, hogy 
ne haljon ki köztünk a drámai művészet tulajdon
képi fönsége. Színészeink a mily kedvvel s ké
születtel játszanak némely vígjátékot és drámát, 
nagy részt épen oly kedvetlenek és készületlenek 
a tragédiában, kivált a Shakespearéiben, melye
ket jobbadán még csak Egressy Gábor tart fenn 
színpadunkon. Nem mulasztjuk el erről adandó 
alkalommal többször és bővebben szólani. Most 
még csak a Shakespeare-forditásról akarunk egy 
pár szót koczkáztatni. „Julius Caesaru-t kivéve 
Shakespeare drámái művészieden vagy magyarta
lan fordításban adatnak színpadunkon. „Lear ki- 
rály“-t nem Vörösmarty, „Coriolan“-t nem Petőfi 
fordítása szerint adják. Igaz, hogy főbb színészeink
nek, kik 15—20 év óta játszszák valamely fordí
tás szerint szerepeiket, bajos és kényelmetlen egy 
egészen uj fordítást betanulni, de talán Shakes
peare, meg aztán Vörösmarty és Petőfi képezhet
nének e tekintetben némi kivételt. A Vajda Péter 
Hamlet fordításánál, mely elég művészieden és

magyartalan, nincs ugyan jobb, de vajon a Kis- 
faludy-társaság nem igyekszik- e Shakespeare 
meghonosításán, vajon a színházi bizottság és 
az igazgatóság nem tesznek vala-e jobban, ha 
azon összeggel, melyet két drámai jutalom kitű
zésére fordítottak, a Kisfaludy-társaság törekvé
sét támogatják? Az akadémia két drámai jutalma 
untig elég, ezeket sem igen koronázza a siker, s 
egy teljes és jó magyar Shakespeare fölér nagyon 
sok koszorúzott és koszorúzandó drámával. Né
mely lap vádolja az igazgatóságot az ei’edeti drá
mairodalom elhanyagolásával. Nem vizsgáljuk, 
mennyiben alapos e vád, de azt bátran kimondjuk, 
hogy részünkről nem abban látjuk az eredeti drá
mairodalom előmozdítását, ha csak egy párszor 
adható eredeti dráma betanulásával kínozzuk szí
nészeinket, és Shakespeare meghonosítását s gond
dal adatását nagyobb nyereségnek tartjuk mind 
az irodalomra, mind a szinmüvészetre nézve a 
drámajutalmak kitűzésénél.

GY. P.

V E G Y E S .

— A magyar arislocratia egyik díszét, a 
haza egyik leglelkesb leányát vesztette el. Ná- 
dasdi gr. Nádasdy Lipótné, soborsini gróf Forray 
Julia aug. 22- kén életének 51-ik, boldog házas
ságának 28-ik évében hosszas betegeskedés kö
vetkeztében, szeretett férje és fia karjai közt Pes
ten elhunyt. A boldogult mind jótékonyságáról, 
mind honleányi érzelmeiről, mind pedig a hazai 
művészet és irodalom iránti részvétéről ismeretes 
volt. Mint Komárommegye örökös főispánjának 
neje, Komáromban jótékony intézetek felállítása 
körül fáradozott, pesti salonjában festményeket 
és szobrokat lehetett látni hazai művészeinktől, s 
nem egy iró volt nála szívesen látott vendég azon 
érdekeltségnél fogva, melyet a nemzeti irodalom 
iránt tanúsított. Hideg tetemei aug. 23-án szentel
tettek be a családi palotában, s vitettek utolsó kí
vánsága szerint Agárdra Fehérmegyébe, hol 26- 
kán el is temettettek. Az engesztelő szent mise 
áldozatok Agárdon aug. 26-kán, Pesten aug. 29- 
kén tartattak meg. Nyugodjanak békén porai, em
léke lebegjen köztünk lelkesítésül és vigaszkép.

* Elkésve bár, de mi sem tagadhatjuk meg 
magunktól egy utolsó sóhajt küldeni Szilágyi Bé- 
láné, szül. Harmath Ida, a kedves színésznő után. 
Hosszas betegsége után f. hó 19-kén költözött oda, 
hol nincs többé szenvedés. Béke emlékére!

* A „G. C.“ úgy értesül, hogy ő Felsége a 
Kolozsvárt felállítandó jogakadémia engedménye
zésével egyidejűleg azt is elrendelni méltóztatott, 
hogy a szebeni jogakadémia egyetemmé alakít- 
tassék át.

* Gyurmán Adolf, a magyar hírlapirodalom
nak már 1848 előtt ismert nevű munkása s a
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„Közlöny“ volt szerkesztője, 15 óvi távoliét után 
visszatért hazájába.

* A „Pest budinske vedomosti“ czimü tót 
újság jelenti, hogy miután szerkesztője, Francisci 
János, helytartósági tanácsossá neveztetett ki, 
megszűnik.

* A székesfehérvári ásatások, pénz és hely 
szűke miatt — mivei a püspöki palota falát meg
rongálással fenyegették — félbehagyattak.

* A pesti müegylet uj tárlata a múlt héten 
nyílt meg, 72 müdarabbal. Eszmerokonságnál fog
va megemlitjük, hogy a m. képzőművészeti társu
lat csarnokában Székely Bertalan „II. Lajos“-a is 
ki van állítva, és hogy Izsó „Juhásza“ még csak 
pár napig látható, ugyanott.

* A bécsi udvari opera igazgatósága, egyik 
lap értesülése szerént, Összeköttetésbe tette magát 
Mosonyi Mihálylyal, ennek „Almos“ czimü ope
rája előadására nézve. Annak idejében nyilat
kozott Mosonyi, és mi is közöltük olvasóinkkal, 
hogy az uj operát azért nem adatja elő Pesten, 
mivel jelenleg nincsen a pesti opera oly karban, 
hogy „Almost“ előadhassa.

* Az alföldi ínség enyhítésére újra két se
gély-album fog megjelenni. Egyik az Emilia által 
irt „Szeretet könyve“, melyet ingyen Írnak, nyom
nak, kötnek, küldenek szét, még a papirt is in
gyen adja hozzá a hermaneczi papirgyár, — s igy 
az egy forintjával begyülendő összes előfizetési 
pénz a szükölködők segélyezésére fog fordittatni. 
Az előfizetések oct. 15-kéig küldendők be, a „Cs. 
Kor“ szerkesztőségéhez, kalap-utcza 17-ik szám. 
A munka, mely a jótékony czél iránti tekintetből 
valóban pártolandó, oct. végén fog szétküldetni. 
— A másikat az erdélyi irók fogják kiadni P. 
Szathmáry Károly szerkesztése mellett „Részvét 
Album“ czim alatt. A jövedelem b. Eötvös József 
úrhoz fog beküldetni kézhez juttatás végett. Az 
előfizetési pénzek — egy példány 2 frt — oct. 
20-dikáig a szerkesztőhöz, Nagy-Enyedre kül
dendők.

* A n. színház titkára figyelmezteti a pá
lyázni kívánókat, hogy a kitűzött vigjátéki és 
népszínműi pályázatok beküldési határideje f. é. 
oct. első napja. Pályabirákul a következők ké 
rettek föl: A vígjátékokra elnökül gr. Ráday Ge
deon; bírálókul: Arany János, Salamon Ferencz, 
Tóth József és Feleki Miklós. A népszínművekre: 
elnökül Jókay Mór; bírálókul: Bérczy Károly, 
Gyulai Pál, Tóth Kálmán és Egressy Gábor.

* Löw szegedi, dr. Steinhard aradi és dr. 
Zipser rohonczi rabbik Pesten mulatnak, hogy 
„a magyar izr. egylet“ által kiadandó magyar 
biblia fordítása ügyében tanácskozzanak.

* A budai népszínház nincs megelégedve 
sem a cancannal sem a szellemekkel, hanem a 
mint halljuk „Az ördög lapdacsai“ czimü darabot

szándékszik színre hozni, mely Párisban közelebb 
élte meg, három óv alatt, ezredik előadását Le
het képzelni, hogy milyen darab az, melyet Pária 
egyik zugszinházában három évig minden este 
adnak!

* Winter, német színigazgató, a jövő 3 évre 
is megnyerte a budapesti német színházat.

* Bulyovszkyné asszony három évre szerző
dött a bajor királyi színházhoz, évenkénti két havi 
vendégszereplésre.

* Hebbel Frigyes összes müvei sajtó alá ren
dezésével foglalkozik, melyek Hoffmann és Cam- 
penál fognak megjelenni.

* A Walesi herczeg egy idő óta a rósz idő vá
lasztottja. Ha sétálni megy, esik, ha vadászni 
megy, esik, egyszóval mindenütt csak az eső üldözi 
(eljöhetne hozzánk); az angolok már másként 
sem hívják, mint „The weather-beaten Prince“ 
— az e8Őverte herczeg.

* A párisi „Théátre lyrique“ ezentúl köte
les lesz minden évben egy három felvonásos pá
lyanyertes dalművet előadni, mely az ottani zene
de által az első jutalomra méltónak találtatik. 
A müvek felett egy öt tagból álló választmány 
fog határozni.

* Offenbach a bécsi udvari dalszinház szá
mára irt dalművét bevégezte. Czime : „Armagard, 
vagy a Rajna szellemei,“ nagy romanticus dalmű 
3 felvonásban ; szövegét irta Nuitter, németre for
dítva Wolzogen Alfréd által.

— Az „Ország Tükrében“ ezt olvassuk 
1844-ről: „akkori időben . . .  a költők, az egy Cso
konai kivételével, mythologiai istenekkel népesiték 
hazánk berkeit és pusztáit s humorosan Írni vak
merőség volt.“ Lám, mily nagyot haladtunk azóta! 
Oly nagyot, hogy a Vörösmarty, Garay, sőt már 
Tompa és Petőfi kora csak a távol mythologiai 
ködében borong előttünk s összefoly a Csokonai
éval.

— A nemzeti muzeum madárterme számára 
a szükséges szekrények elkészülvén, a madár- 
gyűjtemény felállíttatott. A régiségosztály nem 
rég egy múlt századi egyenes kardot kapott aján
dékba Zenta városától, melynek egyik felén: Vi
vat „Carolus VI,“ a másikon: „Vivat Eugenius 
Princeps“ feliratot olvashatni. A P. N. midőn ez 
újdonságot közli, megemlíti, hogy tud egy igen 
nevezetes, jelenleg eladó régiséget, melynek leg
méltóbb helye szintén a nemzeti muzeum. E ré
giség I-sö Rákóczy Györgynek teljesen ép feje
delmi buzogánya aranyzott ezüstből, nehéz, tö
mör, gyönyörűen dolgozott mű. Maikolatja s óri
ási gombja gyémántokkal, smaragdokkal és rubi
nokkal van kirakva s felül a Rákóczyak szép czi- 
mere díszük e felirattal: Soli deo gloria. 1631. E 
régiséget jelenlegi tujajdonosa 2000 frtra tartja, 
de a nemzeti intézetnek talán olcsóbban is áten
gedné.
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UJ KÖNYVEK. *)
II. RÁKÓCZI FERENCZ BUJDOSASA. Szalay László 

által. Első kötet I. füzet Pest (Lauffer.) 8r. XII. és 1. 
—144 1. Ara 1 ft. 20 kr.

A SPANYOL INQUISITIO TÖRTÉNETE. írták Llo- 
rente és Gallois. 2 kötet. Lipcse (Kókler) I2r. 124 és 
126 1. Ára 1 ft 20, kr.

LATIN GYAKORLÓKÖNYV. Algymnasium számára. 
Irta Szénássy Sándor. Pest (Osterlamm). N8r. 175 1. 
Ára 50 kr.

A MEGHÍVOTT MEGHÍVÓIVAL SZEMBEN. Székfog
laló beszéd, melylyel a szabadszállási helv. bitv. 
gyülekezetben lelkipásztori hivatalát 1863. junius 
21-én megkezdette Szász Károly. Kecskemét (Szilá- 
dy). 8r. 32,1. Ára 20 kr.

A GYORSÍRÁS a közép-tanodákban. Irta Fenyvessy 
Adolf. (Megjelent a pesti főreáltanoda 1862/3-ik évi 
értesítőiében). Pest (Osterlamm bizom.). N8r. 13 1. 
Ara 20 kr. .

AZ ÉJNYUGATI ÁTMENETNEK MAC CLURE ÁL
TALI FÖLFEDEZTETÉSE. A régibb és újabb éj
sark környéki utazások rövid vázlatával. Öregek és 
ifjak számára közli, Kutzner J.G. és mások után, Ory 
János. Nyolcz képpel. Pest (Lauffer) 8r. 144 1. Ára 
papirkötésbeu 1 ft 20 kr.

JELLEMRAJZOK AZ ÁLLATORSZÁGBÓL különbö
ző földrészeken, az ifjúság oktatása és mulatságára. 
Hoffmann W. után magyarositá Oldal József. 12 szí
nezett képpel. Pest (Lauffer) Haránt 4r. 52 1. Ára 
papirkötésben 2,ft. ,

MÁGYAR OLVASÓKÖNYV az algymnasiumok és re
áltanodák számára. Szerkeszté Trautwein N. János. 
III. rész. Harmadik kiadás. Pest (Kilian). 8r. VI és 
234 1. Ára 90 kr.

KÖZNÉP ELŐTT TARTOTT EGYHÁZI SZENT BE
SZEDEK, Péterfi Sándor által. Első füzet. 2. jav. és 
bőv. kiadás. Kolozsvár (Stein) 8r. 152 1. Ára 1 ft 
20 kr.

A MAGYAR BIRQDALOM TERMÉSZETI VISZONYA
INAK LEÍRÁSA. A m. tud akadémia megbizásá- 
dól készítette Hunfalvy János. I. kötet. III. füzet. 
Pest (Emicb). N8r. VI és 321—539 1. Ára 1 ft.

REMÉNY, bonunk évkönyve. Naptár 1864-ik évre. Szer
keszti Girokuti P. Ferencz. VI. évfolyam Pest (Eg- 
genberger). 4r. összesen 220 1. Ára 1 ft 20 kr. 1 szin- 
nypmatu diszképpel 1 ft 60. 2 diszképpel 2 ft.

SZEGÉNY ES GAZDAG. Elbeszélés az ifjúság számá
ra. Hoffmann Ferencz után fordította Szabó Antal. 4 
ac/.élmetszettel. Pest (Emicb). I2r. 881. Ára 50 kr.

A JÓ RÉGI VILÁG. Beszélygyüjtemény. Irta Lauha 
Gusztáv. Pest (Emicb). 8 r . 52 1. Ára 1 ft.

ANYAI SZERÉTÉT. Elbeszélés az ifjúság számára. 
Hoffmann Ferencz után fordította Kán Béla. Pest 
(Emicb). I2r. 123 1, 4 acz^'lmetszettel Ára 50 kr.

EMICH GUSZTÁV NAGY KEPES NAPTÁRA 1864 év
re. Szerkesztették Vadnay Károly és Szokoly Viktor. 
V. évi folyam. 30 fametszvénynyel. Pest (Emicb). 
4r. 16 és 272 1. Ára 1 ft 40 kr.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

BORSZÉK GYÓGYVIZEI. Természettudományi és 
gyógytani szempontból leirta Dr. Meyr Ignácz. Né
metből fordította Dr. 0<roóá«fNándor. Brassó (Nyom. 
Römer és Kamner) 8r. 58 1. Ára 80 kr.

A HU SZÍV. Elbeszélés az ifjúság számára. Hoffmann 
Ferencz után magyarítva. 4 aczélmetszettel. Pest 
(Emicb). 12r. 77 1. Ára 50 kr.

ÁMOR ES HYMEN. A szerelem és házasság lefátyolo
zott titkai. Németből a 2. kiadás után. Pesten 16r. 
93 1. Ára 50 kr.

SZENVEDÉSEK ISKOLÁJA. Elbeszélés az ifjúság 
számára. Hoffmann Ferencz után fordította Kán Bé
la. 4 aczélmetszettel. Pest (Emich). 12r. 93 l. Ára 
50 kr.

A VÉRPAD TITKAI. Emlékiratai a hét nemzedéken 
keresztül Párizsban hóhéroskodott Sanson család
nak. VI. füzet, Pest (Lauffer V.) 8r, 103 —156 1. 
Ara 50 kr.

KIRÁLYFI. Elbeszélés az ifjúság ifjúság számára Hoff- 
mann Ferencz után fordította Kun Béla. 4 aczélmet
szettel. Pest (Emich). 12r. 109 1. Ára 50 kr.

KÜLFÖLDIEK.
CLARINETTE. Von August Lewald. 3 Bände. Schaffhau

sen (Hurster). 9r. ossz. 825 1. Ára 3 '/4 tallér.
NEUE NOVELLEN von Elise Polko. V. Folge. Leipzig 

(Schlicke). 8r. 365 1. Ára 1 l/2 tallér.
HISTOIRE DE LAW par A. Thiers. Paris (Hetzel). 8r. 

184 1. Ára 2 frank.
LA MUSIQUE en l’année 1862 ou revue annuelle des 

tbéatres lyriques et des concerts des publications 
littéraires relatives á la musique et des événements 
remarquables appartenant á l’historie de Tart musi
cal par P. Scudo. Paris (Hetzel). 8r- 245 1. Ára 3frank.

MARIE GIOVANNI. Journal de voyage d’une Parisien
ne, redigé par A. Dumas. 5 vols. Bruxelles (Lebégue 
et Co-). 12r. Ára 5 frank.

LUCY LA BLONDE, par G. Bell. Paris (Lévy fr.) N18r. 
322 1. Ára 3 frank.

NYÍLT l e v e l e z é s .
A Cs. K. ellen intézett felszólalás tárgyában a szer

kesztőség felvilágosított bennünket, hogy mig lap
ja hét iv szöveggel s fél iv borítékkal jelent meg, 
addig igy hirdette : megjelenik harmadfél ivén, boríték
kal. Ha tehát a leszállítás után igy hirdeti: megjelenik 
két ivén, borítékkal: ez nála nem azt teszi : két iv 
meg boríték ; hanem másfél iv szöveg és fé l iv borí
ték vagy, a mint mi mondanók : két iv a borítékkal 
együtt. E szerint mind a felszólaló, mind mi, igazat 
adván neki, pörvesztett fél vagyunk.

T A R T A L O M .
Művészeti elvekről. W. — Tököli bujdosó hive, 

Thaly K. — Egy est a kandallónál. Vilmos. — Yi£aszl a" 
lás. At T. I. —Hardington örököse. (Angolból.) Dallos Gy. 
— Irodalom. — Külföldi szemle. — Nemzeti színház. — 
Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

M T  Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk.



KÖSZÖRŰ.
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vasárnap.
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hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reelamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
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MÁSODIK FÉLÉV. SEPTEMBER 6. 1803. 10. SZÁM.

A TROUBADOUR OK S JONGLEU.R-ÖK.

Míg a keresztyénség első évszázaiban 
a zárdái tudósok fáradhatlanul kutatták az 
őskor mindenható zenéje maradványait a 
görög műveltség romjai közt; mig a kü
lönböző hellen s római irók munkáiban ta
lált töredékes, érthetlen zenei elmélet frá
zisát elemezték, s az egyik egy, a másik 
más rendszert alkotott, tanokat terjesz
tett ; szóval, mig az elméleti tudósok a 
scholasticismusnak hódolva, évszakon át 
nem tudtak kibontakozni hiányos rend
szerük hálójából, s nemcsak az értelem 
által nem igazolható, de a fülnek is kelle
metlen zenét akartak létre hozni a harmó
nia művelésével: más oldalról addig meg
feledkeztek egészen a melódiáról, s a lai
kusok természet sugalta érzésére bizták 
ápolását, idomitását, minek következmé
nye az lett, hogy a lenézett laikusok elébb 
jöttek kielégítő eredményre, azaz: elébb 
kezdték sejteni a zene hangjaiban lakó lel
ket, mint ők, a görög elmélet rabjai.

Ezen laikusok a napjainkban már csak 
nevükről s egy-egy költeményükről is
mert troubadourok voltak, kiknek művé
szete két évszázon át virágzott, s szerelmi 
dala lelkesítette a szépnemet, harczi éneke 
a hősöket, finom ízlése és modora szelídí
tette az akkori durva, szilaj, féktelen, vad 
szokásokat.

A troubadourok legrégibb történetét 
azon sötét fátyol fedi, mely a história 
akármelyik ágának kezdetét. —  Minden

nemzet életében legrégibb a népköltészet, 
melynek kül alakját s tartalmát természe
tes egyszerűség jellemzi, s a mely legha
talmasabb ott, hol a csudák, hit, mesés ka
landok, érzékiség s vidor kedélyesség szo
ros viszonyban állanak egymással. — Ez 
esetben a vándor dalnokok, népzenészek 
száma nőttön nő, s a társadalomnak egy 
egész külön osztálya képződik, melynek 
életmódja a népköltészet. Énekelnek és ze
nélnek régi és uj dalokat, regélnek a múlt 
időkről , az utódok szájról szájra ve
szik át eme szó és zene költeményeket, 
melyekből évszázak múlva a nemzetek sa
játságos mythosza lesz.

íg y  volt ez a közép időben is, a trou
badourok keletkezése előtt.

Csaknem a népköltészet lévén eme 
kezdetleges állapotban a nemzetek egye
düli költői nyilatkozása, rangkülönbség 
nélkül mindenki egyaránt kedvelte azt, s 
a népdalnokok, zugzenészek épen úgy mu
lattatták a dúsgazdagokat, ország nagy
jait, mint a közép s alsó osztályokat. A 
történetírók — már a nyolczadik évszáz 
óta — sokat zúgolódtak ama könnyelmű 
országkerülőkre, kiket „jongleur“ „jocula- 
tor“ „ministrales“ vagy „ministrelli scur- 
rae“ „mimi“ s más név alatt ismerünk, s 
kiket az uralkodók s országnagyok ke
gye — mint méltatlan csavargókat — 
elárasztott. Nem ok nélkül tette a história 
e megrovást, mert a népköltészet első baj-
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nokai — miként alább bővebben látni fog
juk — aljassággal határos, sőt aljas mes
terségeket is űztek, minek következtéül 
nem egyszer tiltattak ki Frankhonból, hol 
kezdetben leginkább a déli partokon cso
portosultak össze, s járván városról vá
rosra, egyik vár urától a másikhoz, mű
vészetüknek mindenütt gazdag jutalmát 
aratták. — Erre vonatkozólag a XIII- 
dik évszázban egy franczia költő is ke
serű gúny nyal jegyzi meg : „miután Nagy 
Károly mindent meghódoltatott, elajándé
kozta a borával, vizével s erdeivel gazdag
Provence-ot a dorbézoló minstrelleknek.“/

Atalában tehát a középidő első felé
ben a nemzeti költészet olyan ziigénekek
ből s triviális költeményekből állott, mi- 
lyeket ama műveletlen durva évszázak 
szülhettek.

Mind az, mit e népköltők első műkö
déséről tudhatunk, csak annyi, hogy költé- 
szetök anyagául a román*) kiejtést válasz
tották. — Dr. Sehen* szerint a provence-iak 
Spanyolhonból hozták a költészeti műfor
mákat, s átalában ott lelkesedtek költésre. 
„A provenceiak lovagköltészetét — igy ir 
dr. Sehen* — mely oly hatalmas befolyást 
gyakorolt a közép kor s Europa újabb iro
dalmára, állítólag azon mesés kürt szava 
ébresztette létre, melyet Roland Ronceval- 
nál haldokolva utoljára hangoztatott. —  
Ezen költői nézet azonban nem históriai. 
Mindenesetre Frankhon déli része — mint 
a keresztyén s arab lovagok csatáinak 
szintere — lett hazája a regényes lovag
költészetnek ; de mind ennek a bölcsője 
másutt volt, t. i. Spanyolhon arab tartomá
nyaiban, honnan nemcsak a provenceiak, 
hanem a spanyolok is kölcsönözték első 
költői lelkesülésöket s műformáikat. Ez a 
provenceiakkal különösen a XI-dik év
száz vége felé történt, mikor 1 \ Alfons —

* E román kiejtés, miről szükségtelen megjegyez
nem, hogy nem a mai románainké , azaz, olábainké — 
már a 8-ik évszáz körül kezdett elterjedni, s vegvitéke 
volt az olasz, spanyol, franczia s rhaetiai nyelveknek. 
Egyidőre esik ezekkel a rim eredete is. — Az első ri
mes hymnusokat prózának nevezték, mint a melyek 
nélkülözték a szótagok mértékét s bizonyos mennyisé- j 
gét. — Az olaszok állítólag a provence-iaktól tanulták 
el a költésnek e nemét, h o l— mint feljebb láttuk — 
fészke, tanyája volt a troubadourok s jongleurök első 
csoportjainak.

castiliai király — a franczia lovagok 
segítségével elvette Toledot a móroktól. 
— A legyőzöttek szellemi és társas mű
veltsége, különösen dala és költészete, le 
győzte a győzteseket s bámulatra ragad
ta Őket s magukkal hozták Toledoból, mint 

j „mulatságos tudományt/4 (gaya scienza).
Tehát Provence lett a „gaya scienza“ leg- 

| előkelőbb helye, s e költészet vig. kedélyes 
természete félreismerhetlenül elárulja arab 
származását, mely, — miként ez -— az 
eposzt, drámát nem ismeri, s lyrai körben, 
szerelmi dalokkal, románczokkal, tanítással 
s satirával foglalkozik.“— (Sehen*. Allge
meine Geschichte der Literatur. 104 lap.) 
Tovább kutatni azonban a troubadourok 
első kifejlődését hálátlan, setéiben tapoga
tózás lenne; s azért a kétes állítások, gya- 
nitások elemezése helyett ott kezdem szem
lémet, hol már világosabban lehet látni: 
a troubadourok társadalmi viszonyain, mű
vészetén, fejlettebb koruktól elenyésztökig. 
Annyival inkább, mert e czélra ők magok 
bő anyagot szolgáltatnak.*)

Diez következő szavakkal adja elő a 
Xl-ik évszáz társas viszonyainak átalaku
lását :

„Azon vad és nyers szokások, me
lyek a fejedelmek váraiban s átalában a 
nemesség közt uralkodtak, a Xl-ik évszáz
ban szemlátomást háttérbe kezdtek vonul
ni, helyöket finomabb, szellemiebb társal
gás váltotta fel. A história szerint ezen ci- 
vilisátióhoz közelgő lépteket az akkor ke
letkezett lovagrend s az innen eredő lo
vagszellem eszközölte, a keresztes hadjára
tok pedig bevégezték.

„Ezen átalakulása a társaséletnek a 
költészetbe is uj szellemet öntött. A zug
énekek többé nem elégíthették ki a művel
tebb ízlés követeléseit; finomabb, nemesebb 
élvek után sóvárogtak, s igy lett egy újabb,

*) E sorokkal csak röviden akarván ismertetni a 
közép idő müve'szeit, utasitom azokat, kik eme korsza
kot kimerítőbben akarják tanulmányozni, Diez Fridrik 
e czimü munkájára : „Die Poesie der Troubadours nach 
gedruckten und handschriftlichen Werken derselben 
dargestellt. 1826. Zv iekau bei Schumann. Eunál is ki
merítőbb Raynouard — frano/ia költő —- -— követ
kező hat kötetből álló munkája : „Choix des poesies ori
ginales des troubadours.“ Paris 1817—22- E jeles mü 
850 troubadour életrajzát is tartalmazza. B, I.



az eddigieknél magasabb, s a lovag kor
szak szellemének egészen megfeleld köl
tészet.

„A költészet e nemesebb virágai is, 
mint a zugénekek, először Frankhon déli 
részén kezdtek virágzani. Ezen szép föld, 
mely akkor Európának csaknem minden 
tartományát túlszárnyalta műveltségével s 
jólétével, volt egyszersmind bölcsője a lo
vag szellemnek. Itt fogtak először kezet 
mind azon kellékek, melyek a troubadou- 
rok műköltészetét feltételezték. E műköl
tészet —* mindjárt a keresztes hadjáratok 
kezdetével — itt jött először teljes érett
ségre, s Rogier Péter s kortársai műveit 
ezen idők, ezen éghajlat jellemzi. *)“

Már ekkor megtörtént, hogy a nép 
összezavarta a troubadourok, s jongleurök 
közti viszonyt, s most a jongleurt nevezte 
troubadournak, majd megfordítva. - - A 
kettő közt azonban oly különbség volt, 
mint ma is a teremtő s előadó művészek 
közt. Troubadour név alatt kell értenünk 
azokat, kik műköltészettel foglal kodtak és 
költöttek, akár magok mulatósára, akár ju
talomért; jongleurök ellenben azok voltak, 
kik a költészettel, zenével üzérkedtek, s 
csak mint előadó művészek szerepeltek. Az

*) A felvirágzó lovagkorral együtt keletkeztek 
bizonyos törvényszékek is, melyek — azt hiszem — ha
lálra soha senkit sem ítéltek : az úgy nevezett szerelem 
törvényszékei, (cours d’amour) melyek főrangú urakból 
s úrnőkből állottak, s a szerelem kényesebb jogviszo
nyait intézték el. Képzelje az olvasó, milyenek lehettek 
e gyűlések, hol a szerelem ügyvédei következő sophisti- 
kus kérdéseket is tettek a delinquens elé : „Melyik válik 
inkább becsületünkre : azt meghódítni, a ki szeret? vagy 
azt, a ki még nem szeretett?“ „Ki tartozik többet tenni 
imádottjáért: az, a ki már birtokában van? vagy az, a 
ki még csak remél ?“ „Melyik helyesebb : ha valaki ve- 
télytársával egyenlően osztakozik ? vagy, ha e kegy 
mindkettőtől megtagadtatik ?“ „Ha valaki megnyert egy 
nő szivet, melyet bárki más megnyerhetett volna, kér
dés: hogy tulajdonkép nyert-e, vagy vesztett?“ — „Le
het-e házastársak közt valódi szerelem ?“ „Kit szeretünk 
inkább: a jelen levőt, vagy a távol levőt ?“ (t.i. nőt.) „Mi 
ingerli inkább a szex-elmet: a szemek vagy a szív  ?“ 
„Egy n® szerelmes pillantásokat vet az egyik kérőre ; 
a másiknak gyöngéden szorítja a kezét; a harmadiknak 
megnyomintja lábát (t. i. a maga lábával): kérdés : me
lyikhez mutatott nagyobb hajlamot ?“ A kik az efféle 
kérdéseket helyesen meg tudták oldani, méltán szerelem 
tudorai lehettek ; egyébii-ánt bizonyos közösen határo
zott szerelmi codex paragraphusaihoz tartották magu
kat, hol következő szabályok is vannak: „Semmisem 
tiltja hogy egy nőnek két férfi, vagy egy férfinak két nő 
szeretője legyen. -— „A szerelem a szeretettől semmit 
sem tagadhat meg.“ „A házas élet nem törvényes ment
ség a szerelem ellen“ „A ki igazán szeret, folytonosan 
imádottja képét látja.“

is lehet, hogy a költők átalában, a szebben 
hangzó troubadour névvel, meg akarták 
különböztetni magokat azon szenny miatt, 
melytől a jongleurök eleitől fogva nem 
tudtak megtisztulni.

Egyébiránt troubadour szószerint any- 
nyit tesz, mint feltaláló, (provence-i nyel
ven : trobaire) mit a népköltészet ellenté
téül jogosan alkalmaztak a műköltészetre. 
— É kifejezéssel először orange-i Rambaut 
él, de már korábban életbe kellett hogy 
lépjen; mert Poitiers Vilhelm a „trobar“-t 
költés helyett használja. Szoros értelemben 
a költészet külformájára vonatkozik, a 
mennyiban költeményeiket művészien ala
kították. — E költemények szakaszszerüek 
voltak, s bár tárgyul vették a hősök tetteit 
is, átalában lyrai hangulat ömlött el rajtuk, 
mely dalaiknak leginkább megfelelt. Ál
lottak továbbá erotikus jelleiuüekből, azaz, 
magasztalták a szépnemet, örömre lobban
tak azon kegy mámorától, melyben íróikat 
gyakran főrangú asszonyok, grófnők, her- 
czegnők részeltették, s mondhatlanul pa
naszkodtak a meghiúsult remény, vagy 
kétségbeejtő reménytelenség miatt; meg
énekelték a pásztor életet is, melyben, az 
örökzöld mezők festése mellett, a szép pász
tornőkről sem feledkeztek el. A regényre, 
novellára mit sem adtak, mint a melyek 
nem bírtak a dal pompájával; az egyszerű 
stil, a művészietlen forma, mely amazokat 
jellemezte, sokkal inkább emlékeztette a jó 
troubadourokat a népiesre, mint hogy ly- 
rájok egyenjogú testvéréül fogadták volna. 
Innen magyarázható meg, miért mondják 
az akkori kéziratok Fonsalada-ról, hogy 
rósz troubadour volt, s csak novellákat 
költött. Még jobban láthatjuk az ellentétet 
a lyrikusok, s novellisták közt borneil-i Gi- 
raut kitörő szavaiból: „Felette bámulok—• 
igy szól — nem tudok magamhoz jőni, 
mert az udvaroknál kedélyes mulatság 
helyett zajos lármát hallok, s egy elbeszé 
lés épen olyan, sőt nagyobb értékű, mint. 
egy szivnemesítő dal magasztos dolgokról, 
időkről és évekről.“

A troubadourok, miként feljebb emlí
tettem, költeményeiknek külformája által 
akartak kitűnni, s ezért nevezték művé-
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szelüket költésnek (art de trobar), mely 
kifejezéssel átalában éltek, nem pedig — 
mint némelyek állítják — „mulatságos tu
domány“ czimével (gai saber), mit először 
a toulouse-i akadémia használt.*)

A troubadourok gyakran említik azt 
is, hogy művészetöket csak szellemi tehet
séggel, értelemmel s tudományos ismere
tekkel lehet gyakorolni; dicsekesznek, hogy 
dalaikra mennyi gondot fordítottak; beszél
nek a ráspolyról, mely műveik simítására 
szükséges; s ezen kívül következő műsza
vakkal élnek: „egy költeményt felépítni“, 
„kovácsolni“, „dolgozni“, „tisztogatni“, 
„finomítni“, melyek mind arra mutatnak, 
hogy a puszta költői tehetséget nem tar
tották elégnek költői mű alakítására.

Gyakran hallatják a feletti aggodal
mukat is, hogy dalaikat az előadók meg
hamisítják, mely az illetők részéről vagy  
hanyagságból, vagy rósz akaratból történ
hetett. Többek közt Jaufre Rudel ezt mond
ja: „Az én dalom sikerült, ha csak én nem 
hibáztam; minden ott áll a maga helyén, a 
hol állani kell, s ha valakit rá megtanítok, 
vigyázzon, nehogy rajta változtasson.“ 
—- Marcabrun önbizalommal kiált fel : 
„Halljátok dalomat! mily derék egy köl
temény!**) Marcabrun mesterileg érti a tár
gyat a költés által úgy alakítani, hogy 
egy emberi lény sem lesz képes abból egy  
sor verset kihagyni.“

Nem csuda azonban, haekölteménye
ket a jongleurök előadása gyengítette s 
el is rontotta, mert rendszerént csak száj
ból tanulták el, s nem véshették annyira 
emlékükbe, hogy idővel rajtok változta
tás ne eshessék.

Ezen úgynevezett műköltés általában 
mindenkinek becsületére vált, s királyok 
és császárok sem vetették meg a vele járó 
dicsőséget, s költői önérzetüktől ösztönöz-

*) Scherr feljebbi — gaya scienzára vonatkozó 
állítása nem rekeszti ki ennek valószínűséget, s csak 
annyit mond, hogy a költészet e nemét Spanyolhonban 
nevezték igy. B. I.

*w) Épen mintha egy —-  még nem koszorúzott —
költőnk mondaná. B. I.

tetve, koronájok mellé tették a költői bo
rostyánt is. — Ilyenek voltak: la Marche, 
Anjou, Provence grófok, a bretagnei s 
brabanti herczegek; sőt Barbarossa német 
császár és oroszlánszívű Richárd is megé
nekelték a szerelmet. — A XIII-ik évszázból 
sok maradt fenn e költők műveiből, s köz
tök kitűnők a melyekét Thibaut — Navar
ra királya — költött. E költő fejedelem a 
szerelem szerencsétlen szenvedélyétől ül- 
döztetve, fékezhetlen hajlamot érzett Sz. 
Lajos anyja —- Blánka királynő — iránt, 
s részint hogy ennek viszonszerelmét fel- 
ébreszsze, részint, hogy saját fájdalmait 
üdítse, a szóköltéshez s zenéhez folyamo
dott. —  Thibaut — több régi iró szerint 
— igen kellemes énekeket is szerzett, mi- 
lyeket előtte hallani nem lehetett. Annyi 
bizonyos, hogy ha a szerencsétlen király 
dalát rhythmizálnók, a mai kornak sem 
válnék szégyenére. Melódiája semmi nyo
mát sem hordozza a rósz ízlésnek, s oly 
szabályos, hogy kísérteibe jövünk elhinni, 
mintha a dallam költészet a XIII-ik évszáz 
óta nem tett volna nagy előlépteket, s cso
dálkozunk, hogy Blánka királynő hideg 
tudott maradni ily gyöngéd ömlengé
sekre.

Az előbbi fényes születésüeken kívül 
a többiek is nagyobbára nemes családból 
származtak s csak annyiban különböztek 
egymástól, hogy némelyik — vagyoni sze
gény állása miatt — nem űzhette a költé
szetet csupán időtöltésből, hanem egyszers
mind kenyérkeresetből. Yan-e szebb s jobb 
kenyér annál, mint a mit a múzsák adnak ? 
Fájdalom! sokszor tapasztaljuk, hogy jobb 
van; de ezt egy költő sem irigyelheti, mert 
szebb, mint az övé, bizonyára nincs. Egyéb
iránt a jó troubadourok a kenyér jóságára 
sem panaszkodhattak, mert mindenütt tárt 
karokra találtak, dal szárnyain repültek 
várról várra, országból országba, s nem 
ritkán ez utón nyert vagyonból egy lo
vagvárat vehettek, hol aztán kényök-ked- 
vök szerint dalolhattak és költhettek.

BARTALUS ISTVÁN.
(Folytatjuk.)
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Ki ingatag vagy mint a lány, 
Szeretlek, oh szép oczeán !
Habod mit fest? az életet:
Egyik karból más karba vet. 

Éljen a hab 1 

Hisz ö szabad;
Emeljük égre homlokunk:
Mi a habon uralkodunk.

A földön sír van, annyi sír,
Kincs itt, mennyit vitorla b ír;
Az élet örvény, mely temet. . . 
Hullám emel, mint serleget.

Éljen a hab 1 

Mert ö szabad;
Emeljük égre homlokunk :
Mi a habon uralkodunk!

Oly szűk a földön a határ,
Alig röpülhet a madár;
Rab, vagy szabad, jérték velem ! 
Itt nyílik a szép végtelen.

Éljen a hab!
Csak ő szabad;

Emeljük égre homlokunk :
Mi a habon uralkodunk !

Ezer hullám tör ellenünk,
Mi rajtok, im —- emelkedünk ; 
Azt kérdik : reng-e árboczunk? 
Árbocz, helyett — reng poharunk. 

Éljen a hab!
Mikor szabad;

Emeljük égre homlokunk:
Mi a habon uralkodunk.

Védcsillagunk ösvényt mutat,
Ha árboczunk . . .  az öntudat;
Ha minden csillag elborul,
Áll árboczunk —- véd karja túl. 

Éljen a hab!
A mig szabad ;

Emeljük égre homlokunk:
Mi a habon uralkodunk!

Hol a hajós ? talán pihen,
De a vitorlát látni fenn !
Ne sírj barát, ne sírj leány:
Jó a hullám : majd partra hány. 

Éljen a hab!
Hisz Ö szabad;

Emeljük égre homlokunk :
Mi a habon uralkodunk !

Ki ingatag vagy mint a lány, 
Szeretlek, oh vad oczeán!
Ragadsz tovább mint a habot, 
Hazátlan itt, hazátlan ott.

Éljen a hab!
Csak ö szabad;

Emeljük égre homlokunk :
Mi a habon uralkodunk!

Nincs méreg itt, vér vagy gyilok, 
Csak a mosolygó csillagok,
Bár béke van, bár zúg a vész: 
Minden szem itt az . . .  égre néz ! 

Éljen a hab!
Mert ö szabad;

Emeljük égre homlokunk:
Mi a habon uralkodunk !

A hullám oly magasra hány,
Mint a remény, ez égi lány, 
Örvénybe vet, mit nyitva tart, 
Midőn,mosolyg — mosolyg a part. 

Éljen a hab!
Midőn szabad;

Emeljük égre homlokunk:
Mi a habon uralkodunk!

Ha nő a hullám mint torony,
Az ember istennel rokon,
Egy perez alatt az égbe’ van : 
Hazát lel ott a hontalan!

Éljen a hab!
A mely szabad;

Emeljük égre homlokunk:
Mi a habon uralkodunk !

Kit most a tenger messze visz,
Itt alszik egy barátom is ;
Szabad világot áhita:
Hullája ér talán oda.

Éljen a hab!
Mindig szabad;

Emeljük égre homlokunk:
Mi a habon uralkodunk!

Itt a szabadság, itt az ég,
A nagyság és a semmiség;
A szív csak itt — csak itt szeret, 
Csak itt vehet lélekzetet.

Éljen a hab!
Hisz ö szabad:

Emeljük égre homlokunk:
Mi a habon uralkodunk !

Genua. HIADOR.

D A L  A T E N G E R R R Ő L .
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S T E P H A N I E  E E G E K Ö N Y V É B Ő L .

AZ Ö R E G  V A S L Á M P Á S  É L M É N Y E I .

Olyan jó egy öreg lámpás volt az, 
mely a kicsiny faasztalkán állt. A faasz
talka pedig egyik sarkát foglaló el egy 
piczi, alacsony padlásszobának, melyen 
semmi nem volt olyan szép mint a kilátás. 
A kicsiny, rácsozott ablak szép kertre s 
pompás vidékre nyílott, s mindig azt su
sogta magában a kis szoba: „Bizony, én 
és a fiatal kor egyformák vagyunk — 
mind a kettőnkön legszebb a kilátás.Lí

Akis szoba okosan beszélt, ugy-e bár? 
Mindenesetre elég okosan egy miveletlen 
padlásszoba létére.

Tehát a vén lámpás a kicsiny faasz
talon állt, — de nem magában; mellette 
két fiatal rézgyertyatartó foglalt helyet, 
mely csak pár nap óta került haza a 
boltból.

„Milyen fényesek vagyunk!“ mondák 
mindig, és aztán nagyba csodálták egy
mást. Az öreg lámpás úgy vélekedett, 
hogy nagyon szerénytelen dolog önmagát 
dicsérni, de persze ők szegények nem tehet
tek róla, bizonyosan roszul voltak nevelve, 
hisz úgy is csak rézgyertyatartók voltak. 
Azt mondom, hogy csak — mert a lámpás 
vasból volt, és az már mégis pár fokkal 
magasabban áll.

De azért egy cseppet sem volt büszke. 
Sőt ellenkezőleg, olyan jól bánt a fiatal 
rézgyertyatartókkal, mintha tulajdon gyer
mekei lettek volna. Minden este meséket 
beszélt nekik, s hozzá még roppant tanul
ságosokat, olyan szép igaz- meséket, me
lyeket az okos gyermekek s a kis rézgyer
tyatartók, t. i. ha okosak, igen szívesen 
hallanak.

Most is sötétedni kezdett s a kis gyer
tyatartók addig kérték, inig a jó öreg lám
pás megigérte, hogy elbeszéli nekik egész 
élettörténetét. Erre a kis gyertyatartók 
egészen elfelejtették, hogy fényesek és 
szépek, s figyelmesen ránéztek az öreg lám
pásra, azon gyermekek pedig, a kik oko

sak, szinte elfeledkeznek mindenről és fi
gyelnek arra, mit az öreg lámpás beszélni 
fog. Tehát:

„En egy nagy lámpásgyárban szület
tem, s az sokat jelent. Mi mindnyájan arra 
teremtettünk, hogy felvilágosítsuk a vilá
got, az pedig ugyanannyi, mintha tudósok
ká lettünk volna. Testvéreim szintén mind 
lámpások voltak, ámbár az egyik úgy né
zett ki, mint egy etruriai váza, a másik, 
mint egy obeliszk stb. Mindegyik máskép 
volt öltöztetve és alkotva, de azért mégis 
mind, kivétel nélkül, lámpások maradtak, 
lámpások, egyéb semmi.

Én majdnem a legkisebb és legrútabb 
voltam köztük, de szerénytelenség nélkül 
mondhatom, érzém, hogy rútságom daczá
ra — érek valamit, s igy  nem is bántani 
azt a sok czifra ruhát, hanem megeléged
tem a magaméval.

Sokáig ott benn unatkoztunk a gyár
ban, s már úgy szerettünk volna egy kis 
világot látni, midőn végre eljött az idő, 
hogy a városba, a boltba kellett utaznunk.

Társaimat előszedték és jól bepakol
ták. Hiába! A lámpás és a tudós roppant 
kényes portéka; mindenen megüti magát, 
mindennel összeütközik s azért csak jól 
papírba, vattába kell Őket burkolni és lá
dába pakolni — akkor semmi bajuk nem 
történik. En a legutolsó maradtam, üvege
met előbb a többi közé pakolták, engemet 
pedig csak ugv fektettek a többiek mellé. 
Kár is lett volna a papiros- és vattáért —  
hisz úgy is vasból voltam. En pedig rop
pant megörültem annak, hogy nem vagyok 
olyan törékeny teremtés, mert az minden
esetre jellemre mutat. S jellemem volt, az 
bizonyos, s hozzá még jó, szilárd, vas jel
lemem.

Egyszerre borzasztó sötétség lett, a 
ládát fölül beszegezték, aztán rávetettek 
bennünket a vasútra. Jaj, hogy rimánkod- 
tak a többiek, úgy* sóhaj'óztak, mintha
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tengeri betegségük lenne, s meg vagyok 
győződve, hogy egy pár etruriai vása el is 
ájult. De én nyugodt és szilárd maradtam, 
mert tudtam, hogy akármerre hánykolódik 
is a láda, nem ér semmi baj, s ép maradok 
— mert vasból vagyok és jellemem van.

Tartsátok meg jól gyermekeim. Fon
tos dolog az. Jellem kell mindenek előtt s 
aztán akármilyen viszontagságokon men
nétek keresztül, akárhogy hánykolódtok 
az élet tengerén, nem törtök el, s egészek 
maradtok. De jellem kell hozzá, jellem !“

A kis rézgyertyatartók erre megígér
ték. hogy mindent el fognak követni, hogy 
jellemre tegyenek szert — habár csak réz
jellemre is, de az öreg lámpás erre azt fe
lelte, hogy habár rézből vannak is, mégis 
lehet vas jellemük, mert az kétségkívül a 
legjobb qualitás. A jó lámpás ezen biztatá
sa egészen megnyugtatta őket, ő pedig 
folytatá:

„Tehát ott fönn feküdtünk a vasúton? 
az pedig ment, ment oly gyorsan, hogy 
alig lehetett gondolkozni, shrrrr. . . . szólt 
a locomotiv s a füst olyan vastagon jött ki 
belőle, hogy még a csukott ládába is be
hatolt. „Jaj, ja j!“ sóhajtozott alattam egy 
finom chinai porczellán lámpás, „ez a füst, 
megfúlok'!“ De én egy csöppet sem kö
nyörültem rajta, mert igen jól tudtam, hogy 
nem fúl meg, csak úgy mondja, hogy ér
dekessé tegye magát. A kis porczellán lám
pás egyátalában roppant kényes volt, mert 
nagy családból, chinai porczellán családból 
származott, s igen jól tudta, hogy öreg
apjának családja egy aranyozott service 
volt, mely ezüst táczán hordatott fel a chi
nai császár ő felsége asztalára. „Chinai 
porczellánbóllenni,“ mondánekem mindig 
gúnyosan, „egy aranyozott servicetői szár
mazni s igy, habár közvetve is, a chinai 
császár ő fönségének udvarához tartozni —  
ahhoz nem kell jellem s mégis a legma- 
gasztosabb mit e földön el lehet érni.“

r
En a kis lámpás beszédét oly nevet

ségesnek találtam, hogy nem is feleltem 
reá, ő pedig, a mig csak a gyárban együtt 
voltunk, mindig félvállról nézett rám. Én 
meg jóformán arra sem érdemesítettem.

hogy megszólítottam volna, büszke felele
tei úgy se mulattattak nagyon. Végre be
értünk a városba, a vasútról egy kocsira 
tettek és bevittek a boltba. Roppant öröm
mel hallottuk, hogy a ládát bontják s egy
szerre— s én először, ismét megláttuk a 
napvilágot. Midőn fel voltam állítva, kö
rülnéztem a boltban, ott pedig olyan szép 
volt minden. Nagy tükrök voltak ottan, 
melyekben egész alakúkat világosan ki- 
vehettük, s pompás állványokon a legszebb 
lámpások álltak körül. Olyan szépek vol
tak, hogy majd belészerettem volna va
lamelyikbe, ha nem lett volna oly nehéz 
a választás.

Voltak ott franczia lámpások, oly fi
nomak, lengék, átlátszó tivegüek s a leg
szebb képekkel kifestve. Szép juhászok s 
juhásznék, szalagcsokros bot a kezökben, 
s körülöttük hófehér báránykák. Lábaik 
alatt pompás virágok bimbóztak kelyhtikön 
aranyos méhecskékkel. S a színek olyan 
ragyogók, olyan fényesek voltak, hogy a 
kis chinai porczellán lámpás előttük a föld 
alá bújhatott. Mennyivel szebbek voltak 
ők! Mindig francziául beszéltek s nagyon 
kedvesek sleereszkedők voltak, még velem 
is csevegtek néha. Hátok mögött angol 
lámpások álltak, s olyan nehézkesen, ha
ragosan néztek ki, hogy ki sem mondha
tom. Mindnyájuk között pedig, főkép a 
vas lámpások tűntek ki nagyságuk, terje
delmük és szép alakj ok által. Olyan szé
pek, olyan gyönyörűek voltak, hogy nem 
is győztem őket csodálni s mellettök egé
szen megsemmisülni érzém magam. Ok rop
pant büszkén viselték magukat, s midőn 
megpillantottak, susogni kezdtek egymás- 
között s azt mondták, hogy én családjok 
szégyenére vagyok itten, olyan picziny és 
csúf vagyok. Ez nagyon fájt nekem, mert 
én irányukban, elejétől fogva, mindig ro
koni indulattal viseltettem. Egyszerre, nem 
tudom miért, a franczia lámpások nagyon 
megkedveltek s hihetőleg időtöltésből igen 
sokat beszéltek velem; midőn ezt a vas lám
pások észrevevék, ők is tüstént kedvesek s 
előzékenyek lettek s elkezdtek tegezni. Én 
pedig ebből azt következtettem, hogy jel
lemük nem épen a legjobb lábon áll, shogy



egyátalában nem mindenkinek van jelleme, 
a ki vasból van.

íg y  egypár hét folyt le s nem mond
hatom, hogy egy perczig is unatkoztam 
volna, A boltba szép nők és urak jöttek, 
lámpásokat vásárolni, s mellettem ismerő- 
sim minden perczben eltűntek s másoknak 
adtak helyet. Rám még eddig nem került 
a sor. A nagy világban nem néznek a bel- 
értékre, csak a külső csinra, s igy még 
mindig sötét kis zugomban álltam, hová 
első nap helyeztek, s senkinek sem jutott 
eszébe, engem rút kis teremtést megvenni. 
De én el nem csüggedtem. Meg voltam 
győződve, hogy még én is elkerülök innen, 
s meggyőződésem nem csalt meg.

Egyszer, estefelé, megnyilt a bolt aj
taja és belépett egy magas, nyúlánk fiatal 
ember, halavány arczczal, melyhez a gesz
tenyeszín haj olyan jól illett. Kurta, szűk 
kis kabátba volt öltözve s kék ajkai mu- 
taták, hogy fázik. Lámpát kért, de a leg
kisebbet, legegyszerűbbet s kivált legol
csóbbat. Egymásután mutattak neki, a leg
kisebbekből egy-egy példányt, de szomorú 
arczárói leolvastam, hogy mind, mind drá
ga. Ú gy szerettem volna előlépni s maga
mat ingyen is neki ajándékozni — de azt 
persze nem lehetett. Már azon felelettel 
akarták elküldeni, hogy bizony olcsóbb 
már nincs, midőn egyszerre egyik segéd 
engemet pillantott meg, sötét, kis zugom
ban. Mosolyogva fogott meg s odavitt az 
ifjúhoz, nekem pedig úgy dobogott a szi
vem. Fájt is, örültem is, hogy oly keveset 
érek. Nagyon kicsiny lehetett az ár, me
lyet értem követelt, mert az ifjú arcza fel- 
sugárzott, aztán gyorsan fizetett ki, meg
fogott s kiment velem a boltból. Olyan ra- 
gyogó arczczal nézett rám, midőn a fénye
sen kivilágított utczákon keresztül ment, 
úgy magához szorított, úgy örült nekem. 
Ha néha a kemény hidegtől összerázkódott 
is, örömében azt nem érezte. Én e percz
ben a chinai császár pompás lámpásait sem 
irigyeltem, mert bizonyosan egyre, egyik
re sem pillantottak olyan szeretettel, olyan 
örömmel. S mentünk, mentünk, mind ki
csinyebbek, sötétebbek, piszkosabbak let
tek az utczák, mig e házhoz értünk. Tulaj

donosom felhozott a kicsiny falépcsőn, mig 
egyszerre még hidegebb, fagyosabb lég 
ömlött élénkbe — itthon voltunk. Itthon, 
itthon egy hideg, piczi szobában, ebben a 
szobában, de akkor koránsem volt oly 
szép mint most. Minden bútora egy asztal, 
két szék és egy faágyból állt, a picziny 
kályhában nem volt tűz, s a törött ablakon 
besüvöltött a szél. Reszkető kézzel gyúj
tott meg az ifjú, s soha lámpás, vigasztaló 
fényével, nem világított meg nagyobb sö
tétséget. Midőn égtem, hideg kezeit lángom 
fölé tartá, s én úgy lobogtam a hogy csak 
tudtam. A kis meleg, úgy mint a fényes 
világosság, (mert rútságom daczára nagyon 
fényesen tudtam égni,) jól eshetett neki, 
mert finom metszésű ajkain félig őszinte, 
félig gúnyos mosoly vonult el. Mihelyest 
égni kezdtem, körülnéztem az asztalon, 
melyen álltam. Egyik végén egy halmaz 
poros könyv feküdt, a közepén tintatartó 
és két toll, a többit papír lepte.

Csöndes volt minden, én égtem a kis 
asztalon, az ifjú pedig mellette ült az egyik 
rozsdás tollal kezében és irt. Egyszerre 
minden még világosabb lett, halk, susogó 
hangokat hallék, s körülnézve, észrevevém 
hogy a lég tele van száz meg száz piczi, 
szárnyas lénynyel, kis fürtös égszemű an
gyalkákkal, piczi, púpos, változatos arczu 
kis démonokkal, melyek mindenféle furcsa 
képet vágtak, s mindegyikök kis kezével 
egy óriás képes könyv egyik részét tartá. 
Midőn előtűntek, az ifjú arcza sugározni 
kezdett, szemeit az égre emelte fel s ép e 
perczben föllebbent a képes könyv első 
lapja. Én majd kialudtam csodálkozá
somban, mert ennél szebb képet soha nem 
láttam, s soha nem fogok többé látni. Le 
nem Írhatom, mert akkor, azon perczben, 
oly elfogult voltam, hogy nem is tudtam, 
mit látok. Az ifjú felpillantott, majd repe
sett a toll kezében, s egyszerre bűvös zene 
hallatszott. Mintha az ég angyalainak csen
gő hangja zendült volna meg, oly édes volt 
e dal. S a dalhoz szavak, lángoló, elragadó 
szavak ömlöttek az ifjú ajkairól. Az öreg, 
rozsdás toll gyors röptében fekete jeleket 
vetett a papirosra, melyekből szikrák ug
rottak s szappanbuborékok szálltak fel,
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Tulajdonosom e perczben nem volt az 1 
a halavány, fáradt ifjú, ki a boltban szive
met sajnálattal tölté el, s arcza másféle, 
ragyogóbb, bensőbb fűztől lángolt mint a 
milyent egy kályha melege adhat. Szemei 
úgy sugároztak, oly parancsolólag volt 
felvetve a duzzadt ajak, s midőn izgalmá
ban felugrott s föl-alá járt a szobában, fe
jét oly magasan, oly méltóságtelin tartá 
főn, hogy egészen elcsodálkoztam.

Végre ő is elcsöndesült, a kis szellem
kék a csodás képes könyvvel együtt eltűn
tek, az ifjú kioltott, s kemény ágyára veté 
magát aludni.

Már sokáig, tán egy félévig voltam 
itten s napról napra jobban szerettem lak
helyemet. A vén tintatartóval, a két rozs
dás tollal csakhamar megbarátkoztam, s 
ezektől tudtam meg, hogy tulajdonosunk 
— költő. Költő, és nagyon, nagyon sze
gény, alig van mindennap egy falat ke
nyere. „Pedig, “ mondá a két rozsdás toll, 
„szebbet e világon még senki nem irt, mint 
ő. Előtte a költészet-szellemkék fellebben- 
tik képes könyvük legbűvösebb lapjait, 
melyeknek neve, álom, ábránd, illusió. 
Könyvüket poesisnak, dalukat hármoniá- 
nak hívják, s csak az, ki e könyvet látta, 
e dalt hallá, valódi költő. Tulajdonosunk 
látta is, hallotta is, keblében mindehhez 
szavak születnek, eszméi menyegzőjéből a 
költészet- és hármoniával, szavak születnek, 
oly szavak, melyek méltók magasztos szü
leikhez !“

A két szegény, rozsdás toll egészen 
tűzbe jött, a tintatartóban nagy, fekete 
könyek fénylettek, s magam is sírtam vol
na, ha lett volna még olaj bennem.

„Egy idő óta különösen szomorú,“ 
mondá a vén tintatartó, tisztes, fekete ar- 
czát felém fordítva, „ha rósz szemeim nem 
csalnak, arczárói olvasom le, hogy —- sze
relmes. Szegény gyerek, szivesen segíte
nék rajta, ha a segítség hatalmamban 
állana.u

E perczben lépteket hallottunk, s már 
azt hittük, hogy urunk jön haza. De mily 
nagy volt csodálkozásunk, midőn helyette 
egy karcsú, halavány kis leány lépett be.

Szőke haja, gazdag fonadékokban, egész 
kis koronát képezett feje fölött, piros ajkai 
nedvesek, félig nyitva voltak, mint egy 
nyíló rózsabimbó, vontatva, minden kis 
neszre összerezzenve közeledett az asztal
hoz, s fehér köténykéje alól egy friss, pi
ruló rózsát vett elő. Megcsókolta, végét 
körülkeríté hajának egy hosszú, vékony 
aranyszálával, rátette az asztalra, és len
gén, csöndesen a mint jött, tűnt el ismét a 
szobából.

Mi csupa meglepetésből némák ma
radtunk. A szoba tele lett illattal, a csúnya 
fekete kis asztal, úgy hiszem, reszketett 
kéjtől a szép rózsa bűvös terhe alatt. Soly  
szép, oly kimondhatlan szép volt, midőn 
ott feküdt, félig nyitott kehelylyel, mely
ben harmatgyöngyök peregtek, s illata 
annyi szépet, annyi édeset beszélt. Regélt 
szerelemről, napsugárról, illatos mezőről, 
melyen millió virág születik, fürge pata
kocskáról, melyben sugarak és ácsák fü
rödni járnak, regélt a szellőről, a szép, 
boszantó ifjúról, mely majd esd majd dúl, 
hatalmas szeretőjéről a kék szemű légnek, 
melylyel örök, menyegzői tánczát járja. 
Majd csöndesen ringatja lenge karjaiban, 
majd magával ragadja irtózatos, őrtiletes 
gyorsasággal. Ez nekem mind uj volt, az 
a fris, életteli illatdal lelkemben ezerhangú 
viszhangra lelt, feszülten, megigézve hall
gattam, s majdnem megharagudtam, midőn 
urunk haza jött. Lassan közeledett az asz
talhoz, körültekintett, mintha nem tudná, 
honnan jő ez illat, midőn egyszerre meg- 
pillantá asztalán a rózsát. Oda rohanni, 
megfogni, csókjaival elhalmozni átlátszó, 
rózsaszínű szirmait, egy perez műve volt, 
s az a csekély, finom kis hajszál a virág 
szárán egész ragyogó sugár Ion, mely az 
ifjú sötét éltét megvilágitá.

S midőn ott állt a rózsával, könyek 
rezegtek fekete szemében, mint harmatcsep- 
pek egy nagy, mély fekete virágban. Mi
dőn már eléggé nézte, csókolgatta, keblét 
tele szívta illatával, elővett egy kicsiny tö
rött pohárkát, tele tölté vízzel s a rózsát 
lassan, óvatosan belélielyezte. Aztán meg- 
gyujtott, tollat vett kezébe s a rózsára 
szegzett szemekkel ülve maradt. De oh,
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csoda, mi eddig még egy  este sem történt 
— nem irt.

A szellemkék megjelentek, szálltak 
körülötte, kinyitották nagy képes könyvü
ket, s soha szebb képeket nem mutattak. 
Pompás kertek tiintek fel, s azokban cso
dás, biborkelyhű virágok, mélyükön fényes 
harmatcseppekkel, melyekből piczi arezok 
csillogtak ki. Piczi arezok piros ajakkal, 
szőke hajkoronával, s minden virágban 
ugyanazon kép, ugyanazon arcz, s a jó 
fiatal költő soha nem telt be nézésével.

Most a kertek helyett óriás kolibri 
madarak voltak ottan, kiterjesztett szár
nyakkal szálló szivárványok. Nagy, kék 
pillék, szemek-e vagy pillék, az ifjú maga 
sem tudta; de szárnyaik oly mélyen ké
kek, oly tisztán fényesek voltak, mint csak 
kettő a világon, az ég és az ő szeme. S ő 
látta padlóján lábnyomait, melyekből ezer 
virág bimbózott, látta a széket, melyen ma 
ült, a szék virágtrón volt, a zsámoly pedig, 
melyre piczi, tündér lábát tévé, egy egész 
nagy fává változott, ismét kizöldelt, kihaj
tott — gyönyörében felkelt halottaiból.

S midőn a lapok úgy egymásután fel- 
lebbentek, feltűnt a könyv felett egy isme
retlen vilii. Arcza oly változatos volt, hogy 
jóformán nem is tudtam vonásait megkü
lönböztetni. Egyszer szende angyalnak 
látszott, mosolyra vont ajkakkal, máskor 
gúnyos arczu satyrnak, majd meg csillogó 
szemű, lángtekintetű, démonnak. Rózsaszi- 
nű köpenykéje alól pedig, valami kicsil
logott. mi nem volt más mint egy ív, száz 
meg száz iczi-piczi nyíllal, melynek hegye 
égkék és aranyozott volt.

Rátekinték az ifjúra s nyitott kabátja 
alatt világosan észrevevém szivét, melyben 
már sok, sok ilyen piczi nyíl állt meg. A 
kis vilii odalebegett, kezét oda tartá, s a 
kis sebekből egyszerre egy fényes vércsöpp 
lövellt elé, aztán ismét elszállt s a könyv 
fölé lebegett De kezén a piczi vércsöpp 
nagyra, óriásra nőtt, mint egy nagy bíbo
ros karbunkulus kő, ezer meg ezer világló 
sugarat szórt szét, s a sugarak elterjedtek 
a szellemkék szép bűvös képes könyvén, 
hogy az varázsfényes lett. S minden élni 
kezdett benne, a virágok mozogni kezdtek

s belőlük a mosolygó angyalfejek hiún, 
vonzva hajlottak ki, a kék pille szárnyai, 
nagy, tengermély, égkék szemekké váltak, 
melyek oly édesen pillogtak. S az egész 
könyv rezgett s a harmatcseppek a virág- 
kelyhekbén rubintokká váltak.

A szobában hangok kezdtek zengeni; 
a szellemkék, mint mindig, énekelni kezd
tek, halkan, édesen. Énekeltek csendes üd
vösségről, kicsinyke kunyhóban, énekeltek 
dicsőségről, a babérfáról mely ott virúl dé
len, s óriás ágait kiterjeszti az egész világ
ra, s kiterjeszti egész az éjszaki sarkig, 
keletre nyugotra, s minden nagy lény fe
lett lebeg egy-egy levél. Lebeg a nagy 
szellemek fölött, melyekről mindenki tud, 
de lebeg a nagy szivek fölött is, melyekről 
senki nem tud, senki — csak isten.

S a sok bájos kép, az édes, mámoritó 
dallam daczára, a költő nem irt. A rozsdás 
toll kezében már egészen türelmetlen lett, 
láttam hogy szeretne már kiugorni ujjal 
közül, s haragjában a hogy urának keze 
ugrott, nfindenféle furcsa , phantasticus 
figurát mázolt a papirosra. A kis nyilas 
vilii roppant pajkosan mosolygott a jó 
toll haragján, valószínűleg mert jól tudta, 
hogy ma már nem ir az ifjú semmit. Ő a 
költészet-viliik szép képes könyvének egy 
oly lapjára talált, melyet leirni nem le
het. Az a lap pedig — a szerelem lapja 
volt.

Nem is irt, csak ott ült és nézte 
a rózsát, hogy hervadoz lassan, csönde
sen mint egy haldokló ifjú lyánka, egy 
szirom a másik után, egy levélke a másik 
után. Ott ült még akkkor is, midőn olajom 
kifogyott s elaludtam.

Azóta, mindennap ha az ifjú nem volt 
otthon, a kis leány egy fris rózsát hozott 
be, mindennap a szárát egy arany hajszál
lal összekötve, s midőn a rózsát az asztalra 
tévé, mindig egy finom rózsaszínű lapocs
kát talált, melyen neve és kicsi vers állt. 
Azt aztán keblébe dugta s elfutott. A ró
zsák illata pedig fűszeressé tette a kis szo
ba levegőjét, smint valami csillag az éjben 
ugv tíindöklöttott, fekete asztalkán, az ala
csony szobában, sötét környezetében.

Ez igy tartott soká. Eljött a tavasz, a
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kicsi kertben alattunk a fecskék csicsereg
tek, az ablakon gyöngyvirág és bodza il
lat ömlött be, s besütöttek a napsugarak, a 
jó, pajkos napsugarak, melyek a kicsiny 
szoba fehér falait megaranyozták. S tulaj
donosunk arcza nem volt olyan lialavány, 
ajkai nem kékültek és reszkettek többé a 
hidegtől, a tavasz lehellete őt is frissebbé 
ifjabbá tévé. Vagy tán nem a külső tavasz, 
a természet tavasza, tán a szív tavasza tet
te ezt? Nem tudtam. Ez nekem szegény 
tapasztalatlan lámpásnak sokkal magasabb 
volt, semhogy kitalálhattam volna. De azt 
láttam, hogy mindennap ha a fris rózsát 
asztalán észrevevé, homlokáról mintha egy 
redő, szemeiről mintha egy felhő tűnt vol
na el.

Egy nap a rózsa elmaradt, s estefelé 
tulajdonosunk neki pirult arczczal, össze- 
szoritott ajakkal rohant be a szobába. Meg
gyújtott, leült az asztal mellé, és gyorsan, 
gyorsabban mint a hogy valaha Írni lát
tam, vetett egy pár sort a papirosra. Az
tán mindenféle előkészületeket tett, holmi
ját egy kis faládába pakolá, kioltott és le
feküdt.

Reggel a szoba üres volt.
Mi nem tudtuk, mit gondoljunk mind 

erről, csak az egyik rozsdás toll vágott 
roppant fontos képet, olyan fontosat, mi
lyent csak egy vén rozsdás tolikisasszony 
vághat, mety már sok szerelmi költeményt 
s még több váltót irt alá. Mi mindjárt ész
revettük, hogy tud valamit, s hozzá még 
azt, mi azon a papír szeletkén áll, mely az 
asztalon feküdt. Nem is kérdeztük, úgy is 
elmondta. Lássuk tehát mi áll a papirsze- 
letkén: Megyek! Apád úgy akarta. De visz- 
szajövök ismét, és akkor a babérkoronából 
mely fejemen nyugodni fog, kihajt myrtus- 
koszorúd. Isten veled. Mához egy évre.

A jó öreg tolikisasszony nagyot só
hajtott, miután elmondta, s mi utána sóhaj
tottunk, én, az öreg tintatartó és az asztal, 
még a kemény faágy is sóhajtott egész 
szivrepesztően.

Ha az öreg tolikisasszonynak nem lett 
volna olyan féktelen nyelve, valóban nem 
tudtuk volna a kis lány kétségbeesését 
megmagyarázni, midőn e sorokat elolvasá.

Reggel jött be mint mindig, félénken, pi
rulva, kezében a rózsa, friss zöld lomb kö
zött. Az a kis papirszeletke, melyet a leg
lengébb szellő elfújhatott, egész világát a 
fájdalomnak zárta magába. 0  volt a köny- 
nyek forrása, melyek a szép leány arczán 
lefolytak — s majd megharagudtam reá.

„Mához egy évre,“ susogott a lyán- 
ka, „egy évre, holott eddig, mindig csak 
csak mostanhoz egy órára volt. Egy évre, 
egy egész hosszú, hosszú évre.“

Igaza volt a kis leánynak hogy úgy 
sirt, midőn ez évre gondolt, mert a viszont
látás egész örökléte kurtább, mint a vára
kozás egyetlen egy órája.

Nekem is oly hosszú volt ez év. Egész 
idő alatt nem gyújtottak meg egyszer sem, 
A költészet-viliik, szép képes könyvükkel, 
az ifjúval együtt tűntek el, minden oly csön
des, oly egyhangú volt, hogy alig tudtam 
kitartani. A vén tintatartó kiszáradt s csu
pa szomjból véghetlen rósz kedvű volt, a 
két toll pedig, ámbár az öreg kisasszony 
a hervadt rózsával a^ asztalon kaczérko- 
dott, roppantul unatkozott, mert nem iha
tott semmit, s igy még sokkal rozsdásab- 
bak lettek. Az egyébaránt természetes volt. 
A nagy szellemeknek munkásság kell, más
kép elrozsdásodnak, minek igazságát két 
toll pajtásom mely már annyi szépet irt, 
világosan kimutatja. Csak a kis lány ho
zott örömet a kicsiny szobába, fényt sö
tétségünkbe. Mert mindennap, változatla
nul, a bizonyos időben bejött, csöndesen, 
mint akkor tévé, s egy  rózsát tett az asz
talra. Aztán körüljárt a szobában, megcsó
kolt minden kis helyet, a melyen tudta 
hogy járt, megcsókolt minden kis tárgyat, 
a melyet tudta hogy kezébe vett, s gyak
ran irigyeltem a csúf rozsdás tolkisasszonyt 
melyet anyiszor szorított ajkához. Aztán 
még egyszer megcsókolta a rózsát, ott 
hagyta az asztalon, mint a mikor még ő itt 
volt, s csöndesen ment ismét ki, köny nél
kül, mosolygó arczczal, sugárzó szemmel, 
mintha kedvesét látta volna.

Én nem tehetek róla, de ha a kis le
ány bejött, szőke hajglóriájával, a rózsával 
kezében, mindig eszembe jutott a költé
szet-viliik szép képes könyve, s mindig
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azt vettem észre, liogy oly bájos kép, mint 
ő, még ott sincs.

Talán azt fogják mondani, hogy bo
lond vagyok, hogy annyit sem értek a köl
tészethez mint egy műveletlen konyhalám
pás. De mit bánom én; a kis lány és kezé
ben a viruló rózsa élű költészet, az élet köl
tészete volt, nem tünde légalak, mely, ha 
közeledtek, szétfoszlott. Az o szép gyer
mek alakja úgy látszott a költészet-köny
vének pompás alakjai — mint egy kicsiny 
virág a ragyogó szivárvány mellett.

Az öreg tolikisasszonynak, úgy látszik, 
nem annyira tetszett a leány mint a rózsa 
s egész tűzbe jött, erőlködvén az asztalon 
fekvő rózsákat magára figyelmessé tenni. 
Végre sikerült is neki, a rózsák ránéztek s 
a jó tolikisasszony rozsdás arczán a leg
szendébb pir tűnt fel. De mindnyájan ki
fakadtunk kifogyhatatlan nevetésben, mi
dőn a rózsák egész ártatlanul kérdezősköd
tek, hogy mikor jön vissza az, kinek szá
mára itt vannak, s a szendén piruló tollat 
„édes jó öreg tollnéninek“ titulálták. A jó 
tolikisasszony elég okos volt velünk ne
vetni, ámbár képzelhetem mily rőszül es
hetett szegénynek, az odaengedés ez édes 
perczében, korára és rozsdásságára figyel
messé tétetni. Az ilyen kis események az
tán egy pár napra fűszerezték az időt, s 
kivált erre nem tudtam gondolni, a nélkül, 
hogy akaratlanul el ne mosolyodtam volna.

Az év hosszú, jó hosszú volt, a vára
kozás a napokat egész a végtelenségig ki
nyújtotta, de „türelem rózsát terem“, egy
szerre itt volt a vége, megvirradt a várva- 
várt nap, a viszontlátás napja.

A kis lány parancsára a szoba egé
szen úgy maradt, a hogy az ifjú hagyta, 
az egyik toll kedvetlenül oda vetve, az 
egyik szék feldöntve, csak az asztalon le- 
ktidt egy halmaz hervadt rózsa.

Az ablakok nyitva voltak, napsuga
rak, illat, enyhe tavaszi lég ömlött be, a 
kis szoba falait mint egy glória környezé 
a napfény s a lenge szellő, a hervadt ró
zsa leveleket az asztalon fel-felemelgetve.

Ekkor kinyilt az ajtó s belépett a 
lyánka. De istenem, milyen szép volt! 
Egész hosszú, világosságteljes életemben,

oly szépséget nem láttam. Fehér, finom ru
ha volt rajta, homlokán myrtuskoszorú s 
lenge fátyol, kezében a bársony-kötésű 
biblia — egészen mintha esketésre menne. 
Csupa fehérben volt, csak keblén csüggött, 
egy viruló piros rózsa.

Leült az asztal mellé, fejét tenyerébe 
hajtá és — várt. Mozdulatlanul tilt ottan, 
csak néha mosolyodottugy el, mintha már 
látná maga előtt, már érezné arczán ne
mes pillantását. Várt. En minden kis nesz
re, melyet a lépcsőn hallék, összerezzentem 
— de ő, ő nyugodt maradt. Oly teli volt 
meggyőződéssel pillantása, oly bizalmasan 
ült ottan, mintha nem lehetne késnie, mint
ha el kén’ jönnie. En féltem, féltem hogy 
nem jön, féltem az ifjú lány hervadásától, 
ha majd megcsalódik.

Most felkelt, az ablakhoz lépett, s ott 
állt napfényben, bűvösen, mint egy meny
ből leszállt angyal, s mintha csak e jelre 
várt volna, feltárult az ajtó.

Előttem mintegy elsötétedett minden, 
a szoba keringett, szivem a repedésig do
bogott s aztán ismét világos lett, oly vilá
gos hogy elkábultam.

Midőn magamhoz tértem, ketten áll
tak az ablak mellett, ifjan, reménytelién, 
boldogan. Kéz a kézben, a biblia nyitva, 
az ifjú feje fölött pedig, láthatlanul emberi 
szemnek, egy fris babérkoszorú lebegett. 
S a babérok összeölelkeztek a kis leány 
szerény myrtuskoszorújával, a kis leány 
összeölelkezett az ifjú költővel. S a szoba 
tele lett illattal, az ifjú feje fölött feltűnt az 
egész villisereg, egy kört képezett s köze
pén állt a kis nyilas vilii, ki kezeit dörzsöl
te s véghetlen jókedvű képet vágott. A ké
pes könyv is ott volt, feltárva — de a lap 
üres. Minek is lett volna kép ? Legragyo
góbb színei a képeknek elhalványultak 
volna e sugárzó való mellett.“

„Ezek voltak, édes gyermekeim, az én 
élményeim,“ végzé az öreg lámpás, „ez 
idő óta nem használnak többé, nem, mint 
semmit mi e szobában áll — mert az szent
ség. Gyakran láttátok már a fiatal asszonyt 
piczi fehér főkötőjében, mosolygó ajkával, 
a szép rózsabimbót, a kis gyermeket is, 
ki a mostan telideden kivirúlt rózsához,
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szép anyjához simul, s mellettük a férj 
tekintélyes arczát is vettétek észre, me
lyen már alig látszik meg, hogy valaha 
olyan vándorló madár féle, olyan poéta

Az egyik toll pedig — az öreg kis
asszony, a mely nem tudott soha hallgat
ni, el kezdett tánczolni a papiroson, s leír
ta az egész történetet, ámbár az ő gyöngé
iről is volt benne szó. Azért, ha nem ér is 
annyit, a mennyit kellene hogy kinyomas- 
sék, gondoljátok meg, hogy egy öreg kis
asszony — egy elrozsdásodott toll irta, 
egy vén, de tapasztalatlan lámpás elbeszé
lése után — én pedig csak letisztáztam.

volt.“
A fiatal rézgyertyatartók roppant 

szépnek találták a mesét, kivált azért, mert 
nem sokat értettek belőle, de a két rozsdás 
toll az asztalon, a teli tintatartó, a fehér 
papiros s a kis padlás szoba, értették.

A S Z É P  I F J Ú  K I R Á L Y .
(Emlékeztetőül . . . .  nak.)

A szép ifjú király igy szólt a leányhoz :
Szép fehér leányka, erdők gyöngyvirága,
Ne menj el, ne tűnj el mint bűvös látomány ,
Ne süsd le szép szemed, hadd bűvöljön lángja ;
Hol termettéi ? ki vagy ? talán tündér leány ? 
Szeress engem, szeress, angyalom, kedvesem. . . . 

És a leány felelt suttogva hogy : nem nem.

Jere fel a dombra, s nézz körül a rónán:
Sárga dús kalászok, dallos, munkás népek . . . 
Aranyos városok a kéklő ég alján . . .
— Én vagyok a király! — oda adom néked ,

, Csak szeress , csak szeress angyalom , kedvesem. 
És a leány felelt suttogva hogy: nem nem.

Agg szülőd, testvérid, gyermek játszótársid 
S a kik a szivedhez legközelebb állnak 
Lesznek nagyurakká és nem maradnak itt , 
Lesznek bámultjai az úri világnak . . .
Csak szeress , csak szeress angyalom , kedvesem. 

És a leány felelt suttogva hogy : nem nem.

Tégedet a nőknek királyává tészlek ;
Szépségben és fényben lészsz te uralgójok ; 
Köntösöd pompája nagy helyen nem fér meg ; 
Lészen karpereczed, aranyfüggöd , lánczod ;

, Csak szeress , csak szeress angyalom , kedvesem. 
És a leány felelt suttogva hogy : nem nem.

Mellképed állítom fényes imaházba ;
■— A mint ti szoktátok a szentet s Máriát — 
Szépségedről beszél majd a lant és hárfa ;
S imádkozni járnak, könyörögve hozzád ;
Csak szeress , csak szeress angyalom , kedvesem. 

És a leány felelt suttogva hogy : nem, nem,
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Ellopom az égnek arany szivárványát ,
A fénylő napsugárt arczodra körítem ,
Lehozom melledre az égnek csillagát ,
S egész ország népe szolgál neked hiven ,
Csak szeress , csak szeress angyalom , kedvesem. 

És a leány felelt suttogva hogy : nem, nem.

Fényes trónra viszlek , és ha kedved tartja 
Ezer meg ezer lény — akár ur vagy szegény — 
Vérében fttrdhetel . . . egy pillantásodra 
Tied lesz a mi van e föld területén . , .
Csak szeress , csak szeress angyalom kedvesem.

És a leány felelt suttogva hogy: nem, nem.

O h! hát mért nem szeretsz ? de jer, jer közelebb; 
Ha te nem jősz hozzám , ha te nem jősz velem , 
Megölellek szépen s itt maradok veled . . .
Itt maradok végig egész életemen ,
Csak szeress , csak szeress angyalom , kedvesem.

Levetem magamról a tündöklő bíbort ,
Megvetem egészen tündöklő koronám ,
Húzok a lábamra zajtalan bőr bocskort,
S lészen a te hazád nékem is jó hazám ,
Csak szeress , csak szeress angyalom, kedvesem.

Egymás ölén fogunk álmodozni szépen ,
Beszélve egymásnak szép tündér-regéket ,
Csendes éjszakában a csillog.az égen
Csak bámulja miként csókolódzom véled . . .
Csak szeress , csak szeress angyalom , kedvesem.

Te megvarrogatod elrongyollott ingem . . . .
Vasárnap reggelén a templomba megyünk . . . .
S kis kunyhót építünk a vadon erdőben 
A hol hárman leszünk: én s te és szerelmünk ,
Es más egyéb senki . . szeretsz-e kedvesem ?

És a leány erre feleié hogy : igen.
SZ 4XÓCZI B.

H A R D I N G T O N  Ö R Ö K Ö S E .

ív .

Cholmondeley-Monke-né asszony és férje ad
dig maradtak külföldön, mig leányuk azon kort 
el nem érte, a mikora nagy világba be kellett ve
zetni. — Ekkor hazahozták Angolországba, és

nagynénje meghívására Hardingtonba. — A két 
nővér abban egyezett meg, hogy gyermekeik ösz- 
szeházasitása által egyszersmind ősi vagyonukat 
is egyesíteni fogják, és szándékukról, találkozásuk 
előtt, mindkettőjüket értesítették.

Ferencz György szembetűnő közönynyel
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vette anyja tudósítását; Flóra ellenben örömest 
egyezett anyja választásába, kivált hogyha uno- 
kaöcscse kedvesebb és csinosabb fiatal ember és 
kevésbbé unalmas mint azon angolok, kikkel a 
külföldön találkozott.

Monke Flóra, bár szüleit a természet nem 
igen kedvező külsővel áldá meg, csinos, sőt némi 
tekintetben szép nő is volt, és sima franczia mo
dora bájossá is tette. — Nagynénje igen szíve
sen fogadta, de leendő vőlegénye oly hideg
séggel, mely kétségtelenül tanusitá, hogy bájai 
nem igen nagy hatást tőnek reá. E hidegség bán
totta a leányt, s nehány nap múlva azon meggyő
ződést fejezé ki anyja előtt, hogy unokatestvére 
tökfej ü.

Ferencz György, a helyett, hogy anyja aka
rata szerint Flóra tetszését törekedett volna meg
nyerni, a lehetőleg kerülte, és mikor kénytelen 
volt is társaságában lenni, egyetlen nyájas szót 
sem intézett hozzá. E sajátságos magaviseleté nem 
kerülhette el sokáig anyja figyelmét, ki még most 
is úgy szokott fiával bánni, mint kis gyermekkel.

Mély boszaukodással vonta feleletre e bot
rányért. — Nem tehetek róla anyám, feleié Fe
rencz György durczásan, de én nem szeretem 
Flórát.

— De tanulnod kell öt szeretni, minthogy 
nőd lesz.

— Anyám, ha Flóra az egyetlen nő volna a 
világon, még akkor sem venném el. Én nem sze
retem, feleié a nagy örökös, még durczásabb han
gon.

Peruival Monke asszony fakó arcza harag
ra gyűlt. Ez volt az első eset életében, hogy fia 
fellázadt ellene.

—* Percival-Monke Ferencz György ! rivalt 
fel magán kívül, tudod-e ki vagyok én, és ki 
vagy te ?

Az ifjú megborzadt anyja szenvedélyes ki- 
fakadásától; de arcza megtartotta a dacz határo 
zott kifejezését. — Az átalkodottságban nem igen 
engedett anyjának, és ez első komoly Ö3Szekocz- 
czanásuk nehéz csata volt.
r — Igen, anyám, tudora, nagyon jól tudom. 
Én Hardington örököse, a hardingtoni uradalom 
grófja vagyok, mondá habozás nélkül. Tudhatta 
is. Elégszer hallotta cziraeit, anyjától, gyermek
kora óta. p

—- És e czimek nélkül mi vagy ? kérdé az 
anyja éles gúnynyal.

— E czimek nélkül'? . . . Apám azt mondja, 
hogy bolond vagyok, és más emberek is állítják.

— Ők a bolondok, nem te. Van neked any- 
nyi eszed, mint kilencz embernek tiz közül, ha 
használni akarod. Most pedig használnod kell ar
ra, hogy leküzdjed ellenszenvedet Flóra iránt. 
Akarom hogy nőül vedd, és pedig minél elébb.

—• Én meg nem akarom, anyám. Nem so
kára teljes korú leszek, és e fontos ügyben sa
ját akaratom szerint fogok cselekedni.

Ezt az ifjú nyugodt, de határozott hangon 
mondta. Anyja bosziisan szemébe nézve mély fáj
dalommal vette észre, hogy a gyeplő, melylyel 
eddig fiát vezette, kicsuszszant markából. Gyön
ge, vakon tőle függő, hóbortos fia egyszerre va
lami természetfölötti bűvölet által, komoly, hatá
rozott férfivá letf, ott állott előtte a hat lábnyi 
magas, sudár termetű, nem épen kifejezéstelen 
arczu ifjú, melyen bizonyos, mondhatni, állati bá
torság tükröződött vissza e perezben, melyet ha 
anyja egyszer felkelt benne, nemigen lesz képes 
ismét elaltatni. Ferencz Györgyöt, ha anyja fo
nák nevelése meg nem látszik minden mozdula
tán, öltözetén, alakján, modorán — csinos ifjúnak 
lehetett tartani; de úgy a mint most volt, nem 
birt elég szellemi erővel, hogy testisége felett ural
kodjék. Anyja iránti vak tisztelete még most sem 
csökkent. Ezt jól tudta Monce-Pereivalné, és e 
fegyverrel remélt győzedelmeskedni fia átalko- 
dottsága felett. — Szerencsének tarthatnád e há
zasságot, mely által egyszersmind eldarabolt ősi 
birtokunkat ismét egyesítenéd. Ha el nem ve
szed Flórát, magad ura lészsz ugyan, de átkozott 
szegény u r ; mert tudd meg, hogy mig én élek 
egy fillért sem kapsz tőlem, s halálom után bele 
ülhetsz a puszta jószágba. — Ingóságra ne szá
molj. Ez változhatlan szándékom.

— Nem sokat gondolok Hardingtonnal. 
Nyomorult helynek tartom: mivel nem tettünk 
benne semmi jót soha, se apám,#se te, se én, fe
lelt Ferencz György közönyösen.

E nyilatkozatra Monke-Percivalné rémülten 
mereszté szemeit fiára, mintha őrjöngő, elmehá
borodott volna.

— Nem magyaráznád meg nekem Harding
ton elleni gyülölségedet, ha csak nem őrjöngsz, 
mitől én, fájdalom, tartok 1 kiáltott fel dühöngve 
az arczából kikelt nő. f

— Nem, anyám, én nem őrjöngök. Én töké
letesen eszemen vagyok. De ládd, mi jót is tet
tünk mi valaha ? ismétié az örökös. Atyám évek 
óta majd mindig Londonban lakik, és gyűlöli Har- 
dingtont. Te meg kora reggeltől késő estig oly 
keményen dolgozol, mintha kenyerünk sem vol
na, és kerülöd az embereket. És most engem 
akarsz kényszeríteni oly leány nőül vevésére, kit 
én nem szeretek. Aztán nézd meg a falut. Azo
kat a nyomorult, roskadozó viskókat, iskola nél
kül. Mi haszna a hardingtoni jövedelemnek, ha 
annak legalább egy részét soha valami hasznos, 
üdvös czélra nem fordítjuk. — Hidd el, újra mon
dom, hogy én úgy a mint most van, nem sokat gon
dolok vele. Proby tiszteletes ur fiait sokkal na
gyobbra becsülöm, mint magamat, mivel jó neve
lésben részesültek, és mindegyiknek van már bi
zonyos kitűzött életpályája, mely által hasznosok
ká tehetik magukat az emberiségnek, mig én bo
londnak érzem magamat köztök.

— Az is vagy fiam, mondá az anyja hide
gen. Mire, a legmetszobb gúnynyal, és keblében
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dúló szenvedélytől reszkető hangon, folytaid. Ha 
az én jószágom épen annyira gyűlöletes előtted, 
elhagyhatod, . . .  és pedig nem sokára . . . hasz
nos életpályád is lesz. — Igen, igen, te nem iészesz 
renyhe urfi többé.

Ferencz György összeborzadt anyja e fe
nyegetésén. Látta, hogy e nő nem tréfál vele, és 
kész lehet arra, hogy fenyegetését teljesíti. — A 
megrémült örökös kezdé észre venni, hogy na
gyon hirtelen szaggatá össze a gyeplőt, melyen 
anyja gyermekkorától vezeti:azonkívül az is nyug
talanná, hogy annyi boszuságot okozott anyjának, 
és épen készült némi engedményt tenni, midőn 
Flóra belépett az ajtón, tarka muszlin-ruhában és 
egy kaczér kis franczia kalappal fején.

De bármilyen bájos és vonzó öltözet lehe
tett is ez más férfiúra nézve, Ferencz György urfi 
még egyrpillantásra se méltatá.

— Édes Flórám, mondá Monke-Percivalné az 
előbbi gúnyos hangon, a mi urfink nagy hősiesen 
megveti örökségének áldásait, és ezentúl saját ere
jére és szellemére fog támaszkodni.

Flóra nem érté nagynénje szavait, és meg
döbbenve pillantott hol az egyikre, hol a másik
ra. Ferencz György azonnal távozott, hogy anyjá
nak alkalma legyen Flórát felvilágosítani. — 
E felvilágosítás következtében másnap reggel a 
hardingtoni Monke-ok és a frogholme-i Monke-ok 
hideg búcsút vevének egymástól, és Flórát anyja 
Londonba vitte, .hogy ott a nagyvilágba vezesse. 
Ferencz György örült, hogy megmenekült az öt 
fenyegető veszélytől.

V.

Leatherhead ur, a Monke-család londoni 
ügyvéde, szikár termetű, ügyes, ravaaz, szívós jel
lemű agglegény volt, ki nagyon becsülte Ferencz 
György anyját takarékosságáért. „Annak az asz- 
szonynak élesb esze és szilárdabb jelleme van, 
mint sok férfiúnak, és kár, hogy a fia oly kevéssé 
hasonlít hozzá,“ szokta az ügyvéd mondani és 
büszke volt azon föltétien bizalomra, mit az „éles- 
eszü, szilárd jellemű úrnő“ minden fontosabb ügy
ben tanúsított iránta.

De sokévi összeköttetésűk ideje alatt az úr
nőtől vett egyik levél sem döbbenté meg Leather
head ügyvéd urat annyira, mint a következő:

Hardington jun. 7-e'n. 18 . .
Tisztelt ügyvéd u r! Nem kétlem, hogy Ön 

szívesen nyujtandja segéd kezét fiamat illető ter
vem kivitelében. Nem tudom mi úton-módon el- 
kapatta magát a szegénység eltörlésére czélzó ve
szedelmes felforgató nézetektől, és hiszem, hogy 
egy évi szoros alkalmazása önnek irodájában 
biztosabb gyógyszer lesz reá nézve, mintáz egész 
világ bölcsészeinek okoskodása. — Halmozza el 
munkával mint a legszegényebb segédjét, és ne 
tüntesse ki semmiben sem, minthogy ez ronthat

ná a várt eredményt. Élelmezésére csak annyit 
fog tőlem kapni, mint a mennyije a legalsóbb ren
dű ügyvédi segédnek szokott lenni; ám lássa, hogy 
jön ki vele. Minél nyomasztóbb lesz helyzete, 
annál hamarább kiábrándul majd, korunkat jel
lemző dőre philantroph rajongásaiból. Mig az meg 
nem történik, nem akarok róla tudni semmit sem. 
Jövő csütörtökön ér Londonba,

őszinte tisztelője 
Monke-Percivalné.

— H a, ha ! dugába dőlt hát Monke-Perci
valné terve, az ősi birtok egyesítése iránt, dör- 
mögé a ravasz jogtudós, gúnyosan mosolyogva. 
Ez az igazi magyarázata e levélnek. Milyen zsar
nokok a nők!. . . .

így történt, hogy Monke-Percival Ferencz 
György, Hardington örököse stb. atb. ügyvédi se
géddé lett. Anyja reményiette, hogy nem sokára 
megunja majd unalmas foglalkozását, és megja
vulva boruland lábaihoz, bocsánatért esdekelve. 
De e reménye nem teljesült. Az öntudatra ébredt 
ifjúnak nem esett terhére a rámért hasznos mun
ka. Jókedvűen dolgozott az irodában, és szabad 
idejét nevelési hiányainak pótlására használá. 
Minden lépés, mit előre tett, uj ösztönt adott neki 
a tovább haladásra. Szerencsére az irodában egy 
őszinte jó barátot is szerzett; ki minden vagyon
nál nagyobb kincs, oly válságban, mint milyen 
Ferencz Györgyé akkor volt. — Ez régi ismerő
se Proby Vilmos, Proby lelkész fia, és az ügyvéd 
legkitűnőbb segédje vala.

— Dehogy bolond az a Ferencz György ! 
mondá a vén ügyvéd magában. Több esze és jobb 
szive van annak, mint sok embernek. Csakhogy 
önző anyja már csirájában elfojtott benne minden 
nemesb érzést.

Leatherhead ügyvéd ur nem tartozott azon 
emberek közé, kik olcsón osztogatják a dicsére
tet. Ferencz György nem volt lángész; de kitartó 
szorgalom által nem sokára utólérte tehetségesb 
társait, erélyessége, őszintesége és nyiltszivüsége 
pedig kedvenczökké tevék.

Midőn az anyja által kitűzött félévi határi
dő eltelt, ez megkérdezteté az ügyvéd által, haj
landó-e már anyja akaratának alávetni magát. De 
Ferencz György nem hiába izlelé a hasznos fog
lalkozás és szabadság élményeit. Tiszteletteljes 
levélben értesité anyját ama szándékáról, hogy 
tovább is Londonban szeretne maradni további ki
képzése végett. E szándékában, titkon, Londonban 
lakó atyja is támogatá.

Percival-Monkené mélyen kezdé bánni fiá
nak elhamarkodott száműzését, és örömest visz- 
szahivta volna bármi föltételek alatt is. Hajthat- 
lan büszkesége azonban nem engedé, hogy mega
lázza magát fia előtt. Flórának váratlan férj - 
hezmenése egy vagyontalan katonatiszthez, mely 
örökre megfosztá a büszke úrnőt az ősi birtok 
egyesítésének reményétől, még jobban elidegenité 
fiától.



Haragjának első rohamában a következő 
levelet intézte hozzá,

Hardington márcz. 10-e'n. 18—
Ferencz György! Bizonyosan hallottál Fló

ra szerencsétlen házasságáról. Vétkes daczolás 
által tönkre tevéd őt éstenmagadat is. Én mitsem 
akarok felőled tudni többé, hálátlan, kötelesség 
feledő fiatal ember! Megfosztottál azon egy édes 
reménytől, melynek teljesítését életem fő czéljául 
tűztem ki. Hardington és Frogholm nem lehet 
többé egy birtokosé, többé soha, és ennek te vagy 
oka. Nincs szükségem tiszteletet és szeretetet 
szinlelő leveleidre; én tetteknek hiszek, nem pe
dig szavaknak. Tied lesz ugyan Hardington, ha 
én meghalok ; de addig egyetlen fillért sem kapsz 
tőlem. Élj úgy, a hogy tudsz, és a legroszabb, a 
mit kívánok neked az, ha valaha gyermekeid len
nének, ők is úgy tépjék ki szivedből legszebb re- 
ményidet, mint te az enyémet. -—Maradok holtig 
bánatos anyád

Perei val-Monkené.
Ferencz György megmutatá e levelet atyjá

nak ; ki közönyösen vállat vonított és titkon ohaj- 
tá, vajha neje őt is száműzné Hardingtonból, évi 
járandóságának megtagadása nélkül; de az elke
seredett, száműzött ifjú minden erejéből törekvék 
anyját kiengesztelni, és valóban nem rajta múlt, 
hogy ez nem sikerült,

— Csudálatos asszony! dörmögé az öreg 
ügyvéd, •— mid;;n Monkené őt arról értesité, hogy 
ezentúl semmit sem ad fiának, és hogy saját ke
resetéből kell megélnie.

Ferencz György csinálhatott volna adóssá
got a tőle meg nem vonható örökségre ; de főnöke 
azt tanácsolta, hogy ne tegyre, és adott neki oly 
fizetést, melyből ugyan nem uriasan, de tisztessé
gesen megélhetett. Számot vetett magával és ki
békült sorsával. Nemes önbizalom buzditá a ha
ladásra, Proby Vilmos a barátság legszebb pél
dáját tanusitá iránta, és minden lehető segélylyel 
támogatá. Pályájára nézve korszakot képző 
esemény volt, hogy Proby atyját időközben egy 
Londontól nehány órányira eső jövedelmes köz
ség hivta meg lelkészül.

Ferencz György nagy érdekeltséggel tuda
kozódéit gyermekkori ismerősei mintléte után, mi
dőn Vilmos szüleinél tett első látogatásából visz- 
8zatért, és midőn ez biztositá, hogy szivesen lát
ják, elhatározta, hogy a legközelebbi vasárnap 
vele rándul ki.

VI.

Willingham, a Probyék uj lakhelye, kies, 
természeti szépséggel dúsan megáldott falu volt, 
hová még a főváros íüstfellegei ellátszottak ; és a 
fővároshoz való közelsége még emelé szépségét 
és becsét. — Probyék nagyon boldogan érezték 
itt magukat, Katinkát Vilmos bátyja és Ferencz

György a barátja, virágos kertében lepték meg, 
hol épen bokrétát kötött vasárnapra. Midőn nagy 
kék szeme régi udvarlójáéval találkozott, arczát 
oly szép pir futotta el, mint a kezében tartott ró
zsáké. Zavartan futott be a házba, hogy anyját, 
ki szobájában varrt, a vendégek érkeztéről tudó
sítsa.

—- Édes anyám, találd el csak, kit hozott 
magával az a hamis ) ilmos! Jaj be megijesztett! 
kiáltott lel pihegve. Oh ! mennyire megváltozott 
nehány év alatt!

A lelkészné megigazitá szemüvegét és kí
váncsian nézett ki az ablakon. Monke urfi, nemde 
leányom? kérdé a lelkészné kissé megdöbbenve.

— Igen, édes anyám, és úgy megváltozott! 
Nem emlékszel, milyen bolond fiú volt és mennyit 
szoktunk rajta nevetni?

— Csendesen, leányom, az ablak nyitva 
van, és meghallhatná. Lemegyek, fogadni őket. 
Az a Vilmos is tudathatta volna velünk, hogy ki
jönnek. Te meg leányom eredj, és készítsd el a 
vendég-szobát a lehető legcsinosabban. Avval lé
tévé a lelkészné az üveget szeméről, a gyüszüt uj
júról, és lesietett a kertbe, vendége fogadására.

A lelkészné is csodálkozott azon a nagy 
változáson, mely az egykor önhitt urfi külsején 
és lelkében történt. Ez főleg Katinkára igen ked
vező hatást látszék tenni; bár sokáig nem tudta 
zavarodottságát leküzdeni, ha egykori kérőjével 
találkozott. — Az egész vacsora ideje alatt érde
kes tárgyakról folyt a társalgás, mihez Ferencz 
György bámulatos otthonossággal és tapintattal 
tudott hozzászólani, és a miben Katinka is na
gyon gyönyörködni látszott.

Midőn a két ügyvédsegéd hétfőn korán reg
gel tért vissza az irodába, ilyen megjegyzéseket 
lehetett hallani Ferencz Györgyről.

— Igen értelmes ifjú, kezdé a lelkészné 
nyomatékos hangon.

— Bizony, most már nem olyan együgyű 
mint ezelőtt volt, mondá Katinka.

— Úgy van az a világon. Sokszor a rósz is 
jóra fordul. Száműzetése Hardingtonból javára 
szolgál, jegyzé meg a lelkész.

— No már, édesapám, szó a mi szó, de az 
biz’ nagy kegyetlenség és igazságtalanság anyja 
részéről, hogy azért kergette ki fiát a házából, 
mivel nem akarta elvenni azt a kaczér és csípős 
nyelvű Flórát, kiáltott fel Katinka hevülten.

Tiszteletes Proby úr ez elhamarkodott kifa 
kadásra dorgáló pillantást vetett, mit az érzékeny 
leány elértvén, mélyen elpirult.

Ferencz György ezentúl minden szabad ide
jét Willinghamban tolté, és minden erejéből tö
rekvék, hogy Probyék a lehető legjobb véleményt 
nyerjék felőle. És e czélt egy év lefolyta alatt tö
kéletesen el is érte.

A lelkészszel és lelkésznével komolyabb 
koruk- és miveltségekhez mért tárgyakról beszél
getett; de midőn egyedül volt Katinkával, a szá-
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zados hársfa alatt, a lágy füvön mellette ülve. . . .  
midőn örömtől csillogó szemét kedvesére szegzé, 
és szivök fennen dobogott, elmondjuk-e, miről 
beszélgettek akkor?. . .

— Oh! kedves anyám, én nag} on boldog 
volnék vele! mondá egyszer Katinka anyja nya
kába borulva, miután Ferencz György rendes va
sárnapi látogatása elteltével visszatért Londonba. 
Ez alkalommal Hardington száműzött örököse 
nem annyira tudományos, mint saját szivét, bol
dogságát, jövőjét illető tárgyról értekezett Proby 
papával, azon komoly szándékáról, hogy kedves 
leányát nőül venné, ha odaadnák neki. A lelkész 
meggondolási időt kért, és aztán Katinkát vallatá. 
— E vallomás igen kedvezőn ütött ki Ferencz 
György részére.

Katinka fogékony lelkét kétszeresen meg
hatotta azon nagy önfeláldozás, önmegtagadás és 
erélyesség, mikkel kedvese valódi műveltségét 
szerzé. Mint hős állott a szellemi harczok küzd- 
terén, és hogy öt még most sem feledé el, az ben- 
söleg kötötte hőséhez.

— Oh, igen, anyám, én boldog leszek vele! 
O azt mondja, hogy nagyon szeret engem, hiszem, 
különben nem ragaszkodnék úgy hozzám, szegény 
leányhoz, ki egykor vele annyit csúfolkodtam. — 
Ugy-e, kedves anyám, én nem fogok csalódni 
benne ? f

— Édes leányom, azt magadnak kell tudni 
legjobban. Neked már eléggé érett az eszed arra, 
hogy megfontold, mit teszesz.

— De te jó, és tiszta jellemű embernek 
tartod? tudakold hevülten a legszebb remények
től izgatott leányka.

— Oh igen, kedves gyermekem, apád és én 
egyaránt tiszteljük jellemét és elveit.

— De hát miért vagytok oly közönyösek 
tegnapi kérelmünk iránt ?

— Azért, mivel a hardingtoni uradalom- és 
örökösének anyja útban áll. Gondold meg állá
sunk nagy különbségét, inté a lelkészné[komolyan 
leányát. f

— En részemről nem kivánom, hogy ügy
védsegédnél több legyen valaha is ! sóhajtott mé
lyen Katinka, anyja karjai közül kibontakozva 
és kis szobájába vonulva, hol a női fájdalom leg
biztosabb enyhítő szerétől, szép szeméből fakadó 
könyeitöl, remélt könnyebbülést aggodalmaktól 
szorongó keblének.

VII.

Ferencz György, miután Katinkát nőül 
kérte szüleitől, gyöngéd levél által tudósítá any
ját szándékáról, és kérte adná beleegyezését e 
házasságba, melytől élete valódi boldogságát vár
ja. A büszke úrnő nem felelt. Ferencz György 
még egyszer irt. Tiszteletes Proby ur is ir t; tisz-

teletes asszonyom is irt; Katinka is irt. A büszke 
úrnő nem felelt. Most a szorongatott ifjú atyjá
hoz fordult tanácsért, mire a szolgai lelkű, neje 
vagyonától függő férfi közönyösen azt felelte fiá
nak, hogy cselekedjék tetszése szerint: de ha azt 
reményű, hogy anyja bele fog egyezni e házas
ságba, vagy valamit tegyen érte, akkor nagyon 
csalódik.

így hát Percival-Monke Ferencz György, 
Hardington örököse, és a hardingtoni uradalom 
grófja stb. stb. nőül vette a szegény, de bájos és 
szép lelkű Proby Katinkát, és magával vitte egy 
csinos kis kert közepén három szobából álló kis 
házikóba London egyik külvárosában, és megköt 
töztetett szorgalommal dolgozott mint ügyvédi 
segéd. Kemény munkája nem esett terhére, mert 
egy nemes nő gyöngéd szeretete édesité, köny 
nyité azt.

Nagyobb boldogság lakhatik egy tizöles 
kertecskétől körülvett, három kis szobából álló 
házikóban, mint bármi pompás nagy palotában ! 
Ferencz György és kedves neje, Katinka, ezt 
magukon tapasztalták és hirdették az egész világ 
színe előtt.

Változatlan boldogságban töltött évtized 
alatt négy szép gyermekkel, két leánykával és 
két fiúcskával áldá meg őket az isten, és e kedves 
sarjak még szorosabban forrasztották egymáshoz 
szüleik szivét. Ferencz György egyetlen alkalmat 
sem mulasztott el anyja kiengesztelésére. Leírt.’, 
neki véghetetlen boldogságát; megírta, hogy csak 
az ő szeretete hiányzik arra, hogy a világ légből 
dogabb embere legyen ; kérte, hogy kedves unó 
káitól ne fordítaná el szivét; de mind hiába. A 
hajthatlan gőgös úrnő nem felelt!

VIII.
/

Epen tizenöt évet töltött Ferencz György 
kedves nejével a kis kerti házban, ritka boldog
ságban s hasznos foglalkozással, midőn azon hirt 
vette, hogy anyja jobblétre szenderült, és hogy 
élete végperczeiben megbocsátott neki (!) és ál
dást mondott reá és családjára. Ferencz György, 
ki mindig őszintén ragaszkodott anyjához, eny
hítve érzé fájdalmát azon tudat által, hogy anyja 
kiengesztelődve nyugodt le a sírba, és annál job
ban törekedett emlékét tiszteletben tartani.

Birtokába vévé a hardingtoni örökséget, és 
tudományát, ismereteit, tapasztalatait alattvalói
nak boldogitására használta fel.

Hardington ép oly gyorsan átváltozott, mint 
egykor örököse. — Uj házak, templom és iskola 
épültek ; a lakók gyarapodtak anyagilag és szel
lemileg, ép, egészséges, munkás emberekké vál
ván. Százak ajka áldotta naponkint a nemeslelkii 
földesurat és angyal jóságú nejét!

(Angolból.) DALLOS GYULA
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A  F Ő V Á R O S  G Y A R A P O D Á S A .  U

A ki négy-öt éve Pesten nem járt, sok újat 
meglepetve látna. Különösen az idén nagyban 
folyt az építés. A száraz időjárás ennek az egy
nek kedvezett. Merőben újjá vált a hídfő környé
ke. A tavaly emelkedett s az idén teljesen befeje
zett gőzhajó társasági négy emeletes épület mellé 
egy hasonló nagyságú ragasztatott, s mindezeket 
elhomályositá a napokban tető alá kerülendő mo
numentális akadémiai épület. Faragott kőből 
épült falai már készek, valamint a homlokzat alsó 
oszlopsora is. Múlt szombaton, aug. 29-én, tűzték 
föl tetejébe a fölczifrázott zöld ágat s a nemzeti 
lobogókat. A szokásos ünnepély is megtartatott 
ez alkalommal. Egy fiatal építőmester a nagy 
számmal egybegyült nézők előtt szép magyar 
nyelven ékes pohárköszöntéseket mondott a ha
tóságokra, azl akadémiára, a palota költségeire 
adakozott honfiakra, az építő mesterekre és végre 
az építésben fáradozott munkásokra, — harsány 
éljenzések közt, minden köszöntés után szokás 
szerint alá dobván a kiürített poharat. — Az aka
démia palotája, az egyszerűséggel díszt, könnyű
séget párosítván — a váró s legszebb épülete lesz.

Csak a régi hajóhíd táján újra épült redout, 
melynek formája már egész pompájában áll előt
tünk, versenyez vele. — Ez azonban egészen más 
stil. Nem a könnyűség jellemzi, hanem a colos- 
salis mérvek és gazdag ékítmények. Stilja ellen 
lehetnek tán kifogások ; de az épület már saját
ságos voltánál, a dunasor építészetének egyhan
gú modorát megszakasztó formáinál fogva, egy
szersmind egyik nevezetessége és dísze Pest leg
érdekesebb részének. A lánczhidról, gőzösről vagy 
Budáról tekintve, nagyon emeli a dunapart festöi- 
ségét.

A városban számos uj bérház is épül, kivált 
az országút és szénatér nehány nagy épülettel 
gyarapodik. — Továbbá Pest egyik legrondább 
tájéka, a nemzeti muzeum környéke, maholnap 
egyike lesz Pest legszebb helyeinek. A muzeum 
háta megett, a vasúti pályafők csinos modorában 
épült nagy lovardától jobbra és balra, úri paloták 
épülnek, melyek közül gr. Festetics Györgyé már 
csaknem egészen készen áll — s másik oldalon a 
gr. Károlyi Lajos féle palota falai.gyorsan emel
kednek. Továbbá mind a reformátusoknak széna
téri, mind a lutheránusoknak széntéri temploma 
mellett, az egyházközségek, virágzó és gyarapo
dó iskoláik használatára, uj épületeket állítanak. 
Végre megemlítendő két uj templom. Egyik a 
lipótvárosi, mely szokott lassúsággal halad, de 
hallomás szerint nem sokára, az országos alapít
ványokból megszavazandó tetemes segély által, e 
nagyszerű monumentum be fog fejeztetni; — a

másik templomot künn a kerepesi utón, a Rochu- 
son túl, a lutheránusok egyházközsége emeli, a tót
éi j ku hitsorsosok számára. Csak megérintem a 
dunaparton levő plebania-templom előtt épülőben 
levő óriási szent-háromság szobrot, s a piaristák 
iskola-épületének] egy uj szárny nyal való gyara
podását.

Két uj átalános tüneményt látunk a fenteb
bieken : egyik, hogy miután a város terjedését 
eddigi irányában némileg fenakasztá az „uj épü
let“ nevű roppant terjedelmű laktanya, az építési 
vállalkozás most leginkább a régi, elhanyagolt 
városrészekbe szorittatik vissza, hol még valóban 
sok a beépitni való. — Azonban a város nagyob
bodásának tendentiáját az uj épület sem zárhatta 
el merőben. Emez épület háta mögött elterjedő 
roppant nagy tért a gőzmalomig telkekre osztják, 
s a váczi-út egyik felén e téren már is egy uj ház
zal kezdődött meg az építés. Másik örvendetes 
tünemény, hogy föuraink kezdenek Pesten állítni 
magoknak állandó saját lakot, mi egyszersmind 
a város díszét emeli, s köztünk tartózkodásukat 
jobban biztosítja.

Végül legyen szabad még egy észrevételt 
tennünk. Tudva van, hogy a dunapartot az aldu- 
nasoron levő görög templomig szabályozni akar
ják, mi által e part néhány öllel szélesebbé lesz. 
De eme szélesített parton egy uj házsort akarnak 
emelni, s igy a part csak oly szűk, még tán szü- 
kebb lesz, mint eddig. Ez teljességgel nem szol
gál a város szépítésére, melynek födisze lenne egy 
jókora szélességű és fákkal beépítendő part, mely 
sétányul szolgálna. Eljöhetne az idő, midőn szük
ségesnek fog látszani amaz uj házsort kisajátítni 
és lerontani, a dunapart szépítése érdekében.

A D A L É K
a Martinovics-féle per történetéhez.

A nagykőrösi ref. lyceum kéziratgyüjtemc- 
nyében, a Martinovics-féle összeesküvésre vonat
kozó irományok csomagjában, őriztetik Oz Pálnak 
egy sajátkezüleg Írott levele. O, mint tudva van, 
1795. máj. 16. a királyi táblán, máj. 19-én a hét- 
személyes táblán ítéltetett halálra. Kivégeztetett 
Budán jun. 3-kán, a vérmezőn. Érdekesnek látom 
a tiszta keblű nemes ifjú e becses hagyományát 
megismertetni e lapok olvasóival, kik bizonynyal 
fájdalommal olvasandják tiszta és nemes gon
dolkodásának e végső hagyományát :

„Édes Drága Gartner Uram és Gartnerné 
Asszonyom! Elvégeztetett, váitozhatatlanul elvé
geztetett a Mennyei Örök Tanácsban, hogy az
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életem holnap elvógzödjön. Tudom hogy meg- 
mondhatatlan szomorú indulatokat fog ezen levél 
gerjeszteni az Úr s az Asszony és egész szerelmes 
háza népe szivében, mert számtalanszor tapasz
taltam hogy szerettek, hogy igazán szerettek stz 
Űr és az Asszony minden hozzá tartozóival. 0! 
vajha megbizonyíthattam volna, hogy érzem, mi
vel tartozom jól tévőimnek. De ha ez életben ezt 
nem cselekedhettem, az élő Isten előtt nem ^oká
ra megjelenvén, áldani fogom neveket az Úrnak 
s az Asszonynak és az egész háza népének. Fi
zesse meg a Jó Isten minden jó tetteket, jutal
maztassa meg ezerszer házokat; virágoztassa még 
a legkésőbb maradékban is. Engedjenek meg édes 
Leikeim, engedjenek az Isten szerelmére kérem, 
ha valaha csak legkisebbel is meg sértettem. 
Szánnyanak, mert bizony szánakodásra méltó 
szerentsétlen vagyok, imádkozzanak O! imád
kozzanak, hogy a Jó Isten engemet utolsó ször
nyű szempillantásomban crösíttsen, és bátoríttson. 
Az igazaknak a könyörgése, azt mondja az írás, 
foganatos. 0 ! vajha tsak eggy szót, tsak eggy 
szót szólhattam volna utollyára ahoz a kedves 
háznéphez, melly nékem minteggy tulajdonom 
volt, mellyhez én tsak nem fiú tartoztam. El kel
letik válnunk, de tsak ez életben, ama jobb élet
ben, ama jövendőben hiszem megösmérjük, meg 
talállyuk egymást. Tsókolom, meleg tsókokkal 
tsókolom az Urat az Asszonyt. Imrét, Lisit, s 
mind eggyül eggyik kitsinytől fogva nagyig. Ju- 
lisnak adják tudtára szomorú történetemet — 0 ! 
kedves név előttem, melly mind a halálig gerje- 
dez szivemben. Boldogítsad Ó! Isten ezt a jó  Lel
ket, boldogíttsad szerelmesivei eggyütt. 0 ! adta 
volna az Isten, tsak éne jómat akaró Léleknek 
javalását követvén Pestről, v#gy Budáról elmen
tem volna! De már meg van, nints mód a szaba
dulásban. Tsak arra van szükségem, hogy bátran 
mehessek elejébe a szörnyű halálnak. írják meg 
Jóskának is, el hiszem ő is meg fogja siratni ese
tét szomorú baráttyának. Köszöntőm, s tisztelem 
minden Ösraerőseimet, jó akaróimat. A Jó Isten 
tegyen velek jót a hozzám való jóvoltokért. Vi- 
gasztallyák mindazonáltal magokat mind az Úr, 
mind^háza népe. Gondollyák hogy a szerentsét
len Őznek így kelletett meg halni, hogy lenne 
másoknak példa. Én szivemből kívánom, hogy 
légyen halálom másoknak hasznára. Szerettem 
az életemet, szerettem volna azt megtartani, de 
máskép esett. Nyúgodjunk meg az Isten bölcs 
akarattyában. Mindnyájunknak meg kell egyszer 
halnunk, a kik életben maradnak, utánnunk jön
nek. De mentsen meg az Isten mindent az illye- 
tén haláltúl. Nem írhatok többet, ,a fájás fogja el 
szivemet, éllyenek boldogul aẑ  Úr Isten gondvi
selésének őrző szárnyai között. Úgy óhajtja Az Úr
nak és az Asszonynak. Budán 2-dik Júniusban 1795. 
szerencsétlen halálra menendő szolgája Oz Pál.

Közli
SZILÁGYI SÁNDOR.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Augustus 26-án.)

Bánk báli. Tragédia 5 felvonásban. Irta 
Katona József. Paulai és Paulainé, a kolozsvári 
színház tagjai, mint vendégek. — Bocsássanak 
meg olvasóim, hogy ismét egy régi szinmüröl 
irok. Bizonyára nem tartozik jó tulajdonaink kö
zé, hogy közönség, színész, kritikus egyaránt csak 
uj dolgokon kap. A nagy vagy kitűnő költők mü
vei mindenesetre nagyobb tiszteletben részesül
hetnének nálunk. Mi szép volna például, ha kö 
zönségünk nemcsak az uj színmüvek előadásán 
jelenne meg nagyobb számmal, ha lennének nagy 
becsű kedvencz darabjai, melyeket örömest néz
ne mindig; mi szép volna, ha szinészeink nehány 
örök becsű mü lehető gondos előadásában helyez
nék főbüszkeségöket, ha nehány nagyobbszerü 
szerepet folytonos tanulmány tárgyává tennének, s 
igy évenként az egész drámai személyzet mintegy 
bemutatná tiszteletét egy-egy nagy költő és saját 
művészetének fön;;ége iránt; mi szép volna, ha a 
kritikus a helyett, hogy az igazgatás gazdasági 
kérdésével foglalkozik, a színészek játszását bí
rálná, kivált oly szerepekben, melyek az analy- 
sist megérdemlik. Angolországban nemzedékről 
nemzedékre száll a Shakespeare iránti tisztelet, 
Francziaországban Moliéret épen úgy megtapsol
ják most, mint ezelőtt kétszáz évvel. A németnek 
ugyan nincs sem Shakespeareje, sem Moliéreje, 
de Schillerjét és Goethéjét szintén kitünteti és 
Shakespearet annyira meghonosította színpadán, 
hogy népszerűbb nemzeti költőinél. Az 18^9 év 
előtt nálunk is tapasztaltunk némi ilyes törekvést, 
mely legalább kezdetnek elég volt. Egressy Sha
kespeare meghonositásán fáradozott, Lendvai 
versenyzett vele. Néha a közönség csak azéit 
ment színházba, hogy lássa, vajon Othellot vagy 
Ill-ik Richardot Egressy vagy Lendvay játszsza-e 
jobban. Egy pár jelesb eredeti drámát nagy kedv
vel, gonddal adtak, ha nem is teljes sikerrel. Ka
tona ,,Bánk bán“-ját szinészeink élesztették föl 
hamvaiból. Volt idő, midőn e műben minden kis 
szerepet legjelesb szinészeink játsztak. Egressy, 
Lendvay, Bartha, Szentpétery, Fáncsy, Jókainé, 
Lendvainé stb. együtt s egymást támogatva mű
ködtek. Közönség, kritika egyaránt érzé e ha
tást és visszahatott reá. Most Shakespeare meg
honosítása majdnem egészen megszakadt. A le
folyt tizenöt év alatt csak két újabb Shakespeare- 
forditmány fordult meg színpadunkon. „Antonius 
és Cleopátrá“-t alig láttuk egy párszor s már a 
lomtárba került. Jelesb eredeti színmüveink gya
koribb és kedvvel adatása lassanként kezd ki
menni divatból. Bánk bánt 1857 óta, mikor ada
tása újabban megengedtetett, alig láttuk egy pár
szor. Másfél év óta senki se rántja elő, egy vidéki 
színésznek kell feljőni, hogy a legjobb magyar 
tragédiában ismét gyönyörködhessünk, ha ugyan 
gyönyörködhetni, midőn a színészek egy része
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szerepét sem tudja jól s az egész előadás vonta
tott, összevágás nélküli. Ezt érdemli-e a legjobb 
magyar tragédia? így tesz-e eleget a nemzeti szin- 
ház egyik főczéljának, mely a magasb drámai 
művészet fejlesztése ?

Mindez nem az igazgatóság ellen van intéz
ve. Nem vag}7ok egy véleményben szépirodalmi 
lapjaink nagy részével, melyek minden baj okát 
az igazgatóban keresik. Az igazgató rá kénysze
rítheti a szinészeket jobb repertoirera, több pró
bára, nagyobb pontosságra, de szellemet, törekvést 
oly kevéssé önthet beléjök, mint a közönségbe 
részvétet a tragédia iránt, mint a kritikába eszmét 
é3 elveket. Részemről az igazgatót legkevésbbé hi
báztatom, hanem első sorban a szinészeket, aztán 
a közönséget s végre a kritikát. Nincsenek nagy 
követeléseim s csak annyit óhajtók, a mennyi le
hetséges. Nehány örök becsű tragédia, egy pár 
moliérei vígjáték jól betanulását és gonddal ada- 
tását óhajtóm, melyek mintegy ünnepnapjai legye
nek a drámai művészetnek s melyekben minden 
szerepet, még a legcsekélyebbet is, a legjobb erők 
vállaljanak el. E nehány müv, ha színészeink 
évenként többször ismétlik s nem csak szükség
ből rántják elő, lassanként mind tökélyesben fog 
elöadatni. A főszerep-játszó oly támogatásra ta
lál társai részéről, mely emelni fogja lelkesedé
sét, s így ő is hajlandóbb lesz viszonszolgálatkép 
más ily színmű csekélyebb szerepében is föllépni. 
De a színészek ilynemű törekvése nem lehet tar
tós, ha a közönség nem kiséri részvéttel, ha csak 
uj színműre gyűl fel nagyobb számmal, ha átr Iá
ban közönyös oly müvek előadása iránt, melyek a 
színész tehetségét és tanulmányát leginkább meg
próbálják. E törekvést és részvétet éleszteni a 
kritikának volna feladata. Azonban nálunk a kri
tika többet foglalkozik a szerződtetési kérdések
kel, a színészek fizetésével, mint játékával, az 
örök becsű müvek előadásáról, ha nem újdonság, 
épen hallgat, vagy ha néha szól, ritkán mond egye
bet üres phrásisoknál.

Ily gondolatokkal tépelődve egész előadás 
alatt, talán kevesebbet figyeltem az előadásra 
mint kellett volna. Annyit mégis ki merek mon
dani, hogy a czimszerep csaknem úgy felül van 
Paulai erején, mint Hamlet. Bánk jelleme is sok
kal complicáltabb, mintsem egyetlen uralkodó 
szenvedély rajzával, melyhez, úgy látszik, Paulai 
leginkább ért, ki lehessen emelni. Csak nagy ál
talánosságban fogta fel szerepét, s ez általánosság
ban is voltak hibák. Bánk nem oly ifjú ember, 
mint Paulai elénk állította; mindenesetre 40 és 
50 közti férfiú, büszke, méltóságos oligarcha, ki 
nemcsak környezetének, hanem a királynénak is 
imponál. Örömmel jegyezzük meg, hogy a rész
letezésben, mely különben Paulainak nem erős 
oldala, egy pár sikerült mozzanatot vettünk ész
re. Ilyen volt például az első felvonás vége, mi
dőn a rejtekajtóból előjő. Paulai a meztelen kar
dot nem emelte magasra, mintha valakit meg

akarna ölni, mint azt nem egy jeles színész tette 
már színpadunkon. S ez igy van jól. Bánk az 
előbbi jelenetben, midőn bejö s visszatántorog, 
hütelennek hiszi nejét, mert kezét az előtte tér
deplő Otto kezében látja, ezért benn rejtekben 
kardot húz, hogy megrohanja Ottót, azonban ta
núja lévén Melinda boszus felindulásának, kivisz- 
szautasitja Ottót, megcsendesedik, az ok elenyé
szett, miért megrohanhatná vetélytársát s midőn 
később meztelen fegyverrel s magánkívül jő ki 
rejtekéből, a fegyver semmi egyebet nem jelent, 
mint szórakozottságát; feledte visszadugni s egész 
nagy felindulása a királyné párbeszédére vonat
kozik. Az utolsó felvonásban is egy pár hely igen 
sikerült Paulainak, kár, hogy Bánk fokozatos 
megsemmisülését kevésbbé tüntette ki, mire a 
költő annyi súlyt helyez.

Paulainé sok méltósággal játszta a büszke 
királynét, sőt a múltkor általunk megrótt méltó
ságos hanghordozása is itt inkább helyén volt, 
mint Hamletben. Azonban a finomabb, kivált a 
démonias árnyalatokat, ő sem emelte ki, s egé
szen csak a büszkeségből dolgozta ki szerepét. 
Prielle Kornélia Melinda szerepét sokkal sikerül
tebben játszta, mint a múltkor az Opheliáét. Ki
vált az őrülési jelenetekben volt kitűnő. Az első 
felvonásbeli jeleneteivel már kevésbbé lehettünk 
megelégedve. Melinda sokkal ártatlanabbv szeli- 
debb és naivabb, mint a hogy ö fogta fel. Épen e 
szelídség, ártatlanság és naivság sodorják örvény
be. Ezt kivált az Ottóval való jelenetekben kell 
kitüntetni, kit akaratlanul merényre ingerel s 
mintegy bátorít még akkor is, midőn visszauta
sítja szerelmét. Arra is figyelmeztetjük a tisz
telt színésznőt, hogy a harmadik felvonás első 
jelenetében e szép helyet:

Nem, azt ne mondja az udvar, mert hazud
Mindenkor, ez ne mondjon engem annak.
Ah én szerencsétlen vagyok (földre rogy.)

ne hagyja elsiklani. Melinda nem meri kimonda
ni azt a gyalázatos szót, a mivel vádolják., szűzi 
szemérme még most sem hagyta el. Az annak szót 
valami oly hangon kell kiemelni, mely mindezt 
éreztesse velünk, s melylyel némi átmenetes el- 
ellentétet képezzen a kitörő fájdalom, mely alatt 
Összerogy.

Legjobb volt Tóth mint Biberach. Ez leg 
jobb szerepei egyike, s nem sok gyakorlat és ta
nulmány kellene még hozzá, hogy az eltakartabb 
ezélzatokat is érthetőkké tegye a közönség előtt. 
Különösen ajánljuk, hogy az első felvonásban job
ban emelje ki azt, midőn Ottóval beszélve, tulaj
donkép a rejtekben levő Bánkhoz szól, s a végső 
jelenetben némi erős felindulásba vegyítse a gúnyt. 
Okát maga a jelenet eléggé kimagyarázza. Bibe- 
rachot a rósz fizetés, kevés haszon s még hozzá 
a veszély ingerlékenynyé tették. Heveskedék és 
őszintén, pedig nem húzhatni belőle hasznot. Eszé- 
lye csak egy pillanatban hagyta el, csak kissé en
gedett a szív felindulásának, s ime életébe került.
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Nem hagyhatjuk említés nélkül Szigligeti Annát 
Izidora szerepében. E fiatal színésznő, tehetségé
hez képest, nehány hónap óta szép fejlődésnek 
indult. A minap a Menekültekben, midőn Szilá
gyiné helyett lépett föl, részesült érdemlett tap
sokban. Ma szintén kitűnt s mi több, oly szerep
ben, melyet rendesen minden hatás nélkül játsza
nak színpadunkon. Nem tudjuk miért, e színész
nőt folyvást gúnyolja s csaknem üldözi egy pár 
lap. Azért-e mert a nevezetesb szinésznök ellen 
nem mervén szólni, egy kezdőre kényelmesebben 
kiönthetik mérgöket, vagy azért, mert oly férfiú 
leánya, kinek drámairodalmunkban s a nemzeti 
színház körül nem mindennapi érdemei vannak? 
Nem tudjuk, de mindenesetre nagy szegénység.

A többi szereplőről jobb nem szólanom.
GY. P.

A „Zenészeti Lapok “ nak.

A Zenészeti Lapok szerkesztősége több rend
beli felvilágosítást kíván a Koszorútól ama jegy
zet miatt, mit a „Wagner Richard és hangverse
nye“ czimüczikkalá tettünk. Jegyzékünk e volt: 
„Nem kívánunk tisztelt i’eferenslinkkel vitatkozni, 
örömest elismerjük Wagner kitűnő tehetségét, 
sőt operareformja is úgy tűnik fel előttünk, mint 
egy s más tekintetben üdvös reactio a jelenkori 
opera túlzásai ellen. Azonban a jövő operájának, 
a mennyire elméletből ismerjük, nem ígérhetünk 
nagy jövőt, mert a szavalati drámával kíván ver
senyezni, mire képtelen, s mert e miatt kénytelen 
megbénitni azt is, a mit mint opera elérhetne.“ A 
Zenészeti Lapok ez utolsó tételünket „a mit mint 
opera elérhetne“ igy adják : „a mit minden opera 
elérhetne.“ Azt hiszszük, szükségtelen a „mint“ és 
„minden“ közti nagy különbség magyarázatával 
kezdeni felvilágosításunkat, s ezért csak a többi 
részletekre szorítkozunk. Állításunkat, mondják a 
Zen. Lapok — okokkal nem támogatjuk, s a 
puszta negativitás terére állottunk stb. stb. Igaz, 
hogy okokkal nem, de olyan okkal támogattuk ál
lításunkat, mely egymaga is elég, s a mit hogy a 
Zen. Lapok szerkesztősége észre nem vett, holott 
először a Koszorúban látta, aztán saját lapjában 
le is nyomatta: sajnálnunk kell. — Okunk im ez : 
„mert a szavalati drámával kíván versenyezni, mi
re képtelen, stb. „Mi többször kifejtett nézeteink 
alapján, s velünk az egész czivilizált világ szak
értő zenészei, s zene kritikusaink legnagyobb ré
sze, (?) ellenkező meggyőződésben él, s azt hisz
szük“ stb. stb. mondják a Zen. Lapok. E rósz 
magyar phrasisra csak azt válaszoljuk, hogy a t. 
szerkesztőség többször kifejtett miinézeteit e tárgy
ról még sehol sem láttuk, s ezért szívesen vesz- 
szük, ha utasit: hol? mikor? és hányszor fejtette 
ki ama münézeteket?

„Meglehetősen áttanulmányoztuk W. elmé

leti müveit, de nem emlékszünk, hogy valahol azt 
állítná, hogy a szavalati drámával kíván verse
nyezni,“ stb. stb. folytatják a Zenészeti lapok. — 
M’után a Z. Lapok szerkesztősége nem emlékszik 
arra, a mit meglehetősen áttanulmányozott, ebből a 
következik, hogy e tanulmány nem volt meglehe
tős. Mert Wagner mindent alárendel operájában 
a drámának, sőt az absolut zene müformáit is épen 
a drámai hatásért veti el, csak az uj operát ismeri 
el a drámai művészet tökélyes müformájának, 
mert a művészetek ide olvadnak s csak itt.érik el 
tökélyüket, mi oly messzi jövőre esik, hogy innen 
lett aztán a jövő zenéje, mit sokan nem értenek s 
e miatt csak gúnynak veszik. Hogy ez iránt a t. 
ez. szerkesztőség meggyőződjék, olvassa el az 
„Oper und Drama“-t Wagnertől. Mi a bénitást 
illeti, ez alatt nem értettünk egyebet, mint azt, 
hogy a zenei müformák kiküszöbölése sokat le
von a zene becséből. Igaz, hogy ezt Wagner a 
drámai hatásért teszi, de épen az a kérdés, vajon 
ez áldozat árán megvásárolhatná-e azt az erős 
drámai hatást, minő a szavalati drámáé? Mi, a 
mennyire elméletből ítélhetni, kétkedni bátorkod
tunk benne. így jegyzetünk csak az elméletre 
szorítkozva, kár volt a Zenészeti Lapoknak sze
münkre vetni, hogy még nem hallottuk Wagner 
egyetlen operáját sem.

Ellenkező véleményben vannak továbbá a 
Z. Lapok, mert a fenn mondott ok miatt a jövő 
operájának nem ígérünk nagy jövőt s épen azért 
vannak ellenkező véleményben, mert Wagner az, 
ki operáiban az eddigi eljárás folytán elkövetett 
undok művészeti elbénitásokat gyökerestől kiirtotta. 
Felvilágosítjuk tehát a t. ez. szerkesztőséget, 
hogy e tekintetben mi is méltányoljuk Wagnert, 
csak hogy mérsékeltebben; örömest elismerjük 
Wagner kitűnő tehetségét, sőt opera reformja is úgy 
tűnik fe l előttünk, mint egy s más tekintetbee üdvös 
reactio a jelenkori opera túlzásai ellen. De hisz ol
vassák el önök még egyszer jegyzetünket s czá- 
folják meg. Végül azonban legyen szabad nekünk 
is egy kényes pont iránt felvilágosítást kérni a 
Z. L. szerkesztőségétől: mi az oka, hogy miután 
a t. szerkesztőség Wagnernek oly intoleráns apos
tola, mindemellett egyszer fordításban közölte 
Schmidt Juliántól a „XIX. század zené“-jét, mely 
Wagnert minden álláspontjából ki akarja űzni s 
bebizonyítni törekszik: hogy Wagner nem is köl 
tő? Miért közölték ezt a Z. Lapok, vagy ha kö
zölték, miért nem kisérték valami észrevétellel, 
mint olyan veszélyes tant, mely emlegetett, de 
még nem látott münézeteikkel merőben ellen
kezik? . . .

V E G Y E S .

* Az akadémia épületének fala egészen be 
van fejezve. A múlt héten tűzték fel tetejére a



239

nemzeti színű zászlókat és szalagokkal s virágok
kal ékített örömfát a „Rákóczy“ induló harsogása 
mellett. Az akadémia elnökét az építő-bizottmány 
szónoklattal fogadta, midőn ez az ünnepélyre 
megjelent, s egyik építő tag magyar verset szavalt 
a ház jövőjéről s áldást mondott reá; pohárkö
szöntések is voltak, miket a nagy számú nézőség 
hangos örömrivalgással fogadott. Az ünnepélyt a 
„Hunyady“ induló zárta be, — s igy már nem so
ká fedél alá kerül a valóban imposant épület.

* Kenésén múlt hó 23-dikán temették el a 
tehetséges fiatal Jánosi Gusztávot, ki a műfordítás 
és eredeti költés terén előnyösen volt irodalmunk
ban ismeretes. Temetése ép azon napon volt, me
lyen első miséjét vala az ur színe előtt bemuta
tandó. Fogadja a legfelsőbb pap ez utolsó nagy 
áldozást kegyelmesen!

* Dobsa Lajos drámaírónk édesatyja, Dob
sa Sámuel ur, Kasgyánban, hova fia nevenapjára 
ment vala, szélhüdés következtében meghalt. — 
Nyugodjék csöndesen!

* Reményi Ede hazánk Ínség nem látogatta 
vidékein hangversenyeket szándékszik adni, har
madában a szükölkodők javára. Egyelőre Pécset, 
Szigetvárt, Kaposvárt, N.-Kanizsát, Keszthelyt, 
Zala-Egerszeget, Szombathelyet, Kőszeget, Sop- 
ronyt, Mosonyt, Pozsonyt, N.-Szombatot, Nyitrát, 
D.-Szerdahelyet, Győrt és Komáromot, s ha ideje 
engedi még több várost is szándékszik e czélból i 
meglátogatni. Egyátalán örömmel jegyezhetjük I 
fel, hogy mindenfelől hallatszik az emberbaráti sze- 
retet segélyezésének kire; egyesek úgy mint hely
ségek, szinésztársulatok, a magyar gazdasszonyok 
egylete stb. sietnek a könyörület adományait a 
szegények javára letenni. Mi csak köszönetét 
mondhatunk ezeknek s kérelmet intézhetünk a 
még késedelmezőkhez, hogy segítsenek, mert a 
szükség nagy.

* A nyomdászok, betegápoló és segélyező 
egyletük érdekében közgyűlést tartván , elnökké 
Emich Gusztávot, pénztárnokká Träger E-t, a 
Heckenast-féle nyomda ügyvezetőjét, ellenőrré 
pedig Matus Jánost, az Engel és Mandello nyom
da faktorát választották meg. Az összes pest budai 
nyomdaszemélyzet 3C0 ból áll.

* A pesti conservatoriumba a beiratások 
már megkezdődtek. Az uj tanév oct. 8-kán fog 
kezdődni.

* Az erdétyi muzeum-egylet az érd. kir. fő
kormányszékhez indokolt indítványt terjesztett, 
hogy alakíttatnék e főhatóság keblében is statis- 
tikai osztály, a tudományos kutatások előmozdí
tására. A kir. iökórmányszék ez ajánlatot oly me
legen vette, hogy visszairt a muzeum-egylethez, s 
felszólítá, hogy megszerezve a m. tudós társaság 
s a magyarországi helytartótanács megállapodá
sát, annak alapján készítsen tervet, s azt kivitel 
végett terjeszsze a főkormányszék elé.

* Weninger Vincze tanár, mint a magyar 
akadémia küldötte, Berlinbe utazott, hogy az ott 
tartandó statistikai értekezletben részt vegyen.

* Petőfi S. arczképe ismét uj kiadásban je
lent meg Pollák testvéreknél; rajzolta Marastoni. 
A sikerült kép tiszta jövedelmének egy harmada 
a Petőfi-szoborra van szánva.

* Tanács Márton, ki a forradalom utáni idő
ben tűnt föl érzelemgazdag és szép novelláival, 
saját és Cserhalmi neve alatt megjelent elbeszélé
seiből két kötetet szándékszik előfizetés utján ki
adni. E két kötet előfizetési dija 2 forint, s octob. 
1-sejéig, szerzőhöz Váczra küldendő. Olvasóink 
ismerik Tanácsot, lapunkban nem rég megjelent 
novellájából, s igy ez is ajánlatul szolgálhat.

* Mosonyi Bigniohoz intézett levelében ki
nyilvánítja, hogy nincs szándékában „Almos“ 
czimü dalmüvét a bécsi cs. k. operaház számára 
átengedni, mivel nem hiszi, hogy a magyar jelle
mű zenéhez idegen nyelvű szöveget lehetne alkal
mazni.. Különben reméli, hogy idővel adható lesz 
a mi színpadunkon is, még pedig épen Bignioval, 
a kinek a czimszerepet irta.

* A n. színház Paulait és nejét szerződtette 
sept. l-jétől fogva. Mindenesetre Pesten van e te
hetséges pár helye, hol haladásuk legbiztosabban 
remélhető.

* A héten végre színre került a régóta em 
legetett Faust, ha nem is zsúfolt, de mégis tele 
ház előtt. A hír szerint 7000 forintnál többe álló 
gépezet némely helyt valóban meglepő sikerrel 
működött, s Brandot — a darmstadti színház gé
pészét, úgy a szereplőket is, többször kihívta a 
közönség ; egyébről nem is szólunk, hagyjuk az 
illetőre, s a fioriturákhoz, trillákhoz és hangfesíé- 
sekhez annyira értő újdondászokra. Evvel kap
csolatban megemlíthetjük, hogy a színház inten
dánsa alkuba bocsátkozott Branddal, a színház 
összes gépezetének újra alakítása érdekében ; ez, 
ha meg fogna történni, a jövő nyáron lenne, s az 
újra alakítás ideje alatt a színház zárva maradna 
— írja a „Sz. Látcső.“

* Kecskeméthy Aurélt a cs. k. katonai tör
vényszék fölmentette a közcsendháboritási vád 
alól, melylyel terheltetett.

* Ä selmeczi nők elhatározták, hogy a ma
gyar ruhát ezután sem vetik le, s mulatságok al
kalmával csak oly férfiakkal tánczolnak, kik tett- 
leg tisztelik a magyar öltönyt. Fájdalom, hogy 
már az efféle is újdonság.

* Renan Ernő „Jézus élete“ czimü hires 
müve ellen a pápa egy brevét bocsátott ki, mely
ben a rheimsi bibornok érsek Gousset urnák elis
merését és szerencsekivánatát küldi, hogy oly 
gyorsan és hathatósan lépett fel ez „impius ac 
scelestissimus ab Ernesto Renan, de Vita Nostri 
Jesu Christi editus liber, — és detestabilis liber“ 
ellen, a mint ö szentsége nevezi.
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UJ KÖNYVEK *)

BORSZÉK GYÓGYVIZEI. Természettudományi és 
gyógytani szempontból leirta Dr. Meyr Ignácz. Né
metből fordította Dr. Otrobán hlándor. Brassó (Nyom- 
Römer és Kammer.) 8r. 58 1. Ara 80 kr.

A HŰ SZÍV. Elbeszélés az ifjuság számára. Hoffmann 
Ferencz után magyarítva. 4 aczélmetszettel. Pest 
(Emich). 12r. 77 1. Ara 50 kr.

ÁMOR ÉS HYMEN. A szerelem és házasság lefátyolo
zott titkai. Németből a 2. kiadás után. Pesten. IGr. 
c)3 ] Ára 50 kr

A VÉRPAD TITKAI. Emlékiratai a hét nemzedéken 
keresztül Parisban hóhéroskodott Sanson család
nak. VI. füzet. Pest (Lauffer V.) 8r. 103—156 1. Ára 
90, kr.

SZEGÉNY ÉS GAZDAG. Elbeszélés az ifjuság számá
ra. Hoffmanu Ferencz után fordította Szabó Antal 4 
^czéjmetszettel. Pest (Emich). 12r. 88 1. Ára 50 kr.

Á JO RÉGI VILÁG. Beszélygyüjtemény. Irta Lanka 
Gusztáv. Pest (Emich) 8r. 52 1. Ára 1 ft.

EMICH GUSZTÁV NAGY KÉPES NAPTÁRA 1864-ik 
évre. Szerkesztették Vadnui Károly és Szokoly Vic
tor. V. évi folyam. - 3Q fametszvénynyel. Pest 
(Emich). 4r. 16 és 272 1. Ára 1 ft 40 kr.

TOMPA MIHÁLY VERSEI. VI. kötet. Vegyes tarta
lommal. K8r. 215 1. Ára ? (Heckenast, Pest).

ISTVÁN BÁCSI NAPTÁRA. 1864 szökő évre. Szerkeszt1 
Majer István. Fűzve csak 50 kr. Széles 8r. 128 lap. 
(Länderer és Heckenast, Pest).

A MÁRMAROS-SZ1GETI helv. hitv. FŐTANODA ÉR
TESÍTŐJE, az 1862/3 évről. Ötödik év. Kiadta Szilá
gyi István, igazgató. 4r. 34 1. (Sziget, a kincstári 

, nyomda).
MIÉRT VAGYOK KATHOLIKUS? avagy mindegy-e 

bármily vallást követni ? Tizenkét szent beszédben 
fejtegetve Dr. Schör Alajostól, magyaritá Mladonirzky 
Ferencz. Kalocsáp (Malatin és Holmeyer nyomd.) 
N8r. VI és 154 1. Ara 1 ft. 20 kr.

MAGYAR ÉS ERDÉLYORSZAGI CSALÁDI IvEPES 
NAPTÁR 1864-dik szökő évre. VII, évi folyam. 
Pesten (Bucsánszky). 4r. össz/ 255 1. Ára 80 kr.

PROTESTÁNS KÉPES NAPTÁR 1864 szökő évre. 
Többek közremunkálásával szerkesztette Ballagi 
Mór. X. évfolyam. Pesten (Engel és Mandello). 8r. 
25 és 167 1. fametszetekkel. Ára 40 kr.

AZ ÁLLATTAN ELEMEI a gymnasiumi és ipartanoda 
alsóbb osztályai számára. Irta Dorner József., I. rész. 
Az emlősök. Pest (Lauffer). 8r. V. és 54 1. Ára köt
ve 30 k r., ,

MINDENT JÉZUSÉRT. Irta Faber Frigyes Vilmos. 2 k. 
Pest (Nyom. Emich). 8r. VIII és 198, VI és 180 1. 
Á.ra 2 ft

UJ KÉZI ÉS ISKOLAI ATLASZ, tanulók számára ki
adta Dr. Vállas Antal. Olcsó kiadás. Pest (Hartle
ben). Har. 4r. 9 lap. Ára 80 kr.

P. Virgilius Maró AEVÉISE. Fordította Remete József. 
Győr (Hennicke). N8r. VIII és 256 1. Ára 2 ft.

A VÍG CZIMBORÁK. Regény irta C. Paul de Koch. A

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tebessük,
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek. •

franczia eredeti után forditá /igái Adolf. 4 rész. Pest 
(Hartleben). 8r. ossz. 555 1. Ára 2 ft.

VEZERKÖNYV LATIN FORDÍTÁSOKRA magyarból. 
F. W. Döring, német szövege után átdolgozta Gyurits 
Antal. I rész. Pest (Hartleben). 8r. VIII és 252 I. 
Ára l ft 20 kr.

KÜLFÖLDIEK.

ATTILA. Tragödie in fünf Acten. Von Wilhelm Gärtner.
Wien (Literar. Anstalt). N8r. 148 1. Ára 1 ft 50 kr. 

LEBENDE BILDER aus dem modernen Paris 2 Bände.
Köln (Bachem). 8r. 389 és 386 1 Ára 2 '/. tallér. 

ANTHROPOLOGISCHE VORTRAEGE gehalten in der 
Aula zu Bern von Maximilian Perty. Leipzig (Win
ter). N8r. IV és 321 1. Ára 1 tallér. 24 ezg. 

SWAMMERDAM oder die Offenbarung der Natur. Ein 
kultur-historischer Roman von Dr. Hermann Kimer- 
ke. 3 Bände. Leipzig (Costenoble ) 8r. össz. 866 1. 
Ara 3 tallér.

ROMANSET CONTESpar  Th. Gautier i ’Paris (Cliar- 
pentier) d8r. 463 1. Ara 2 '/„ frank. .* 

REMINISCENSES D’UN VIEUX TOURISTE ; par E.
de Margerie. Paris (Blériot). 18r. 306 1. Ára 2 frank. 

L'AM ANT DE CARTON ; par Mathilde Stet***. Paris 
(Dentu). 18r. 277 1. fényképpel. Ara 3 frank. 

KILSORRÉL CASTLE : an irisch story, by A. Canning. 
m 2 vols. London (Chapman). 8r. Ára 21 shill. 
CHARLOTTE HARDCASTLE, a country visit. 3 vols.

London (Newby). 8r. Ára 31 '/2 shill.
SKATING ON THÉ ICE : a novel. By author of „Reca 

Garlanc.“ 2 vols. London (Newby). 8r. Ára 21 shill.

NYÍLT l e v e l e z é s .

N—S —-urnák, Dcézs. Az exp. hivatal ön régibb kí
vánsága folytán tartóztatta vissza. A másokéra néz
ve maradjunk az eddiginél.

Aszódra. Vettük köszönettel. Többet, mihelyt elolvas
hattuk.

Sz. S. Maros-Vásárhely. Kerestük a Sz. F. czimlapját 
és tartalom jegyzékét az illető kiadónál, már régen, 
de nem kapható. Elvárjuk’az Ígéretet.

K A. nrnak. IVjifrán. Úgy látszik, hogy ön mindazon 
könyveket megkapta, melyek már szétküldettek. A 
többi e hó folytán expediáltatik, legyen rá figye
lemmel. R. F. adresse a kir. gymnasiumban, redout 
épület.

T A R T A L O M .

A troubadourok és jongleur-ök. Barlalus I. — Dal 
a tengerről. Hiador. — Stephanie regekönyvéből. — A 
szép ifjú király. Szalórzy B. — Hardington örököse. (An
golból.) Dallos Gy. — A főváros gyarapodása. — Adalék 
Martinovics-féle per történetéhez. — Nemzeti színház. 
Gy. P. — A Zenészeti Lapok-nak. — Vegyes. — Uj 
könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

ÜMF* Teljes számú példányokkal e félévről még: folyvást szolgálhatunk.
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A TROUBADOUROK S JONGLEUR-ÖK.

(Folytatás.)

Az éneket és zenét illetőleg, sokan, s 
kivált az udvari költők, mindkettőt gya
korolták. Ellenkező esetben egy e czélnak 
megfelelő jongleurt vittek magukkal. Né
melyek a szóköltésen kívül zeneköltéssel 
is foglalkoztak, s dalaikat zenére tették, mi
ként vagy műveik kezdetén, vagy a vé
gén feljegyezve láthatni. Peyrol követke
ző szavakkal indokolja magát: „Énekelnem 
k ell; mert tanitóm a szerelem; erőt ad ez 
szép versek költésére, s nélküle nem lehet
nék dalnok, nem ismerne annyi sok nemes 
ur.“ — Kaimon Gaucelm is igy nyilatkozik: 
„Alig hogy valahol meglátnak, azonnal 
kérdik: Raimon Gaucelm! költöttél-e va
lami újat ? s én erre mindenkinek nyája
san felelek, mert jól esik hallanom, ha 
moudják: ez az, a ki oly szép sirventese- 
ket s coblákat tud Írni.“ Szóval örömest 
beszélik el a jó troubadourok, hogy a kö
zönséget némaságuk elszomorítja, s kény
telenek dallani, mert fel vannak rá szó
lítva.

Az írás mesterségét kétségkívül csak 
igen kevesen értették. Cairel Illésről életi- 
rói feljegyezték, hogy Írni nem tudott. 
Ugyanezt vallja be magáról Gotignac Ar- 
naut egy dala végén, hol egy Írnokot fel
szólít, hogy dalát leírja. Gálánson Guiraut 
egy más költőről emlékszik, ki bizonyos 
költeményét leirattá. A költő tehát ez eset
ben kénytelen volt költeményét az iró tol
la alá moudani, vagy mint ma is köznyel

ven szoktuk, dictálni, miből a „dichten“ 
„gedieht,“ „dichter“ szó lett, mely a német 
költőkre ragadt. (?)

Valamint napjainkban is megtörté
nik, hogy a nők leteszik azon eszközöket, 
melyek a mindennapi életben foglalkoztat
ják', s helyettök tollat, lantot, ecsetet s 
több effélét ragadnak ; úgy a lovagkorban 
megkísértették felölteni a lovagpánczélo- 
kat, lovag csizmában járni, fejőket rosté
lyos sisakba dugni, s énekelni és költeni 
szivrepesztő dalokat, melyekre nem a his
tória, hanem a természet könyvébe tett fu
tó pillantás után, legyen szabad egy ma
gán észrevételt koczkáztatnom; t. i. miután 
a lovagkor költészetének egy volt a fő 
anyaga : a szerelem, s miután a lovagok 
sine qua non-ja mindig bizonyos Dulcinea 
volt, ki őket szerelemre s aztán költésre 
gyiílasztotta, igy a költő-lovagnőknek is, 
habár megénekelt tárgyaikat is -— miként 
olykor napjainkban — női fátyollal gon
dosan elfedték, s megénekelték a női szi
vet, erényt, kellemet stb. stb.; dee fátyollal 
csak bizonyos sisakot, pánczélt vontak el 
szem elől, s a sisak és pánczél alatt csal- 
hatlanul bizonyos Dulcineusnak kellett 
rejleni. — Mert különben hogy gyulad- 
hattak volna szerelemre, aztán költésre és 
daliásra.

íg y  van-e ez napjainkban is? Nincs; 
mert a nehéz lovagöltözékek kimentek di
vatból, s tán hogy valaki költhessen, nem
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épen szükséges, hogy egyszersmind sze
relmes is legyen. Egyébiránt elég no poé
tát ismerek, kinek verseiben nagyon is lát
szik a szerelem, de — a versek mégis ró
sz ak.

Térjünk vissza a troubadour-nökre és 
tronbadourokra.

Tehát költöttek dalokat, s nyilváno
san énekeltek. A nők közül Klio tizennégy
nek irta fel a nevét, kik közt kitünőbbek: 
Porcairaques Azalais, Beatrix Die grófnő, 
donna (Jastelloza, Ventadour Mária, An- 
douse Klára stb.

Mindkét nembeliek — miként már 
emlitettem — a királyi s herczegi palotá
kat s a lovagvárakat tartották művésze- 
tök szinteréül. Az uralkodó lovagszellem 
szorosan tiltotta e vándor művészek előtt 
ajtót zárni, sőt parancsolta velők mindent 
megosztani.

Azt is mondtam ugyan, hogy költé
szeteknek legméltóbb tárgya a szerelem 
volt, de mulassunk még e körül egy pilla
natig.

A troubadour rendszerint fő teendő
jének tartotta egy lényt választani, mely 
szerelmének czélpontja legyen. E válasz
tás legtöbbnyire kegy urának, maecenásá- 
nak a leányára, valamelyik rokonára, vagy  
épen nejére esett, s nem volt mindig veszé
lyes természetű a belőle keletkező viszony; 
mert a nélkül, hogy az illető költő köve
telő, komoly hóditó akart volna lenni, be
érte bizonyos külsőségekkel; mindennap 
költötte a verseket imádottja kezének, lá
bának, sylphid termetének, igéző szemének, 
mennyei boldogságot adó keblének, üdítő 
mosolyának, rózsa-aethert lehelő ajkai
nak, szóval az egész lényen található vég- 
hetlen női szépségnek tiszteletére, s e meg- 
tisztelésért nagy megkülönböztetésben ré
szesült. — Ily előkelő viszonyokon kívül 
voltak titkosak, érzékiek, melyeket különbö
ző versnemekben nyilatkoztattak, például: 
„aubades“ (reggeli dalok), melyekben a 
nap s imádottjok felkeltét Írták le —■ „se- 
renas“ (esti dalok); panaszkodtak kedve
sük halálán; „descorts“ (meghasonlás); a 
viszonzatlan szerelem panasza; stb. stb. 
A szerelemnek ezen rendszerezett bajno

kai és bajnoknői végre annyira mentek, 
hogy Cervantes tollának bő anyagot szol
gáltattak, sőt egy angolnő is, Cervantes 
példáját követve, egy mulatságos munkát 
irt e czim alatt: „Arabella“ vagy „Don Qui
xote szoknyában.“

A szerelmi dalokat általában nevez
ték „chansös,“ „chansoneta,“ „coblas,“ 
„canzone“ néven, s ezektől egészen külön
böztek a „sirventes“-ek és „tensos“-ok vagy 
„tenzo-“k.

A sirventes szó etymologiája nagyon 
is kétes, t. i. némelyek a „servire“-ből sze
retik származtatni, s szerintök olyan költe
ményt jelent, mit egy udvari költő irt 
ura szolgálatában. Egyébiránt a sirventes, 
tartalmára nézt satiricus, a nyilvános éle
tet veszi birálat alá, védi az igazat, jót, s 
megtámadja aroszat. — Kaynouard három 
féle sirventes-t különböztet m eg: a személyt, 
erkölcsöt és politikát illetőket. Az első a 
költő saját személye körül forog, s alkalma
sint a legrégibb; a második kíméletlen az 
idők s egyes osztályok ferdeségei leleple
zésében ; a harmadik végre, — gyakran 
megérintve a két első határvonalait — 
harezra tüzeli a honfiakat, s mi közben ha
di zászlót lobogtat, magasztalja a fejedel
mek tetteit, vagy kárhoztatja. — Szóval, 
mindhárom a satira legélesebb hangján 
szól, s a leghevesebb szenvedélytől elra
gadtatva, birálatait sértő személyeskedésig 
viszi.

A „tensos“ vagy „contentios,“ akár 
„joex partitz“ a költők harcza, melyben 
mindenféle tárgy felett a dal nyelvén ve
télkedtek egymással. E versenyek alkal
mával mindenki ragyogtatta tehetségét, s 
rendszerint a végén egy közösen válasz
tott biró mondta ki az Ítéletet.

A troubadourok korszakát a história 
három felé osztja. Az elsőt teszi 1090-től 
1140-ig, mi alatt a műköltészet kibontako
zott a szóköltészetből. A másodikat 1140- 
től a XIITik évszáz közepéig, s ez alatt 
nyílnak a műköltészet legszebb virágai. 
Végre a harmadikat, a troubadourok ha
nyatló korát, 1250-től 1290-ig.

Az első korszakot egy hatalmas, szel- 
lemdás s egyszersmind könnyelmű feje-
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delem nyitja meg-: IX-ik Vilmos, Poitiers 
gróf. A provence-i életirat ezeket mondja 
róla: „egész világon a legcsinosabb ember 
volt, s az asszonyok legnagyobb csábitója; 
igazi lovag, erős a fegyverben, s végtelen 
a szerelmi kalandokban; jól értette a köl
tészet s ének művészetét, s hogy minél 
több szépet elcsábíthasson, sokáig kalan
dozott világszerte. — Dalaiban nem lehet 
félreismerni az egyszerűről a művészire 
törekvést; szorgalommal dolgozott, hogy 
művészi babért nyerhessen.

A második, históriai szempontból, vi
lágosabb, s első felére esik a troubadourok 
aranykora. Ebben élt Ventadour Bernát 
(1140— 1195), jó nevelés s kiváló hajlama 
által egyike a legjelesebb dalköltőknek. 
Továbbá Borneil Giraut (1175— 1220) 
kortársai előtt nagy tekintélyben állott, 
s erkölcsi dalaival elérte a lyrai költészet 
legfelső fokát. — Vidal Péter a legelőke
lőbb körök kegyencze. Born Bertran (mű
ködött 1180—‘95-ig)perigordi gróf, a Hau- 
tefort kastély ura: szerelmi dalaiban a lo- 
vagias kellem szép virágai vannak ugyan, 
de a fegyverek zaját még szebben énekli; 
harcz és rombolás legnagyobb szenvedé
lye, s hogy ezt kielégíthesse, untalan szór
ja a gyülölség s egyenetlenség magvait a 
hatalmas szomszédok közé. — Ezért Dante 
poklának egy alsóbb űrében látjuk lakói
nk — Dániel Arnault (1180— 1200?) ri- 
beyraci nemes Perigord-ban. Dante a leg- 
nagyobb provence-inak tartja, s Petrarca 
a szerelem első dalnokának.

A harmadik korszak hajlani kezdett 
az elegiához s tanító modorhoz; formára 
nem változott ugyan, de tartalma komoly 
lett. Honnan ez elegiai komolyság? Tán 
mert a közélet is prózaibb színbe öltözött s 
az eddig bőkezű nemesség elszegényedett ? 
vagy teljesedett Luthernek ez észrevé
tele: „minél átalánosabb lesz valamely mű
vészet, annál inkább lábbal tapodják.“ ? 
Azt hiszem, mindkettő sokat tett az általá
nos hanyatlásra. — Végre annyira el- 
satnyultak, hogy művészetök — mint ol
csó mesterség — egészen száműzve Ion.

A kevés számra apadt mesterek utol
sója Riquier Giraut, (1250— 1294), ki min

dent elkövetett, hogy hanyatló művészetét 
megmentse. Erre leghatósabb eszköznek 
vélte a tanító modort, tudós előadást, s 
szerinte a költő hivatása: az erkölcsi és 
bölcsészeti tanoknak költői színbe öltöz
tetése. E mellett nem hanyagolta el a ly 
rai költészetet, s több sikerült sirventest 
és pásztordalt irt.

A troubadourok dalai által lelkesítve, 
a britt minstrellek is már korán hangoz
tatni kezdték hárfájokat, s valószínű, hogy 
Boccaccio ezeknek dalait használta fel leg
jobb beszélyei szövegéül.

A XII-ik s XlII-ik évszázban alakuló 
német Minnesängerek is a troubadourok 
nyomdokait követték; nemcsak, hanem 
Dante s Petrarca is sokat köszöntek a ván
dor lovagoknak, s rólok mindig méltányo
san s becsülőleg emlékeznek.

Térjünk át most kortársaikra, a jong- 
leurökre.

Képzeljen az olvasó egy férfi alakot, 
melynek egész testét — a nyakáig s kö
nyökéig — szűk tricot-nemű kelme fedi, 
mely, ha kivált test szinü, paradicsomi ár
tatlanságunkra emlékeztet; képzeljen továb
bá egy rövid, nem épen bő szoknyát, mely 
térden felül két tenyérrel végződik s szo
rosan a derékhoz van kötve; egy pár czi- 
pőt, mely a tricot-szövetet a bokán ke
retbe foglalja; egy tenyérszéles fehér ing
gallért, mely a nyak tövében szorosan rá
simul a tricot-ra: s elég fogalma lesz a 
jongleur alakjáról.*) Ezen kívül még van
nak inghez vagy porköpenyhez hasonló 
felöltők, melyek bokáig érnek, elől — mint 
a mai ingek — a mellökön félig kivágva, 
s e nyílás apró gombocskákkal begombol
va. E gombocskák oly tömötten esnek egy
más mellé, mint a mi menténk pikkelyei, s

* Ezen alakot a Caecilia — zenészed lap — 
1832-ik évfolyamában, Anders „Beitrag zur Geschickte 
der Violine“ czimü rövid ismertetésének rajzai közt lát 
tarn, ismertető pedig a párisi királyi könyvtárban „col
lection de Gaignieres, portefeuillelV nro. i2-reu hivatko
zik, honnan egy 1272-ben rajzolt miniatűr képről másol
tatta. — Kérdés azonban, vajon ez a jongleur-ök min
dennapi öltözéke volt-e, vagy csak előadásaikra hasz
nálták ? Azt hiszem, valószínűbb az utóbbi; mert a je
len alak kezébe a festő egy négy húros hegedűt adott, 
s tehát épen működése perezeiben ecsetelte. — Miután 
a zenén kívül annyi mindenfélét űztek, ez öltözék leg- 
czélirányosabb volt művészetök akármelyik szinterén.

B. I.
21*
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ílémelyv alaknak a derekáig lefolynak, hol 
viszont, mint vékony öv, a derekat körül
kerítik, mely esetben a bő ing a testhez 
van szorítva, s lehet, hogy al- és felrésze 
két darabból áll.

A „jongleur“ szó (provencei nyelven 
„joglar“) a latin jocus-ból származik, mely

játékot, azaz zenét jelent, s így egyszers
mind „joculator,“ vagy „jongleur“ játszót.

Ezen osztály foglalkozásáról a trou- 
badourok keletkezése óta többet tudhatunk. 
Utóbbiak közül többen utasításokat Írtak 
a játszók számára, s e munkák közt legki
tűnőbbek Cabreira s Gálánson Girant uta
sításai.

(Vegeköv.) BARTALUS ISTVÁN.

E G Y  E M B E R B A R Á T H O Z .

Te, a kinek hőn érező szivébe
Az istenség nemes tüzet vetett, —

Fellángol tőle í’ajtad égi képe
S tettekre gyűl az emberszeretet.

Sötétben ezreknek világol elméd,
Melynek szövétnekét hűn égeted ;

Elárasztod meleg szived szerelmét,
Feláldozod oly drága életed.

Haladj tovább is tiszta öntudattal,
Folytasd serényen, híven útadat;

Maradj — miket szived rég tartogat, s vall — 
Szent elveidhez hű, pályád alatt.

Közlelkeké közöl utad kiválik,
Azok görbén járnak, te egyenest;

Légy, a ki eddig voltál, mind halálig: 
Ember-barát. . .  az embert hőn szeresd !

Míg más sok aljas, önző földi kéjjel 
Hajhászsza a múlandó élveket:

Munkálj, mig nappal van, s ha jő az éjjel, 
Viraszsz szelíden a közügy felett.

De szívedet ne kecsegtesse hála 
Az átvirasztott kínos éjekért;

Jutalmat a hű régen sem talála. . .
Szerencse, ha nehány nemes megért!

Mi volt jutalma annyi nagy jelesnek V . . .
Mi véget ért a nagy bölcs : Szókratész ?. . .  

Békén viseld, ha tán arczodnak esnek,
S az arczcsapás tetted jutalma lesz.

Es tűrd, ha védenczed talán elpártol — 
Kegyelet-kor, ha volt is, rég lejárt. . . 

Várhatsz hűséget az ebek fajától,
De emberek szivétől azt ne várd!

LOSONCZY LÁSZLÓ.

A B E N-E 1) Z I R K E G Y E L M E .
Beszély az 1568—1571 morisco lázadás kor ából.

I .

Több volt már félszázadáuál, hogy 
Andalusia naptól kedvelt bérezem s völ
gyein elhangzott az utolsó mór király só
haja, melyet, midőn a városok királynéjá
tól Granadától örökre megvált, bánat és 
szégyen költe fel kebléből.

Elhangzott rég . . . .  és rég elmúlt a 
mór szép dicsősége és hatalma! Mint szol
ga élt ott, hol egykor büszkén uralkodott 
volt. Sötét falak közé rejté el nemzeti szo
kásait és imádott vallását, melyet követnie 
többé nem volt szabad. És mig a keble

! mélyében még mindig hivő muzulmán 
kényszerített ájtatossággal járult a keresz
tyén egyházakba, addig az Alhambra tor
nyairól a letűnt félhold helyett a kereszt 
csillogott alá, hirdetvén a világnak, hogy 
megtört a kelet hatalma nyugoton.

És a győztesek sérelmet sérelemre 
halmozának, hogy megalázzák a legyőzött 
népet. Nemcsak nemzetiségétől, vallásától 
foszták meg, de nyelvét, melyen oly éde
sen hangzott az elmúlt dicsőség regéje, 
mely oly szivrehatóan tudta megénekelni 
a mór lovagok hős tetteit; — nyelvét, ez
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egy szent ereklyét, mely még a múltból 
fen maradt, végre még ezt is betilták!

Midőn az édesanya gyermekét álom
ba akará ringatni, börtönbe vetették, ha 
saját nemzeti dallama hangzott ajkairól a 
szűk falak között, — Midőn illatos berek
ben az ifjú első hő vallomását tévé a leány
nak, kit szeretett, ha érzéseitől elragadva 
a szép költői keleti nyelvvel festé azokat 
le — száműzetéssel bűnhődött. — És jelen 
volt a végső órában az őrködő pap, hogy 
a beteg apa, haldokló ajakkal, idegen nyel
ven rebegje fohászát az ég urához, azon 
áldja meg körülötte síró szeretteit.

Csoda-e, ha panaszszal és jajjal tölték 
el a léget a szerencsétlen mórok, s kelet 
felé fordulva homlokukkal verdesték a föl
det, mely ily kebellázitó törvények hozóit 
el nem nyeli, s kétségbeesve kérdék, hogy 
nem tölt-e még be keserííségök pohara ?! 
De csak titokban panaszolhattak — hiszen 
nekik sirniok nem volt szabad! Fülöp ki
rály kevélyen utasitá kérelmeiket vissza, s 
rájok a halálnál borzasztóbb szolgaság 
várt!

Ez időben az Alpujarra hegység egyik 
elzárt, havasoktól környezett, de elzártsá
gában nyájas és termékeny völgyében ne
hány utczából álló helység volt, neve: Lo- 
zaros. — Nem volt nagy, de a környéken 
levő szegény falvak közt mégis ez volt a 
legnagyobb és legnépesebb. — Lakosai 
részint spanyolok, részint mórok, vagy i 
mint ekkor őket Spanyolhonban nevezték, 
moriscók voltak. — Békességben éltek 
együtt, mert a moriscók mind lemondva 
az izlamról, a keresztyén vallásra tértek 
át, s buzgóságban senki sem múlta fe
lül őket. — Midőn ünnepnapon az egy
ház tornyáról megszólalt a harang a hí
vőket szent misére híva, egy morisco sem 
mulasztá el engedni a hívásnak, s a régi 
keresztyénekkel együtt imádva borultak 
le az oltár keresztje előtt. — Egész Spa
nyolhonban keresztyének voltak a moris
cók kül színben, hanem azért soknak va
lódi keresztyéni érzelmét kétségbe lehe- ' 
tett vonni; de alig akadt nehány a lo- j 
zarosiak közül, kikről ezt a legbuzgóbb 
katholikus is elmondhattajvolna.

Lozaros legtekintélyesebb lakóihoz 
tartozott az Ősz Don Fernando de Hillares, 
ősi spanyol család ivadéka. Büszke volt ő 
őseire, nevére s jó kardjára, mely, midőn 
a most már elgyengült kar még ifjú ere
jében volt, a dicső Károly császár harcza- 
iban oly bőven osztá csapásait az ellensé
ges vitézek közt. — Dicsőséget aratott a 
harczmezőn, — de hol a valódi babér te
rem, nem gyakori a vagyon aranyforrása. 
Don Fernando szegényen, mint a hogy el- 
liagyá, tért vissza honába. Visszahúzódva 
élt azután apjáról rászállt kis falusi jószá
gán, mig perlekedő rokonok által attól is 
megfosztva, kénytelen volt az uj uralko
dóhoz folyamodni, atyja szolgálatában bő
ven ontott véréért hajlékért esdve, hol 
békén meghalhasson. — A király meghall- 
gatá kérelmét, s Don Fernando a vad 
Alpujarrákban nyert csekély kiterjedésű 
földet, kis házacskával.

Don Fernando özvegy ember volt. 
Neje négy gyermeket hagyott neki hátra: 
három fiút és egy leányt. — Szépek vol
tak a fiuk mindhárman, s bár az idősbik 
is alig volt még 12 éves, szemeiből harcz- 
vágy és bátorság csillogott, s büszkén né
zett rajok az apa, bízva benne, hogy egy
koron saját hős tetteinek lesznek utánzói.
— De szebb volt nálok és igézőbb nővé
rük, a 16 éves Gonzala* 0  reá árasztá ősz 
ayja legforróbb szeretetét, s ha bús gon-

i dolatok nyomták kebelét, Gonzalára tekin
tett s láttára eloszlott bánata, mint a üap 
sugarai érintésére eloszlik a fekete felhő.

Akár Lozaros többi leányaival, köny- 
nyü léptekkel futkározott a hímes réteken
— akár velők együtt isten dicsőítésére csen
gő hangját az orgona magasztos zúgásához 
vegyité — Gonzala volt a legszebb min- 
denik közt.

Látták, érzék ezt Lozaros ifjai, s nem 
egy epedő tekintet akadt meg rajta, és nem 
egy vágyó sóhajt röpitének felé. — Az 
epedő tekintetek hideg tekintettel találkoz
tak — a soliajok elhangzottak, a nélkül, 
hogy meglágyították volna Gonzala szivét.

De volt egy ifjú Lozarosban, delibb 
és bátrabb a többinél, ki nemcsak fekete 
szemeinek lángoló sugarát küldé a leány
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ka felé, de egy szép tavaszi napon örök 
szerelmet eskövék neki, s viszonszerelmet 
kért. — E vakmerő Don Lorenzo Arostes 
volt.

Pedig tőle különösen vakmerő volt 
Gonzala szerelme után törekedni, mert bár 
ő maga gyermekségétől fogva keresztyén 
vallásban volt nevelve s példás katholikus 
életet élt, sőt már apja is mint jó keresz
tyén halt meg : ki feledhette volna el, 
hogy ez apát 20 évvel halála előtt még 
Abdallahnak hitták, s hogy bár megke- 
resztelkedett és ősi nevét is felcserélé az 
Arostes névvel, de azért fia ereiben a gyű
lölt arab vér foly.

Gronzala, a büszke Gonzala, ki eddig 
oly megvetően tekintett alá mindazokra, 
kik szemeiket hozzá felveték —- nem gon
dolt minderre. Szivét oly csodálatos érzés 
fogta el Lorenzo szavaira, hogy szólni sem 
volt képes. Az ifjú arab eredetét csak any- 
nyiban vévé számba, a mennyiben ennek 
köszönheté, hogy még karcsúbb termete 
és még tüzesebb fekete szemei voltak, mint 
a castiliai ifjaknak. — Nem merte tekin
tetét Lorenzora emelni, de zavara és hall
gatása eleget mondott, s e percztol fogva 
Lorenzo es Gonzala tudták, hogy szeretik 
egymást.

Lorenzo legvagyonosabb volt Laza- 
ros lakosai közt. Zöld rétéin számos bir
kanyáj legelt; mezein az arany kalá
szok elláthatlan kiterjedésben hullámzot
tak, és a lakása körül elterült pompás kert
nek virágait művészies szökőkutak táp
lálták soha ki nem fogyó tündércseppeik- 
kel. A mit a mór találékonyság és szor
galom e sziklás vidéken előállíthatott — 
mindannak birtokában volt Lorenzo.

Talán ez is volt egyik oka, hogy 
Don Fernando de Hillares, naponkint in
kább elerőtleniilve, a sirhoz közel, nem ta
lálta a mór vér iránti megvetését oly ha
tártalannak, mint azelőtt; s kevésbbé lé
vén képes leánya befolyásának ellentállni, 
mind kevesebb és kevesebb lázasztót lá
tott a gondolatban, hogy ősi családja egyik 
sarjadéka mór törzsbe oltassék. —- Egy  
év eltelte előtt, bár Don Fernando néha 
mondá még, hogy soha bele nem egyez

nék e házasságba, mindenki úgy tekinté 
Lorenzát és Gonzalát, mint egymásnak 
eljegyzetteket.

A viruló kis völgy ölén — sőt a hó
fedte Sierrákon túl, keletre, nyugotra, bol
dogabb lény nem volt Gonzalánál. — A 
férfiak nem szűntek meg csodálkozásukat 
fejezni ki azon, hogy Don Fernando tűri 
gyermekének egy morisco iránti szerelmét, 
— de a leányok, ha nyiltan nem vallák is 
be, szivök mélyiben irigyelve tekintettek 
egy oly deli ifjú arájára, mint minő Lorenzo 
volt.

II.

A szép nyári estéken Lozaros ifjúsá
ga a helység melletti virágos mezőn gyűlt 
össze. Játékkal, tánczczal, dallal űzték a 
rövid órákat. — Ott volt mindig a viga
dók közt Gonzala is ; de szemei nyugtala
nul tétováztak, mig egy, a játékban részt 
nem vevő csoport közepett egy sugár férfi 
alakot pillantának meg. Pár könnyű szök
kenéssel mellette volts enyelgéseivel vagy 
őt is a vigadók közé vegyülésre birá, vagy 
még gyakrabban, mindketten elhagyva a 
mulatság színhelyét, elandalogtak az illa
tos réteken, s Lorenzo oly forró szavakban 
festé érzéseit, hogy Gonzala arczát a bol
dogság pírja futá el, s az ifjú morisco sötét 
komoly szemei, szerelemtől sugározva, az 
égen fénylő csillagokként ragyogtak a le
ánykára.

De elmúlt a forró nyár s a szabadban 
vigadás. A havasok felől hideg fergeteg ro
hant a mosolygó völgyre alá, s dermesztő 
fuvallatára elhaltak a füvek s virágok — 
szomorúan, sárgán beköszöntött az ősz.

Ritkábban találkozhatott Lorenzo és 
Gonzala, mert Don Fernando nem tűrte 
gyakori látogatásait házánál.

Egy késő őszi vasárnapon Gonzala a 
templomban Lorenzo mellett egy eddig 
még Lozarosban soha nem látott moriscót 
pillantott meg. Arczának sötét kifejezése 
feltűnt a fiatal leánynak. Első tekintet után 
hirtelen elforditá róla szemeit s önkényte
lenül keresztjeire e meló kezét. De varázsha- 
tásu volt a sötét férfi: Gonzala figyelmét
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még a mise alatt is mindegyre magára 
voná.

Kijőve a templomból, Lorenzo, szoká
sa szerint, Gonzala felé közeledett. „Ma es
te napszállatkor házatoknál leszek,“ mon- 
dá, de többet nem szólhatott, mert a sötét 
férfi melléje lépett, s csak egy tekintetet 
váltva vele, mindketten egy mellék utczába 
tűntek.

Az órák múltak: a nap már közel 
volt a nyugoti láthatárhoz. Gonzala, ablak 
mellett ülve, türelmetlen tekintetével sze
rette volna mind alább, alább űzni. O h! 
hát soha se jö már el az est! — Don Fer
nando. fiaitól körülvéve, a csaták zajáról, a 
nagy császárról, a Paviánál ejtett magas 
fogolyról s Tunis ostromáról regélt. A fiuk 
feszitett figyelemmel hallgattak az ősz apa 
szavaira, s a mily lassan telt Gonzala ideje, 
oly gyorsan repült az övék.

Az ajtó megnyilt, — rajta Don Fernan
do egyik barátjának szolgája lépett be s 
jelenté, hogy ura hirtelen megbeteged
vén, ó'sz barátját kivánja. — A jövó' percz- 
ben Don Fernando, ingadozó lépteinek gyá- 
molául idó'sb fia vállára támaszkodva, há
zától el, a beteg embeFlakása felé sietett. 
A két kisebb fiú is kiment a szobából, paj
tásaikat felkeresendó'k, s Gonzala egyedül 
maradt.

„Lehanyatlott . . .“ suttogá halkan, a 
mint a nap utolsó sugara a nyugoti dom
bok megett alásikamlott. Most már eljött 
az est — csakhogy az esttel a várt Loren
zo nem érkezett. „Eddig még soha sem 
késett,“ sóhajtott a leányka.

Az est sötét volt — csak a csillagok 
ragyogtak fenn az égen. Gonzala eltávo
zott az ablaktól, mert már nem láthatott 
kint a sötétségtől semmit. Mécset gyújtott, 
aztán leült, s könyei mind sűrűbben foly
tak. Egészen el volt merülve fájdalmába, 
midőn két kisebb testvére kíséretében vég
re Lorenzo a szobába lépett. Mig a fiuk 
játszva elszéledtek a házban, addig Loren
zo Gonzala leült mellé s oly édes szavakat 
suttogott fülébe, hogy ez, fájdalmát feled
ve, szivesen megbocsátott.

„De miért nem jöhetél előbb ?“ kér-

dé Gonzala. Lorenzo tekintete elsötétült. 
„Legjobb barátommal valék,“ viszonzá. 

„Ki az?“
„Aben-Farax.“
„E nevet soha sem haliám eddig 

Nem lehet a környékből való.“
„Nem. Granadából jött, hogy en

gem lásson, és holnap visszatér oda.“ 
„Honnan ismered?“
„Ma láttam először.“ —-  „Ma láttad 

először?“ viszonzá csudálkozva a leányka 
„akkor hogyan lehet legjobb barátod?%i

„Hallgass reám. Ha neked egy fontos, 
egy szent kötelességed volna s azt feledé- 
kenység-, vagy épen könnyelműségből éve
ken át elmulasztanád, és akkor jőne valaki, 
ki kezedre téve kezét, megállitana s mon
daná ; „ Rósz utón haladsz, de még van idő, 
térj meg, tedd kötelességedet. Nem érez- 
nél-e határtalan hálát iránta? Nem álda
nád-e nevét annak, ki vétkedre figyelmez
tetve egyúttal annak jóvá hozására is meg
mutatja az utat? s nem neveznéd-e méltán 
legjobb barátodnak azt, ki nem félve a fá
radságot, hosszú utat megtesz csupán azért, 
hogy igy felnyissa szemeidet?“

„De te nem vétkezhettél, Lorenzo; te 
mindig csak a jót cselekszed, — téged nem 
volt szükség jó útra téríteni.“ — „Tévedsz, 
Gonzala,“ viszonzá szenvedélylyel az ifjú, 
„nekem nagy vétkem van, de itt előtted, 
kezedet fogva, esküszöm, mindenre mi ne
kem szent, hogy e vétket jóvá fogom ten
ni! . .  . El itt Andalusiában egy család, 
velem közel rokon. Apám, halála előtt, e 
családot, mely nyomorban volt, a mennyi
re telieté, segítette, s közel érezvén végső 
óráját lelkemre köté, hogy soha se feled
kezzem el róla. „A kötelesség, érette min
dent megtenni,“ mondá, „a legszentebb 
kincs, mely rólam reád száll.“ És hinnéd-e, 
Gonzala, én e kincsről megfeledkezém — 
kavicscsá aljasult szivemben az, mit apám 
gyémántként helyezett oda! Pedig szeren
csétlen rokonaim még nagyobb Ínségben 
vannak mint apám életében voltak — még 
inkább van szükségök segélyre. . . De fog
nak is tőlem segélyt nyerni! Aben-Farax 
bő tudósítást hozott felölök; ő ismeri őket 
jól — maga is sokat tett és tesz érettük,
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mert vele is rokonságban vannak. Ismerte 
Aben-Farax apámat is, és bizott benne, 
hogy nem lesz fia annyira elkorcsosodva, 
hogy, ha meghallja rokonai végnyomorát, 
ínségtől meg hagyja halni őket, a nélkül 
hogy kísérletet tenne felsegélésökre! .. .  “

Lorenzo minden szónál szenvedélye
sebb lön, s midőn elhallgatott, kimerülve 
hajtá fejét kezeire s egész testében reszke
tett. —

„ Lorenzo, kedves Lorenzóm!“ mondá 
szelíd hangon Gonzala, letérdelve mellé s 
kis kezével kedvese sötét fürtéit homloká
ról hátrasimítva, te hibáztál, igaz. Szegény 
rokonainkról soha sem kellene megfeled
keznünk, há t még ha haldokló apánk gond
viselésünkre bizza őket. — De te még fia
tal vag y ; számos évek állnak előtted, s mu
lasztásodért oly bőven kárpótolhatod azo
kat, kikről eddig megfeledkezél.“

Lorenzo hirtelen felemelé fejét s bor
zadással határos csodálkozással nézett a 
fiatal leányra. „Te is buzdítasz?“ mondá 
elfojtott hangon — de egyszerre, mintha 
álomból térne magához, Gonzala felé ha
jolt, mosolyra nyíltak ajkai, s bár szemei 
még lázasan égtek, természetesebb hangot 
vett fel. „Kedves, jó l eány! . . . “ suttogá, 
homlokán megcsókolva Gonzalát, s hogy 
az előbb mondottakról elvonja figyelmét, 
nyájas, mosolygó képeket varázsolt láng
szavaival a lányka keble elé. — De a be
szélgetés nem folyt oly élénken, mint más
kor. Lorenzo szórakozott volt, s rövid idő 
múlva eltávozott.

Gonzalát sötét sejtelmek fogák el. 
„Mily csodálatos volt Lorenzo ma!“ gon- 
dolá. „Mily hirtelen elhagyott . . . Ha lel
két az elmulasztott kötelesség vádja nyom
ja, miért nem keres enyhülést nálam ? Ki 
tudná őt jobban vigasztalni, mint én ? Ki 
szereti őt úgy, mint én ? És ő . . . . vagy ő 
már talán nem szeret engem ? . . .  “ s e  gon
dolatra Gonzala szive elszorult. De a jövő 
perczben nemesebb érzelmei feltámadtak : 
„Miként vagyok képes benne kételkedni? 
A végső tekintet, melyet reám vetett, nem 
sugárzott-e oly igaz, oly hű szerelmet, mint 
máskor ? — Kedélyét Aben-Farax szemre
hányásai feldúlták, és csak jó szivének

jele, hogy hibáját ő maga is ilyen nagy
nak tartja.“ — Ezzel kedvesét egészen 
igazoltnak tartá. Igaz, nem tudta hogy 
ha épen, midőn saját házába akart betérni, 
Lorenzo nem találkozik történetesen Gon
zala öcscseivel, Ígéretéről egészen megfe
ledkezik , s ez este hasztalan várt a volna 
őt a fiatal leány.

III.

Kevéssel Lorenzo távozása után, fá
radtan, kimerülve, megtért Gonzala apja, 
fia, Juan, kíséretében. Egy székre vetve 
magát, pár perczig szótlanul tekintett maga 
elé, — gyermekei sem merték a csendet 
félbeszakítani. Juan is csak szomorú fejle- 
sütéssel válaszolt nővére kérdő tekintetei
re. — Végre megszólalt az ősz apa. „Vége 
— pár óra alatt meghalt!“ rebegé szaka
dozottan. „ő  volt legjobb barátom. Ki tud
ja .... nem sokára talán én is követem őt.“

Gonzala vigasztaló szavakkal igyeke
zett bánatát enyhíteni, s midőn észrevevé, 
lelkileg s testileg mennyire ki van Don 
Fernando merülve, rávevé, hogy térjen 
nyugalomra.

Midőn apjok elhagyá a szobát, Juan 
elbeszélé testvéreinek, hogy a mint a beteg 
Don Geronimo házához értek, legelőbb is 
nejével Aminával találkoztak, ki szétszórt 
hajjal s jajveszékelve jötteléjök, mondván, 
hogy a még reggel ép egészségben levő 
Geronimo hirtelen roszul érzé magát temp
lomból haza jőve, s most haldokolva fek
szik ágyán.

„Ne zavarjátok őt végső perczeiben!“ 
esengett. „A lelkipásztor a völgy túlsó vé
gén eső kunyhóba beteget ment látogatni; 
nem nyújthatja a szent hit vigaszát haldokló 
férjemnek. Én magam imádkozom vele; de 
ha titeket meglát, ismét világi gondolatok 
fogják el elméjét s áj tatosságában zavar
va lesz.“

De Don Fernando nem akará barátja 
végső kivánatát megtagadni, s szobájába 
lépett. — Don Geronimo azonnal megis- 
meré őt. „Fernando,“ mondá bágyadt han
gon, „jer közelebb, — fontos titkot kell 
veled tudatnom. . . Érzem, meghalok . . .  s
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e titkot nem szabad sírba vinnem.” — Be
szédét fájdalmas nyögések szakiták félbe. 
— „Geronimo,“ zokoga neje reáborulva, 
„kíméld magad. Érőd fogy — ez izgatott
ság megöl!“ De Geronimo szakadozva 
folytatá : „Ki van körülem? beszélhetek 
szabadon?“ s midőn megtudá, hogy csak 
Amina, Don Fernando és Juan vannak je
len, ismét szólni kezdett;

„Ma reggel . . . midőn a templomból 
kijöttem, a kis utczába térve . . .  a nagyfa 
alatti kőpadra leültem. Hűvös volt bár . . . 
de a nap melegen sütött, s a törzs árnyé
kába húzódtam. Csakhamar két férfit 
láték közeledni . . .  ők nem vevének enge- 
met észre, de én jól láttam őket; . . . az 
egyik

„Geronimo, Geronimo!“ sikoltozott 
ismét neje; „a beszéd fáraszt — halvá
nyulsz. —- Ha kíméled magad, lesz még 
időd nyugodtabb perczben elmondani tit
kodat. “

A beteg ember, mintha nem is hallaná 
neje esdekléseit, mereven tekintett maga 
elé s alig érthető hangon folytatá: „Hal
kan szóltak, . . .  de én meghallám az ide
gen szavait -— képzeljétek . . .“ Don Ge
ronimo teste görcsösen húzódott össze; de 
elnyomva nyögéseit, folytatni akará beszé
dét. „ Ez végső percze! “ suttogá e pillanat
ban Amina Don Fernandonak, s a halálos 
ágy mellett fekvő feszületet kezeibe ragad
va, férjének ajkaira illeszté. — A bágyadt 
szó elhalt az ajkakról — a szem még me
revebb lett, s csak egy fájdalmas nyögés 
szakitá meg a csendet. Az is elnémult, s 
midőn Amina a feszületet ismét eltávolitá, 
-— férje halva volt.

„Geronimo!“ zokogá a nő leborulva 
az ágy mellé, „mily jól esik szivemnek, 
hogy végső tekinteted a szent kereszten 
függve tört meg, s ajkaidnak végső lehel- 
lete a Megváltó lábainál halt e l ! Mily meg- 
nyugtató e tudat nekem, ki még gyermek
koromban a pogány hitetlenek elborzasztó 
halálának valék gyakran tanúja, s csak 
nem rég lettem valóban, szivben és lélek
ben követője a szent vallásnak, melyhez 
most annál inkább ragaszkodom. — Mily 
megnyugtató nekem, hogy e szent vallás

karjaiban láttalak a jobb világra átszende- 
rülni! “

„Mi lehetett titka?“ kérdé Don Fer
nando, miután az első jajok elhangoztak.

„Oh, elméjének a betegség által oko
zott lázas tévelygései!“ viszonzá Amina. 
„Tízfélét kezdett nekem is beszélni, mielőtt 
jöttetek; nagy titkot akart rám bízni, de 
sohasem végzé be, mit elkezdett, s a jövő 
perczben uj elbeszéléssel merité ki fogyat
kozó erejét.“

Eddig tartott Juan elbeszélése, mert 
ő aztán apjával hazatért s nem láthatá, mi
ként egyenesedett föl Amina, midőn a ha
lottal magára volt hagyva. Mily vadul 
szikráztak szemei, a mint halkan, arab sza
vakban mormogá: „Jóltévőmnek nevezett 
mindenki, mert szegény árva morisco le
ányból gazdag spanyol nővé tevéi. De ki 
számlálta meg a könyeket, melyeket erő
szakoskodásod szemeimből facsart? Ki a 
gyötrelmeket, melyeket nekem okozál, mi
dőn nem elégedve meg a külszínnel, gyű
lölt vallásodat rám erőltetéd ? Midőn meg- 
tiltád, hogy kelet felé fordított arczczal re- 
begjem el reggeli imámat? Midőn, ha nem
zeti dallamaim egyike jött akaratlanul aj
kaimra, szemed elkomorodott s oly hara
gos villámokat lövelt, hogy már a zsar
nok büntető kezét vélém érezni? Midőn 
kényszeritél, hogy fedetlen arczomat a fér
fiak kiváncsi, sértő tekintetének tegyem 
ki ? .. Szép jótétemény!.. De áldom Allát, 
hogy ily sorsra juttatott; mert ha nem va
gyok most veled, mily borzasztó csapás ért 
volna bennünket! — De én elértém félsza
vaidat, midőn dühösen, szikrázó szemekkel 
tervek felfedezéséről s véres boszuról be
széltél; — felhevülésedet lecsillapítandó, 
hűsítő italt nyujta neked kezem. . . . H ah! 
micsoda zörrenés volt ez!“ kiálta most 
ijedve Amina, s félve tekinte körül. „Te 
mozdultál meg, Geronimo? vagy . . . nem 
kever-e valaki italt üveg kehely ben, ott. . .  
ott, ama sötét szegletben, hova a mécs vi
lága már nem hat!“ — Borzadva lépett 
vissza. „Ismét — ismét!“ rebegé, s fülei 
elé emelve kezeit újra pár lépést tett hátra
felé, szemeit még mindig a sötét szegletre 
függesztve. Don Geronimo ágyáig jutott s
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még egy lépést akarván tenni, az ágyhoz 
ütődve a holt testet is megmozditá. — Az 
élettelen kéz nehézkesen sikamlott le a 
párnáról, melyen nyugodott, s meredt, je
ges ujjai végig húzódtak Amina karján.

A nő hangosan felsikoltott s ájultan 
rogyott össze.

IV.

Több nap telt el, a nélkül,jhogy Gon- 
zala beszélt volna Lorenzoval. — Azóta úgy 
tetszett neki, mintha kerülné őt. Végre egy 
reggel, midőn Don] Fernando nem volt 
honn, meglátogató.

„Tekints reám!“ mondá szenvedélye
sen, mig jobbjával a lányka karcsú terme
tét átkaroló s balkezével sötét barna fürtéit 
simítgatá vissza. „Tekints reám, hogy be
teljek e szép kék szemek világával, — hogy 
azok tiszta tükrén át mosolygó lelkedben 
gyönyörködhessem ! Gyújts világosság 
szikráját sötét kedélyemben. — Szerel
mem! — életem! — te, ki egyedül vagy 
képes örömet nyújtani keblemnek.. . “

„Lorenzo, ha szeretsz, miért kerülsz 
engem? Es miért sötét kedélyed, ha sze
relmem képes boldogítani?“

Lorenzo elbocsátá a leánykát s szót
lanul tekintett maga elé. „Mit remélhetek?“ 
mondá végre szórakozottan. „Apád nem 
lágyul irányomban; még mindig harago
san tekint felém, — én nem merek hozzád 
jőni ha ő itthon van, és félek, hogy soha 
sem fogja arab származásomat megbo
csátani. “

rr

„Bízzál bennem, Lorenzo! O szeret 
téged, s én naponkint elő tudom neki, egy 
vagy más módon, hozni, hogy te nemcsak 
mily jó keresztyén, de mily jó spanyol is 
levél, — mennyire eltértél a moriscók meg
vetendő, gyűlöletes fajától.“

Lorenzo összerázkódott s önkényte
lenül taszitá el magától a feléje simuló le
ánykát. De midőn észrevevé, hogy az bá
mulva tekint rá, ismét magához vonva 
mondá: „Bocsáss meg, Gonzala, de Don 
Fernando örökös kétségei sértenek. Nem 
bizonyitám-e már magamviselete által elég
gé be érzéseimet ? Mi bizonyítékot kíván

m ég?“ Lorenzo hangja kissé türelmetlen 
s a mellett bizonytalan is volt, s Gonzala 
szemei megteltek könyekkel. Busán rázta 
fejét s mondá: „Te már nem szeretsz en
gem !“

„Gonzala!“ viszonzá az ifjú hévvel, 
„hogyan tudják ajkaid e szót kiejteni? 
Minden nap nő szerelmem irántad. Mig 
bizton reméltem, addig fénylő szikra volt 
az; de most, mióta a kétség s remegés fu- 
valma érinté, lángokra gyuladt s mindin
kább és inkább lobog! Nézz szemeimbe: 
látsz-e csak egy tekintetet iŝ  bennök, mely 
hozzád hűtlen volna ? — Érhetne bármi 
változás; ragadna egy erős hatalom bár 
más szebb világba — visszavágyódnám 
hozzád s nem sziinnélek meg szeretni!“

Ki figyelemmel kisérte volna Loren- 
zót, midőn, kerülve a találkozást Gonzalá- 
val, halványan, nyugtalanul bolyongott a 
helység körül; vagy midőn a hideg téli 
estéken órahosszat állt Gonzala ablaka 
alatt, lesve a fényt, melyet mécsese a sötét
ségbe árasztott; — ki látta volna, miként 
gyűlt ki arcza, mint szikráztak szemei, mi
dőn váratlanul megpillantá Gonzalát az 
utczán, s általa nem látva, mint kiséré őt 
távolról, hogy a kedves alakon pihentesse 
tekintetét: — bizony az nem kétkedhetett 
volna, hogy mit most mond, az nem üres, 
elhangzó szó, de szive mélyéből fakadó 
kiolthatlan érzelem.

De bármennyire esküvék is Lorenzo, 
hogy inkább szereti Gonzalát mint valaha, 
azért mégis mind ritkábban kérésé őt fel. 
Igaz, hogy olyankor aztán annál kitörőbb 
volt öröme a felett, hogy ismét láthatja s 
még szenvedélyesebben igéré, hogy örök
re szeretni fogja. De mindig volt egy sötét 
árny homlokán, s valahányszor mosolyra 
nyíltak ajkai, Gonzalának — nem tudó 
miért — köny jött szemébe.

Karácsony ünnepe közeledett. — Ne
hány nappal előtte félelmes hírek terjed
tek Lozarosban: a granadai Vegában, a 
város felé haladva, nehány törvényszolga 
moriscók által megtámadtatott s megöle
tett. — Az Alpujarra hegység egy falvó
ban pedig, egy ötven katonából álló csapat, 
mely fegyvereket volt szállítandó Grana-
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dába, éjjel a morisco lakosok által megtá
madva, legyilkoltatott. — A lozarosi ke
resztyének remegni kezdtek. De az ottani 
moriscók oly borzadályt fejeztek e tettek 
felett ki, s oly hangosan bizonyiták, meny
nyire ellene vannak minden ellenségeske
désnek és hogy a király végleges akara
tába kötelességük belenyugodni, hogy a 
félelmet biztosság váltá fe l, s midőn pár 
nap elteltével semmi újabb veszélyes hir 
nem érkezett, mindenki azt Ilivé, hogy ne
hány rabbal több fog evezni Fülöp király 
gályáin, nehánynyal fog szaporodni név
sora azoknak, kik a hóhér keze által kivé
geztettek, s avval nyugalom lesz ismét a 
környéken.

Karácsony reggelén az összesereglett 
hiveket alig fogadhaták be a szűk egyház 
falai. — Régi, de még jó karban lévő ko- 
épiilet volt az, kó'toronynyal. Egy sziklán 
állott, melynek három oldala meredeken 
emelkedett a völgybó'l fel, mig a negyedik 
kényelmes feljárót képezett a templom aj
tajáig. — Mise után e menedékes utón ha
ladt lefelé Gonzala apjával és testvéreivel, 
midőn Lorenzot ismét azon sötét férfi tár
saságában pillantá meg, kit o Aben-Farax- 
nak nevezett. — Darabig szemmel kiséré 
okét, de a tömegben csakhamar eltűntek.

Gonzala a templomból egyenesen ha
za ment; apja és testvérei pedig, ismerősei
ket keresve fel, elszéledtek a helységben. 
— Nem hosszasan volt egyedül a leányka: 
csakhamar követé őt Lorenzo.

„Búcsiít jövök venni tőled/’ mondá, 
„indulok Granadába.“

„Te mészsz? és most mindjárt? . . 
Miért nem szóltál nekem erről elébb?“

„Pár órával ezelőtt magam sem tud
tam még. — Azon szegény rokonaimhoz 
megyek, kikről már beszéltem veled. Aben- 
Farax által izenék, hogy látogassam meg 
őket.“

„Es mikor jösz vissza?“
„Pár nap múlva.“
Lorenzo leült s fejét kezeire hajtá. 

Gonzala hosszan nézte őt, aztán bánatosan 
mondá:

„Mily ritkán látjuk mostanában egy
mást. . . Lorenzo, nekem oly rósz sejtel

meim vannak: néha azt képzelem, hogy 
már nem szeretsz. . .“

E szavakra Lorenzo felemelé fejét. 
„Nem szeretlek?... Oh! Gonzala, e vádat 
nem érdemiem! Bár láthatnád szivem leg
mélyebb érzéseit! . . Szeretlek— szeretlek 
úgy, mint a bérez sivatagain álló fa a lany
ha szellőt, mely a kies völgyből hozzá fel
száll s virágillatot és madárdalt hoz neki. 
Szeretlek, mint a tavasz a napot, melytől 
nyeré mind azt, mi benne kedves és örö- 
methozó. Szeretlek, mint az ember legszebb, 
legfényesebb reményét szereti. . . De te, 
Gonzala, szeretsz-e te engem igazán ? Nin- 
csenek-e kebledben apádéihoz hasonló elő- 
itéletek ellenem?“

„Nem, Lorenzo, esküszöm, hogy nin
csenek ! — Én nem azt nézem, hogy ki 
volt egykor apád, de hogy most te ki vagy: 
a legjobb, legbuzgóbb keresztyén, ki az 
Alpujarrák levegőjét szívja, — ki kész vol
nál, jobbodba ragadva az agg Don Fernan
do ősi kardját, csatára kelni a gyűlölt hi
tetlennel, ha az meg merne támadni.“

„így te a keresztyén bajnokot szere
ted csak bennem ? Csak azért szeretsz, 
mert egy istent imádok veled -— s ha most 
azt mondanám, hogy nem vagyok keresz
tyén, hogy istenem Allah — megszűnnél 
szeretni, sőt gyűlölnél talán ?“

„Oh Lorenzo, ily iszonyút föltenni is 
vétek... Vérem megfagy, ha csak gondolni 
is akarok rá! Inkább szeretnék most rög
tön veled együtt meghalni —  sőt inkább 
szeretném, hogy itt szemeim előtt te meg
halj s én (a legtöbb, mit mondhatok) túlél
jelek, mint, hogy e szavakat halljam ajka
idról: nem vagyok keresztyén!“

„És ha hallanád — mit tennél akkor? “ 
„Kitépnélek keblemből . . .  bár szivem 

törnék meg e kíntól.. . “
Lorenzo elforditá fejét s halkan, hogy 

Gonzala meg nem értheté, mormogá: „Te 
jó tanítást adsz nekem!“

„De ne is beszéljünk ily borzasztó 
dolgokról;“ folytatá Gonzala, „előbb hin
ném el, hogy a csillagok aláhulltak az ég
ről, mintsem kétségbe vonnám igaz hite
det. — Beszélj egyébről nekem — hangod 
oly édes, oly szivreszóló. . . Ne nézz oly
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sötéten Lorenzo; ha te komor vagy, ne
kem sírnom kell!“

De Lorenzo még mindig sötéten te
kintett maga e lé ; — talán nem is hallá 
Gonzala utóbbi szavait; csak azok, melye
ket előbb mondott, csengtek fülében.

Egyszerre a tiszta téli légen át éles 
füttyentés hangzott. Lorenzo összerázkó
dott. „Mennem kell,“ mondá tompán, s fel
állt. „Gonzala!... rebegé gyöngéden, a 
mint a lányka fejét keblére voná, „Isten 
veled.. . “

„Ugy-e,pár nap múlva ismét ittlészsz?“
„itt.“
„Számolni fogom az órákat addig! 

Bár elteltek volna már, s te újra honn vol
nál!“

Gonzala nem vévé a keserű mosolyt 
észre, mely e szavainál Lorenzo ajkaira jött.

„Isten veled — mondá ismét alig 
érthetően az ifjú, s pár lépést tett a távo
zásra. De újra visszatért. „Gonzala,“ mon
dá, megfogva a leányka kezeit, „mondd, 
hogy szeretsz!.-..“

Az édes szó oly lágyan hangzott a 
piros ajkakról! — „Mondd még egyszer!“ 
És Gonzala ismétlé: „Szeretlek!!“

Lorenzo arcza egy perezre kigyult, 
— aztán halvány lett mint a halál és hir
telen elbocsátva Gonzala kezeit, némán sie
tett ki a szobából.

„Utolszor,“ suttogá, midőn az ajtó be 
volt huzva utána; „utolszor hallám e szót 
ajkairól. . .“

(Vege köv.)

A H E G E D Ő S .
(Román népmonda.)

Piros hajnal hasadtával 
Hegyek között ki megy átal ?
Egy nö siet, futva mégyen,
Ifjú gyermek az ölében ;
S a mint mén a hegyre fel, 
Folyton-folyt’ csak énekel, —
S a hogy száll a hegyről le, 
Folyton-folyt’ csak énekle 
Az örömtől telt keble ;
S a mint mégyen, — meg se áll — 
A gyerek csak sirdogál:
„Ugyan anyám, édes anyám,
Mért dalolgatsz egymásután, — 
Mikor félek, nagyon félek,
Mert amott ni, mit szemlélek !
Ama hegynek legaljában,
Lombos fáknak árnyékában 
Rablóknak van zord tanyája, 
Ronda csárda, pokol szája.
És én félek, rettegek,
Mert azok rósz emberek,
Hogy az isten verje meg!“
— De az asszony nem is hallgat, 
Megy sietve és dalolgat,—
S a hogy folyton megy előre, 
Megjelen, nem messzi tőle,
A rablóknak fő vezére.
Kis gyereknek elfagy vére,
De az anyja csak nevet 
S leteszi a gyermeket,
Létévé és elszökött 
Ama lombos fák között.

Es a gyermek most magába’ 
Sirdogál, de csak hiába, 
Mert az anyja nem felel, 
Isten átka érje e l!
— Egyre sir és kesereg, 
Csak a bérezek felelnek.

íme jönnek bájos lények, 
Tündérlányok, álom képek; 
Arany hajú tünde lányok, 
Selyem-fátyol a ruhájok, — 
Mindegyiknek homlokára 
Szende holdnak süt sugára, 
Koszorújok — drága gyöngyek, 
Bájvirági béreznek, völgynek :
------ Az véd-anyja az erdőknek,*)
Véle tünde lányi jönnek.
O az árvát fölemeli,
Keble szánalommal teli,
S arany felhőn tova száll —

** *

A vadonnak legmélyében, 
A természet szentélyében, 
Kristálypatak folydogál, 
Báj virágok partjain; 
Enyhe szellő szárnyain 
Elterjed az illatár —

*) Védanyia az erdőknek, románul 
azonos az ókori Diana istennővel.

Mama Paduri, 
G. J.
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Ott van, ott, az árva gyermek,
S vele tündék enyelegnek, 
Enyelegnek és dalolnak,
Napjaik oly vígan folynak.
Egyik tündér-lány mesélget 
Arany kedves, szép meséket — 
Ezüst holdnak sugaráról,
Piros hajnal hasadtáról, 
Aranyfolyó — álomképről 
A virágok szerelméről.
]\£ásik arany furulyából 
Édes dalt fú, hogy elbájol,
Édes dal, igéző ének,
Ki se’ mondhatom, mi szépek. 
Mások pedig elringatják,
Édes dallal elaltatják.
E tündékkel kéj-, örömben 
A kis gyermek hogy megnőtt,
A bérez’ anyja hozzá jött,
S hozott neki hegedűt,
Arany húrn hegedűt,
Hegedűnek húrjai —
Arany haja’ szálai.
Egyik húrja a keservnek,
Másik pedig a jókedvnek,
Egyik a bú kezelője,
Más az öröm hirdetője.
És ha hangjuk összevegyül,
Az érző szív föllelkesül.
A bércz-anya megtanítja,
A dal titkát ö megnyitja 
S szelídséggel ekkép szól:
Lásd! ez húrja a keservnek . . 
Ezt húzd lassan, kedves gyermek, 
Mert a szivek megrepednek .. . 
Ez a búnak kezelője,
Méla, mint a sir szellője.
Ezt is húzzad lassan, szépen, 
így csal könyt a bús szemében.
. . .  Ez itt húrja a jó kedvnek . . 
Daljai oly vígan zengnek,
Ijlogy az öreg újra él,
És az ifjú tánezra kél.
És ha nagy a hon’ jövője —
Zeng az öröm hirdetője . ..
A jó gyermek meghallgatja,
Aztán maga próbálgatja.
Eleinte gyöngén, lágyan,
Mig bejő a dal titkába;
Végre az ő dallamától 
Szív és lélek lelkesül,
A bércz-anya szinte örvend,
Saját maga is csodálja. . . .

Búcsút vesz most védanyjától, 
Kristály patak, lombos fáktól,
A tündérek seregétől, 
Megköszönve szépen, szépen 
Nagy jóságuk, ápolásuk —
És kilép a nagy világba

/ \
Ének, dallal, s hegedűvel,
S a hogy jár, jár szerteszét,
Terjeszti a dalt, zenét, —
Hegedűje dallamával 
Az országot járja átal,
S véletlenül elvetődik 
Oda— hol a hegy aljában,
Lombos fáknak árnyékában,
All a rablók zord tanyája,
Ronda csárda, pokol szája.

„Te! — amott a hegedővei,
Nem is tudom, hogy neveznek,
Húzd rá ! hogyha ide jöttél,
Vedd elő hát hegedődet,
Látod iszunk s vigadunk . .“
Szól a rablók fővezére.
Emez húzza — mint kívánják.
. . .  A vendégek fólhevülnek,
S tüzes tánezra lelkesülnek,
S a midőn a táncz zenéje 
Legtüzesb, leghevesebb —
Búsra fordul vig zenéje ;
A ház csendes, kiki hallgat,
Csak a húrnak lágy rezgése 
Hallat méla dallamot.
. . . Oly keservesen sir, reszket,
Hogy a kebel majd megreped . . .
Asztal körül annyi ember-------
Mégsem isznak, a bor hever, 
Meghatottan kiki hallgat.
A csaplárné Anicza 
Szinte hallgat, elmereng 
Hegedősnek méla arczán;
Ama dallam, síró ének 
Megérinté szive titkát,
Keble sir és kesereg 
— „Te szép dalnok, kérlek szépen —■■ 
Egy kérésem volna nékem, — 
Lennél szives énekelni 
Gyermek élted szép emlékét,
Ifjú dalnok kérlek szépen — !“

Es a dalnok, ifjú dalnok 
Kezd még busább, búsabb dalt: 

„Piros hajnal hasadtával,
Hegyek között ki megy átal ?
Egy nő siet, futva mégyen,
Ifjú gyermek az ölében, —
S a mint mén a hegyre fel — 
Folyton folyt’ csak énekel,
S a hogy száll a hegyről le — 
Folyton folyt’ osak énekle — .. . “

A csaplárné, Anicza,
Szörnyet hallva húl a földre,
Mert ö volt a hegedősnek 
Szerencsétlen — édes anyja.

GROZESCU JULIÁN.
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A R É M U R A L O M  I D E J É B Ő L .
(Franczia beszély.)

A mint engem Voltaire-kőparti clubomban 
elfogtak, hol oly vigyázatlan valék, hogy a zsar
nok Robespierre kegyetlenségiről mertem beszél
ni, három zsandárral mindjárt kocsiba kelle ül
nöm, mely a Port-Libre fogházba vitt. Egy cso
port sansculotte kisérte kocsimat, vörös sipkáit 
hajigálva és láncsával hadonázva, és halálos fe
nyegetések közt nem tágított egész a börtön ka
puig, honnan ily kiáltozással oszlott szét: „Ca 
ira, 5 a ira ! itt van megint egy uj falat a szent 
guillotine számára.“

Mihelyt lábomat betettem a fogház kert
jébe, leverettségem nagy részben megszűnt. Jó 
öreg porkolábunk, Benoit Brutus, oly részvékeny 
s nyájas vala, a minő csak lehetett. Először is, 
nagy örömömre, csupa jó barátokra akadtam, 
mint Fleury marquis, Mirepoix gróf, s a derék s 
szeretetre méltó Money marsall, hogy Bazire apá
tot, Mereville herczegnőt s a többit ne is említsem. 
Igazán, Port-Libreben nem vala szűke a jó társa
ságnak. Tizen lakiunk egy szobában s úgy éltünk 
mint testvérek, sorjában seprettük a szobát, hoz
tunk vizet és segítettünk a konyhán. A negyven 
sous napi költséget is sorban fizettük, a szegény 
helyett letette a gazdag.

Mi férfiak egy nagy, három emeletes épü
letben laktunk, minden emeleten hosszú tornácz 
roppant kályhával, és harminczkét börtönszoba. 
A hölgyek külön épületben voltak, melynek vas 
ajtaja előtt őr állt, de este mind együtt lehettünk. 
Első emeleten nagy terem vala, hol hat asztalnál 
— tizenhat-tizenhat terítékkel — ettünk este mind
nyájan. A hölgyek egy kis asztalnál ültek és 
kötöttek vagy hímeztek ; az urak közül egy fen- 
hangon olvasott, a többi hallgatta, vagy irt. Mig 
az olvasás tartott, mély csend vala. Azután egy 
kis vacsora következett, melynél mindenki rajta 
volt, hogy fogságban létét elfeledje és társait is 
mulattassa. Zenénk is volt, mert keltő közülünk 
jól tudott játszani a violoncellón, s Rameau és 
Lulli legjobb dalműveiből egyes darabokat adtak 
elő. így inkább valami falusi kastélybeli társa
sághoz a régi világból hasonlitánk, mint egy cso
port szerencsétlenhez, melyre kegyetlen halál vá
rakozik.

E becses társaságban legkedvesebb bará
tom az öreg Money marsall volt, fő zenészünk. 
Kávészin frakkjában, hosszan leérő fekete se
lyem mellényében, fehér selyem harisnyáival, 
hajporos fejével és roppant háromszegü kalappal 
a bal kezében, valóságos typusa volt a régi nemes 
embereknek. Mindig ezüst csatot viselt, mely a ja- 
cobinusok előtt annyira gyűlöletes vala; ellenben 
utált minden háromszinü* rózsát s egyéb jelet. 
Fogságom második napján találkoztam a derék

és udvarias öreg katonával, a mint épen egy rop 
pant vizes csöbör alatt görnyedezett, el is vettem 
tőle, daczára minden bizonygatásának, hogy neki 
szükséges a testi mozgás, meg hogy a csöbör nem 
is igen nehéz. Azzal elvált tőlem, hogy a szobát 
kitakarítsa, s fél óra múlva láttam, a mint ősz fe
jével durva asztalaink és székeink fölött hajladoz, 
mosva és törölve szorgalommal. Oda ugrottam s 
felajánlám nevetve segítségemet mint kukta. Az 
öreg marsall nyájas mosolylyal hajtotta meg ma
gát s igazi udvaroncz módjára megköszönte. Két 
perez múlva eszünkben sem forgott egyéb, mint a 
sistergő hús és hámozott hagymáink. Remek volt 
az a kép, melylyel a marsall feltürte ingfodrát a 
hagymaszeléshez, pompás az a vidorság melylyel 
a legalacsonyabb fogházimunkát is végezte. Azon 
vevők észre, hogy bizalmas beszédbe ereszked
tünk.

„Terhes ez a fogság önnek, Drouet ur?“ 
kérdé a marsall, épen a só után nyúlva, hogy be
sózza a húst egy szakácsmester ügyességével. 
„Lássa, nem az ez, ha philosophus szemmel te
kintjük. Képzelje, mintha önként vonultunk volna 
igy vissza, s mindjárt oly szabad lesz, f mint maga 
Robespierre ur testestül lelkestől.“ Epen felelni 
akartam, midőn Bazire apát odatipegett. „Bravó, 
kedves marsallom! bravo Drouet ur!“ monda. 
„Hogy panaszkodhatnánk a rabkoszt ellen, ha 
ily szakácsok főznek. Jó hirt hozok : ma egy éve, 
hogy bevették a Bastille-t. E dicső nap juttatá 
uraságra ama férfiakat, kik e börtönt ártatlan ne
mes emberekkel rakják tele. A hölgyek elhatá
rozták, hogy e napot tánczvigalommal ülik meg; 
s az ön hegedűje, Money marsall ur, nem marad
hat el.“— „Büszkévé s boldoggá tesz“ feleié a 
marsall. „Kell, hogy virággal hintsük e börtönt, 
máskép unalom miatt halunk meg. Rameau és 
Lulli legjobb zenedarabja ma este hölgyeink 
szolgálatára lesz. Mondja meg ezt nekielc és tol
mácsolja legszívesebb jókivánatomat.“

E pillanatban Jazard, egy részeg és szem
telen porkoláb, kitől a derék Benoit is félt, jött 
arrafelé a tornáczon. Egyik kezében vizes korsó, 
a másikban egy csomó kulcs volt és nagy kard 
az oldalán. A marsall elvégezte volt szakácsi 
munkáját, megmosta kezét, hegedűjét kihozta és 
hegedülni kezdett. Jazard állásba tette magát 
előtte és rámeredt arczátlanul. „No, múlat, múlat, 
öreg ur — szólt a durva ember — bizony majd 
azt hinné az ember, a versaillesi udvarban czin- 
ezogtatja hegedűjét, vagy Cazaert társas köreiben. 
Nem tudja talán, mi vár rá, mert bizony máskép 
hegedülne.“

Erre a marsall fölnézett, hanem egész nyu
godtan. „Lóduljon, goromba ficzkó, mondá, hangja
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megzápitja hegedűmet.“ Az öreg udvárfi e riyu- i 
galma felboszantá Jazard-t. „Vigyázz magadra | 
vén gyanús“ mondd „vigyázz magadra, mert ha 
fel talállak adni, olyan helyre csuknak, honnan 
egyenest a guillotine alá jutsz.“ Nyomban föld
höz vágtam a gazembert, s jól elkardlapozám sa
ját kardjával. Kiáltására Benoit odajött, de csep
pet sem szánta. „Megint bolondozol, Jazard,“ 
monda „megint háborgatsz csendes embereket? 
Takarodj erről a tornáczról, mi dolgod e táján a 
börtönnek! Gályarabokhoz való vagy, kiket ed
dig őriztél. Takarodj erről a tornáczról, egy kettő, 
különben örökért küldök.“ Jazard elsántikált, fe
nyegető szókat dünnyögve; Benoit egy perezre 
még ottmaradt, menteni akarván társát. „Részeg 
az,w monda „és vesztett is a koczkán; mikor jó
zan, nem ily bolond. A katonák mindig leitatják 
pálinkával.“

Az este elkövetkezett s csupa vidámság 
lön minden. Az evő asztalokat halomba raktuk, s 
igy a nagy étteremből tűrhető tánezterem lett. 
Mindnyájan oly széles jó kedvben valánk, mint 
akármi falusi dándón. Minden ember képe ragyo
gott midőn Mereville herezegnő az, összes hölgy
kar által kisérve, a szobába lépett. A menüettet 
oly kellemmel járták, hogy odaillett volna Tria
nonhoz. A tánezot a marsall kezdte meg a her- 
czegnővel, s remek volt nézni, a mint három szögű 
kalapját levéve meghajlott az asszony előtt. Mikor 
a táncznak vége lön, beült a zenekarba s hegedült.

Én épen a tánezosnőmet vezetém ülő helyé
re, midőn láttam, hogy Benoit zavart képpel be
nyit s egy levelet ád a marsallnak. Az öreg ur az 
ajtó felé ment s intett nekem. Arcza nagyon meg 
volt változva. Utána mentem az udvarra, melyet a 
hold ezüst fénynyel tarkázott, s leültünk a leg
sötétebb árnyékba. „Kedves barátom“ szólt a mar
sall „én kegyedet a börtönben szerettem meg. 
Most egy titkot kell közlenem vele, a mitől szi
vem hasad meg. Azt tudja, hogy özvegy ember 
vagyok, és azt véli gyermekem sincs. Csalódik. 
Nekem van egy fiam, egy kicsapongó, egy isten
telen csavargó, ki édes anyja szivét megrepesz- 
tette. Megtagadta származását, elhagyta ezredét, 
elfeledte istenét. Most zenész, közönséges kóborló 
komédiás, a párisi csőcselékhez tartozik. Kihalt 
belőle minden szemérem, s élő gyalázatja a ne
mes Money nemzetségnek. Megátkoztam, felfo
gadtam, hogy szinem elé sem bocsátom soha. 
Most ir, azt irja. hogy életveszélyben vagyok, de 
ő megment, ha bejuthat ide a börtönbe. Kér, bo
csássák meg neki s engedjem hogy magát elfo
gathassa s ide zárathassa. Ott várja válaszom a 
rostélynál, az isten nélküli nyomorult.“

„Felelt neki, ugy-e, hogy megbocsát?“ 
„Számára csak egy válaszom van“ szólt a 

marsall kilépve a holdvilágra, melytől mintha csak 
hirtelen fehér kőszoborrá vált volna, „hogy nem 
akarom látni soha. On jó barátom ; tegye meg a

szívességet, menjen oda s mondja meg ezt neki. 
Más nincs, kit küldjék.“

Láttam hogy itt ellenzés nem használ, elvá- 
laltam a kínos követséget. A zajos tánezterem 
mellett elhaladva, a fogház csendes udvaraiba ju- 
ték s igy végre a külső kapuhoz. A rostélyon egy 
halvány, bús arcz nézett befelé, melynek vonásai 
nagyon hasonlítottak a marsalléihoz.

„Atyám küldi, ugy-e ?“ szólalt meg, hosz- 
szú száraz kezét a levél után nyújtva.

„Az“ felelém.
„A levelet hát, hamar“
„Jaj de nincs.“
„Úgy hát izent, szóljon hamar. Bemehetek

hozzá?“
„Igen sajnálom hogy ily izén etet kell hoz

nom apától fiúnak, de kénytelen vagyok kimon
dani : a marsall ur megesküdt az élő istenre, hogy 
önt színe elé sem ereszti soha.“

„Nem megmondtam önnek?“ szólt az épen 
oda érkező Benoit. „A marsall csupa aczélból 
van.“

A fiatal ember neki dőlt a rostélynak és zo
kogott keservesen. „Köszönöm, ismeretlen“ — 
monda végre, „köszönöm részvétét, mely hang
jából kitetszik. Áz isten tudja mily ritkán szánt 
engem más valaki. így hát csak egy reményem 
marad. Éljen boldogul.“

Visszamenet egyre tűnődtem szavain, me
lyek valami nagy veszély közeledtét sejteték. Éj
jel álmomból szemembe sütő lámpafény vert fel. 
Egy csoport veres sipkás ficzkó állt ágyam kö
rül. Láncsa és kivont kard villogott kezökben, s a 
velük jött ebek ránk ugattak midőn felálltunk, 
hogy számba vegyenek. Egy háromszin vállsza
lagos gazember*) fennszóval olvasta egy czikkét 
a Republicanus Couriernak: „A forradalmi tör
vényszék elhatározta eltiporni a reactio embereit. 
Tegnap hatvan áruló Ítéltetett halálra.“

Alig keltünk fel másnap, midőn szörnyű 
ellenségünk Jazard baromi örömmel adá tudtunk
ra, hogy ma délután a Conciergerie tömlöczbe 
visznek bennünket. Bátor szivvel, de könyes 
szemmel vevénk búcsút barátainktól. A herczeg- 
né sirva fakadt midőn a marsall meghajtá magát 
előtte és kezet csókolt neki. Az apát egy dallamot 
dúdola, Benoit jobban sirt mint akármelyőnk. 
Jazard szitkozódva morgott és esküdözött, hogy 
ő is megnézi mikor kivégeznek. Zsebkendők és 
kalapok lobogása köztindulánk végzetes utunkra.

Nehéz szivvel léptem át a Conciergerie sö
tét ajtaján. Napjaink most már megvalának szám
lálva. Még a marsalHs, úgy látszott, le van verve 
sötét gondolataitól. Én azt hiszem tudtán kívül is 
volt még benne egy szikrája a fia iránti szeretet
nek, s az verte úgy le. Vidámsága most már el

*) Hogy az elbeszélő, saját szempontjából, így 
czimezi a forradalmi embert, reméljük, senki sem bot 
ránkozik meg rajta. Akkor esnék ki szerepéből, ha nem 
igy beszélne. Szerk.
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hagyta, s úgy tetszett, óhajtja a halált. Mindjárt 
az uj börtönbe lépésünkkor erőt vön rajta e han
gulat. Ott várakoztunk az első és második kapu 
közt, mig a nevünket felírták, midőn egyszerre a 
közeli toronyból harang félreverést haliánk, s 
s egy csomó sansculotte, láncsáit rázva s a car- 
magnole-t bőgve, berontott. Hallók faczipőik ko
pogását s egy álgyús szekér gördültét. Maga a 
börtön igazgatója is elsápadt.

„Le akarnak mészárolni“ kiáltánk egy száj
jal mind.

„Úgy hát hadd én halok meg legelébb“ szólt 
a marsall, földre dobván kalapját s a kapuhoz 
sietvén.

Visszarántottuk. Abban a perczben felpat
tant a kapu, s egy karddal, láncsával, fejszével 
fölvegyverzett csoport uj rabokat taszigálván be, 
eltávozott.

„Azt reméltem, hogy eljött az időm,“ mon- 
dá a marsall nekem. „Terhemre van az élet. Nem 
a börtön s nem a guillotine az, a mi engem meg
tört.“

A luxembourgi és port-librei foglyok vidám 
kertben tölthették napjaikat, mert emberies ér
zelmű őreik voltak, de a Conciergerie, hol most 
raboskodtam, merő egy pokol tornácza volt; az 
ember ritkán mehetett ki sötét odvából, hacsak 
guillotine alá nem. Két ajtaja volt a fogháznak, 
negyedfél lábnyi magas, mindenik egy nagyobb 
kapuba illesztve. A ki nem vigyázott rajta, köny- 
nyen eltörhette a lábát vagy belevághatta a fejét.

Harmadnapra némi reménysugár kezdett 
esillámlani. A derék Benoit hozzánk jött. felügye
lőül, minthogy a port-librei fogházat az emberte
len Jazard gyöngéd gondjaira bízták. Jöttekor 
épen a kapunál valék, s legott siettem a marsall
hoz, tudtára adni a jó hirt. „Számot vetettem az 
élettel“ monda ö „csak a szekeret várom, mely a 
guillotine alá visz.“ Mindent elköveték, hogy osz
lassam levertségét, de csak fejét rázta s szó nél
kül távozott.

Negyedik este Benoitval beszélgettem a ros
télynál, midőn kopogtattak kívül a kis ajtón. A 
derék porkoláb arcza egyszerre aggodalmas és 
titkolódzó kifejezést öltött. Az ajtó megnyílt és 
egy férfi lépett rajta be, kalapja mélyen a szemé
re nyomva. Benne a marsall szerencsétlen fiára 
ismertem. „Hamar, hamar Benoit“ monda „vezes
sen gyorsan atyámhoz. Ma éjjel elvitetik a ször
nyük. Láttam a névsort, az ő neve Robespierre 
saját keze által volt vörös tintával aláhúzva. Csak 
hamar! Van nálam opium is, festék is melylyel 
ábi’ázatunkatjufesthetem. Nagy isten, adj erőt ez 
órában!“

Én kérdőleg néztem Benoitra.
„A dolog igy van“ felelt ö. „Ez az ur jó és 

derék fiú, ki bár megvetve és kitagadva, feltette 
magában hogy meghal az atyjáért. Ma este az én 
segítségemmel altatót vegyít az atyja borába, s ]

) mig a marsall öntudatlan állapotban lesz, más 
ágyra fekteti s maga fekszik helyébe.“

„De hisz ez őrültség“ szóltam én. „Kegyed 
elveszti magát, mégsem szabadítja meg az atyját.“

„Nem őrültség,“ felelt az ifjú. „Más börtön
ben is tettek ilyen próbát és sikerült. Én színész 
voltam s pár perez alatt meg tudom festeni az 
arezot, akár öregnek akár fiatalnak. Ön az atyám
mal egy szobában hál és szereti őt — látom a 
szeméből — ön segít nekem más ruhába öltöztetni 
atyámat s ágyából másikba tenni. Az érte jövő 
ezudarokat majd utasítja Benoit. Személyesen 
úgy sem ismerik. Mielőtt csak sejtenék is, az én 
fejem le van ütve.“

„De hátha e hősi feláldozással nem menti 
meg atyját“ —- vetém én. „Nehány nap múlva 
önre is ki lehet mondva a halálos ítélet, s akkor ő 
veszve van.“

„Nem, nem,“ kiálta. „Minden jel arra mu
tat, hogy Robespierre hatalma inogni kezd. Tu
lajdon baráti félnek tőle s összeesküsznek ellene. 
Az ördög, kit oly hiven szolgált eddig, elhagyja; 
az ö ideje lejárt. Nehány nap múlva irgalmasabb 
parancsolók jutnak kormányra, s atyám meg van 
mentve. De csak hamar, Benoit, nem késhetünk. 
Jó ismeretlen, ugy-e segít?“

Nem bírtam felelni, mert valami a torkomra 
jött s elfojtá a hangot, de melegen szorítám meg 
a nagylelkű férfiú kezét.

„Ugy-e,“ szóla most Benoitnak „atyám so
hasem volt ki a szobájából? Vagy látták már a 
többi foglyok?“

„Csak kettő“ felelt Benoit, „de azokat teg
nap kivégezték. E részben semmi veszély.“

A mint a szobába léptünk, a marsall egy 
gyalogszéken háttal ült nekünk, s épen vacsorá
ját költötte. Mikor Benoit azt mondá neki, hogy 
uj rab érkezett, egy beteges öreg ember, ki mind
járt le kíván nyugodni, csak ezt felelte: „tehát 
megint egy juh a mészárszékre!“ Csakhamar 
szerét ejtém, hogy az álom-italt poharába vessem, 
láttam is, még távoztom előtt, hogy kiitta. Lent 
az udvarban nagy sürgést forgást találtam. Az 
osztály tisztviselői nagy pompával ép akkor ér
keztek és olvasák a halálra Ítélt személyek ne
veit. Már sötét vala, s fáklyafény világítá meg az 
olvasót és a dühöngő láncsás embereket, kik min
den elitéit neve hallására megrázták láncsáikat és 
kar gyanánt rábögék: „£a ira, 9 a ira, la nation 
réussira!“ A ezudar a legegykedvübb hangon 
olvasta: „Val de Grace Achill, ügyvéd; Chandi- 
ru Gyula, csizmadia ; Baron Péter, kárpitos; Pea- 
curt György, bádogos; Money marsall; ennyi 
mindössze is.“

Hogy a szobába visszatértem, a marsall 
ágyban feküdt, a fia ráhajlott és oda intett engem. 
Rátekinték az alvó ember arczára: fiatal volt, 
piros volt, barna szemöldöke, barna haja. A fiú 
meg ránezos képű öreg ember vala, ősz hajú, 
görbe hátú, atyjának megtestesült képe, kinek
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ruháit is magára vette. „Megjött a ma esti név
sor?“ kérdé. „Meg, és közte az atyjáé is.“ „Tud
tam“ monda.

Azután elbeszélte nekem az életét, a miből 
átláttam, hogy könnyelmű volt ugyan, de gonosz 
nem volt. Egész éjszakát imádkozva tölté. Egy 
órával mintegy napfel jötte előtt kerékzörgést hal
lottunk és zárnyitást. „Jőnek“ szóla, s térdre bo
rult. „Oh mily boldogság nekem atyámért meg
halhatni. Anyám szelleme, fogadd kegyesen ez 
engesztelő áldozatot!“

Az ajtónk előtti folyosót felnyiták, s mi láb
dobogást haliánk és Benoit hangját: „ez a har- 
mincznyolezadik szám.“ Erre szobánk ajtaja meg
nyílt s egy csoport szilaj iiczkó tört be rajta. A 
fiatal Money előállt s kezűkbe adta magát. Még 
tovább is akartak időzni, de én félve hogy az öreg 
marsallt fölverik lármásokkal, rajok kiáltottam : 
„a kiért jöttek, megkapták, elmehetnek.“ „Majd 
utána viszünk téged is“ rivallt vissza egyik ficz- 
kó „addig álmodozhatsz a guillötineról.“ így el
távoztak.

Hogy telt el a következő óra, azt én nem |

tudom. Egyszerre csak hallom, hogy verik félre a 
harangokat, és kiabálják : „Fegyverre !“ Az öreg 
marsall mindjárt talpra ugrott s mondá: „Betör
nek a fogházba!“ En is azt hittem s mondák: 
„Ne haljon meg uram, mielőtt megtudná, mily 
derék fia volt. Öreggé festette a képét s atyja he
lyett önmagát adta a hóhérok kezébe.“

„Álmodik“ felelt a marsall „félálomban be
s z é l d e  én tükröt tartók elébe s meglátta benne 
fiatal arczát. „Hála istennek !u kiálta „mégis de
rék, nemeslelkü fiam volt. Úgy halt meg, mint 
igazi Money.“ Az utczán azonban mind nagyobb 
lett a zaj ; ágyuk dörögtek s a kapukat puskatu
sával döngették. A folyosón nagy futkosás támadt 
és Benoit végig kicsapta ajtónkat. „Éljen a köz
társaság !“ kiálta „éljen mindenki! Szabadok 
mind, szabadok vagyunk mind, a szörnyeteg Ro
bespierre meg van bukva. Itt is jön még valaki.“ 
Erre a marsall fia rohant be, atyja lábaihoz om
lott, ki őt fölemelé s gyöngéden szivéhez szorítá. 
Kocsiját, melyen halálra vitték, a városház felöl 
jött emberek feltartóztatták, a foglyokat megsza- 
baditák róla, mondván hogy Robespierre el van 

j fogva.

I R O D A L O M .
Tompa Mihály költeményei. VI. kötet.

Vegyes tartalommal. Pesten. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. 1863. — Alig nehány éve, hogy Tompa 
összegyűjtött költeményei öt kötetben világot lát
tak (1858); s ime már Vl-ik kötet járul a meg
jelentekhez. A közönség, mely az öt elsőt bírja, 
kétségkívül sietni fog e hatodikat is megszerezni, 
mely amazoknak minden tekintetben méltó foly
tatása : a ki pedig Tompát csupán régebben kia
dott egyes füzeteiből ismerné, figyelmeztetjük e 
már hat kötetes teljes kiadásra, mely nélkül va
lamint ez első rangú nemzeti költőnk ismerete, 
úgy a müveiből menthető élvezet, hiányos és 
egyoldalú. Valóban, még a köz levertség s a ha
za nagy részét fenyegető nyomor sem menthetné 
ki egészen, ha a nemzet nem érne rá méltó figye
lemmel fogadni e legújabb hozományát egy oly 
költőjének, ki húsz év óta legjelesbjei közt foglal 
helyet, s kitől megszokta — örömeit nem igen, 
mert azok vajmi gyérek — hanem fájdalmát oly 
vesékig ható hangon tolmácsolva hallani.

E sorok czélja nem tüzetes birálat, hanem 
csak egyszerű bemutatás. Egy pár észrevétel 
után, melyet a költő mai álláspontja jellemzésére 
szükségesnek gondoltunk, a tartalom rövid ismer
tetésére megyünk által.

Tompa ez uj kötete arról tesz bizonyságot, 
hogy termő ereje folyvást a régi. Költői ere nem 
apadt, de mint folyam, haladtában mind mélyebbre 
ásta magát. A jelen kötet, egészben véve, mélyebb, 
tartalmaőb, komolyabb mint akármelyik az előb

biek közül. Nem annyira a kedély s képzelet if
jonti játéka ez már, mely virágról virágra csa- 
pong és csillogó képekben duslakodik — csupán 
mert e képek gyönyörben ringatják lelkét — ; 
nem is ama dalszerűség jellemzi ezt, melylyel 
költőnk egy előbbi korszakán találkozunk, midőn 
természet és kedély, kül és belvilág, fény és ho
mály oly elringató dallamu harmóniává olvadt 
zengzetes soraiban : itt már az óda mélysége s ma
gassága uralkodik ; az élet, haza, világ nagy érde
keinek mélyen átérzett gondolata. Nem azt mon
dom, mintha eddigi költeményeiben hiányzott vol
na ez elem ; de oly tulnyomólag egyik ? kötetében 
sem tűnt még fel, mint e hatodikban. És ez a ha
ladásnak természetes folyamát mutatja. Tompa 
fejlődésének e három foka: az első, mely képek
ben s élelmességben tulrajong; a második mely 
tiszta dallammá, harmóniává higgad le ; a harma
dik, mely ódává tömörül: ép oly természetszerű 
haladás gyanánt tűnik fel egy lyrai költőnél, mint 
az elő- és utóifjuság meg a férfikor, — mint a 
virágzás és gyümölcstermés különböző szakai.

Valaki a fiatalabb irodalomból, nem tudom 
dicséret vagy megrovás képen-e, úgy jellemzi 
Tompa mostani költészetét, hogy elmélkedésre 
(reflexió) hajlik. Oly kitétel, melyet a körülmé
nyek szerint, egyaránt vehetni dicséretnek vagy 
megrovásnak. Ha a reflexió nem költői forrásból 
ered, mint többnyire a rosá tanköltöknél; ha a 
philosophiai gondolat nem bírja magát a szép tör
vényei szerint érvényesitni; ha csupán eszmélő 
fejre, de üres szívre mutat; ha a képzelődés nem 
bírja szárnyán a gondolatot: akkor bizony vád a
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költőre, hogy meddő reflexiónál feljebb emelked
ni nem tud. De ha mindezek megfordítva \ annak : 
úgy a reflexióra való hajlam mit sem von le a köl
tő dicséretéből. Ki mondja azt, hogy ódái költés
nek, mely pedig a legmagasb szárnyalatú nem, 
_árt a reflexió, azaz életigazságok, bölcs gon
dolatok lelkesült előadása ? Ám tekintse a legna
gyobb édaköltőket, Pindartól, Horáczon által, 
Berzsenyiig! Hiszen, hogy példát említsek, az 
utóbbinak a „Magyarokhoz“ intézett lelkes ódája 
nem átalános reflexiókon végződik-e: „De jaj. 
csak igy jár minden az ég alatt“ stb . . ? Ki óda
költőt csupán azért kárhoztat, mert reflexiókat 
sző be, nyilván nem tudja mit beszél.

Tompa elmélkedései gyakran nem is puszta 
reflexiók, azaz nem magukért állanak, hanem 
álarczai valamely ki nem mondott vagy csak fé
lig kimondott mély, mély érzelemnek. Erre pél
dául hozhatjuk lei az „Isten akaratja“ czimü köl
teményt (63 1.) mely első tekintetre csupa reflexi
ónak látszik e thema felett: meg kell nyugodnunk 
isten akaratján. De jobban megolvasva , átérezve 
e költeményt úgy találjuk, hogy a költő csak 
akar de nem tud megnyugodni, s hogy e költe
mény forrása nem a fejben támadt, hanem odalenn 
sötétlik, egy a szív fenekén rejlő fájdalom, me
lyet semmi bölcseség, maga a hit sem képes el
oszlatni : fiát siratja ez a bölcselkedö! Pedig e 
nagy fájdalmat csak alig érinti egy szóval :

Járván a temetőn tanűtlan éjeken :
Egy kisded sir felett törnek meg térdeim . . .

Ennyi az egész. De még mikor hosszan kiböl- 
cselkedte s látszólag megvigasztalta is magát: 
akkor is Jeborul és homlokát a sir híís gyepén 
nyugtatja. Valóban, ez a fájdalom mélyebb, mint 
a ti reflexiótlan, felvirágozott, fühöz-fához, ten
gerhez, sziklához hasonlított fájdalmatok !

Egy része Tompa elmélkedéseinek ily ál- 
arcz. A többi a tárgyból, az ódái hangulatból ter
mészetesen fakad, s igen kevés lenne azok szá
ma, melyekről azt mondhatnék, hogy ez nincs he
lyén, köznapi, *agyos. Mindez Tompa költészeté
nek oly eszmei tartalmasságot kölcsönöz, melyet 
csak azok gáncsolhatnak, kik a lyrát csupa dallá, 
hanggá szeretnék hígítani, hogy ugyszólva szavak 
nélkül zengjen, mint a fütty. E túlságos zeneiség 
ha igazolható is énekre szánt dalban: bizonyára 
nincs joga, hogy a lyra többi nemeiből kiszorítsa 
a gondolatot.

Midőn feljebb azt mondám, hogy a képek
ben dúslakodás Tompa első korszakát jellemzi, 
nem arra czéloztam, mintha újabb költeményei e 
részben szegények volnának. Sőt ma sincs köl
tőnk, ki annyira -— hogy úgy szóljunk — képek
ben gondolkoznék, mint Tompa. Nála a gondolat 
azonna1 jelvi vagy allegóriái kifejezést nyer; a 
a kettő egyszerre születik. Eredeti hajlam ez nála 
eleitől fogva 5 egyszersmind a viszonyok által pa
rancsolt kény8zerilség. Amaz érzelmet, mely álarcz

alatt kénytelen bujkálni, de melyet a négy foíyő 
és hármas halom vidékén minden ember a legsű
rűbb fátyol alól is megismer, senki sem képes 
oly finom, oly változatos allegóriái mezben elénk 
állítani mint Tompa. 0  ebben kifogyhatatlan. E 
kötetje legkivált ily darabokból áll. Majd a „Tá
vozó után“ sóhajtunk vele (11 1.), majd „Zrínyi 
Ilona“ ódon hangú keservében (15 1.) osztozunk ; 
majd vele szomorú vigasztalást lelünk abban, 
hogy a költészet „Repkénye“ ( 2 0  1.) csak hadd 
borítsa a szent romokat. Még többször ismételt 
„Teleit“ sem sokalljuk meg (A tél, 54 1. Télben, 
47 1. Téli reggelen, 208 1.) annyira különböző 
és uj mindenik; azután a „Kikeletkor“ ( 1 0 2  1.) 
és a „Kikircshez“ (112) ismét egészen más. Mint 
piros fonál húzódik át ez érzelem (majd csügged
ve, majd bizva, remélve, óhajtva, intve, sőt a korvi
szonyok szerint vérmesen is) kevés hián az egész 
Vl-ik köteten. „Forr a világ“ (56 1.) s a költő is 
forr ; kétségbeesik a „Pusztuló erdőn“ ( 6 6  1.) és 
bizony, a mint a dolgok mutatkoznak, nem ok nél
kül; a „Régi történetben“ (83 1.) a gúny ostorát 
csattogtatja; „Egy alföldi uj telepen“ (98 1.) . . . 
ki ne ismerné ezt: „Repülnél lelkem, fenn repül
nél“ stb. ? — melylyel rokon, de kivitelre tán 
még finomabb a „Jövevény“ (163 1.); azután a 
„Tűz“ (108 1.) ama tűz, mely nem alszik, ne is 
alugyék el soha; a „Fogoly“ (120 1.) „A pozso
nyi várban“ (133 l.j „A testvérek“ (135 1.) „A 
megtérő“ (140 1.) „Sámson“ (145 I.) „Múlt, je
len és jövő“ (152 sz.) „A sebzett szarvas“ (166 1.) 
„A vihar“ (182 1.), mind ugyanazon alapérzelem 
különböző nyilvánulásai, melyeket erőben s mű
vészi kivitelben talán mind meghalad az „Uj Si
meon“ (192 1.) s melyektől egy mozzanattal kü
lön válik az Ikarus (175 1.) és „Sírboltban“ (1951.) 
— Nincs itt hely mindezeket elemezni, az olvasó 
bizonyosan megtalálja bennük a mit keres; itt a 
legtöbbnek felsorolása által csak arra akarom fi
gyelmessé tenni, milynemü dolgozatok teszik e 
gyűjtemény legnagyobb részét.

Jóval kisebb rész az, mely élet, halál, örök
kévalóság, hit, természet, világ és család érzelmei 
s eszméi körül forog. Két, illetőleg három, alkal
mi ódája (Kazinczy emlékezete, Lorándfi Zsu
zsanna, gr. Mikóhoz) alkalmi ugyan, de nem ke- 
vésbbé óda. Történeti legenda a „Kálmán ésPrez- 
lava“ ; valamint a „Pozsonyi hadjáték“ (kevésbbé 
sikerült) történeti anecdoton. Vidor satíra kettő 
van: „Ebéd után“ és „Gazdaember ömlengései,“ 
jó mindenik, de jobb, és költőnk e nembeli dol
gozatait mind felülmúlja a „Két levél,“ melynek 
csak fele satira (emancipált nőkre), a másik fele 
egy magyar háziasszony eszményképét tükröző, 
igen kedves idyll.

Az élet és halál gondolatok közül, melyekről 
az imént emlékezém, némelyik nagyon sötét. Ilyen 
kivált az, melynek a költő nem tudott más czimet 
adni, mint e kezdő két szót; „Bár még . . . (33 1). 
Azok a sorok, melyek igy kezdődnek:
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„Sötét gyászos jelek ! ron órám közelít* ..
ez a pár szakasz, oly mélység fölött lebeg, hol 
féltjük az — embert. Állítson a költő keresztet az 
ily örvény felé, s óvakodjék ott járni.

Népdalai (szám szerint XIII) hasonlók a 
régiekhez. Ugyanazon magát olvasva is daloltató 
forma, ismert áriák szerint. De ki kell emelnünk 
a IV. számút (Gyilkos fenék), mely formában és 
tartalomban teljesen sikerült népballada, mi ed
dig nem igen tartozott a Tompa költői köréhez.

Azonban mit ér e költeményeket czimck 
szerint elősorolni s osztályozni. Minden egyes 
versről Írhatnánk ennyit, mint ez az egész ismer
tetés, s az olvasónak még sem tudnánk fogalmat 
adni az egyes darabok szépségeiről. Legyen hát 
elég, hogy pár szóval megjelöltük Tompa múzsá
jának mostani irányát, mely annál iidvösebb, men
nél több okunk van félteni lyrai költészetünket 
az elléhásodástól. •— Végre ama reflexiós darabok 
közül, nem válogatva, csak találomra, ide teszünk 
mutatványul egyet, egy igénytelen rövid versecs- 
két, melynek megdöbbentő végfordulata szintén 
mutatja a forrást, honnan származnak többnyire 
Tompa reflexiói. Czime a

M O S O L Y .
A szerető s anyának ajkán :
Remény, boldogság egy veled $
S a támadó napköz hasonlitsz 
Mely fénybe vonja az ege t!

fyíidőn ébredsz a gúny, gyűlölet 
És kárörömnek általa :
Vagy félig elrejtett gyiloknak 
Gyors, félelmes mozdulata !

Népet, bírót megfélemlítesz 
A vérpad gyász deszkáiról,
Ha benned a megölt igazság 
Fölebb-hivatkozása szól.

Mosoly ! ki a szív mozdulásit,
A fényt s homályt így rajzolod :
M i vagg te a halo ttnak a jkán  . . .  ?
S  hol lészen m agyarázatod  . . , ?

Y.S.

A tudós neje. (Regény, irta Sand George. 
Erancziából Toldy István. Két kötet. Pest. 1863. 
Emich.) Sand e regényében, melynek eredeti ne
ve Valvédre, ismét régi kedvencz tárgyához tér 
vissza, ismét a férj, nő és udvarló közti viszo
nyokból szövi ki az alapeszmét és cselekvényt. 
Azonban régibb e tárgyú s ez újabb regénye közt 
nagy a különbség. Régibb regényei tulajdonkép 
a házasság ellen voltak intézve, s az Írónő ez any- 
nyira erkölcsi viszony fölébe helyezte a szenve
dély korlátlan jogát. A szerencsétlen nő vagy férj 
úgy voltak feltüntetve mint a társadalom martyr- 
jai s az egyéni szerencsétlenségekből, melyeknek 
az illetők nagy részt magok voltak okai, az a kö

vetkeztetés folyt, hogy a házasságot el kell töröl
ni. Hogy mit kell helyébe tenni, azt az Írónő két 
vésbbé fejtegette, úgy látszik, a szerelem jogá- 
akarta érvényesíteni a házasság ellenében, de 
nem gondolta meg, hogy a házasság tulajdonkép 
nem egyéb, mint erkölcsi alaponnyugvó szere
lem, sa vallás társadalmi formák eltörlése csak a 
szerelem erkölcsi alapját gyöngíti, s inkább ne
velni mint kevesbítni fogja a szerencsétlenek szá
mát. Sand ez újabb regényében nem a társadal
mat támadja meg; a boldogtalanságot az egyének 
tévedéseiként tünteti föl. Valvédre, egy kitűnő 
természettudós, szerelemből házasodik, Alida szin
tén szerelemből megy hozzá nőül. Boldogan él
nek, de Alida csak szeretni és szerettetni akar 
azaz semmivel sem foglalkozik csak önmagával 
se a művészetben, se a természetben, se a 
háztartás gondjaiban, se férje munkásságában 
nem talál gyönyört, szóval a szerelmet az életvi
szonyoktól oly elvontan fogja fel, melynek tulaj
donkép nincs értelme. Természetes, hogy ily nő 
unja magát oly férfiú oldala mellett, ki tudomá
nyának is él s valami egyéb is mint csak szerel
mes. Érzik, hogy nem egymásnak valók, a férj 
fölhagy a remény nyel, hogy nejét valaha kigyó
gyítsa, a nő pedig magával jótehetlen. Egy phan- 
tastikus költő vegyül a családba, Alidába szeret s 
ez viszont bele ; elszöknek, de nem boldogok, 
mindketten csalódtak egymásban s nem merik egy
másnak bevallani. Alida haza vágyik gyermekei
hez, s kedély-betegsége lassankint testivé válto
zik ; a költő adósságokba veri magát, hogy ked
vese szeszélyeit kielégíthesse s képtelen dolgozni. 
Végre a férj talál módot, hogy neje becsületét 
megmentse a világ előtt s megbocsásson neki ha
lálos ágyánál. A költő egy gyárhoz szegődik, vé
res verítékével fizeti ki adósságait; majd moghá- 
zasodik s boldog lesz.

E vázlatból is láthatni, hogy Sand itt nem 
polemice áll szemben a társadalommal, sőt az 
egésznek alapja az, mi a költői compositiók tulaj
donképi földje tragikumban komikumban egy
aránt. Fiának ajánlja könyvét s az előszóban azt 
mondja: „Sok századon át az ember magát a min- 
denség középpontjának és végczéljának tartotta, 
most annak igazságosb és tágasabb fogalma áll 
előttünk. . . Három szóba lehet azt összefoglalni, 
mely három szót a te könyved magyaráz meg, az 
enyém pedig megkisértend bebizonyítani: „kilépni 
önmagunkból.“ Mindamellett mindenütt rá lehet 
ismerni a régi Sandra. Személyei ugyanazok, ki
ket régibb regényeiből már ismerünk, csak hogy 
itt a cselekvény fordulata ad nekik némi más szí
nezetet. Az is látszik, hogy az Írónő most sem 
igen viseltetik nagy tisztelettel a házassági intéz
mény iránt. Alida a lelkiismeret egyetlen szúrását 
sem érzi azért, hogy házasságrontó. Az írónő in
kább csak szerelme oktalanságára helyezi a súlyt, 
s inkább csak az okos szerelemre akarja figyel
meztetni olvasóit, mint a házassági kötelék tisz-

22*
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teleiére. Mondanunk sem kell egyébiránt, hogy 
e regényében is sok szép van. Sand ismeri az em
beri, kivál a női szivet s előadása elragadó. Min
denesetre legnagyobb tehetség Francziaország 
jelen regényírói közt. Kár, hogy az erősb tragi
kumhoz most sincs több érzéke, mint régen s a 
humorra épen képtelen. Bizonyos finom humor 
mily jól illett volna e regényéhez is, s mennyire 
eltakart vagy kiemelt volna egyet s mást, mi most 
vagy igen éles vagy igen elmosódott.

K Ü L F Ö L D I  SZEMLE.
Eugene Delacroix. Delacroix halálának 

hire egész Francziaországot meghatotta. 0  már 
ötödiké azon nevezetes képíróknak, kiket Fran
cziaország közelebbről elvesztett. Ary Scheffer 
kezdte meg a sort, őt Delaroche követte, aztán 
Decamps. Ez év elején Horace Vemet, a csata
festő halt meg. S im most a romantikái iskola feje. 
Ferdinand Victor Eugéne Delacroix 1799 april 
26-án született Charentonban, Páris közelében. 
Atyja az egykor conventi tag, a directorium alatt 
külügyminister volt, s mint Gironde főnöke halt 
meg. Tizennyolczadik évében lépett Delacroix, 
mint tanítvány, a hires Guerin műhelyébe. Guerin 
az antikoskodó színészi modornak vala túlságos 
képviselője. Az ifjú tanítvány nem lépett mestere 
nyomába s megkezdte az úgy nevezett coloristák 
visszahatását a franczia pseudo-classicitás ellen. 
Az 1822-ik évben küldte első „Dante és Virgil 
az alvilágban“ czimü festményét a mütárlatba. 
Thiers a „Constitutionell“ tárczájában a többek 
közt ezt irta e műről: „Véleményünk szerint a 
tárlat egyetlen képén sem nyilatkozik oly nagy 
mértékben egy nagy művész jövendője, mint 
ezen.“ Ez valóban némikép a művész későbbi hí
rének alapkövét vetette meg. Második nagyobb 
müvét „A chiosi vérfürdőit szintén hasonló ro
mantikái szellemben dolgozta s ez irányhoz mind 
végig hű maradt. E kép egy egész háborút idé
zett elő, mely két évtizedig tartott, s ma sincs be
végezve. A tárgy egészen illett hajlamához ; min
dig előszeretettel viseltetett a borzasztó iránt s 
kedvelte a tömeges szenvedés rajzát. Az a támo
gatás, melyet a franczia költészet akkori romanti
kái iskolájában talált, még inkább felbátorítá, 
annyira, hogy legtöbb képének tárgya a borzasz
tó, a démoni s a legkomorabb szenvedélyek köré
ből van véve. Nagyobb müvei közül e követke
zőket említjük meg : „Marino Falieri halála,“ 
„Sardanapál a máglyán,“ „A szabadság istennő
je,“ „Cleopatra,“ „Konstantinápoly bevétele a ke
resztesek által,“ „Maré Aurél halála,“ „Krisztus 
a kereszten“ stb. Csak e hiányos jegyzékből is 
láthatni Delacroix sokoldalúságát. Egy-egy neve- 
zetesb eszmekor sem maradt előtte idegen. Mytho- 
logia, keresztyén vallás, classikai ó-kor, közép

kor, kelet, nyűgöt, politika, mindennapi élet, a 
költők világa, mind tárgyai voltak ecsetének. Mert 
nem keli felednünk, hogy Shakespeare, Goethe, 
Byron, Walter Scott szintén lelkesítették. „Valen
tin és Faust,“ „Jelenet a capuletti sírboltban“ 
„Hamlet a temetőben,“ „Giaur,“ „A lüttichi püs
pök megöletése, Quentin Durwardből“ czimü ké
peit mind e nagy költők inspiratióinak köszöni. 
Nem kevésbbé volt sokoldalú más szempontból is 5 

festett történelmi, arcz-, táj-, genreképet, csendé
letet, állatokat, allegóriát; dolgozott olajban, 
aquarellben, frescóban, lithographián. Hogy De
lacroix az idővel oly merevvé s eszmétlenné vált 
classicismus ellen föllépett, csak helyeselni lehet, 
valamint azt is, hogy az akadémiai bágyadt szí
nezést megvetve, erélyesbet hozott divatba. De 
fájlalni kell, hogy más tulságba esett, túlontúl 
színezett, nem igen ismerte el a hármonia törvé
nyeit, igen vadászta éles ellentétek hatását. Mint 
iró meglehetős figyelmet ébresztett nehány czik- 
kével, melyeket Michel Angelo, Poussin és Geri- 
eaultról irt a „Revue des deux Mondes“-ba. — 
Jules Janin a „Journal des Débats“ tárczájában 
meghatva vesz búcsút Francziaország e jeles mű
vészétől. Necrologjából átveszszük e következő 
sorokat: „Delacroix nagy költő és képiró volt 
egyszersmind. Ismerte az emberi élet minden tit
kát, s tudta, hogyan kell megindítani a szivet. 
Együtt élt az ó- és újkor nagy embereivel; együtt 
járt Daniéval és Virgillel; barátja volt Byronnak, 
Walter Scottnak, Shakespearenek, Chateaubriand- 
nak és Goethének; érezte Ovidius szomorúságát 
s Tasso szerveimét. Ritka, nemes szellem volt, 
könnyen lelkesedő, tele haraggal a zsarnokok és 
részvéttel az áldozatok iránt, barátja a boldog 
ifjúságnak és vigasztalója az öregeknek. Nem volt 
előtte oly nehéz feladat, melyhez tüstént hozzá 
ne fogjon ; ha egy Pantheon kúpját bíztak volna 
égő lelkesedése leleményeire; ha egy minden 
szélnek kitett templom puszta falai díszítésére 
kérték volna föl, e nagy művész mindjárt felkiál
tott volna: fogjunk a dologhoz. Indult, mint egy 
hős, habozás nélkül, s állványt emeltetett, megfe
ledkezve arról, korán van-e vagy későn. Egész 
egy óriás volt. Ha napi munkája bevégezte után 
is látogatta meg valaki, gyakran láthatta, hogyan 
ragad fel hirtelen egy vászondarabot s fáradhatlan 
ecsete hogyan vázol reá uj compositiót. 0  igazán 
elmondhatta lelkesülő tanítványainak: „Egy na
pot se munka nélkül!“ Dolgozva halt meg. Nincs 
szüksége reá, hogy megsirassuk, küzdelem és 
győzelem közt élt és dicsőségben hagyott el ben
nünket. Oh szép napjaink forradalmára, ki tud 
tál mosolyogni és harczolni.“

A londoni Hzinvilágból. Ötven év óta az 
angol nemzeti drámáról kevés jót beszelhetni, 
azonban a külföld uralma az angol szinpadon
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soha sem volt oly általános, mint napjainkban. 
A felsőbb körök figyelmét inkább csak a két olasz 
operaház veszi igénybe ; a Her Majesty-szinház- 
ban a Gounod „Faust“-ja és Verdi „Traviata“-ja 
közti szünetet Ristori tölti be. A Princess-szinház- 
ban az uj és idegen születésű első szerelmesnö, 
Stella Colas, idéz elő furoret, melyet leginkább 
annak köszön, hogy alig van az angol színésznők 
között valaki, ki Julia és Ophelia szerepeit kitü
nően játszsza. Fechter, egy német franczia, kikét 
évvel ezelőtt Shakespeare főbb szerepeiben tet
szést aratott, most egy könnyebb feladatot tűzött 
ki magának s a franczia, úgy nevezett hatásos 
drámákat alkalmazza az angol ízléshez s verseny
társ nélkül uralkodik a Lycetim-szinházban. E 
külföldi tehetségekkel szemben, Phelps mintegy 
egészen eltűnni látszik, Kean és neje útra készül
nek Australiába és az úgy nevezett „Shakespeare 
fölélesztés“ korszakának a Princess- és Sadlers- 
Wells-szinházban vége szakadt. A nemzeti elem
nek csak Lady Giffords a képviselője, egy a Hay- 
market-szinházban nagy hatással adott vígjáték
ban, melynek e franczia czime van: „Finesse“ s 
melynek sikerére sokat tön azaz ügyesség, mely- 
lyel Wigan szinész egy francziát ábrázol; továb
bá Taylornak „Picket of Leave“ czimü színmüve 
az Adelphi-szinházban, mely tulajdonkép nem 
egyéb, mint angol nevekkel és czélzásokkal meg
tömött fordítmány francziából, és végre Dickens 
„Hounted man“-jének dramatizálása, melynek fő
szerepe szintén idegen személy — tudniillik egy 
szellemalak. De elég. íme van számunkra vigasz; 
nincs miért kétségbeesnünk a magyar színészet és 
drámairodalom jelen állapot] án.

Häiidclnek egy eddig ismeretlen zene- 
szerzeménye. A nagy mester e még ki nem adott 
müve egy úgynevezett Suite vagy Partita (A-dur- 
ból), mely négy részre oszlik : Allemande, Cou
rante, Sarabande és Gigue. Mortier de Fontaine, 
zongora virtuóz fedezte fel Smith kéziratai közt s 
tüstént telvette históriai hangversenyének prog
ramújába.

Nökiadók és nyomdászok. Miss Faithfull 
Londonban egy oly nyomdának áll élén, melynek 
egész személyzete nő. A nyomdatulajdonos egy
szersmind kiadó ; már is több vérs- és beszély- 
gyüjteményt adott ki. E kiadásokat azonban in
kább a külső csín, mint a benső becs tünteti ki. 
Nem rég két németből fordított beszély jelent 
meg e kiadásban, melyekről azt írja az Athenaeum, 
hogy se a fordítást, se a nyomtatást nem ér
demlik meg. Mind a mellett Miss Faithfull kiadá
sai keletnek örvendenek; a szép kezek nyomtat
ványain, melyeket nagy részt szintén szép kezek

írnak, kíváncsiságból is kapnak az emberek. 
Azonban az üzlet bajosan lesz tartós, s ha Miss 
Faithfull kiadványainak csak külsőjére fordít 
gondot, ma holnap alig fog egyebet nyomtatni ma- 
culaturánál.

Pellet Ida. E korán elhunyt fiatal színész
nő emléke még mind élénken foglalkoztatja a né
met lapokat. Nem csoda. Valóban a német szín
pad sokat vesztett benne, egy reményteljes ifjú 
színésznőt, ki már is az első rangú művésznők 
sorába küzdte fel magát. Pellet Ida Lembergben 
született, hol atyja színházigazgató volt. Itt kezdte 
színésznői pályáját is tizenöt éves korában; in
nen Nürnbergbe ment, majd Bécsbe, a Kari szín
házhoz, hol a vidám szerelmes szerepekben igen 
tetszett. Stettinben kisérlé meg először a tragikai 
szerepeket. A siker megnyitotta előtte a berlini 
királyi színházat, hova 1861-ben szerződött is. 
Nemes arezvonásai, kivált szemének kifejezése, a 
női gyöngéd érzéseknek mintegy tükörévé tevék. 
Szabályos középtermet, csengő érzésteli hang, 
mind oly ajándéka volt a természetnek , me
lyet fáradhatlan tanulmánya mind gazdagabban 
gyümölcsöztetett. Azonban a tisztán hősies és sö
téten démonias szerepekben már nem vala he
lyén. A nemes, kedélyes és bájos nöiségben volt 
ereje, annyira, hogy e tekintetben Németorszá
gon már versenytárs nélkül állott. Stuart Maria, 
Julia, az Orleansi szűz és Lorle a „Falu és város“- 
ban voltak legkitűnőbb szerepei. Újabban a Heb
bel „Niebelungen“-jében idézett elő rendkívüli 
hatást, mint Kriemhild. A monda szőke german 
fejedelem asszonya volt s a fájdalom kifejezése, 
midőn férje holt testét megpillantja, valami meg
rendítő volt. Ez év júniusának végén Lipcsébe 
utazván vendégszerepekre, csak hamar megbete
gedett s már jul. 10-én halva volt. Az Orleansi 
szűz próbája után lett roszul.

„Föl, föl! a föld immár eltűnt előlem,
A fájdalom rövid s örök lett örömem“ valá- 

nak utolsó szavai a szinpadon.

Lángész vagy észláiig ?

A Koszorúnak e folyó másodfélévi 6 -ik szá
mában W. ur egy jegyzetben azt mondja, hogy 
jobb étzláng, mint lángész, mert nem mondjuk so
ha lángliszt, hanem lisztláng. Ezen állitást azzal 
lehetne támogatni, hogy valamint lisztláng alatt 
lisztet értünk, szinte úgy észláng alatt is észt kell 
értenünk, tehát oly tárgyat, mely már az összeté
tel első szavában van kifejezve. De nyelvünk a 
szavak Összetételében nem követi ezen szabályt,



26 2

mert mindig a második szó által fejezi ki a tár
gyat, mint: kulcslyuk alatt nem kulcsot hanem 
lyukat, rózsabokor alatt nem rózsát, hanem bokrot 
értünk. Hanem lisztlángban is látszólagosan fek
szik az első szóban a tárgy kifejezve, ez pedig 
mindazon összetételekben előfordul, melyeknek 
második szava vagy átvitt értelemben, vagy áta- 
lános jelentésnél fogva, az elsővel hasonló értel
műnek vétetik, mint: buzaszem, tengerszem, kénk'ó- 
virág, tejszín  ̂vízözön stb. A mint a második szót 
átvitt értelemben nem lehet venni, egészen más 
értelem jő ki, mint: méhanya. Vegyük a második 
szót tulajdonképen, már nem jelent női testrészt, 
hanem a méheknek anyját, mit anyaméhnek ne
vezünk. Mily nagy különbség van tehát a két szó 
között, pedig ugyanazon részekből vannak össze
állítva. S mi okozza e különböző jelentést? Az-e, 
hogy méhanyában az első szóban van a tárgy ki
fejezve? De mi jogosít ily összetételre? Ha pe
dig arra feljogosítva vagyunk, miből tudhatjuk, 
hogy az elsőben, vagy másodikban kell a tárgyat 
keresnünk ? Itt megakadunk, ha Csak azt nem 
mondjuk, hogy méhanyának második szava az el
sővel egy értelműnek vétetik, különben nem fe
jezi ki azt, mit ki akarunk vele fejezni. E szerint 
észláng és lángész között is nagy különbségnek 
kell lenni, nem a kitétel helyességére, hanem az 
értelemre nézve. Láthatjuk, ha a lisztláng kitételt 
elemezzük. Mert mit jelent lisztláng? annyit, 
mint: a lisztnek a lángja, java, mint tejszínben. S 
mit jelent ennek nyomán észláng ? annyit mint: 
az észnek a lángja, a java. Ez alatt mit kelljen 
értenünk, nem tudom, ha csak egy jeles, kitűnő 
gondolatot, ötletet nem értünk, mely az észből, 
mint az égő szénből a láng, felvillan, fellobog. De 
a iángész szóval nem az észnek, úgy szólván, va
lamely részét vagy müvét akarjuk kifejezni, mint 
a lisztláng csak egy részét teszi a búza székének, 
hanem az egész észbeli tehetséget, mely ragyog, 
gyújt, lángol, mint a tűz. Olynemü összetétel te
hát ez, milyen lángirás, tejut, mely szavakban az 
első melléknév erővel b ir; lángész tehát annyi 
mint: lángoló ész, tejut annyi mint: tejszinü ut.

Hanem azt mondhatjuk — és ugylátszik W. 
ur ezen nézetre alapítja állítását, — hogy vala
mint lisztláng alatt oly jeles és kitűnő lisztet ér
tünk, mely a liszt többi nemeihez azon arányban 
áll, melyben a láng átalában a tűzhöz áll, szinte 
oly jeles és kitűnő észt akarunk a lángész szó ál
tal kifejezni, tehát helyesebben nevezzük azt liszt
láng módjára észlángnak. De még ekkor is nagy 
különbség marad az értelemre nézve. Mert liszt
láng szó által azon eszmét akarjuk kifejezni, hogy 
ha a lisztet durvább alkatrészeitől megtisztítjuk, 
akkor oly lisztet nyerünk, mely azon arányban 
áll kiszitált részeihez, melyben áll a láng az égő 
szénhez, melyből a láng fellobog. De nem mond
hatjuk, hogy hasonlót akarunk a lángész szóval 
kifejezni; mert az nem úgy támad, hogy a közön
séges, mindennapi gondolkozást az elfogultság,

előítélet stb. salakjaitól megtisztítjuk. Mert akkor 
azt állitanók, hogy a mivelödés által minden em
berben lángész fejlődik ki, mint minden búzának 
székéből lisztlángot készithetünk. De a lángész
nek épen az a sajátsága, hogy az nem képeztetik, 
mint a lisztláng, hanem hogy az oly tehetsége az 
embernek, melyet, mint magaW. ur mondja, vele 
születettnek (ÍDgenium) mondhatni.

Minthogy tehát észláng kifejezés által nem 
az emberrel született, hanem lisztláng módjára a 
mivelödés által képeztetett észt fejezünk ki, azért 
helyesebb a régi kifejezést, lángészt, tovább is 
megtartani.

V E G Y E S .

* Olvasóink emlékezni fognak, hogy a múlt 
évben Kubinyi Ferencz, Ipolyi Arnold és Hen- 
szelmann Imre urak, mint az akadémia küldöttei, 
úgy szólva csak jó reménynyel tértek vissza 
a Corvina érdekében Konstantinápolyba tett ut- 
jokból; most azonban — a „Függ.“ nyomán — 
örömmel Írhatjuk, hogy a magyar kormány eré
lyes közbenjárása folytán, az osztrák követség 
kieszközlé Fuad pasa, török nagyvezér biztosítá
sát arra nézve, hogy a török császári könyvtár 
ezentúl meg fog nyílni a magyar akadémia, emlí
tett czélra kiküldött tagjainak, s igy nem soká 
remélhetjük, hogy legalább annyit meg fogunk 
tudni, mi maradt az egykor világhírű királyi 
könyvtárból.

* A nemzeti muzeum a napokban érdekes 
tárgyakat kapott. Pollák János tanár odaajándé
kozta Rákóczinak egy diszes kristály biliikomát, 
mely később Pyrker egri érsek tulajdona vala; 
Triebler Ferencznek, az 1848-diki pesti polgári 
huszárság zászlótartójának özvegye, ezen huszá
rok gyönyörű és gazdag arany hímzettel ellátott 
lobogóját, melynek egyik felén Magyarország 
czimere és e jelszó „királyért és hazáért,“ a má
sik felén pedig Magyarország védasszonya látható. 
Nyelén ezüst lemezkékre az 1848-ban ezen zászló 
alatt szolgált huszárok nevei vannak fölvésve. A 
nem rég elhunyt Szilágyi István helybeli gomb- 
kötömester hagyományozása folytán átadatott: 
egy magyar testőrnek 16 hüvelyknyi magas, szí
nes gyöngyökből egybeállitott képe, Mária Teré
zia idejéből; az 1847-és 48-dik években viselt 
gombkötői mindenféle mustrák gyűjteménye; to
vábbá Hunyady Mátyásnak, Jánosnak és Szilágyi 
Mihálynak művészileg nem igen nagy becsű, de 
történelmileg érdekes arczképei stb.

— A veszprémi heiv. hitvallású egyház ne
hány tagja nevében Véghely Imre ur 21 forintot 
küldött hozzánk a végre, hogy az ínségben levő 
szalontaiakhoz szolgáltassuk. Szives köszönettel 
teljesítjük.
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— Az alakulandó magyar protestáns irodal
mi társulat alapszabályainak terve megjelent s 
hozzánk is beküldetett. E terv szerint „a magyar 
protestáns irodalmi társulat czélja, átalában a ma
gyar protestáns közönség művelődését, a Protes
tantismus szellemében és érdekei szerént, irodai- j 
mi téren előmozdítani;  különösen pedig az egy- j 
házi életre vonatkozó tudományokat művelni, s 
magyar nemzeti nyelvünkön irodalmilag terjesz
teni.“ Ily egyesületre kiáltó szükség volt.

* Gáspár János, a növeléstan terén oly ki
tűnő nagyenyedi ref. tanár, keseredett szívvel tu
datja két szeretett fiának : Andor- és Zoltánnak, 
kiket alig egy év választott el egymástól, majd
nem egyszerre, rövid hat órai időközben való ki
múlták Mig az idősebb már másfél év óta gyön
gélkedett} az ifjabb, mintha utói akarta volna ér
ni szeretett bátyját, maga is ágyba rogyott, s sze
repet cserélvén, egymásnak születés óráin egye
sültek — a halálban, hogy soha többé el ne vál
janak. Adja isten, hogy ki annyi jeles fiat nevelt 
a hazának, még megmaradt négy gyermekében 
lelje örömét, vigaszát!

* 0  cs. Felsége, Labor József, a magyar 
születésű világtalan fiatal zongoraművész tovább
képzésére hároméves ösztöndíjt utalványozott, 
évenkint 400 forintjával.

* A m. gazdasszonyok inségsegélyző köz
ponti bizottmánya a szükölködők javára f. h. 16- 
kán zártkörű tánczvigalmat fog rendezni a csá
szárfürdőben. A bál rendezésére Gajári Antal ké
retett fel, s azon kívül egy bálrendezö bizottmány 
is neveztetett ki 15 személyből, kik ha mind ren
dezni fognak, aligha confusio nem lesz. A köz
ponti bizottmány, ugyancsak e czélra, hangver
senyt is fog a héten a n. színházban rendezni, 
melyben az ujtéri színház hires énekesnője, Mur- 
szka Ilma k. a. is közre fog működni. Reméljük, 
hogy a fővárosi közönség a jótékony czél iránti 
tekintetből nem fog késni, mindkét mulatságban 
részt venni.

* A magyarországi müegylet a jelen havi 
tárlatból a következő képeket vette meg: „Táj
rész RamsaubóJ,“ Kimig Alajostól, Prágában — 
2C0 frt; „Alkalmatlan társaság“ Löffler Lipóttól, 
Bécsben -—- 200 frt és „Tájkép“ Garai Kamillá
tól, Váczon — 50 frt. Mindhárom igen csinos kép, 
— azonban sokkal szebbeket is lehetett volna vá
lasztani — hogy mást ne említsünk „A büvész“- 
nél — de úgy látszik a takaró volt rövid s nem 
lehetett tovább nyújtózni.

* Sarkady István a „Hajnal“ (?) szerkesz
tője, kiadá Ráth Károlynak, a pesti ügyvédi kar 
egyik ismertebb tagjának, híven talált arczképét, 
Marasztoni rajza után, — épen igy Írja a „P. N.“

* Biharmegyében, Tulka helység határán 
egy kiszáradt tóban egy nagy vasedényt találtak, 
tele régi pénzekkel. A mit a találók el nem kap
kodtak belőle, Nagy-Szalontára került, hol most 
a darabokat — köztük igen nagyokat is — an . 
muzeum számára tisztogatják. Az időszak, mely
ből a pénzek kerültek 1507-től 1611 ig terjed. A 
nagyobbak többnyire lengyel királyi pénzek, I ll
áik Zsigmond és István ( Báthory) névvel jegyez
ve. Az apróbbak I. Ferdinand, Rudolf és Maximi
lian magyar királyok korából valók. Ezeken kí
vül vannak közte: orosz, porosz, brandenburgi, 
sileziai stb. pénzek is.

* Nagy József, a m. akadémia levelező tag
ja, előfizetést hirdet „Nyitramegye helyirása“ czi- 
mü munkára. A mű négy füzetben fog megjelenni; 
az első füzet, melyre ezennel 3 frt 50 krjával elő
fizetést is hirdet, Nyitramegye geographiai leírá
sát tartalmazandja egy földtani ábrával; a máso
dik természeti adományait és gazdászati viszo
nyait ; a harmadik a nép életmódját és miveltségi 
állapotát, népviseleti ábrákkal, s végre a negyedik 
a községi állapotok leírását és statistikai adatokat. 
Előfizethetni e derék munkára folyó év nov. 1- 
sejéig szerzőnél, az ívtartóknál s Szigler komá
romi és nyitrai könyvárusoknál.

* A nemz. színházban Dalnoky Róza vidéki 
énekesnő fog megpróbálkozni. Már a német szín
házban is fellépett, még pedig fültanuk állítása 
szerint, meglehetős sikerrel.

* A n. színháznak, az említett gépezet-javí
tás, hir szerint, 40,000 forintba fogna kerülni.

* Sopronyban f. é. oct. 1 -sejétöl kezdve 
„Magyar felvidék“ czimü lap fog Győrök György 
szerkesztése mellett megjelenni. — Ha csak olyan 
lesz mint a nyáron ugyané szerkesztő neve alatt 
megjelent „Balatonfüredi Napló“ volt: nem jós- 
lunk neki valami hosszú életet, — pedig a na- 
gyobbára német ajkú Soprony-vidékén ugyancsak 
szükség volna egy életre való magyar közlönyre.

* A lövölde helyiségeiben a múlt kedden 
philharmoniai hangverseny volt a szükölködők 
javára, nem ugyan felette nagy számú, de igen 
díszes hallgatóság előtt. Erkel Ferencz ur vezeté 
szívességből a zenekart, s mind ez, mind pedig a 
közreműködő művésznők szép elismerésben ré
szesültek.

* A drámabiráló választmány által előadás
ra ajánltatott: „A gályarab.“ Nem ajánltattak pe
dig: „Villám Bandi,“ „Jogász és orvos,“ „Egy 
végzetes nap,“ „Meg akar térni“ és „Megbünte
tett hiúság.“

* Dumas, az öreg, jelenleg Turinban mulat 
s egy színház berendezésével foglalkozik, mely
nek egyidejűleg egy rém drámát is kovácsol,

M T  Évnegyede» t. előfizetőinket figyelmeztetjük az előfizetés m egújítására, mert ä

13-ik számmal letelik,
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ÜJ KÖNYVEK. *)
BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja Csengery 

Antal. LVIII-ik füzet. Ara egész évre 10 ft. (Emich 
nyomdája, Pest.) ,

\  VEGYTAN ISKOLÁJA. Dr. Stöckkardt után dolgoz
ta Berde Áron, természettudományok tanára e's a m. 
tud. akadémia 1. tagja. Második átdolgozott kiadás. 
I. r. 229 1. 2 r. 111 lap. 8r. (Stein, Kolozsvár).

KIS KATONA. Irta Horkai bácsi. 16r. 64 1. Ára 24 kr. 
(Stein, Kolozsvár.)

A budapesti SEBÉSZI ÉS ORTHOPAEDIA1 MAGÁN- 
GYÓGYINTEZET negyedik évi működésének ered
ménye. 1862 május lí>-től 1863 máj. 15-ig. Közli 
Bnlizfalvi Samu, orvos, sebésztudor stb. — Fényrajz 
után készült négy fametszvénynyel. (Müller nyom
dája, Pest.)

VIRÁGREGÉK. Irta Tompa Mihály Harmadik kiadás. 
Pest (Heckenast). 8r. VI és 175 1. Ára diszkötésben 
1 ft 50 kr.

MAGYAR KOSZORÚSOK ALBUMA. írói élet- és jel
lemrajzok. Mutatványokkal és, 14 aczélmetszettel. 
Pest (Heckenast). N8r. 1201. Ára diszkötésben 5 ft.

AZ ÖREG BOLOND MISKA KALANDJAI szárazon 
és vizen, mennyben és pokolban. Irta Frankenburg 
Adolf. Pest,(Heckenast). N8r. VIII és 287 1. famet
szetekkel. Ára 2 ft.

NEMZETI SZÍNHÁZ. Kiadja Toldy István. IV. A kisér
tés. Színmű 5 felvonásban, Irta Feuillet Octave. For
dította Radnótfáy S. Pest (Heckenast). 8r. 12-i 1. 
Ara 80 kr.

HŐS JÓZSEF, EGY VERSELŐ A NÉPBŐL. A közön
ségnek bemutatja Szeberényi Lajos. Szeged (Burger). 
8r. 38 l. Ára 16 kr.

A HADVEZÉR, a hadtudomány alapelvei az ujabbkori 
hadjáratok történetével felvilágosítva. Irta Asbóth 
Lajos. Pest (Heckenast). N8r. 310 és 349 1. Ára 5 ft.

FÖLDRAJZ. A felső elemi osztályok, magán nevelőin
tézetek számára, úgyszintén magánhasználatra irta 
Óvári József. 9 ábrával. Pest (Pfeifer) 8r. 87 1. Ara 
30 kr.

MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE röviden előadva. 
Olvasmányul s tanodái használatra fiatal leánykák 
számára. Irta Vachott Sándorné. Pest (Heckenast). 
8r. 241 1. Ara 1 ft.

TEMPLOMI IMÁK. Vasárnapokra, innepekre s más al
kalmakra. Köz isteni-tiszteleti használatul. 2. kia
dás. Pest (Heekenast). N8r. VI és 271 1. Ára 1 
ft 40 kr.

KAKAS MÁRTON NAPTÁRA 1864. Okos emberek 
számára való kalendárium. Pest (Länderer és He- 
ckenast). 8r. 144 1. fametszetekkel. Ára 80 kr.

L1DÉRCZ NAPTÁR 1864. szökő évre. Rémtörténetek, 
kalandok, bűnesetek, lélekjelene'sek, tündérregék, 
csodás-tünemények stb. gyűjteménye. Pest (Lände
rer és Heekenast). 4r. 96 1. Ára 60 kr.

* )  Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő művekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

KÜLFÖLDIEK.
WALDEMAR. Schauschpiel in fünf Aufzügen von Gus

tav zu Putlitz. Berlin (Wagner). 12r. 10 iv. Ára 25 ezg.
DiE COLONIE. Brasilianisches Lebensbild von Fried

rich Gerstäcker. 3 Bände. Leipzig (Costenoble). 8r. 
össz. 920 1. Ara 4 tallér.

ZWISCHEN FÜRST UND VOLK. Die Geschichte des 
. Pfarrers von Grafenried. Von Alfred Meissner. D rit
te Ausgabe. 3 Bände. Leipzig (Grunov.) Sr. össz. 
692 1. Ara 3 tall.

NYÍLT l e v e l e z é s .
Trsz . . . .  urnák. Nem album lesz az, hanem a kiadónak 

egy saját munkája. Egyébaránt a verset sem talá
lom sikerültnek.

Egy rab végszavai. Gyöngék. Ha minden el nem fo
gadott költeményt visszaküldöznénk, arra egy kü
lön hivatal kellene. Nem olvasgatja azt igy se 
senki.

Csak egynéhány betű . . .  A kettőnek menete s vég
fordulata ugyanaz. Áldja mindenik a keserűség 
okozóját. S az egész alapeszme ennyi bennök, a mi 
se nemuj, se a költészet ereje által újjá nincs téve. 
A verset nem mondhatni hibásnak, de ha positivabb 
érdeme nincs : az egész egy hiba.

Egy romhoz. Ez a világ. Nagyon fiatal hajtások, s ah 
hoz képest gyöngék. Ám hajtson a „nyesett fűz“ 
csak el ne nyomjon hasznosabb növényeket.

Szomorú körisfa, meg a többi. Sajnáljuk, de ezekről 
sem lehetünk kedvezőbb véleménynyel.

K. L. urnák. Majd ha a IV. czikk is kijött, egy alkalom 
mai elküldjük.

Szép az élet. Figyelmet érdemel, tehetség nyomai lát 
szanak ; de ezekből még nem tűnik ki, reprodukáló 
lesz e az, vagy önállóan teremtő. Várjunk.

D . . . vv. urnák. A két első visszavehető.
A fejérvári basa. Kissé homályos. Nehéz dolog úgy rej

teni, hogy egyszersmind világos legyen. Mindazáltal 
figyelemre méltó, s alkalmilag közölhetjük is.

Oh ne szeress . . stb. Az érzés jó, de nem találta meg 
költői kifejezését.

K . . .  eh I. . . urnák. Vettük s alkalmilag választunk 
is belőlök.

Emlékszel e . . Versnek is van logicája ; de ennek nincs.
H. Z . . .  . n. Megkaptam, de valóban nem értem rá még 

mind elolvasni. Örülök a szép igyekezetnek. A „Ko
szorúba“ azonban félévig is eltartana. Szives üd 
vözlet!

T A R T A L O M .

A troubadourok és jongleur-ök. Barlalus I. — Egy 
emberbaráthoz. Losonczi L. — Aben-Edzir kegyelme. — 
A hegedős. (Román népmonda.) Grozescu J. — A re'mu 
ralom idejéből. (Franczia beszély). — Irodalom. — 
Külföldi szemle. — Lángész vagy észláng ? P. J. J. —  
Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk



M e g j e l e n i k  hetenkint 
vasárnap.

S z e r k e s z t ő  s z á l l á s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők . Üllöi-út és 3 
pipa-uteza sarkán, 11. sz.

S
SZÉPIRODALMI

Á T A L Á N O S  M I V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

HETILAP.

E l ő f i z e t é s ;  egész évre 
12 frf, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 
Gusztáv kiadó - hivatala : 

Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK FÉLÉV. SEPTEMBER 20. 1863. 12. SZÁM.

A  T R O U B A D O U R O K  S  J O N G L E U R - Ö K .

(Vége.)

A jongleur többféle foglalkozásai közt 
legfőbb volt a zene, mely iránt akkor a kö
zönség nem volt oly követelő, mint nap
jainkban. Hangszereik közt legjelentéke
nyebb a hegedű, viola — mely amahhoz 
hasonlított s vonóval játszták, a hárfa és 
czitera. Továbbá Calanson Giraut még 
több jelentékeny hangszert említ, melyek
nek egy részét ma körülírni, meghatározni 
nem lehet, például: dob,castagnettek,sym- 
phonia, mandore, monocord, rota (17 húr
ral), psalterion, duda, lant, íistdob. Egy
szersmind az előbbi Calanson szerint köte
lessége a jongleurnek legalább kilencz 
hangszeren játszani. — A harcz viharainak, 
fegyverek csattogásának tüzes dalnoka, 
Born Bertran, nem feledi a trombitát, kür
töket, púzont; szóval e hangszerek számát 
még nevelhetnők; de már az eddig előso
roltak is eléggé tanúskodnak az akkori 
idők műszeretetéről.

Átalában ugyan az egész művész se
reget két nagy osztályra osztják : a trou- 
badourok- és jongleurökre: de utóbbiak 
viszont több néven fordulnak elő, s ezek 
közt különösebb: menetrier, menestrel, an
golul minstrel, francziául menestrier. — E 
szavak a latin ministerialisból eredtek, s 
kezdetben oly egyéneket neveztek igy, kik 
udvari szolgálatokat tettek. íg y  nevezték 
már aVUI-ik évszázban Pipinnek — Nagy 
Károly atyjának — karmesterét, később a

chorus vezetőket, s végre mind azokat, kik 
zenével foglalkoztak.

Párisban 1330 körül a minstrelleknek 
egy külön társasága alakult meuestraudie 
név alatt. E társulat főnökét minstrell ki
rálynak nevezték; egy külön utczában 
laktak, Saint-Julien des Menestriers egy
házat építették, mely a forradalomig állott, 
s ekkor több más régiséggel együtt lerom
boltatott. — Ezen minstrell király és a he
gedű-király ugyanegy személy, s ezt a 
hegedűkirályok töredékes krónikája után 
mondom, mely a vonós despoták hatalmát 
olyanokra is kiterjeszti, kik más hangsze
reken játszták. De halljuk Anders szavait:

„Minden társulatnak volt egy főnöke 
vagy vezére, kit királynak neveztek. így  
volt szatócs, varga, szabó, borbély s több 
efféle koronás hatalmasság.

„A követelések és zsarnokság, mit 
ezen csudálatos főnökök gyakoroltak, (t.i. 
a borbély, varga stb. királyok) méltósá
goknak végkép sirt ásott, s utoljára csak a 
fegyverek és hegedűsök királya maradt 
életben.

„Az első hegedű-királyok történetét 
homály fedi, s lehetlen időszerinti névso
rukat feltalálni. Legrégibb — a kit isme
rünk — Charmillon János, kit Szép Fülöp 
alatt Troyes városa jongleur királyul vá
lasztott.

„Constantin jeles hegedűs a XIII, La-
23
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jós udvarában hegedű-király lett, s ura a 
zenészeknek (Iioi des Violons et maitre 
des Menestriers). 1657-benmeghalván, I)u- 
manoir lett a követője I. Vilmos név alatt, 
s ezt a fia II. Vilmos váltotta fel. — Il-ik 
Vilmos leköszönvén, az országban átalános 
fejetlenség kapott lábra.

„XIV. Lajos közönyösen nézte a ki
rályság vonaglását, sőt kinyilatkoztatta, 
hogy többé helyreállítni nem akarja.

„Ennek folytán azenészeti királyság
ban sokáig belnyugtalanságok dúltak, s ki 
volt téve a külhatalmak ellenségeskedései
nek. A tánczmesterek több mint ötven 
éven át perlekedtek a hegedűsökkel, (Fied
ler,) kik művészetüket elaljasítva, korcsmái 
zugjátékosok lettek, s üldözték a város 
tánczművészeit, kik ellen 1666-ban egy 
formaszerinti Ítéletet eszközöltek. A társa
dalom egy rétegében sem volt annyira el
áradva a per-patvar, ellenséges csoporto
sulások, tüntetések, melyekből a birói Íté
leteknek egész halmaza lett. E zaj különö
sen fontos és félelmes oka volt: „két húr
nak száműzése a hegedűről“ s e hangszer
nek a régi eredeti állapotba való visszavi
tele, t. i. a Rebek ősi formájára.

„Az anarchiának ez ideje 1685-től 
1741-ig tartott.

„Ekkor egy hires hegedűs— Gaignon 
— vágyni kezdett a hegedű-koronára, s 
XV. Lajos ugyanez év 15-ik júniusán meg 
is koronáztatta.

„De Gaignon drákói szigorral ural
kodott, s meg akart újítni egy halom régi 
kiváltságot. Ennek következtéül sok kü
lönféle zenész, s kivált az orgonászok pár
tot ütöttek, s oly erélyesen léptek fel, hogy 
végre, jóllakván a királyi méltósággal, ön
ként lemondott.

„Ezután a királyság is 1773-ban vég
kép eltöröltetett.“ *)

*) Angolhonban a minstrel név a- normanokkal 
kezdődött bonyodalmak óta fordult elő. Itt a kardokat 
és skaldokat váltották fel, kik szintén költők és dalno
kok voltak. — II. Richard uralkodása negyedik évében 
(1381), Gaunt János egy törvényszéket állított Tutbury- 
ban a minstrellek számára ia court of Minstrels) oly telj
hatalommal, hogy öt szomszéd grófságban a minstrellek 
felett törvényt lásson, perlekedéseiket eligazítsa, s mind
azokat befogathassa, kik az évenkint agustus 16-án tar
tatni szokott törvényszék előtt megjelenni vonakodnak.

A jougleurok legfőbb teendője volt : 
az előadásra képtelen költőket kirándulá
saik, s műutazásaik alatt kisérni, énekük-s 
zenéjükkel támogatni, vagy az udvarnál 
énekelni az előkelőbb költők műveit, kik 
nem nyerészkedésből költöttek. A proven- 
cei költők és zenészek ezen különös viszo
nya sehol sem volt ily nagy kiterjedésben. 
— Minden költő, ha vagyoni állása meg
engedte vagy zenei járatlansága szüksé
gelte, egy vagy több zenészt tartott szol
gálatában. — A dalok végére irt utasítá
sokban e viszony gyakran van érintve az 
által, hogy a költő utasításokat ad a szol
gálatában levő jongleurnek, a költemény 
bizonyos helyeinek felfogására s előadásá
ra. — A jongleur — mint feljebb érintet
tem — a dalokat csak szájból tanulta s 
emlékéből játszta, daczára annak, hogy a 
szerző vagy maga leírta, vagy mással le
íratta szerzeményeit. — „Pergamenlevél 
nélkül küldöm dalomat az énekkel együtt 
Uc Brun-nak, Fiihói által, tiszta román 
nyelven.“ Ezt mondja Jaufre Rudel. — A 
troubadourok többször megérintik azon 
alárendelt viszonyt is, melyben a zenészek 
voltak, s amazoknak költői termékük után 
élősködtek. —• Apehier Garin igy tört ki 
saját jongleure miatt : „könnyen tönkre 
tehetném őt; tagadnám meg tőle költemé
nyeimet, s egy emberi lelket sem találna, 
a ki étellel tartaná s csak egy éji szállásra 
magához hívná.“ L"c de Saint Cyr ezt 
mondja viszont jongleurének : „egy sirven- 
test kértél tőlem; legyen! elkészítem a le
hető leggyorsabban.“ — Miraval de Kai
mon ennél sokkal magasabb hangon szól : 
„jól tudom, Bayona! hogy egy sirventes 
végett látogattál meg, ez már a harmadik, 
s kettőt olyant kaptál, melylyel aranyat, 
ezüstöt, elviselt fegyverdarabokat, jó és 
rósz öltözékeket szereztél.“ — „Az egekre!
Egy okmáuy továbbá feljogosította őket maguknak 
királyt választani, kit minstrel, zene s hegedű királynak 
is neveztek, s négy hivatalnokot, kik a királynak segéd
jei legyenek. — Ezen egyéneket évenkint nagy ünne- 
pélylyel szokták választani. — A XVI-ik évszáz vége 
felé azonban minden vekintélyöket elvesztették, s a köz
vélemény előtt mélyen lesülyedtek , elannyira , hogy 
1597-ben a királynő egy rendeletet adott ki, miszerint 
minden csavargó minstrel befogassák. Ez óta senki sem 
gondolt többé velők, s mint Frankhouban, feloszlottak.
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Bayona! — mond ismét más alkalommal 
ugyan-e költő — az egekre! mily mond- 
hatlan szegény, nyomorult öltözéked van! 
de várj csak! egy oly sirventest irok szá
modra, mely a szegénységből ki fog’ rán
tani. “

A költők dalain kivül a költői beszé- 
lyeket is elő szokták adni, melyeknek vég
telen sokasága keringett Provence vidé
kein. Ezen beszélyek jegyzéke rendszerint 
fel volt Írva minden jongleur utasításába. 
— Erre vonatkozólag mondja az alább kö
vetkezőket Bertran de Paris egy leczke 
alatt zenészének: „te nem tudod a Tristan 
történetét, sem Marc királyét és a szép 
Absolonét; te nem tudod, bogy Polamides 
miért titkolta el nevét a vár előtt az első 
megszólításra; te semmit sem tudsz a ty- 
rusi csatazajról, sem Algírról, a jó varázs
lóról, ki, bogy a királyt elárulhassa, egy 
palotát s egy tornyot épített Laon e lé; — 
nem ismered Páris uralkodóját, mily hata
lommal támadta meg és foglalta el Hispá
niát; tudtomra semmit sem tudsz Iwánról, 
ki először madarakat tanított; semmit Con
stantin császárról, mily nagy gyalázatot 
ért saját neje által saját palotájában, s ezért 
Rómát elhagyva, a pompás Konstantiná
poly t építtette, melyen 120 évig dolgoz
tak.“ stb.

A ki az elbeszélés művébe is fel volt 
avatva, e melléknévvel is szokták nevezni: 
„comtaire“ azaz: elbeszélő.

Többeket „contrafazedor“-nak is ne
veztek, mely annyit tesz, mint utánzó, 
utáncsináló, s ez esetben valószinűleg a 
felolvasást taglejtéssel, mimészettel kisér
ték. Az ilyeket már a latin irók „mimé
nek nevezték.

Végre a tökéletes jougleurnek tudni 
kellett a kötéltáncz s bűvészet minden ne
meit. Tánczolt kötélén, átugrott az abron
cson, két késsel művészien felfogta az al- 
mácskákat, utánozta a madarak hangját, 
kutyákat s majmokat játszatott, ugrált és 
szaladt a széditő magasra kifeszitett köté
lén, átalában — ha szükséges volt — áta
lakult Paprika Jancsivá.

Auguszt Filep alatt annyira aljasod- 
tak e sokoldalú művészek, hogy Frank

honból száműzettek. Ezen uralkodó követ
kezői által megint visszahivattak ugyan, 
de magokviseletéért több ízben kellett őket 
elnyomni.

Utoljára Párisból a világ minden ré
szére elszóródtak.

A jó troubadourok, kik még e nap
jainkban is szépen hangzó szavakat éne
kelték : „Istené a lelkem; életem a kirá
lyé; becsületem az enyim“ *) leléptek 
ugyan a história színteréről, de szellemileg 
nem enyésztek el. Költészetük lantját ava- 
tottabb kezek vették át, s az általok meg
pendített dalt tökélyesítették.

Nem igy a jongleurök.
Művészetüket napjainkig kézről kézre, 

szájról szájra adják egymásnak unokáik. — 
Menjünk a legnyomorultabb csapszékbe, 
vagy legfényesebb mulató helyekre, s zug
énekeseket hallunk, kik egy pár fillérért 
sirventeseikkel ledorongolnak, szerelmi da
laikkal gyulasztják a polgári sziveket; nem 
tudunk menekülni czigányainktól, kik a 
vidékről jöttnek lehegedülik a kabátját; 
menjünk salonokba, s sovány zongora-ka- 
lapálókat látunk, kik egy vacsoráért s egy  
pár forintért egész éjen át tánczzenét ját
szanak stb.

Kik lennének ezek, mint a régi jong
leurök, különféle kiadásban ?

íg y  kellett ennek történni; mert va
lamint az elméleti zenebölcsek — kikkel e 
sorokat kezdtem — megfeledkeztek a dal
lamról, sőt egy időben lenézték, úgy a 
jongleurök sem fárasztották magokat az 
elmélettel s zenei tudományokkal.

Azonban, miután az elméleti bölcsek 
— kik még azon időben az egyház szolgái 
voltak — erős alapot raktak, a zene óriás 
épületének : lassankint belátták, hogy a 
száraz ellenpontok mesterséges férczelése 
nem költészet, s felkarolták a melódiát is. 
Ezóta a két testvér, ahármonia és melódia, 
elválhatlanlett; amazatest, emezalélek.**)

BARTALUS ISTVÁN.

*) Maraviglia Arnold dalai közt.
*#) A melódia és hármonia sok harczra adott al

kalmat, inig a külön növekedett két testvért összeszok
tathatták, s mig elválhatlanokká tették. E törekvések
nek kivált a kezdetén a zeneköltők két tulságban jár
tak. Az orthodoxok még inkább ragaszkodtak az ellen-
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Három cseppet külde isten 
Égből e szegény világra.
Ez legyen szivünknek, — úgy mond 
Minden kínja, boldogsága.
És az első csepp lehullott,
Lány keblén virág füzérre 
S lett belőle tünde harmat, 

ett belőle lány könyüje.
Itetö az s felderítő,

Enyhe hervadó virágnak, —
Édes kínos gyöngye ez szünk 
Vágy- s remény dús korszakának.
S hogy ha Jány-köny hull az arczra, 
Szebben fejlőnek virági;
Hogyha lány sir, bánatából 
IJj menyország mosolyog ki . —
És a másik csepp lehullott 
Edzett férfiú-kebelre,
Szirtet ért ott, és lepattant 
Eltarolt mezőre esve.

S férfi-könynyé lett legottan,
Lett legottan jég viharrá,
Mely csak akkor oszlik el, ha 
A mezőt leverte tarrá.
Férfi-könynyé, mely a keblet 
Meghasítja, hogyha csordul,
S visszafoly a szívbe, ott hogy 
Elrejtőzzék drága titkuk 
S im lehull a végső csepp is,
Bujdosó hazafi-fejre,
Száraz ágnak nem kell harmat —
Es tovább hull a tengerbe.
Ottan nyugszik a fenéken,
Híven óvja őt a tenger.
Híven óvja honfi keble,
Egynek tartván életével.
Csak ha fergeteg a tengert, —
S vész a szent hont felkeverte :
Akkor jő fel napvilágra :
Honfi-sziv, és tenger gyöngye.

MADÁCH IMRE

A B E N-  E D Z I R K E G Y E  L M E.
Beszély az 1568—1571 morisco lázadás korából.

(Vége.)

V.

A következő éj sötét volt és viharos. 
A szél vadul 'süvöltött a hegyekről alá, hó
pelyheket hozva magával, s reggelre fejér 
lepel horitá az egész határt.

Ünnep lévén, a lakosok vigságra ad
ták magukat s tűzhelyeik magasra lobogó 
lángja mellett csak nevették a havat s fa
gyot. — Este vig kedélylyel tért nyuga
lomra mindenki; csak az ősz dón Fernan-

pontokhoz, semmit sem adtak az egyházi énekek sza
vaira, s mesterséges miséikben tetszésük szerint csűrték 
csavarták a szótagokat. Lehet képzelni milyen volt egy 
ily értelem nélküli mise. Egyszer V. Miklós pápa kérte 
Capranica Domokos cardinal véleményét a pápai ének
karról. A cardinal nem épen tinóm, de igen találó fele
lettel jellemezte magokat a zeneszerzőket s dalnokokat 
is e szavakkal: „Azon emberek, mikor énekelnek, hason- 
litnak egy zsákhoz, mely tele van malaezokkal; mert 
hallok ugyan fele mes lármát, uigatást, vinnyogást, de 
egyetlen egy értelmes szót sem.4*— A másik tulság a

do panaszkodott gyermekeinek, hogy gyen
gén érzi magát s könyes szemekkel ohajtá 
hajdani erejét vissza.

Még legkisebb fény sem világitá a ke
leti láthatárt, midőn vad harczkiáltás riasz- 
tá fel álmából Lozaros lakóit. — Ki ablak
hoz sietett, fáklya világnál fegyveres cso
portot pillantott meg, mely a hegyekről 
alágördülő hótömegként előrehaladva szem
látomást nőtt, mert a moriscók elhagyva 
házaikat, tömegestől csatlakoztak hozzá.

melodikusoké, kik meggyőződtek a melódia szükségéről, 
de magok nem voltak képesek (részint az örökös ellen
pontozás miat elvesztvén Ízlésüket) melódiákat terem
teni, s az egyházi zenébe ismert világi dalokat is feldől- 

I goztak, elannyira, hogy végre a miséket is eme dalok 
j világi szövege s czime szerint kezdték elnevezni, példa 
j u l : „a fegyveres férfi,“ „a vörös orr,“ „csókolj meg“ stb.
I (Lásd Brendel Geschichte der Musik-ját a 43, 44. 45 
I lapon.) Ezen köz botránynak, minek következtéül a ró- 
j mai egyházból a zenét száműzni akarták, a nagy refor- 
I mátor Palestrina vetett véget.

I f .
A K 0  N Y E K.
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Midőn, mint látszék, mindazok, kikre vár
tak, együtt valának, még vadabb kiáltás 
emelkedett a légbe: „Allah !“ orditák mind
nyájan s fegyvereikkel a keresztyének há
zainak rohantak, mig nehányan közülök 
égő kanóczokat hánytak a tetőkre s ne
hány perez alatt az éj sötétségét rémes 
fény váltá fel! — Ez alatt a házajtók fel 
voltak törve s a támadók kiáltásaihoz a 
megtámadottak jajveszéklései vegyültek!

Don Fernando lakása a helység szé
lén esett s egy volt az utolsók közül, mely 
a felbőszült moriscók ügyeimét magára 
vonta. — Gonzala, miután meggyőződött a 
zaj okáról, testvéreivel együtt apja szobá
jába sietett. — Az ősz férfi még ágyban 
feküdt. „Beteg vagyok!“ mondá bágyadt 
hangon, midőn gyermekei igyekeztek ál
mából felébreszteni.

„Apám!“ kiálta kétségbeesve Gonza
la, „a moriscók tűzzel, vassal jönnek elle
nünk — ha nem sietünk el. a legborzasz
tóbb sors vár reánk!“

„A moriscók! hah, hol vau kardom? 
. . .  e kar még meg tud titeket védelmezni !“ 
S mintha előbbi bágyadtsága tökéletesen 
elhagyta volna, ruháit magára vetve lelke
sülten rohant az ősz, hogy régi hu fegyve
reit elővegye.

A kard már jobbjában villogott s sze
meiben a bátorság tüze — de csak végső 
lobbanása volt ez a kihaló lángnak! — A 
hirteleni veszély által tulcsigázott erejét e 
végső rázkódás tökéletesen kimerité: aláhul
ló karja földre ejté a fegyvert s maga 
don Fernando összerogyott.

Gyermekei hozzásiettek — föl akarák 
emelni — kétségbeesve szóliták. . . mind 
hasztalan; meg volt halva !

A ház eltelt az árvák siránkozásával. 
De a bánatra sem volt idő: hűséges öreg 
szolgájok dúlt arczczal rohant a szobába 
s mondá, hogy nehány morisco házuk felé 
közéig s ha meg akarnak menekülni, rög
tön futniok kell! — Apjuk holt testét el- 
kelle hagyniok . . . s midőn egy hátulsó 
kis ajtón a sötétség oltalma alatt a házból 
kisuhantak, a moriscók a fő bejárón már 
betörtek abba: pár óra múlva maroknyi 
hamu jeleié a helyet a hol házuk állott!

A hegyek felé vezető utak el voltak 
moriscók által zárva. Gonzala és testvérei 
tehát a templom felé irányzók lépteiket, ol
talmai keresendők annak szent falai közt. 
— Mások is ezt tevék s rövid idő alatt a 
loÉarosi keresztyének közül mindazok, kik 
a moriscók gyilkoló fegyverei elől meg
menthették magukat, e helyen sereglettek 
össze. —- A pusztító csapat annyira el volt 
öldökléssel foglalva, hogy eleinte a me- 
nekvők kikerülték figyelmét, s mire ész- 
revevé, hogy hova rejtőztek ezek, a temp
lomhoz menedékesen vezető egyedüli ut- 
már két magas gáttal el volt zárva. E szik
ladarabokból s földből sietséggel előállí
tott erődök megett a legelszántabb férfiak 
foglaltak helyet, készek lőfegyvereik go
lyóival fogadni a majd ellenök törő szilaj 
csapatot.

Ez nem várakoztatott soká magára. 
Midőn a helységben már nem volt kit le
gyilkolni, egyenesen a nehány száz lépés
nyire fekvő egyház felé tódult. — De itt 
keményebb ellenállásra találtak a moris
cók mint milyenre el valának készülve, s 
oly sűrű golyózáporral fogadtattak, hogy 
kényszerítve érzék magukat az első roham 
után visszavonulni. Látták, hogy itt heves, 
és talán hosszasan tartó munka vár rájok. 
Ú gy látszik, tanácskoztak: mi tevők legye
nek.

A nehány perczig tartó tanácskozás 
eredménye az Ion, hogy pár százan a csa
pat férfiaiból -— mert nők is számosán vol
tak közte — elválva társaiktól, a völgyön 
lefelé haladva nem sokára eltűntek a he
gyek közt. A hátrahagyott nagyobb rész 
most valamennyire csatarendbe állva, uj 
rohamra készült.

E közben a nap halványan feltűnt a 
hegyek ormai felett. — Siralmas látványt 
világítónak sugarai: füstölgő romok közt, 
legyilkolt férfiak, nők és gyermekek holt
testei hevertek — s a kis egyház körül 
vértszomjazó felbőszült tömeg zajongott, 
végpusztulással fenyegetve a szerencsétlen 
ostromlottakat.

Egy a sziklákat megrázó „Allah!“ ki
áltás hallék, s egy ifjú morisco vezérlete 

| alatt a gátak felé rohantak, mindenki
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esküdve, hogy az elszánt Aben-Édzirt a ha
lálba is követi.

A templom belsejében nem uralgott 
semmi rend: nők, gyermekek, férfiak za
vart tömegbe keverve egyaránt ragadtak 
fegyvert, hogy az ellenre lőjenek! —- A 
torony egyik ablakában állt Gonzala más 
nőkkel együtt, s remegve nézték, miként 
közéig a felbőszült csapat menkelyükhöz.

A vezér, Aben-Edzir, repülő fehér öl
tönye, s fején az ékszertől csillámló turbán, I 
kihivó czélul szolgált a keresztyének lő- 
fegyvereinek. De ő, nem törődve a körü
lötte repülő golyókkal, kivont karddal ha
ladt csapata élén előre. — Gonzala ráve'.é 
szemeit. Épen e perczben egy napsugár, 
áttörve a felhőket s ködöt, füsttől és lőpor
tól — talán vértől is sötétített arczán tört 
meg: a fiatal leány elhalaványult, s egy 
éles sikoltással, mely még a csata zaját is 
fölülmulá, eszméletlenül roskadt össze.

Aben-Edzir, a morisco vezér, — Lo
renzo volt!

VI.

Lorenzo gyermekkorától fogva kül
sőleg keresztyénnek volt nevelve, de bár 
apja, kinek ősei nevezetes részt vettek a 
granadai királyság védelmére folytatott 
végharczban — hogy az üldöző hatalom suj- 
toló karát kikerülje s még inkább elhitesse 
elnyomóival, hogy elszakadása a moriscók- 
tól őszinte arab, nevét is spanyol névvel 
cseréié fel, azért nem szűnt meg titokban 
emlékeztetni fiát származására. Bár rászok- 
tatá őt az elkerülhetlen tettetésre, mégis 
úgy neveié, hogy szive mélyében Lorenzo 
mindig igaz mozlem legyen.

De apja kora halála után a rokonok 
nélkül álló ifjú kebléből, ha nem is tör ül
tettek egészen ki a gyermekkorában nyert 
oktatások, meg kell adni, hogy nagyon el
mosódtak azok.

Midőn Fülöp király újabb s az előb
bieknél még szigorúbb törvényei a moris- 
cók ellen kihirdettettek, Lorenzo nemzeti 
érzése fellobbant szivében — elrejté azt 
ugyan s nem emelt nyílt panaszt, de mé
lyen érzé a nyomort s gyalázatot, mely né-

I pét érte. — Sóhajtott, hogy védelmére nem 
tehet semmit s csak gyűlölettel fizethet 
zsarnok elnyomóinak. Vitéz őseinek kard
ja széttörve — vasából láncz készült szá
mára: mit tehet ő most?

Talán e néma kitörések is meggyen
gültek keblében, midőn egy napon egy uj 

! szép világra derült. Szeretett! és szereteté- 
nek tárgya keresztyén leány volt.

Mig egy kis része a moriscóknak, Lo- 
renzohoz hasonlóan, magába fojtva könyüit, 
színlelt közönynyel fogadá a rettentő tör
vényeket, addig mások, a keresztyénektől 
inkább elkülönítve élők, magasra emelék 
kiáltásaikat, sőt panaszaikat szavakban is 
ki merték fejezni s ünnepélyesen a tró
nig juttatták azokat.

Kérelmök siker nélkül maradt, és ak
kor elszánták magukat, hogy más eszköz
höz fognak nyúlni.

Volt ez időben Granadának a moris- 
cók által lakott részében, az Álbaicinban 
egy szövet festő, Aben-Farax. Bár egysze
rű kézműves, ereiben a dicső Abenceragok 
vére folyt, szivében az ő elszánt vitézségük 
lángja lobogott. — Egy lön a vezetők kö
zül. Faluról falura járt, s titkos összejöve
teleket tartva a moriscókkal, saját harczi 
szellemét önté beléjök. — Mindig a ke
resztyének előtt legkevésbbé gyanús egyé
neket választá ki a többiek vezetőjéül.

A lozarosi moriscók közül Lorenzot 
szemeié ez állásra ki. Sokan az összeeskü
vők közül, kik személyesen ismerék Őt, 
kétkedve csóváltuk fejőket. „Jobb lesz 
más, “ mondák, s bár nem akarták a vádak 
legborzasztóbbikát, a moriscók elleni hűt
lenséget, ellene nyíltan felhozni, különös 
hangnyomattal emlegeték, mennyire el van 
zárkózva a többi moriscóktól s hogy egy 
hitetlen leány szemeinek varázsa alatt áll.

„En ismertem apját,“ viszonzá Aben- 
Farax, „ha alszik is fiában a jó 'hajlam, 
léteznie kell annak szivében. A hitetlen le
ány szép szemeinek varázsát megtörni van 
egy hatalmas szóm: a nemzeti érzés! E 
szót fogom fülébe hangoztatni — annak 
eszméjét felébreszteni szivében, s midőn 
a jövő év első napján ki ízzuk a kar-
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dot lánczaink szétzúzására, ő egy lesz leg
jobbjaink közül !u

Aben-Farax nem csalódott: a szere
lem által megtántoritott ifjút a szabadság 
szeretet vissza adá nemzetének.

Lorenzo ünnepélyes esküt tőn, hogy 
erejét népének felszabadítására s a zsarnok 
elnyomó megboszulására fogja fordítani; 
hogy, midőn megkondul a lázadás harang
ja, kardot ragad s élte végső órájáig nem 
fog megszűnni azt a gyűlölt keresztyén el
len villogtatni, ü g y  érje Allah áldása, a 
mint ő soha, egyet sem fog kímélni kö
zülök! . . .

Az elnyomott s végsőre ingerelt mo- 
riscók türelmetlensége s egyes kitörései 
lelietlenné tevék az év vége felé a további 
halasztást, karácsony ünnepén Lorenzoért 
jött Aben-Farax.

Lorenzo, ki a gyűlölt spanyol név 
helyett, vitéz ősei legvitézbikének nevét 
vévé fel s ez után Aben-Edzirnek nevezé ma
gát, vele ment s a következő éjjel egy a 
másfél százat alig meghaladó, elszánt rno- 
risco csapattal Granadára ütött. — Han
gosan kiáltozva vonult e csapat az Albai- 
cin útczáin végig, a vitézek morisco társai
kat csatlakozásra szólítva fel s buzdítva 
őket a spanyol járom ledobására.

De — oh gyötrelem és szégyen! — 
e szavak elhangzottak a nélkül; hogy a 
megfélemlett s a szolgaságban megtört 
gyáva albaicini moriseóknál viszhangra 
leltek volna. Egyetlen egy sem hagyá el 
házát, s hajnalkor kényszerítve látta ma
gát az elszánt kis csapat, az ellene túlnyo
mó erőben összegyülekező spanyol őrsereg 
elől, ismét az Alpujerrákba térni vissza. 
Csupán az utcza szegleteken összerombolt 
szent szobrok és feszületek tanuskodának 
arról, hogy azon éjjel Granada utczáin 
száguldosott végig.

A koczka el volt vetve, s bár első föl
lépésük sikeretlen maradt, a kivont kardot 
csak pár napra sem lehetett többé hüve
lyébe visszatenni, s a hegyek közt kituzék 
a lázadás zászlóját.

Az utjokban eső kisebb helységekben 
felkeltve a titkukat mindeddig híven meg
őrző moslemeket, egyenesen a nagyobb

fontosságú Lozarosba siettek; hogy ott mi
ként léptek fel, már tudjuk. — Aben-Far» 
rax tovasietett kísérőivel, másutt is lángok
ra lobbantam az összeesküvés szikráját; 
de hátrahagyá a lozarosiaknak elszánt ifjú 
vezérüket, Aben-Edzirt.

VII.
Három napig tárták magukat a sze

rencsétlen keresztyének a lozarosi templom 
falai közt. — Miután a gyenge gátakat le 
rombolta az ellen, mindnyájan magába az 
épületbe voltak kénytelenek visszavonulni. 
—- Az erős falak daczoltak a moriscók tá
madásaival —• s a cseréptetőt meggyujtani 
nem lehetett. — De a győzelmet, melyet a 
gólyók nem vivhatának ki, kivivá a kérlel
hetetlen éhség és szomjúság. — Az előre
látók egy kevés eleséget és vizet vittek 
ugyan magukkal az egyházba, de már a 
harmadik nap reggelén egy csepp viz sem 
volt, bármily kis adagokban élvezték is 
azt mindeddig; az eleségből is csak nehány 
darab  ̂kenyér maradt hátra.

Éhen, szomjan még egész alkonyig 
küzdtek a keresztyének. —- Epedve néztek 
a torony felső ablakából a helyre, hol a 
hegyek szorosai közt vezető ut a völgyre 
nyílik, ha vajon nem jön-e segély szá
mukra ?

Hasztalan l . . .  A  nap leszállt s ők 
még mindig magokra voltak hagyva, s mi 
ennél is több — lőporuk elfogyott!

Átlátták, hogy tovább itt nem marad
hatnak s elhatárzák, hogy kirontanak vad 
elleneik közé s megkísértik, magukat átvág
va rajtok, a hegyek közé menekülni. — 
Miután öt halottukat az oltár elé lerakák, 
az öregeket, gyermekeket, nőket és sebe
sülteket középre véve, egy lelkesült „St. 
Jago!“ kiáltással a templomból ki, egyene
sen elleneiknek rohantak.

A szűk utón ütköztek össze. E helyen 
a moriscók nem tudták túlnyomó erejűket 
igénybe venni. — Ezt csakhamar átlátta 
Aben-Edzir s csapatát a szikla aljáig hát- 
ráltatá. A keresztyének kényszerülve vol
tak őket követni, s a tágasabb téren körül- 
kerittetve, véres de rövid harcz után az 
életben maradtak mind foglyokká tétettek.



272

A férfiak egytől egyig legyilkoltalak. 
Némelyek a legborzasztóbb kínzások közt.
— „E szenvedések rövidek,“ mondák a 
moriscók „de ti hány hosszú éven át kí
noztatok bennünket! A legborzasztóbb, leg
kínosabb halál, melylyel kimúltok, csak 
csekély visszatorlás, hosszú sérelmeinkért.“

Az egész éj eltölt s a nap már jó ma
gasan állott az égen, mire a véres munká
val elkészültek. — A nők és a gyermekek, 
biztosan őrizve, kényszeritett tanúi vol
tak a borzasztó jelenetnek. — Gonzala 
térdre borulva adott hálát istennek, ki vég
telen kegyelmében apját e kínzások elől 
még idejében magához vévé.

Hogy rájok s a gyermekekre minő 
sors vár, azt a szerencsétlen nők még nem 
tudták; de, midőn a férfiak le valának öl- 
dösve, egymásra néztek. Tekintetük ezt je
lenté: „Most rajtunk a sor!“

E pillanatban távolról harsogó harczi 
zene voná a moriscók figyelmét magára, s 
rövid idő alatt egy, bár kis számú, de fé
nyes, ugyancsak morisco lovas csapat vág
tatott feléjök. — Egy volt a lovagok közt 
öltözetben pompásabb mind a többinél, ki 
büszkén emelve fejét magasra, méltóság- 
teljesen viszonzá a lozarosi moriscók har
sány üdvözletét.

Ezen, még élte tavaszában levő, meg
nyerő külsejű férfi a moriscók ujonan vá
lasztott királya Aben-Humeya volt, kit 
a spanyolok reyezuelónak, az Alpujarra 
hegység kis királyának csúfolának. —- H ej! 
sok jó spanyol vér omlott e „kis király“ 
parancsára ki — és nem egy csodaszerü- 
leg megmenekült Özvegy vagy árva emlé
kezett borzadással azon napra vissza, me
lyen arczát megpillantá!

A király tiszteletére rendezett lako
mára ő az előkelőbb moriscókkal együtt 
Edzir lakására ment; a nőket s gyermeke
ket pedig egy más mozlem házába kisérék, 
hogy ott várják b e , mit határoz felettök 
Aben-Humeya. — Már napszállat volt, mi
dőn börtönük ajtaja felnyilt; rajta a király 
lépett be, Edzirtől követve.

Aben-Humeya arcza a lakomától fel 
volt hevülve s szemeiből az eddig nyert 
előnyök feletti el bizottság sugárzott; — ve

zére halvány volt, ajkai görcsösen össze- 
szoritvák és setét tekintete ezt látszott mon
dani: „az eddigi csak borzasztó kezdet volt 
— a még borzasztóbb befejezés ezután kö
vetkezik !“

Az ajtónál több fegyveres moriseó 
állott meg. — Aben-Humeya felszólitá 
foglyait, hogy ha hajlandók eddigi tévely
géseikről lemondani s a szent próféta üd- 
vözitő vallására áttérni, jelentsék ki ezt s ő 
kész nekik megbocsátani, bár mily kevéssé 
érdemeljék is e kegyet. — Szavait síri csend 
követé. „Ha megtértek, folytatá pár percz- 
nyi szünet után — élet és szabadság vár rá
tok, de ha makacsok maradtok, halál!“

Egy sem volt e nők, egy sem e fiatal 
gyermekek közt, ki késznek mutatkozott 
volna életét az elébe tűzött áron megvásá
rolni: némán maradtak mind. — Az ifjú 
király szemei haragtól szikráztak. „Vesz- 
szetek hát, ha úgy akarjátok magatok!“ 
kiálta dühösen. „Kár volt veletek eddig is 
késni; nem érdemeltek mást, mint a hitet
lenek kínos halálát!“ s azzal intett az ajtó
nál állóknak, hogy vezessék ki Őket.

Edzir ez egész idő alatt halvány és 
nyugodt maradt: ő ismerte e nőket s egye
bet nem várt tőlük.

Midőn Aben-Humeya előtt egyenkint 
elhaladtak, hatot közülök félreállíttatott : 
Lozaros hat legszebb leánya volt az, az 
utolsó közűlök Gonzala. — Halványan, le
csüngő hajjal ment testvérei között; sze
mei a földre voltak szegezve. De midőn 
Aben-Humeya, kezét karjára téve, a kis 
fiuktól el akará vonni, oly vad tekintettel 
emelé azokat reá, hogy Edzir halvány ar
cza még halványabb lön.

„Szörny!“ kiálta kétségbeesetten a 
leány , „ hagyj legalább testvéreimmel
együtt halni m eg!“ — De szavaira nem 
figyelt senki, s a már kiválasztott öt leány 
mellé vezették, testvéreit pedig odább hur- 
czolák.

„Mi czélodvan e leányokkal, uram?“ 
kérdé Edzir a királyt.

„Ezek nagyon is szépek arra, hogy 
ily fiatalon haljanak m eg;“ viszonzá Aben- 
Humeya, „rabnőim lesznek; háremembe 
záratom őket.“
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„U ram !...“ kiálta hevesen a fiatal 
vezér közbe, s arcza kigyuladt, „e leány.. .  “

Aben-Humeya bámulva tekintett rá 
s Edzir hirtelen megállt. „E leányok,“ 
mondá nyugodt hangon „ezt nem érdem
lik; dk csak oly bűnösök mint a többiek; 
miért kíméled Őket?“

„Buzgóságodat dicsérnem kell,“ vi- 
szonzá Aben-Humeya, bár látszott, hogy 
Edzir szavait szívesen elengedte volna. „ Az 
igaz vallás érdekében ezekkel még akarok 
egy kísérletet tenni, mielőtt a többiek sor
sára juttatnám; — fiatalok m ég; én azt 
hiszem, hogy meg fognak térni.“

„Miért megemlíteni a sorsot, mely e 
házból kivezetett nőkre és gyermekekre 
várt ? Ki lehet azt könnyen találni; . . .  egy  
óra eltelte után egy sem élt már közűlök. ..

VIH.

Éjjel Aben-Edzirnek álma volt. — 
Azt álmodá, hogy elhagyatott, sziklás uta
kon járt, s mentül előbbre haladt, a kör
nyék annál kietlenebb lön. Lábait a kövek 
vérig sérték, homlokán a fáradságtól verí
ték cseppek gördültek alá. — De egyszer
re, mint varázsütésre, a zordon hely virág
zó kertté változott, hol minden nyomából 
rózsa fakadt, s mig azokat bámulta, egy fá
tyolozott nőalak közeledék felé. Énekelt, 
és hangja oly leirliatlan kedves volt, hogy 
Edzirnek köny futott szemébe. Midőn 
megszűnt a dal, a leány még közelebb jött, 
s fejét Edzir keblére téve, fátylát fölemelé. 
Oly édesen tekintett az ifjúra . . .  s tekintete 
a Gonzaláé volt.

E perczben Edzir föltámasztott kardja 
megmozdulván, a földre esett. A robaj fel- 
riasztá az alvót.

„Lehető volna-e ez?“ mondá félhan
gon, a mint álma lelke előtt lebegett. „Le
hetne-e még ily üdv számomra?“ s mit 
eddig mint ki nem vihető, őrült gondolatot 
mindig elvetett — eltökéíé megkísérteni.

Fölkelt, s nehány perez múlva azon 
házban volt, melyben a hat leány fogva 
tartatott. Az őrök bevezeték őt a börtönül 
használt szobába. Edzir mécsessel kezében 
közeledett a leányok felé. A férfiak léptei

nem költék őket álmukból fel — lélekben 
és testben kimerülve, nyugodtan aludtak. 
— Gonzalához érve, felkölték őt, s míg a 
megrémült leány nem tudta ébren van-e 
vagy álmodik, egy mellékszobába vezeték. 
Az őrök eltávoztak s magára hagyák őt a 
vezérrel.

Edzir arczát mindeddig bő felsőöltö
nyével rejté, de most, felemelve fejét, 
szemközt állt Gonzalával. A leányka felsi- 
koltott s talán összeroskadt volna, ha Edzir 
jobbjával fel nem tartja.

„Sorsod kezedben van,“ mondá az 
ifjú, „ha akarod, könnyű megmentened 
magad. És ne félj, hogy a király rabnőjé
vé légy; igaz, hogy a féltékeny ur reád 
veté szemeit, de erős leendek én kivívni 
téged! . . .  Térj a próféta szent vallására, s 
reád öröm és boldogság vár!“

Nehány perez telt el mielőtt Gonzala 
szóhoz juthatott volna. Kibontakozva Ed
zir karjai közül, büszkén emelé fel fejét. 
„Csak egy szent vallást ismerek,“ mondá, 
„a keresztyént, s azt követem is. Ajánlato
dat megvetem! . . megvetem úgy, mint a 
hogy visszaborzadok attól, kinek kezét ba
rátaim s testvéreim vére pirosítja! . . .“ 
Hangja elhalt. Egyik kezét szemei elé 
emelve, a másikkal elutasitólag intett Ed- 
zirnek. De Ő megragadá a kinyújtott kezet 
s esdeklő hangon folytatá:

„Gonzala! szánalomból — irgalomból 
tedd m eg! ... te egykor szerétéi. . . “

„Úgy, a mint gyűlöllek most!“
„Gonzala,“ folytatá az ifjú, „ne Ítélj 

felettem míg ki nem hallgatál. A borzasztó 
zsarnokság, melyet a keresztyének hitfe
leimen véghez vittek, a számtalan kínzá
sok, melyekkel gyötrék, felláziták lelke- 
met s én esküt tevék, hogy halálos ellene 
leszek mindnek — hogy kímélni nem fo
gok egyet is közülök, a mint ők minket 
nem kíméltek. Inkább sajnálj mint gyűlölj 
azért, hogy kénytelen vagyok üldözni azt 
is, kit szeretek! . . . Mondj le eddigi téve- 
lyeidről — szakadj el vétkes vallásodtól s 
a gyűlölt nemzettől, mely méltatlan rád — 
Gonzala! elmúlt szerelmed emlékére . . . 
kérlek!“

„Ha hinném,“ viszonzá Gonzala, mig
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keblét a legkülönbözőbb szenvedélyek tép
ték s arczát a fájdalom elsötétité, „ha hin
ném. hogy Mohamed vallása az egyedüli, 
mely boldoggá tudna tenni, nem fogadnám 
addig magamévá, mig azt . . .  te követed. 
Te, ki vasadat testvéreim szivébe mártád... 
De e vallást gyűlölöm s népedet megve
tem! — Mit kisértesz oly emlékkel, mely 
rokonaim vérében kialudt már?“

„Ne mondd — ne mondd ezt, Gon- 
zala! . . .  Emlékezzél azon órára, melyben 
először találkozánk — midőn, lesütött pil
láidon át, érzém lángtekinteted varázsha
tását, s bűvölten álltam előtted a nélkül, 
hogy szemeimet le tudtam volna rólad 
venni. S azután, később, midőn bevallád, 
hogy szeretsz — emlékezzél vissza, mily 
boldogság tölté el kebleinket! hogyan hiv- 
tuk föl a rét virágait s a ragyogó csillago
kat az égen, hogy legyenek tanúi e bol
dogságnak s az eskünek, melyet tevénk, 
hogy szerelmünk örök lesz! . . . A tavasz 
visszahozza a virágokat; tekints a tiszta 
égre fe l: ott ragyognak a csillagok — és 
te elfelednéd, mire előttük esküvél?“

„Ha a földre pillantok, virágok he
lyett vérrel találkozik tekintetem — ha az 
égre emelem szemeimet, a csillagokon túl
angyalok sergei martyrokra. mutatnak__
Ama vér, eme martyrok hangosabban szól
nak szivemhez mint virág és csillagok . . . 
s az ígéret, melynek ezek tanúi valának, 
elhal a bánatárban, melyet amazok keb
lemben keltenek!. . “

„Nem, nem! — az nem leh e t!.. Oly 
szent ígéret, oly szent érzés ki nem halhat! 
Tekints szived mélyébe : nincs ott egy 
hang, mely mellettem szól? Hallgass reá 
— ne taszíts el magadtól! Gonzala, ha sze
rettél, térj meg!“

A leány küzdelme borzasztó volt. Nem 
habozott ő — de küzdött, hogy feldúlt ér
zéseit lecsillapítsa s válaszolhasson úgy, 
mikint érzé, hogy válaszolnia k e ll.- -V ég 
re erőt vett magán : szivét elnémitá; hideg 
lepelt borított a lángokra, melyek azt 
emészték, s bár halkan, de szilárd hangon 
mondá:

„Szavaidnak nincs többé hatalmuk 
felettem. — Hitemhez híí maradok s áldom

istenemet, hogy enged érte meghalnom ! — 
Aben-Edzir — én téged nem ismerlek!. . . “

„ Tudhattam volna ezt előre! “ kiálta 
Edzir a kétségbeesés kifejezésével. „Bolond 
valék, hogy csalfa álmáknak hittem. De 
valamint azokból kardom csörrenése éb
resztett fel — úgy most is jó kardom fogja 
széttépni utolsó szálait a hálónak, mely 
még fogva tartott! Már most is majdnem 
többet tevék mint mennyi eskümmel össze
fér; de ezután nem fog elvonni a boszu 
útjáról semmi, s mig vasam jobbomban 
villog, elölöm szivem titkos sóhajait!“ E 
szavakkal kirohant a házból.

„Lorenzo!“ rebegé Gonzala, égre 
emelt szemekkel térdre hullva, „Lorenzo !
. . . Isten irgalmazzon neked! . .  .

IX.

Aben-Humeya másnap mindent elkö
vetett, hogy megtérítse foglyait — de tö
rekvései meghiúsultak: a leányok állhata
tosak maradtak. — A moriscók zúgni kezd
tek, hogy miért tesz kivételt érettök? Nem 
tűrheték, hogy mig nekik egyet sem volt 
szabad e nők közül rabszolgájokul megtar
tani, a király a hat legszebbet kiválogatá 
magának. — Aben-Humeya átlátta, hogy 
máskor jobb lesz, ha nem mészároltatja 
mind le a nőket. De a mostani esetre már 
későn jött elhatározása, s hatalma nem 
állt még oly biztos alapon, hogy mert vol
na emberei zúgolódásával daczolni.

E közben Aben-Farax csapatával Lo- 
zarosba érkezett, magával hozva több sze
rencsétlen keresztyént, kik a falvakból 
megszökve, a hegyek közé tudtak üldö
zőik elől menekülni, de ott általa megta
láltattak.

Aben-Farax mestere volt a kínos ki
végzéseknek. Ilyenekre tartá fel foglyait. 
A király kényszerítve látta magát a hat 
lozarosi leányt is átadni neki, hogy a töb
biekkel együtt, legyilkoltassa őket.

A nap kanyatlani kezdett, midőn a 
nagyobbrészt romba dűlt helység főpia
czára ki vezeték a szerencsétlen foglyokat. 
— A moriscók mind összegyűltek ezen, 
égető boszuvágy oknak oly kedves látvány



27 5

ra. A nők közül sem hibázott egy is. — 
Jelen, volt a király s természetesen Aben- 
Farax is, ki főrendezője volt az ünne
pélynek.

A keresztyén férfiak egy része eleve
nen vágatott négyfelé, más része pedig 
oly mesterileg kigondolt kínzással akasz
tatott fel, hogy midőn már majdnem meg- 
fuladtak a szerencsétlenek, újra leoldák 
Őket, s csak miután többször ismételték e 
műtétet, fojtották meg végkép őket.

A nőket megégeték; mégpedig, hogy 
jobban gyönyörködhessenek mmdenikhosz- 
szas kínlódásban, csak nehányat égetének 
egyszerre.

Most a lozarosi leányokra került a 
sor. Kettő közülök már hozzá volt kötve a 
karóhoz. Ekkor a morisco, ki összekötözte 
volt őket, egy harmadik után nyúlt: kezét 
Gonzalára tévé.

Gfonzala arczának egy vonása sem 
mozdult meg; — rajta volt már a halál 
lenyomata, rajta annak hideg érzéketlen
sége.

De állt a király mellett egy férfi, ki, 
bár egy hangot sem ejtett, sőt egy mozdu
latot sem tett mióta a kivégzések folytak, 
arczának változó színe s szemének majd 
fellángoló, majd ismét elhaló fénye által 
elárulá, hogy keblében a szenvedélyek 
iszonyú csatája dúl.

E férfi Aben-Edzir volt. — Midőn a 
hóhér Gonzalára tévé kezét, mintha saját 
magát érintette volna az, egész testében 
megrázkódott. Egy perczig habozott •—- 
aztán hirtelen a hóhér mellé lépve, a bá
muló sokaság láttára, kiragadó Gonzalát 
kezei közül.

Baljával körülkaroiva a fiatal leányt, 
egy pillanatra gyönyörű arczára függeszté 
szemeit: tekintetük találkozott. Szerelem 
vagy gyűlölet —- áldás-e vagy átok fény
lett Gonzala szemeiben ? Azt egyikőjök 
sem tudá. , . A következő perczben maga
san villogott Aben-Edzir jobbjában fényes 
vasa.

A döfés biztosan — halálosan szállt 
alá: de hatását ő már nem látható. Mielőtt 
Gonzala megtört tekintetét felfoghatta vol

na, elfordító fejét. A halált, melyet keze 
adott, szemei nem láták — csak lelke érzé!

Egy jaj szót, egy sóhajtást sem halla
tott a meggyilkolt. A kard szivébe ért s 
halála rögtöni volt.

Lassan földre ereszté az élettelen tes
tet az ifjú, s a nélkül, hogy egy tekintetet 
vetett volna reá, előbbi helyére tért vissza. 
— Nem szólt egy szót is — halvány volt 
mint előbb; de alsó ajakába mélyen bevá
gódott fogai véres nyomot hagytak ma
gok után. — Aben-Edzir kardjának döfése 
két szivet talált.

A nézők zúgtak: „miért érdemelt e 
legmakacsabb leány legszelídebb halált?“ 
Aben-Farax szikrázó szemekkel kérdé, 
hogy megfeledkezett-e esküjéről Edzir? 
S maga a király is feléfordulva mondó : 
„Tegnap te figyelmeztetél, hogy minden 
hitetlen egyenlő büntetést érdemel. Most 
elfeledéd e helyes szavakat. Tettedet ro- 
szalnom kell: te vagy az első közülünk, ki 
makacs hitetlen iránt szánakozó valál. Bár 
ki lett légyen e leány, kegyelmed nem 
volt helyén!“

„Kegyelmem! . . .“ ismétlé Aben-Ed
zir egy keserű mosolylyal — és aztán hall
gatott.

E naptól fogva a morisco lovag keb
lét nehéz teher nyomta. „Hűtlen valék es- 
ktimhöz,“ gondolá, és többé nem vádolha
tó senki, hogy betüszerint hű nem lett vol
na ahhoz. — De a teher azért nem köny- 
nyebbült, s midőn elcsendesült körűié a 
harcz zaja, úgy érzé szüntelen, mintha 
szivét hideg vas érintené.

A legszilajabb csaták közepett kérésé, 
de nem leié a halált. — Midőn nehány év 
lefolyása után, Aben-Humeya utóda, Aben- 
Aboo király életével a morisco lázadás 
végső szikrája is kialudt, sikerült neki a 
szolgaságtól megmenekülni, smaroccoi gá
lyán Afrika partjaihoz közeledett, midőn 
hirtelen szélvész támadt, mely a gyönge 
gályát darabokra zúzta.

A tenger fogadó sötét htís habjaiba 
azt, kinek égető fájdalmát csakis egy ten
ger volt képes kioltani.

ov.
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V É N  H E

Ébredj ! ébredj jó gyermekem ! 
A nap már oly magasan áll . . . 
A szunnyadókra gyötrelem, 
Ehenhalásnak kínja vár.
Pír festi már a hegytetőt,
Sürgés van utón, útfélén :
Keresd elő a hegedűt,
Menjünk koldulni gyermekem!

Mit ma megoszthatnék veled : 
Nincs egy evöfalat kenyér;
I~)e isten él fejünk felett,
És tőle kap, ki tőle kér.
O látja jól a szenvedőt, —
Mint ő akarja, úgy legyen: 
Keresd elő a hegedűt,
Menjünk koldulni gyermekem!

Mikor még én is dús valék,
Mint járt házamba sok barát . . . 
Bőséggel áldott meg az ég,
S más itta asztalom borát.
De hagyjuk ezt a szebb időt!
A múltra fáj tekintenem :
Keresd elő a hegedőt,
Menjünk koldulni gyermekem !

Te összeteszed két kezed,
Én játszom majd a hangszeren; 
Te csak a jelent könnyezed, 
Engem nem aggaszt a jelen.
A szenvedés nyakunkra nőtt,
De tort nem ült még lelkemen: 
Keresd elő a hegedőt,
Menjünk koldulni gyermekem !

G E D Ő S.

Ajkadról szent zsolozsma szól,
Egy háztól máshoz igy megyünk ; 
Keblünk nehéz fájdalmiról 
Beszél hegedő s énekünk.
„Segítsük öt! segítsük öt!“
Szól ajkadról a kérelem;
Keresd elő a hegedűt,
Menjünk koldulni gyermekem!

Talán kerül egy-két falat . . .
Talán lesz még ma irgalom 
A rozzant nádfödél alatt,
Ha kérő szó van ajkamon.
Kerüljük a magas tetőt!
Maradjunk inkább ide lenn :
Keresd elő a hegedűt,
Menjünk koldulni gyermekem!

Es csak megyünk tovább ...  tovább...  
Nem nyugszunk csak egy perczig is ; 
Bár ránk uszítják a kutyát,
Bár lábunk vérzi gaz, tövis.
„Segítsük őt! segítsük őt !“
Szól ajkadról a kérelem :
Keresd elő a hegedőt,
Menjünk koldulni gyermekem!

Holnap ?!.. Ki tudja mint vagyok . . . 
De mégis . . . mégis érezem,
Hogy holnapon túl már napot 
Nem enged érnem istenem.
Holnap varrass hát — szemfedöt . . . 
Ma kérjünk rá az útfélén :
Keresd elő a hegedőt,
Menjünk koldulni gyermekem!

DOBROW LÁSZLÓ.

L I V I U S  E L V E S Z E T T  K ÖjjN Y V E I
(Angolból.)

Az én kedves barátom, D'Erville Dubois, a 
a kit talentomai az irodalom bármelyik ösvényén 
kitűnővé tettek volna, minden tehetségeit elhagyá 
nyeletni ama kutatás órái, éjei és éveitől, melynek 
irodalmi érdekli egyetlen pont vala tárgya, és a 
mely annyira elfoglalta az ö életének mindegyik 
pillanatát, hogy e miatt használatlanul hevert az ő

gyűjtötte ismeretek roppant halmaza, s nem soká- 
ra el fog gőzölögni és összevegyülni a múlttal, 
melyből annyi fáradsággal vala kiaknázva; mert 
a gyűjtő élete, tartok tőle, már vége felé jár.

Az a név, a melyről való dicséretes megem
lékezés egész lapokat töltött volna a bibliographi- 
ai szótárban, még futólagos megemlítésben se ré-
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szesiiíend az irodalom kisebb nevezetességei év
lapjain. Nem, az ő nevét soha se keresztelte meg 
a sajtó ; pedig e keresztapa nélkül hamar feled- 
ségbe megy a név. Szegény Dubois; — az ö feje 
tele volt a legmélyebb tudományosságu és legcso- 
dásabb adatokkal rakott munkák terveivel; azon
ban el lévén merülve egy mindent felemésztő tö
rekvésbe, annyi időt sem tudott szakasztani, hogy 
papírra tegye valamelyiknek avagy csak beveze
tését. Mint minden magasb értelmiségü ifjút, öt is 
már az iskolában elbűvölte volt a classicus iroda
lom varázsa, s mindenek felett Rómának esemény- 
dús történelme. Ifjú lelkét bámulással töltötte a 
leendő birodalom tömör magvának megszilárdu
lása egy kis királyság alakjában, mely noha még 
csecsemő, de fiatal óriás vala már bölcsőjében. 
Azután a respublika emelkedése és annak elszánt 
alapitói; majd a respublicai dráma utolsó nagy
szerű felvonása, a triumvirátus colossalis rázkó
dásaiban, és a titani küzdelem kimenetele, misze
rint a kormányzás azelőtti minden alakjai össze- 
ömlének egy kényúri császársággá, és e császár
ság a világ uralma leve; mindezek a fiatal tanu
lót a lelkesedés oly nemével töltötték el, melynek 
természetét szabatosan meghatározni soha sem 
tudta.

De mindenekfelett Livius lapjairól szerette 
magyarázgatni magának azt a roppant diszmene- 
tet, mely diadalról diadalra haladva lépdelt az 
uralkodás felé, mígnem az egész világ Rómát is- 
meré fővárosának. A római nagy annalista min
den lapján, minden során oly emelkedettség, oly 
elegantia, oly méltóság és tárgya nagyszerűségé
nek annyi Öntudata van, a mennyit más történet
író soha el nem ért. Nem, sem a festői Thiers, 
sem a tudós Michelet, sem a költői Lamartine, 
sem az annyira magasztalt Macaulay.

Az utánozhatlan rómainak egyaránt sikerült 
a puszta elbeszélés, a leirás, a szónoklat és az el
mélkedés. Stilja noha végetlenül változatos, mégis 
mindenütt egyformán van tartva, egyformán ma
gas hangulatú; a tulságig egyszerű, mikor kiván- 
tatik, de a párbeszédi mindennapiasság legkisebb 
árnyalata nélkül; gazdag, sőt mondhatni, diszes- 
kedő nyelvében, de minden mesterkéltség nélkül; 
nemes minden dagály és hosszadalmasság nélkül. 
Tömött vagy áradozó, gyöngéd vagy erélyes a 
tárgy kívánalmai szerint, mégis mind e megraga
dó változatosság mellett, mindig feltűnő rajta az 
az elegantia, a mely legterjedelmesebb képeit is 
egy nagyszerű és hasonnemü egészszé foglalja.

A történetirónak e szépségei, meg a fiatal 
Dubois érdekeltsége a nagyszerű tárgy iránt, rö
vid időn olyan szenvedélyt gyújtottak benne az ö 
kedves Liviusa iránt, mely életének egyedüli moz
gató erejévé lön.

Látta ö a szigorú kritikusokkal a fogyatko
zásokat Róma felséges története elbeszélőjében; 
látta, hogy nem elég gonddal és fáradsággal ku
tatott tárgya után, hogy nem kérdezett meg több

rendbeli nagy tekintélyt, hogy úgy beszélt elé né
mi csodákat, mintha ezek valóságát soha se von
ták volna kétségbe ; hogy Livius gyakran még a 
földrajzban sem pontos, De aföllelkesül^Dubois- 
nak mindezek csekélységnek látszottak. Érezte ö, 
hogy Livius úgy irt, a mint a művész vázolja a 
nagy kép colossalis arczát, az átalános körvonal- 
zat nagyszerűségét fontosabbnak tartván a gondos 
és aprólékos részletezésnél; meg azt is érezte, 
hogy ö legnépszerűbb szempontból dolgozta ki 
tárgyát, s ezért óvatosan kezelte a mélyen gyöke
rező babonákat, tisztelte azokat a felséges mythu- 
sokat, melyek befolytak az állam nagy alapitói tet
teire, s igy szőtte az eléggé hiteles hagyományo
kat és mondákat egy folytonos beszélylyé, mely
nek erőben és méltóságban nincs párja.

Dubois nem foghatta meg, mikép lehessen 
valakinek kedve birálgatni a nagy müvek korun
kig eljutott részeit, a helyett hogy az elveszett 
rész után bánkódjék ; ö az effélét a tudatlanság és 
őrültség rohamainak nézte ; kivált mikor elgondol
ta, hogy abból a 140 „könyvből,“ melyben volt 
lefolytatva az a csodás elbeszélés a város építésé
től egészen az Augustus uralkodásáig, csak har- 
minezöt jutott el hozzánk, s ebből is hat, úgy szól
va, újabb fölfedezés.

Már a negyedik Henrik kollégyomában 
nagy érdekkel olvasta ama hat könyv fölfedezése 
töiténetét, és meg volt győződve, hogy a többinek 
is, vagy legalább nagyobb részüknek, elébb hát
rább napfényre kelljönniök, kivált ha kellő erélyt 
és kitartást szentelnek fölfedezésekre.

Mohón vadászta azokat a könyveket, melyek 
a classical tudományok feléledéséről, meg azok
ról a kéziratokról szólanak, melyekben oly cso
dásán lőnek fentartva, egész a mi korunkig, a gö
rög és latin irók remek müvei a lelki setétség és bar
bárság évszázain keresztül, mikor a hajdankor gon
dolkodó nagy fejeinek eszméit csak kézzel Írott 
nehány másolat hordá, s az is elszórva hevert 
imitt amott. () csodának tartotta, hogy ilyen töre- 
dékeny csolnakok, az idő tömérdek hullámain 
keresztül, kiköthettek valaha drága terhökkel az 
újabb kor civilisatiója partjain.

Olvasta azután a „paíimpsestus“ kéziratok
ban rég elveszett munkák csodálatos fölfedezéseit; 
oly munkákét, melyeket a setét évszázakban a 
szerzetesek kivakartak volt, és a classical iroda
lom kitörölt kincsei fölébe holmi félig raysticus, 
félig vallásos értekezéseket vagy szerzetesi latin- 
sággal készült végnélküli dissertatiókat irtak ; s 
hogy ezt a szentségtörést mikép fedezte fel egy- 
egv tudós enthusiasta, s mikép állította vissza az 
elveszett munkát.

Mohón vadászta az ilyszerü események 
minden elbeszéléseit, éjét, napot velők töltött s 
utoljára arra a meggyőződésre jött, hogy ö fel 
fogja fedezni a Livius elveszett könyveit valame
lyik palimpsestusban. Ez a meggyőződés oly ha
talmas gyökeret vert lelkében, hogy a kollégyom
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ból kikerülve felhagyott mindazokkal a tervek
kel, melyeket barátai készítettek volt az ő előme
netelére vonatkozólag, és megelégedve egy távoli 
rokonától öröklött ̂ ószágocskájával, rögtön fela
datának szentelte magát, s csakhamar el lön feled
ve családjától, barátaitól és ismerősitől.

Éveket töltött utazva Europakülönböző részei
ben, a tudomány egyik régi székhelyétől a másik
hoz, fáradságot számba nem véve sietett egy helyről 
másra, a hol csak megtudta, hogy léteznek könyv
tárak több vagy kevesebb régi kézirattal. Évről 
évre fáradhatlan munka és kutatás órái töltek si
kereden keresésben. A vénülés első nyomai már 
meglopták volt. ügy van, egy egész ifjúság és 
férfikor tölt el az önvállalta munkában, és bátor
sága már csökkenni kezdett, mikor meghallá, mi
nő csodálatosan fedezték fel Cicero egyik legjele
sebb munkáját, a „respublica“-ját egy palimp- 
sestusban. E munkát csaknem merőben kivakar
ták volt, hogy helyet adjon szent Ágoston egyik 
commentárjának a Dávid zsoltárairól. A kivakart 
kézirat némi nyomait, az újabb fekete vonásai 
megett gyengén árnyékolva, legelőbb a világszer
te ismeretes Mai bibornok tapasztalt szemei vették 
észre: romai uncialis méltóságos betűkkel, kö
zel negyedrész hüvelyknyi magasságban vala Ír
va, s a keresztyén időszámítás harmadik vagy ne
gyedik évszázából származott. Ez a nevezetes ese
mény a hajdankori tudományosság kincsei fölfe
dezésének történeteiben, uj lelket öntött Dubois- 
ba; és ö csaknem az első ifjúság és a megújult 
remény erélyével állott még egyszer utána élete 
kedvencz feladatának : Livius elveszett könyvei 
fölfedezésének.

Kevéssel ezután olvasta, mikép fedezték fel 
az uj testamentum egyik gyönyörű palimpsestus 
codexét, melyet Casley az angol könyvész ir le, 
és a melyet azért vakartak volt ki, hogy a siriai 
Efraim munkáit Írják felibe ; tüstént el is utazott 
Párisba, hogy megvizsgálja e codexet, mely ott 
van a Bibliothéque Nationaleban.

Párisban mulatása alatt látták egy párszor, 
midőn az uj testamentom palimpsestus codexét 
vizsgálgatta; de életéből senkinek sem beszélt 
semmi részletest. Ezt ő jobb részint Olaszország 
régi könyvtáraiban és az Athos hegyi zárdák 
kéziratgyüjteményeiben töltötte volt e l, távol 
minden családi összeköttetéstől és barátaitól. A 
mint azután megtudtam , bekalandozott Ázsiába 
egész a St. Maria Deipara zárdájáig, mely a nit- 
riai sivatag közepén az Askéták völgyében fek
szik ; ebben őriztek egy kézirat-gyűjteményt, me
lyet, állítólag, Nisebis Mózes szerzett volt erede
tileg Bagdad vidékéről 931 táján. E vándor élet
módban — az aranykeresö aikymisták álmaiként 
eltűnő kincs kutatásaiban — tölt el a Dubois éle
te közepének hátralevő része a kóborlás homályá
ban. Pályájának sem ezen, sem korábbi korszaká
ra vonatkozólag senki sem tudott semmit se; no
ha némelyek azt erősítették, hogy korán meghá

zasodott és zarándok éltének ez eseményéhez re
gényes és érzéken}’ körülmények voltak csatolva; 
hogy önfeláldozó neje csodás és hihetlensqggel 
határos veszélyeket állott ki vele együtt kis Ázsia 
és Siria hegységei fél vad lakói között, a hol ma
gányos és rég elfeledett zárdákat kutatott fel, 
melyekben a számban évenkint apadó szerzete
sek még fentartották magukat, néha háborúban, 
néha békében a környék gyér és félvad lakossá
gával.

Beszélték, hogy Dubois és veszélyben hű társa 
együtt tűrtek éhséget, szomjúságot és leirhatlan 
nélkülözéseket a félreeső zárdák fölkeresésére 
tett vándorlásaikban; e zárdák mindegyikében 
némi belső meggyőződés mindig azt súgta Dubo- 
isnak, hogy utoljára is megkell jutalmazódnia ke
resete tárgya fölfedezésével. Az ő csodás pályája 
e helyeiről soha senki se tudott részleteket, s a 
mit én emlitettem, azt is csak koronkénti szóra
kozottságában önkénytelen felkiáltásaiból állítot
tam össze, melyek ki-kitörtek belőle élte utóbbi 
szakában. Sejtett házasságának idejéről, módjáról 
senki sem tudott semmit; se hű társa elveszíté
séről, a ki egyedül hagyta, hogy magányos özvegy
ségben folytassa kutatásait. Azt sem tudta senki, 
mi volt tulajdonképen az az ok, a mi arra bírta a 
vándort, hogy végre állandóan Párisba teleped
jék.

Mikor megismerkedtem vele, épen akkor 
tájt tért volt vissza, s már gyorsan hanyatlott az 
aggkorba, melynek kényelmére és vigasztalására 
volt egyetlen gyermekének társasága, a ki tizen- 
kilencz vagy húsz éves, ritka szép és nagyon 
eszes leány vala. De a fiatal hölgy e tulajdonait 
kevesen vették észre, mert egyszerű modora és 
gyöngéd szeretete a csaknem imádott apa iránt, 
voltak jellemének felötlőbb és olyan vonásai, me
lyek kizárólag magokra vonták az öreg Dubois 
akkori minden ismerősei figyelmét.

Az én szegény barátom e korszak utáni tör
téneteiből sokat saját tapasztalatomból tudok, mi
vel sokat voltam vele; más részét azonban attól 
az ifjútól hallottam, a ki szerepelni fog azokban 
az eseményekben, melyeket elbeszélendő vagyok.

Az a ház, melyben ez időtájt Dubois szállá
solt, a vén és magányos Casette-utczában feküdt, 
a Faubourg St. Germainben. Régentc nemesi 
palota volt s a forradalom előtt terjedelmes kert 
környezte, mint e városrész többi házait. De a ház 
uj gazdája a kertet egy párisi tehenes gazdának 
bérelte ki, egy keskeny szeletke kivételével a ház 
mellett, itt nehány czimeres gránát almafa állott 
a porondozott széles ut mellett, szemben nehány 
hárssal, a szép élőfáknak, e hely egykori díszei
nek maradványaival.

Ezt a keskeny udvart vagy kertet egy ma
gas kőfal s rajta nagy kapu választotta el a ro- 
szul kövezett, népetlen utczáíól; mindjárt a kapun 
belől egy pavilion, hajdanában építészeti kecses 
mű, most azonban a gondozás és festés hiányában
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ütütt-kopott házikó, szolgált a kapus laka gyanánt; 
e különálló épület homlokzatáról egy kötél nyúlt, 
melylyel emelte fel a kapus felesége az utczaajtó 
nagy kilincsét, valahányszor kötelességére emlé
keztette a nagy kalapács egy-egy koppantása, a 
minek nyugalmát különben ritkán háborgatták.

A ház többrendbeli szállónak volt kiadva, 
de valamennyien csendes és rendszerető emberek 
valának, jobb részint kiszolgált és csekély nyug
díjjal félrevonult hivatalnokok ; vagy apró tőke
pénzesek, a kik Párisnak e csendes részében ke
restek olyan tágabb szállást, a mi a vig város di
vatosabb részein igen drága lett volna csekély 
jövedelmükhöz mérve.

Ebben a házban Duboisnak egy kis sor szo
bája volt a harmadik emeleten. A leánya Marcel- 
line választotta volt számára, főleg a vén hársak 
kecses ágaiért, melyek az épület azon részén egész 
az ablakig felértek ; nyárban nagyon kellemes volt 
az árnyékuk, mikor a madarak csiripeltük a zöld 
lombok között, télben pedig a kopár és csupán 
hófedte ágak között egy veresbegy szokott volt 
énekelni szeszélyes darabkákat vad dalaiból, 
mintegy fizetésül azokért a kenyérmorzsákért, 
melyeket minden reggel megkapott kecses pátro- 
nája ablakpárkányán.

A Marcelline szobáján belől volt egy kis 
salon vagy nappali; azután jött a Dubois tanuló 
szobája, egy szép tágas terem, melyben körülvette 
magát régi irásu pergamen csomókkal s poros és 
szúette mindenféle kéziratokkal. Ezek, hasonnemü 
más tárgyakkal, mindenfelé beborították a padló
zatot, kivéve egy kis félkört az egyik ablak mel
lett, a hol szabad tér volt hagyva nehány szék és 
egy asztal számára. Ezen a termen túl volt Du
bois háló különszobája; a lépcsőzet teréről külön 
bejárás szolgált a kis konyhába és öreg egyetlen 
cselédjük hálószobájába. Az öreg Madeleine a 
Dubois gyermekkorában szakácsnő volt az apja 
házánál, történetesen talált rá, mikor hosszas tá
volléte után visszaérkezett Párisba.

Ez az öregasszony némi kapocs vala a múlt 
és jelen között, és ez nagyon tetszett Duboisnak. 
Mert mikor a kis háztáj mindennapi dolgaiban 
keresztül talált menni a Dubois szobáján, rend
szerint mindjárt egyik vagy másik gyermeki csín
ját emlegette neki, melyet elkövetett volt édes
anyja tisztes szakácsnéjával, s olyan kedélyes 
mosolylyal kérdezte tőle: emlékszik-e rá? hogy 
az öreg cseléd is mosolygott, midőn főbóiintással 
tudatta, hogy jól emlékszik ifjú gazdája e vagy 
ama gonoszkodására. De bezzeg rázta a fejét Ma
deleine, mihelyt kijött a szobából, s igy szólott 
magában : „Csak gondolja el az ember, annak a 
jó, nyájas és szives Armand urfinak el kelle hagy
nia családját, barátait és — és mindent a mi ked
ves volt előtte; — és eltölteni egy egész életet — 
oh ! ez mégis nagyon csodálatos ! S én ne láthas
sam addig,“ hozzá tévé fejét csóválva, „mig abból 
a szép kondor fényes hajból, a mit oly örömest

szoktak volt simítgatní, nem maradt egyéb nehány 
fehér gyér fürtnél a meggörbült Öreg hálántékai 
körül — a ki visszajött valahára — csak azért, 
hogy lássa, hogy minden jó embere meg van hal
va!“ — Azután egy mély sóhajjal, meg kedvencz 
példabeszédével: „ember tervez, isten rendez,“ 
szokta volt bezárni és elmenni napi foglalkozá
saira, melyeket oly lélekismeretes pontossággal 
hajtott végre, hogy öröm volt látni a kis háztáj 
minden részét.

A vén Madeleine próbálta némelykor kér
dezősködni kisasszonyától gazdája életének ama 
setét Örvényéről, melyről oly hévvel óhajtott vol
na valami bizonyost tudni; mégis, ha szerették 
volna, ha boldog lett volna; de Marcelline tudta, 
hogy apja hallgatást kíván tőle; igy hát a vén 
Madeleine hasztalan kérdezősködött.

Marcelline voltaképen nem sokkal tudott 
többet az ő hűséges cselédjénél. Emlékezett va
lami homályosan az utazásról; idegen országokról 
és egy alakról, mely ez utazások közben őt egy
szer kebelére szorította volt, és a mely alak rég
óta eltűnt. Arra is emlékezett gyermekkorából, 
hogy apjának egyenes és magos alakja egyszerre 
meggörbült valami nagy bánat terhe alatt, s többé 
soha fel sem egyenesedett. Azután, a mint na
gyobb lett, emlékezett reá, hogy huzamosabb ide
ig laktak valami olaszországi városban, melyben 
egy nagy könyvtár volt; közelebbről és tisztán 
emlékezett ezt követő római mulatósukra, a hol 
Dubois évekig vesztegelt, mielőtt véglegesen visz- 
szatért volna Párisba.

Szülötte városában megfeneklése után, csak
hamar őszinte barátokat gyűjtött köré az ő mély 
tudományossága ; de ezeknek se fedezte fel soha, 
minő okok birták őt arra, hogy Párisba teleped
jék. Némelyek úgy vélekedtek, hogy ezt a vén- 
ség természetes ösztöne mivelte ; mások azt állí
tották, hogy mióta a régi kéziratok s átalában az 
archaeologiával kapcsolatos tárgyak iránt fölger
jedt a közfigyelem, a régiségkereskedőknek Páris 
lett a középponti nagy piacza, itt hát Dubois sok
kal erélyesebben és a végleges siker nagyobb re
ményével feküdhetett szenvedélyes kutatásának. 
Mások ellenben úgy vélekedtek, hogy Marcelline 
fölnevekedtével az ő kényelmére elkerülhetlenné 
vált egy állandó lakhely ; azt pedig tudták, hogy 
Dubois szenvedélyesebben szerette leányát, mint
sem kitegye azoknak a viszontagságoknak és ve
szélyeknek, melyekkel korábbi életmódja körül 
volt véve. S ez utolsó látszott a kérdés leghihe
tőbb megoldásának.

Bár mint volt légyen, Duboisnak esze ágá
ban se fordult meg, hogy újból kóbor életet kezd
jen ; most már minden reményei és minden von
zalmai a Casette-utczai kis' háztájban valának 
központosulva ; reményei még mind aző sohasem 
ernyedö törekvéseinek tárgyára, vonzalmai pedig 
irányulva voltak az ő szerető és szép leányára, a 
kecses és kegyeletes Marcellinere.
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Én egy öreg könyvárus által ismerkedtem 
meg Duboisval; egy bizonyos kézirat után tuda
kozódtam tőle, miről tudtam, hogy közelebbről 
meg volt az ő boltjában; a könyvárus azt mondta 
nekem, hogy eladta Duboisnak s hozzá tévé mo
soly gva, „ha nem talál palimpsestus lenni, örö
mest átadja önnek vételáron,“ egy úttal meg
mondta nekem a különcz könyvbuvár lakását is.

Találkoztam Duboisval. Foglalkozásunk ha- 
sonnemüsége kölcsönösen érdekessé tette találko
zásunkat, én megszereztem a kéziratot, mert nem 
volt palimpsestus, s attól fogva sokszor megfor
dultam a casette-utczai ócska palotában.

Képzelni sem lehet gyönyörűségesebbet az 
apa és leány közötti szeretetteljes lelki rokonság
nál. Kedvencz foglalkozásuk noha különböző, de 
mégis rokonos volt annyira, bogy kellemessé te
gye csendes élőtöket. Marcelline természetes ado
mánynyal birt a festészetre; s miután az apja 
kórsága alkalmat nyújtott neki arra, hogy megné
zegethesse azokat a jeles miniatureket és színezett 
díszítményeket, melyekkel gyakran ékitvék a ne
gyedik és tizenhatodik évszáz közötti kéziratok, 
ezek másnemű vonzalmaktól el nem fogúit talen
tumának természetesen adták azt az irányt, hogy 
a középkori művészet czikornyás szépségeit elébb 
csak bámulta, majd pedig élvezetes szenvedélyre 
gyűlt irántok.

Mihelyt uj kéziratok érkeztek — a mi min
dennapos esemény volt — Marcellinenek legelső 
dolga vala megvizsgálni a szöveget, nincsenek-e 
benne figyelemreméltó színezések, s ha voltak, 
lemásolta a legnagyobb gonddal és pontossággal. 
Ily módon már nagyon szép gyűjteményre tett 
volt szert, a mely naponkint gyarapodott és a 
mely iránt oly hévvel kezde érdeklődni, mint az 
apja hosszúra nyúlt, de mindig szorgalmasan foly
tatott keresése iránt ama kincs után, mely mint a 
láthatár az utas előtt, mindig látható, de soha sem 
vala elérhető.

Támadtak azonban a kis háztáj kellemes és 
öszhangzatos életében apró boszúságok és vetél
kedések, de a melyek, mint Ovidius mondja a 
szerelmesek koczódásairól, csak az öregbedett 
szeretet felfrisitésére szolgáltak. Például, érkezett 
néha egy egy kézirat kitűnő szinezésekkel, de 
Dubois a kéziratot palimpsestusnak gyanitván, 
ezeket a czifraságokat olybá nézte, mint megany- 
nyi undokságokct, melyek a classikai irodalom 
valamelyik kincsét fedik és rejtik. S a középkor 
zománcza, páratlan miniature-jeivel, aranynyal, 
bíborral és karmazsinnal ragyogó czikornyás sze- 
gélyzeteivel és csodás művészettel egymásba font 
vakító díszítményeivel, nem sokára elenyészendő 
vala a goth szép szöveggel egyetemben, Livius 
elveszett munkái fáradhatlan keresőjének sziva
csa. savanyai és szappana alatt.

Ilyenkor Marczelline nehéz próbákra vala

kitéve. Csak egy hetet — csak nehány napot kért, 
inig lemásolhatja, csupán a legszebb színezéseket; 
de a Dubois enthusiasmusa nem szenvedhetett 
haladékot. A későbbi mű fényes fekete szövege 
és csillogó díszítményei alatt, úgy tetszett neki, 
mintha látná az előbbi és sokkal régibb irás nyo
mait ; reszketett kezében a szivacs, hogy hozzá
kezdhessen a kitörlés munkájához, mint a nyere- 
ség-sovár bányász szívtelenül turkálna a buja ve
téssel lengő és tarka virágokkal ékes mezőben, 
keresve az arany erét vagy az elásott kincs rej
tekhelyét.

Ilyenkor Marcelline fájdalmas érzettel for
dult el attól, a mit ő kegyetlen szentségtörésnek 
tartott, s mégis érezte, hogy meg kell hozni ez ál
dozatot annak az ügynek, a melynek szentelte 
apja minden erejét, és a mely iránt ö maga is 
gyorsan növekedő érdekkel viseltetett; de még 
sem fojthatá el fájdalmát a művészet ama sze
szélyes és gyöngéd terményei elrombolásán, s aka
ratja ellenére egy kéretlen könyii csillámlott sze
mében, ezt meg az apja észre szokta venni. Ez 
az egyetlen kristálycsepp elolvasztá a Dubois el- 
tökélése márványát; fölvette a könyvet s bársony 
kötésével és ezüst kapcsaival a Marcelline kezibe 
tette. „Nesze, nesze, egy hét, gyermekem, egy 
egész hét édes gyermekem: s mikor egészen, de 
egészen kész vagy vele, hozd hozzám.“

De Marcelline nem akarta elfogadni* „Nem, 
nem, apám,“ szokta mondani, „az ön czélja sok
kal fontosabb, mintsem egy esztelen leány sze
szélye gátot vessen ellene.“ Dubois azonban eről
tette, a leány meg folyvást vonakodott, és a sze
retet e harcza folyamában az apa szemei megtel
tek könyökkel, ekkor Marcelline tüstént engedett 
s elfogadta az ajánlott kéziratot. Dubois pedig 
egy fiatal széptevö udvariasságával segített elren
dezni a rajzoló táblát, az uj pergamen darabokat, 
kedvező világosságba helyezni a könyvet s el nem 
tudta magát szakasztani tőle, mig Marcelline an 
nak rendi szerint hozzá nem fogott kedvencz fel
adatához ; ekkor se távozott a nélkül, hogy kezet 
ne szorítson s fejével ne bólintson, mintha huza 
mosabb időre válnának el egymástól. Marczelline 
is bólintott, azután mindketten egyszerre bólintot
tak, megmosolyogva szeretetteljes esztelenségö- 
ket s könyük csillogva szemeikben, melyek — 
úgy monda az elbeszélő, egy jó katholikus — 
„szentelt vízként szentelték be a szent szeretet e 
mosolyait és konyüit.“

Ezután Dubois el szokott sietni kéziratai
hoz, melyek kötve és kötetlen, feltekerve vagy 
összehajtogatva, fel voltak halmozva kedvencz 
íróasztala körül, alatt és magán az asztalon is ; 
csakhamar belémerült régi foglalkozása szövevé
nyeibe, Marcelline is hamar elfeledte könyüit, az 
előtte levő nagy könyv széleit betöltő kecses dí
szítmények másolatai rajzolgatásában.

(Folytatjuk.)
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A M A G Y A R
KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT

M Ű C S A R N O K A .

Valahányszor társulat alakul a hazában, 
mely egészséges eszme valósítására törekszik, 
mindannyiszor Örömmel látjuk erősödni lelkűnk
ben annak öntudatát, hogy haladunk; haladunk, 
mert ismét egyet léptünk ama rögös és tövises 
pályán, mely a tökéletesedés pályája.

A jó, a szép, a nemes nemcsak az egyesnek 
szeme előtt lebeg, mint megközelítendő végczél; 
ugyanez czélpontja a nemzet törekvéseinek is. 
Gazdaság, kereskedés és ipar teszik nagygyá, 
erőssé és függetlenné; vallás és tudomány jóvá; 
nemessé gondolatában és ízlésében pedig a mű
vészet.

Mindezek tehát külön- és együttvéve segéd
eszközei a tökélesedésnek, és mert a nemzeti tö
kéletesülésre való erélyes hatás jóval felülmúlja 
az egyes erejét, azért állanak össze többen, azért 
alakul társulat, hogy tagjai hasonló eszmétől 
lelkesítve egymást támogassák, és kölcsönösen 
fokozva erejűket, czélt is érjenek.

Ha tehát társulatok alakulását, bár mely 
előbb említettük téren mint korszerű és életreva
ló törekvést kell üdvözölnünk, mennyivel inkáblF 
tehetjük azt, midőn a társulat közvetlen czélja a 
művészet, még pedig a hazai művészet pártolása, 
fejlesztése és tökéletesítése.

Ezt tűzte ki magának a magyar képzőmű
vészeti társulat s mint ilyen kétszeresen érdemli 
elismerésünket.

De nem a már valósult eszme magasztalását 
tűztük ki a jelen sorok feladatául. Bevégzett tény
nyel állunk szemben ; a képző művészeti társulat 
már jelét adá buzgó működésének, kiérdemelte 
már háláját a magyar közönségnek, mert immái1 

megnyitá műcsarnokát és közszemlére tett ki szá
mos műtárgyat a festészet, szobrászat és képfa
ragás köréből.

Elfogulatlanul lépünk a műtermekbe, de, ha 
a magyar művészetet oly haladottnak tartják, hogy 
saját műveiből külön kiállítást rendezhetett, igé
nyeink is fokozottabbak, s igy magunk közt, csa
ládiasán — mert csupán véreinkkel van dolgunk 
— szigorúbbaknak is szabad lennünk, sőt ez kö
telességünk.

Az üres dicséret mindig nevetséges, de se
hol inkább, mint ha a magunk nemzeti készítmé
nyét dicsérve, öndicséretté lesz.

Ha tehát művészetünk eddigi termékeit nem 
állítjuk is párhuzamba a most élő legnagyobb 
mesterek müveivel, annyit mindenesetre kell ten
nünk, hogy a jelenkori európai művészet átalános 
színvonalát a magyar művészetre is alkalmazzuk, 
s a mi alatta marad, azt, mint a közönség párto

lására többé nem méltót, a művészet fő feladatá
nak meg nem felelőt, kárhoztassuk, mert ily mű 
nemesitöleg nem hathat és nem méltó, hogy be
tolakodjék a művészet szentélyébe.

Még sokat kellene elmondanunk a művészet 
különféle ágairól, a festészet és szobrászat viszo
nyáról egymáshoz, a történelmi és életkép, az arcz
és tájkép vagy csendélet iránti nézeteinkről, de e 
bevezetés úgyis már kelleténél hosszabbra nyúlt, 
és ha szempontunk kellő meghatározását most 
mellőzzük is, ki fog az tűnni, reméljük, azokban, 
miket az egyes képek és műtárgyak körül elmon- 
dandók vagyunk.

íme mindjárt Madarász Győző képe : „Bátho- 
ri Erzsébet,“ mely alig hogy a műcsarnokba lé
pünk, lelánczolja figyelmünket megdöbbentő, ha 
nem is kellemes hatása által. Báthori Erzsébetet 
látjuk, kiről a rege beszéli, hogy szépségét nö
velendő, azaz hanyatlásakor is megőrzendő : fia
tal szüzek vérében fürdött és kaczér hiúságáért 
számos hajadon sápadt el erőszakos halál által, 
fiatal kora pirosló hajnalán. Látjuk pedig azon pil
lanatban , midőn lelki furdalásoktól gyötörve a 
vallás szavában keres enyhülést. De az előtte ülő 
barát hiába olvas föl neki a szentirásból, kidüledt 
szeme az űrben mereng, balkezét a rémület kifeje
zésé veEkapj a halántékához, teste előre görnyed, 
szive remeg, mert lelke előtt áll az utolsó áldozat, 
fehér mezben, behunyt szemmel, keblén össze
kulcsolt kézzel, számon kérve fiatal életét, melyet 
tőle elrablóit, hogy vérében megifjodva, ezzel együtt 
a kecseket is elrabolja, melyek után sovárog, de 
hasztalan. Testi szépség helyett lelki gyötrelme
ket nyert, a kandalló tüze hiába világítja meg a 
szent könyv lapjait, megnyugvást, emelkedést 
azok csak tiszta lélekbe öntenek, az övé sötét, ri
deg, mint a nagy terem háttere, s a benső holdsu
gár is csak árnyat világit meg.

Ez körülbelül a kép alapgondolatja, és festé
szeti tárgynak valóban szerencsés választás. Tisz
telettel tölt el a művész iránt, ki képzelődése 
szárnyán behat a lelki élet titkaiba, és az erkölcsi 
világ örökigaz törvényeit alkalmazva a földi élet
ből merített tárgyra, eszményíti ezt s drámai ha
tásra törekszik.

Törekszik, mondjuk, mert el nem érte. Bá
thori Erzsébet arcza nem tünteti föl ama lelki fáj
dalmat, melyet bűnös öntudata kell hogy okozzon 
neki; alakja nincs megtörve, rémülése nem olyan, 
mely örökre megfosztva minden reménytől, vigaszt 
többé a vallásban sem talál. Azon rémület, melyet 
a festményen látunk, csekély büntetésnek látszik 
lelki gonoszságáért, elvetemült rosszaságáért. 
E képen minden hatásnak Erzsébet alakjától, fő
kép arczátóí kell eredni, csak úgy tehet kielégítő 
benyomást. A felolvasó barát, a hold világította 
rém, csak segédeszközök, melyek a jól szerkezeit
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kép Hatását növelhetik ugyan, egy maguk azon
ban soha elő nem idézik.

S itt újra megerősödünk Madarász felöl azon 
Ítéletünkben, hogy gondolatra, eszmékre tán 
leggazdagabb fiatal művészeink közt, de képei 
nem felelnek meg a gondolat nagyságának. S nem 
a festésre, a rajzból és színezésből álló technikai 
műtétre nézve értjük ezt, hanem,—’haúgy szabad 
mondanunk — az alapgondolat kidolgozására, a 
kép berendezésére és szerkezetére; itt, mintha 
gazdag képzelődése egyszerre elszegényülne, vagy 
a kellő szigort nem alkalmazná az alakok elhelye
zésére, kifejezésére, a vonalak szépségére s az 
egész öszhangzatára, mindig sért valami és ki nem 
elégítve hagyjuk el a képet, mely kellő szerkezet 
és kezelés mellett roppant hatású lehetett volna.

Mindez annál csudálatosabb, mert a gondo
lat eredetiségének és merészségének megfelel né- 
mikép a színezés is.

És talán ebben látszik meg leginkább a pá
risi iskola. Kecses körvonalokat, kellemes árnyék
tömeget, bizonyos nyugalmat hiába keresünk; de 
a baloldali előtérben levő kandalló vakító tüzfé- 
nye, melytől a háttal felénk forduló barát fehér 
szörszövetü csuklyája majdnem koromfeketén 
válik e l; a sötét háttéren átkékellő holdsugarak, 
melyek, mint említők, rémes világítással ö mlenek 
a meggyilkolt lány fehérleplü alakjára: oly ritka 
ellentétet képeznek, hogy már merészségüknél 
fogva is jól hatnának, ha kezeltetésük gyöngébb 
volna is.

De hogy miért kellett e vakító világításban 
oly kacskaringós, visszatetsző körvonalakban elő
tűnni a barát alakjának, mikor őt, a vallás képvi
selőjét oly igen megillette volna a méltóság — 
azt épen nem értjük ; mert bizonyára sokkal na
gyobb lesz vala a hatás, ha még méltóságteli, szent 
nyugalmat kifejező egyházi férfiúnak sem sikerül 
a bűnös nő lelkiismeretét, bárcsak pillanatra is, 
megnyugtatni.

Ugyanily vád illik a főszemélyre, a nőre is. 
Alakja, mert az előregörnyedés nincs jól festve, 
kicsinynek látszik ; öltözete, melylyel a művész 
alkalmasint kaczérságot akart kifejezni, épen nem 
előnyös; az arcz durva vonásai e kelliténél jóval 
nagyobb fejen, mely teljes arczczal felénk fordul
va a tulczifra fejék által még inkább eléktelenül, 
majdnem visszataszítók, és a kellő kifejezést még
sem találjuk meg bennök.

A többször idézett lány árnyát is inkább 
szerettük volna lebegő állásban festetni, mert igy 
a gondolatnak, a mit \ oltaképen ábrázol , job
ban felelne meg.

Összevetve végre a kezelés szorgalmas 
részleteit a néhol nagyon is széles ecsetelés
sel, a gondolat és kivitel, a rajz és szinelés el
lentéteit, oly érzéssel hagyjuk el e hosszan szem
lélt festményt, minővel oly zene utolsó hangjait 
fogadjuk, mely, egyes gyönyörű dallamok daczára, 
öszhangzatos hatást még sem szült.

Az ugyan e művésztől kiállított arcz képrő' 
pedig koránsem emlékezhetünk meg dicsérete
sen. Itt nem menti ki a gazdag gondolat a kivitel 
hiányait, maga a festés ép oly kevéssé kielégítő, 
mint a berendezés. Feszes, kihívó állás, minde
nünnen beáramló világítás s ennélfogva nyugta
lanság, bálvány, természet nélküli színezés az 
arczban s annál rikítóbb a padlózatban, háttérben 
és ruhában, nem arra valók, hogy kellemes hatást 
szüljenek. A mi pedig az öltözet kezelését illeti, 
az olyan, hogy minden arany és ezüst mellett sem 
teszi a gazdagnak benyomását, és redőzet nélküli 
feszességében durva halina posztóra emlékeztet. 
Pedig ily diszöltözethez, minőt csak gazdag nagy 
ur viselhet, aligha jobban kézre illő kesztyűt nem 
választanak ; de a meztelen kézre is több figyelmet 
íordithatott volna a művész.

(Vége köv.)

I R O D A L O M .

Budapesti szemle. (Szerkeszti és kiadja 
Csengery Antal. LVIII. füzet. Pest 1863). E fü
zetben is becses czikkeket találunk. Általában a 
Szemle Írói nem lankadnak, nem igen veszik 
számba a közönség részvétlenségét. De vajon a 
kiadó-szerkesztő nem fog e lankadni, fentarthatja- 
e sokáig vállalatát, midőn, a mint halljuk, egy pár 
év óta folyvást veszteségben van. Azonban jobb 
ezt mellőznünk s nem emlegetnünk, hogy ma-hol
nap a törökök is felülmúlnak bennünket, mert 
nem csak egy, hanem két Szemleféle folyóiratot 
is el tudnak tartani. Forduljunk derültebb oldal
hoz, lássuk a tartalmat. E füzetet Salamon Ferencz 
A brebiri grófok czimü történelmi tanulmányának 
második közleménye nyitja meg. Salamont valaki 
a magyar történelem homályos részei tanulmá
nyozójának nevezte. Nem ok nélkül. Nem rég 
hazánknak a török uralom alatt' állapotát fejte
gette s úgy szólva világot gyújtott e tömkelegben ; 
most szintén egy tisztázatlan kérdést fejteget, a 
brebiri grófok, a Zrínyi nemzetség ősei történetét, 
mely a legszorosb kapcsolatban van a tengerparti 
dalmát városok történetével. Ezt b. Eötvös Re- 
guly emlékezete czimü emlékbeszéde követi, me
lyet nem rég az akadémiában tartott s melyből a 
lapok egy pár töredéket is közöltek. Itt egész 
terjedelmében olvashatni. Kitűnő mű, mély Re- 
guly pályáját nagy ékesszólással és pártatlanság
gal rajzolja. A harmadik czikk Vemet Hordoz 
Delaborde szerint G. A.-tói. íme e jeles czikkből 
egy pár töredék :

„Hogy lehet, hogy a mai kor legnépszerűbb 
művésze se Francziaországban, se másutt nem al
kothatott iskolát, mig kevésbbé hires, sőt olykor 
érdemre is csekélyebb festészek meggyőződött ta
nítványokat gyűjtöttek magok köré vagy utánzó
kat idéztek föl a távolban? Vernetnek voltakép
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csak a természeti ösztön minden tana, a gyors al
kotás volt minden vágya, roppant emlékezetébe 
vetett bizalma volt minden elmélete; s a fiatal 
művészeket, kik tőle tanácsot kértek, nem sze
rette valami szigorú fegyelemnek, általában bár
minemű fegyelemnek is alávetni. Az aránytalan
ság tehát Vemet nagy hire, meg azon csekély, 
szinte semmi hatás között, melyet az újkori mű
vészetre gyakorolt, kimagyarázható személyes 
természetéből, tehetségének épen nem nagyravá
gyó törekvéseiből s mérsékelt módjaiból. Á fran- 
cziának, művészet s irodalom dolgában, mérték
letes ízlése van ; a merészségektől, még ha jóra- 
valók is, megijed, s az erőszakos újításokat kigú* 
nyolja vagy fellázad ellenök. A mi elmés, a mi 
gyakorlati, azt jobban szereti holmi büszke elmé
leteknél; a világosan szóló józan ész inkább ínyé
re van, mint a fennen szóló szenvedély; a taná
csot szivesebben fogadja, mint a rendeletet, s 
őszintén csak annak hódol, a ki nem akarja hó- 
doltatni. Rokonszenve mindig azon nem zsarno- 
kos tehetségek felé vonja, melyek, mintegy az ő 
saját nyelvén fejezve ki magokat, annál könnyeb
ben avatják be saját titkaikba, annál könnyebben 
csábítják el. S hol a festesz, a ki oly nagy mér
tékben, mint Vemet, lett volna képes a közönség 
szemét bizodalmasan érdekelni s gyönyörködtet
ni? Mindenik festvénye mintha nem is előre ki
gondolt mű volna, hanem valami véletlen társal
gás, beszélgetés, mely közben a rögtönzés esetle
gei minden pillanatban egy-egy elmés vonásra 
inditják az elbeszélő ecsetét s a tény egyes rész
letei a természetes ihlet egész kényelmével, de 
mégis minden fölösleges szószaporitás elkerülésé
vel soroltatnak elő. Semmisem emlékeztet valami 
előre kitűzött föladatra vagy épen kidolgozott be
szédre ; azért mégis el van mondva minden, a mi 
a dolog megértésére szükséges. Kerekdedség, vi
lágosság a gondolat kifejezésében s az előadás 
módjában: ez Vemet festészetének főtulajdona. 
0  az újkori csata festésze akart lenni, és az lett; 
ö volt az első, ki kortársainak harczi tetteit töké
letes valószínűséggel s pontossággal tudta feltün
tetni. Ez mindenesetre nagy érdem, s köszönettel 
tartozunk a montmiraili csata, az antverpi ostrom, 
az afrikai hadjáratok és számos egyéb dicső té
nyek lefestöjének, mint a melyek az ő vásznán 
újra fölélednek, vagyis mintegy tükörből vissza- 
sugárzanak. De nem lehet felednünk azt sem, 
hogy az arczképekben, melyek felszínre nézve 
oly hívek, mélyebben tekintve nincs meg minden
kor ama fenség, mely mintáikhoz, sőt magához a 
művészethez méltó volna. Vemet kerülni akarja 
az epikai túlzást, csakhogy olykor a nagyság ösz
töne, a költészet titkos érzete is odavész; csak 
prózában akar írni, s megesik rajta, hogy a tör
ténelem nyelve helyett jegyzőkönyvi előadásba 
téved. Ha merőben kigondolt tárgyakat fest, kissé 
alant járó képzereje és modora még inkább szem
beszökik. E kifogások mellett csak szigorúan igaz

ságosak vagyunk, ha Vemet müveinek annál rit
kább értéket tulajdonítunk, minél kevésbbé ked
veznek az ő tárgyai a festöiségnek s minél keve
sebb változatosság találkozik itt a hatás elemei
ben. A katonai fölszerelések s egyenruhák egy
hangúsága nyujthat-e elegendő segítséget a színe
zetre nézve ? Lehet-e nagy változatosságot hozni 
be akár a sorok rendjébe, akár az ütközetek rész
leteibe, midőn nem egyszer, hanem több ízben 
keli föltüntetni majd egymásra rohanókat, kik kö
zelről támadják meg egymást karddal vagy pus
kával, majd egész hadtesteket, melyek lépcsőze
tesen vannak a csatatéren fölállítva, mint a pa
rasztok az ostáblán, s mind egy-, mind másfelől a 
kartácsok és ágyúgolyók czélpontjául szolgálnak ? 
Az itt a nehéz, hogy a verekedés ki legyen fejez
ve, de közönséges rendetlenség s ismétlések nél
kül; az a nehéz, hogy megmaradjon az ütközet 
általános jelleme s a kép még se váljék merő ha
diterv rajzává.“

Ezután a szerző előadja, hogy a régebbi csa- 
tafestök a legborzasztóbb csatákat is vagy csak 
előőrsi összekoczczanásnak festették, hol nehány 
harczos egymásra támad, hátul egy pár halott, 
elől füstgomoly ; vagy pedig a küzdőket háttérbe 
állították, mig az előtérben a csata hőse fordult 
egész nyugodtan a néző felé, kezével udvariasan 
oda mutatott, hol emberei győzelmet vívnak. A 
csatafestészetben Gros teljes forradalmat idézett 
elő. Azonban az ő képei is inkább látszanak egy 
ember dicsőségének, mintsem mindnyájok által 
véghez vitt nagy dolgok emlékének szentelve. A 
vásznon előadott közös működés csak mintegy 
keretül, dicskörül szolgál Achilles vagy Caesar 
alakjának, hogy annál sugárzóbban tüntesse föl 
hősi derültségét s erkölcsi nagyságát. Yernet fest
ményein legelőször is a meg nem osztott hősiség 
kifejezését, a vitéz törekvések és vívmányok 
együttes képét látjuk. Achilles megszűnt a hősi
ség egyedüli személyesitője lenni. Caesar légióvá 
lett, vagy legalább, ha ő is maradt az intéző szel
lem, a győzelem eldöntője, mégsem foglalt oly 
kiváló helyet, hogy segédjei és katonái működve 
el ne férnének mellette. Szerző ez oldalról teljesen 
méltányolja Vemet-1 s különösen kiemeli a „Mont
miraili csata“ czimű képét:

„Mennyi részlet például s mily bőven van 
megjelölve a montmiraili csatában, s ez mégsem 
csökkenti az egyetemes hatást, az egészlet drámai 
jelentőségét. Azon pillanat van adva, midőn a ré
gi testőrség vadászai, Lefebvre tábornagy alatt, 
az ellenségre rontanak s e végerölködéssel a győ
zelmet eldöntik. A láthatár, melyet már az alko
nyat árnyai borítanak, a bágyadt fény, melyet a 
félig felhők mögé rejtezett téli nap áraszt a térre 
s az utolsó zászlóaljakra, melyek még ott van
nak, mindez — még az a kereszt is, melyet a két 
sereg go-yói félig eldöntötték, s az a lombtalan fa, 
melynek ágai a szél és kartács fütyülése közben 
mintegy fájdalmasan mozognak ~  mindez bizo
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nyos méla ünnepélyességet, bizonyos balszeren
csés nagyszerűséget fejez ki, mely a jelenet tör
ténelmi jellemének tökéletesen megfelelő. Még 
győzelem képe, de oly győzelemé, melyet nem 
ünnepelnek többé, oly dicsőség, melynek nincs 
mámora, oly diadal, melynek nincs holnapja. 
Öröm nem dagasztja e vitéz sziveket, csak a bán
talmazott haza emlékei keserítik : valamint sugár
zó világosság sem árasztja el a küzdelem színhe
lyét, valamint az auszterlitzi nap is hiányzik a 
montmiraili égen. Ha Vemet, valamely hadi tény 
előadásában, épen a megfigyelés helyessége s a 
feltüntetett érzelmek őszintesége által valaha köl
tői stylba emelkedett, ha — inkább tevékeny, 
mintsem kiterjedett képzerejének szokott módja 
ellenére -— valaha sikerült neki tárgya külszíné
vel együtt annak erkölcsi elemeit is visszatük- 
röztetni: kétségtelen, hogy festészünk életében a 
montmiraili csata jelöli e kiválságos pillanatot, 
e kivételes ihlettség óráját. A montmiraili csata — 
föntartva az ugyancsak nem egyenlő müvek és 
művészi tulajdonságok közti arányokat — azon 
festmények közé sorolandó, melyek az újkori 
művészet legnagyobb becsületére válnak : valójá
ban uj mű, mert elődjei se a franczia iskolákban, 
se másutt nincsenek ; eredeti mind a benne kife- 
jesett érzés, mind egész kivitele; végre pedig 
szerzőjének oly külön képességeiről tanúskodik, 
melyeket később soha sem fog szerencsésebben, 
sem oly helyesen alkalmazni.“

A füzetet e következő czikkek fejezik be : 
Az angol alkotmány története (harmadik közle
mény). Magyar akadémia. Irodalmi szemle. (Ki- 
taibel és hátrahagyott munkái. Kanicz Ákostól. 
Régiségtani fölfedezések északon. Geofroy után 
Tóth Dénestől).

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Sept. 9-én.)

Brankovics György. Eredeti szomorujá" 
ték 5 felvonásban. Irta Obernyik Károly. — E 
müvet leginkább Egressy játéka tartja fenn, ki 
Brankovics szerepét folyvást nagy virtuozitással 
játszsza. Nincs is e műben szorosan véve egyéb, 
mint e szerepnek egy pár oly jelenete, mely al
kalmat ad a színésznek az atyai fájdalom hatásos 
rajzára. Brankovics jellemének, mint egésznek, 
kevés érdeke van. A költő nem úgy bonyolítja a 
cselekvényt, hogy Brankovics szenvedése, bukása 
valóban drámai és tragikai legyen. Ö családja és 
országa érdekében föláldozza a magyarok szövet
ségét, kiknek hálával tartozik s a törökkel köt 
szövetséget, melynek biztosítására aztán kezese
kül küldi fiait a török udvarba. Az ember azt 
várja s a fejlődés is úgy indul, hogy midőn a ma
gyarok győzelmesen nyomulnak elő a török ellen, 
Szerbországban forradalom üt ki, mely kénysze

ríti Brankovicsot a magyarok oldala mellett a tö
rök ellen indulni, vagy épen megfosztja trónjától, 
minek következtében aztán a szultán megöleti 
fiait, s igy Brankovics mindazt fölidézi maga ellen, 
mit hogy elkerüljön, nem borzad vissza még a 
hitszegéstől sem. Azonban a költő egészen más 
fejlődést ád cselekvényének. Brankovics lecsön- 
desíti az elégületlen szerbeket, hű marad a török 
szultánhoz s csak akkor ránt ellene kardot, midőn 
a török szultán azon kósza hírre, mintha a szer- 
bek elpártoltak volna, kiszuratja fiai szemét. Oly 
félreértés dönt tehát, melyet semminemű ármány 
nem készített elő s igy csak puszta véletlen. E 
miatt Brankovics szenvedése sem oly megindító, 
mint lett volna különben. De másfelől nem is igen 
valószínű, hogy a szultán csak kósza hírre kiszó
rássá szemét oly ifjaknak, kiknek testvérét szen
vedélyesen szereti, kivált akkor, midőn annyira 
érdekében van, hogy Szerbországot elvonja a ma
gyarok szövetségétől. Átalában a szultán nagyon 
elhibázott jellem, valamint Mara is, ki szintén 
csak bábnak van rajzolva. Továbbá a szultán vi
szonya Marával kettőssé teszi a cselekvényt; sze
relmüknek kevés befolyása van az egész folya
mára s épen semmi a kifejlődésre. Mindezzel nem 
oda izgatunk, hogy e mű kiszoruljon a repertoáré
ból ; sok ügyességgel van összeszerkesztve s Eg
ressy játéka kiváló érdeket kölcsönöz neki, sőt 
ellenkezőleg azt óhajtanék, hogy minden oly ere
deti régibb mű, melynek egy vagy más szempont
ból némi kiváló érdeme van, koronkint forduljon 
meg színpadunkon. Az ily eredeti müvek száma 
is csekély s mindenesetre érnek annyit, mint né
mely, talán kelletinél többször adott, külföldi 
müvek.

Azoknak, kik azt hiszik, hogy a színész 
csak pusztán a költő szolgája, Egressy ma eléggé 
bebizonyitá az ellenkezőt. Jobban megalkotta a 
Brankovics jellemét, mint a költő. Igaz, hogy ez 
könnyebb a kis mint a nagy költők müveiben, de 
itt is marad a szinésznek’elég alkotni valója. Hogy 
ne menjünk tovább, példa reá a magyar közönség 
előtt is eléggé ismeretes Aldridge, ki Othello sze
repében nem csak a költő intentióit testesité meg, 
mi már magában is alkotás, hanem a megadott 
alapon saját phantasiájából is oda teremtett egy 
csoport oly vonást, melyek a jellemet mind érthe
tőbbé, mind hatásosabbá tették. Obernyik Branko- 
vicsában kevés a kiváló egyéni, sőt typikus vonás 
is ,• nagy általánosságban van tartva, majd min
den árnyalat nélkül. Egressy egy elvénült hőst 
mutatott be, ki testileg meglehetősen meg van 
törve, de keblében oly erős szenvedélyek lobog 
nak, melyek testi erejét is emelni képesek. Innen, 
hogy midőn a csatából visszajő, fiaitól támogatva 
lép be ; a nyugodt pillanatokban csendes, kime
rült, szaggatottan beszél, azonban mihelyt szenve
délyei izgatják, heves, kitörő, erélyes s mintegy 
megifjodni látszik. Kiváló súlyt helyezett e mel
lett Egressy az apai gyöngédségre is, melyet a
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költő az első felvonásokban nem emel ki annyira, 
a mennyire a későbbi felvonások megkívánják. 
Egressy Brankovicsa mindjárt-mindjárt fiai nézé
sébe merül, gyönyörködni látszik bennök, meg
megöleli őket, s midőn hozzájok szól, hangja ér
zelmesebb, olvadékonyabb. S mind ebbe Egressy 
némi szerb nemzeti vonást is olvasztott, némi 
erős indulatosságot, mely a korhoz képest a vad
sággal határos. Azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy némi szerbséget szavalatába is átvitt, a 
mennyiben egy pár helyt úgy tetszett az ember
nek, hogy valóban szerb beszél, ki roszul hangoz
tatja a magyar szavakat, különös módon hangsú
lyoz. Nem a kitörő szenvedély hangsúlyát értjük, 
melynek szabályait nem lehet meghatározni s 
mely ritkán függ a nyelvtanitól vagy jobban 
mondva az értelmitől, mert e kettő egy a magyar 
nyelvben, hanem a nyugodt beszédét, melylyel 
Egressy meglehetős Önkényesen bánik. Nem tud
juk itt jellemzési okból beszélt-e egy párszor oly 
különös módon, de ilyesmit, bár más színezettel, 
többé vagy kevésbbé feltűnőn, nem egyszer ta
pasztaltunk nála. Sajnálnók, ha ifjú színészeink 
épen ezt tanulnák el Egressytöl, kitől egyébiránt 
annyi szépet tanulhatnak. De mellőzzük a gáncsot. 
Egressy az apai fájdalom jelenetében elég gazda
gon kárpótolt mindennemű hangsúlyozást. Itt is 
felülmúlta a költőt, kiegészítette, helyreigazította 
s a fájdalom rajzát fokozatosan szerves egészszé 
alkotta. Csupán csak egyetlen egy mozzanatra 
van megjegyzésünk. Abba a helybe, midőn Bran- 
kovics megátkozza az istent, talán némi örültsze- 
riíséget kellett volna önteni, mintha nem tudná 
mit beszél, s mintha fájdalma e magas fokon ki
fáradt volna már, s csak akkor nyer erösb lendü
letet, midőn a boszu indulatától vesz uj táplá
lékot.

f Brankovics nagyobbik fia szerepében Egres
sy Árpád tette első kísérletét a fővárosi közönség 
előtt. Ez ifjú színész szép reményekre jogosít. 
Termete deli, arcza kifejező, hangja érczes. Szava
lata nagyon értelmes volt. Hogy inkább tisztes
séges szónok, mint valódi színész gyanánt sza
valt , az természetes. Az indulatok árnyalatait 
hangban, arczban, mozdulatban csak a gyakorlat 
és tanulmány adja meg, mihez sok szerencsét és 
kitartást kívánunk neki. A szultán szerepét Ko- 
máromy játszta. Neki az a szerencsétlensége, 
hogy a legtöbbször oly szerepeket kell játszania, 
melyekből nagyon bajosan lehet valami érthetőb
bet és hatásosabbat teremteni. Ezért nem akarjuk 
súlyosbítani keresztjét s csak annyit jegyzünk 
meg, hogy nekünk úgy tetszett, mintha egy helyt 
vagy a súgó vagy emlékező tehetsége cserbe 
hagyta volna. A szultán meghittje Cselebi szere
pében Odry bohóskodott, hogy miért, ő tudja. E 
kis szerep teljességgel nem komikus, Odry pedig 
annyit fintorgatta arczát, hajtogatta magát, izgett- 
mozgott, mintha utasításába lett volna adva, hogy 
ma okvetlen megkaczagtassa a karzatot. Mara

szerepében Szigligeti Anna szép igyekezetei tanú
sított. Figyelmeztetjük, hogy első jelenetében, 
midőn elbeszéli szerelmét dajkájának, igen a kö
zönségnek beszélt. Az, hogy elforduljon dajkájá
tól, lesüsse szemét, mintha szégyelné előtte titkát, 
helyes felfogás, csak hogy a kivitelben oly színe
zetet kell adni az egésznek, hogy félre ne érthes
sük e törekvést. Szigligeti Annáról eszünkbe jut 
a „Független.“ A minap, midőn méltányoltuk e 
fiatal színésznőt egy pár szerepben, azt jegyeztük 
meg, hogy „nem tudni miért e színésznőt folyvást 
gúnyolja, csaknem üldözi egy pár lap; azért-e, 
mert a nevezetesb színésznők ellen nem mervén 
szólni, egy kezdőre kényelmesebben kiönthetik 
mérgöket, vagy azért, mert oly férfiúnak leánya, 
kinek drámairodalmunkban s a nemzeti színház 
körül nem mindennapi érdemei vannak ? nem 
tudjuk, de mindenesetre nagy szegénység.“ A 
„Független“ magára vette ez általánosságban tett 
czélzást, mely első sorban nem is őt illette, s lecz- 
két tart nekünk a vélemény függetlenségéről, ö, a 
„Független.“ „Azt hiszszük, — mond egyedül füg
getlen collegánk — hogy midőn Gy. P. a rósz ver
seket tönkre zúzza, nem igen jut eszébe : ha vala
mely iró atyja nem valamely érdemdús férfiu-e? 
Különös, hogy egy bíráló maga ily szempontokat 
kíván meghonosittatni az ítészét munkájában.“ 
Valóban különös, de az még különösebb, hogy a 
Független ily különösséget következtet szavaink
ból. Azonban az a legkülönösebb volna, ha szóba 
állanánk a Függetlennel, ki egy eléggé egyszerű 
mondatot sem képes vagy akar megérteni. Van 
annyi önérzetünk, hogy ilyesmi ellen ne mente
gessük magunkat. Nem először teszszük, s alkal
masint nem is utolszor.

GY. P.

V É G S Z Ó
a Zenészeti Lapoknak.

Sámson. Kinn a meztelen kardom! Köss belé- 
jök, én majd védtek hátul.

Abrahám. Minket illetnek azok a szamárfülek, 
földi?

Sámson. A kit illet, azt illeti, földi.
Gergely. Kapezáskodik kend, földi?
Abrahám. Hogy kapczáskodom-e földi ? Nem, 

földi.
Romeo és Julia.

Miután a Z. L. szerkesztősége nem nagy 
különbséget lát az általunk alkalmazott mint s az 
e helyébe csúszott minden értelme közt, sőt igyek
szik bebizonyítni, hogy az mindegy : minden ked
vünket elvesztettük a további szóváltástól. —- Mi
után azonban a Z. L. kereken tagadják a mit múlt 
számunkban állítottunk : még egy pár szót ennek 
érdekében. — A Z. L. nem hiszik, hogy Wagner 
a művészeteket Csak az operában reméli teljes 
érvényre juthatni s egyiknek sem igér jövőt ön
állóan, hanem csak a jövő zenéjében. Sajnáljuk
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tehát, hogy miután a t. szerkesztőség az általunk 
ajánlott „Oper und Dramá“-t az összes magyar 
irodalomnál jóval korábban ismeri, még sem győ
ződik meg állításunk alaposságáról, ügy látszik 
ez iránt hasztalan szaporítnók a szót; de egy jó 
módot ajánlunk, mely a gordiusi bogot ketté vág
ja : folyamodjanak a Z. Lapok egyenesen a for
ráshoz, Wagnerhez. Óhajtjuk, hogy innen kedve
ző választ nyerjenek, mely esetben örömest visz- 
szaveszszük állításunkat. — Most is azt mondjak, 
hogy a kérdés alatti tárgyban (hogy t. i. vajon 
lehet-e az operának a szavalati drámával verse
nyezni ? melyiknek van előnye a másik felett? mi 
ez az előny? stb., mert hisz e miatt tettük omino- 
sus jegyzetünket, s a Z. L. épen e miatt szólaltak 
fel s kértek felvilágositáot) a t. szerkesztőség egy 
münézetet sem mondott. Az idézett számokban — 
hol ama münézetekre vagyunk utasítva — min
dent találtunk, csak erre vonatkozó münézetet 
nem. — Szíveskedjék a t. szerkesztőség vagy 
idézni az itt mondottakat, vagy más számokat 
ajánlani. — Úgy látszik, hogy a Z. L., midőn a 
müformákat osztályozzák, épen összezavarják. 
Azt mondják, hogy a nyitány, ária, cavatina, férfi 
s női kar (nem is tudtuk, hogy him és nőnemű 
müforma is van) kettősök, hármasok, négyesek, 
(hát ezek mind külön müformák?) tartoznak az 
operához, s a sonata, rondo, változatok, stb. stb. 
az absolut zenéhez. — De hisz a nyitány absolut 
zeneforma; bát Wagner Faust nyitánya? Mosonyi 
nyitánya? s mind azon nyitányok, melyekkel sem
mi opera nincs kapcsolatban ? Mi azt hiszsziik, 
hogy az operában, t. i. nem a Wagnerében, min
den feljebb elősorolt forma előjöhet, s az absolut 
zene formája csak annyiban különbözik, hogy itt 
szélesebb, tágabb, bővebb, hosszabb. — Igaz, 
hogy nem vagyunk e téren szakemberek, de nem 
kell valami mélységes tudomány ahhoz, a mit Lo
be magyarul is megjelent s szerencsére szerkesz
tőségünkhöz is beküldött „Zene Kátéu-jában mond 
a tanulóknak. Egy pár kérdés s felelet szolgáljon 
igazolásunkra:

339. Mi a cavatina f
Rövid, kidolgozott, s többnyire csak egy 

részből álló ária.
341. Mi az ária f

Az áriák formái nagyon különböznek, any- 
nyira, hogy azokról egy átalános fogalmat adni 
nem lehet. Néha hasonlítnak a sonata, néha a 
rondo formához.

312. Mik a pár, hármas és négyes dalok ?
Szintolyanok, mint az ária, cavatina stb., 

azon különbséggel, hogy emezeket csak egy, ama
zokat pedig több személy énekli.

De nem ereszkedünk bővebb fejtegetésbe. 
Arról azonban biztosítjuk a Z. Lapokat, hogy 
Wagner elméletével az eddigi (oly zavarba hoz
tak a Z. L., másfelől Lobe, hogy már nem tudjuk 
hányadán vagyunk) müformák össze nem férhet
nek. — Ad vocem elmélet. A Z. Lapok tagadják,

hogy Wagner elméletét zenéje hallása nélkül meg- 
érthetnök. De Wagner épen azért irta az „Oper 
und Dramá“-t, mert zenéjét magok a németek sem 
akarták megérteni. Egyébiránt szomorú elmélet 
az, mit a megérthetés kedvéért énekelve kell elő
adni, s ha a Z. Lapok ezt fogják Wagner elméle 
téré, nem mellette beszélnek. — Schmidt. Juliánra 
nézve ezúttal ám legyen úgy, ahogy at. szerkesz
tőség akarja; de megjegyezzük, hogy bizonyos 
irányt követő lap vagy nem közöl irányával ellen
kezőt, vagy ha igen, az olvasót tájékozni szokta.

V E G Y E S .

* Már évek óta tervben van az egyetemi 
könyvtárnak, ideiglenes szállásáról — a ferenczi- 
ek épületéből — eredeti czéljának megfelelő tá
gasabb helyiségbe való áthelyezése. Az e tárgy
ban tartott értekezletek újabban azon meggyőző
désre vezették az illetőket, hogy az Újvilág utczá- 
ban levő kis egyetemi (orvóskari) épület korán- 
sem volna elég térés mind a jelenleg használat
ban levő egyetemi-, mind a Frank-féle könyvtár 
befogadására; az az indítvány tétetett tehát, hogy 
ez épület eladatván, helyette a régi füvészkertben 
épitessék egy nagyszerű könyvtár-épület, mi által 
nem csak a muzeum környéke nyerni tetemes 
szépülést, hanem a tudománynak is nagy szolgá
lat volna téve; mivel jelenleg csak igen kis része 
használtathatik az említett igen gazdag könyvtá
raknak.

* Igen nagy örömünkre szolgál, hogy egyik 
— más lapok után közlött — újdonságunkat meg 
kell czáfolnunk; s ez Jánosi Gusztáv halálának 
hire ; ki a „ Hr. “ veszprémvidéki levelezője sze
rint bár veszélyes beteg volt, de most már jobban 
van. Csodálatos, hogy valakinek kedve telik az 
ily hírek terjesztésében! Legelőbb a „B. Füredi 
Napló“ közölte, mely pedig tudhatná mi történik 
körülötte.

* A Székes-Fehérvárott felállítandó Vörös
marty-szobor már munkában van a bécsi érczön- 
tödében, s egy év múlva készen fog állani. A szó- 
boregylet választmánya Pauer János kanonok el
nöklete alatt már kiküldötte a fiók-választmányt, 
irmly a szobor felállitási helyére nézve a városi 
hatósággal egyértöleg tervet készítsen.

* Hála istennek, a lapok oly tömegesen je
lentik a szükölködök javára történt adakozásokat, 
hogy — lapunk szűk köréhez mérve — meg sem 
említhetjük valamennyit; mi tehát csak; a némi 
művészeti érdekkel . összekötöttekröl szólunk, 
így Reményi már megkezdte említett (harmad jö- 
vedelmes) körútját; Hollósy Kornélia e h. 13-án 
lépett föl Makón egy hangversenyben ; a helybeli 
orvosnövendékek és kath. legényegylet műked
velői előadást redneznek a budai népszínházban,
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hol Molnár f. h- 25-én adatja elő Dunanan apót — 
mind a szükölködők javára.

* A m. képzőművészeti társulat figyelmez
teti a közönséget, hogy Izsó „ Juhásza1' és a Mass- 
jon-féle billikom csak e héten lesznek még látha
tók a műcsarnokban. Egyszersmind mi is figyel
meztetjük olvasóinkat Borsos, közelebb beküldött 
„Katonák a harcz után“ czimü igen szép ké
pére.

* Hornyánszky és Hummel pesti nyomdatu
lajdonosok eölfizetést hirdetnek „Bilder aus Un
garn“ czimü munkára, melynek tiszta jövedelme 
a szükölködők javára fog fordittaíni. A 20 nyo
mott ivre terjedő, 41 képpel diszitett könyv előfi
zetési ára 2 ír t ; díszpéldányé 5 frt. Megjelenik 
novemberben.

* A magyar gazdasszonyok egyletének har
madik kiállítása f. é. oct. 12-ikén nyílik meg, a 
köztelken.

. •/  V  Tóth Kálmán egy történeti s illetőleg 
magyar udvari vígjátékot irt, melyben a komikum 
magasabb politikai érdekek közé vegyül; első kí
sérlet nálunk ily nemben. Főbb szereplői Róbert 
Károly özvegye, I-ső Lajos király, egy velenczei 
herczegnő, Delfino dogénak rokona, Kont Miklós, 
István bosniai bán s leánya Erzsébet, Venera- 
bilis Guido ; Steinheim gróf, a római császár kö
vete ; végre egy Zách ivadék : Kiskópjai nagy- 
kópjai Kópjai Imre. — A vígjáték czime: nA ki
rály házcisoiik.“ A jövő hó folytán valószinüleg 
színre kerül. — Szerző részeket fog belőle felol
vasni a Kisfaludy-társaság e hónapi ülésében.

* Gámán Zsigmond, mint tulajdonos szer
kesztő, jövő hó elejétől fogva, hetenkint négyszer 
megjelenendő politikai lapot indít meg Kolozsvárt 
„Erdélyi Posta“ czim alatt. Melléklete lesz az 
„Erdélyi hivatalos Értesítő.“ Előfizetési dij az 
„Erdélyi Postára“ magára, egész évre 10 frt, az 
„Erdélyi hivatalos Értesítővel együtt 12 frt.

* Zilahi Károly az interregnum alatti „Ma
gyar Sajtó“ volt munkatársa és későbbi helyettes 
szerkesztője, Bajza Jenő segéd szerkesztése mel
lett, jövő év elején— hir szerint — „Uj Athenae
um“ czii ü. öt hetenkint megjelenendő tudomá
nyos, szépirodalmi, kritikai tartalmú folyóiratot 
szándékszik megindítni. Arról is beszélnek, hogy 
nem ily füzetek, hanem heti lap lesz belőle s ez 
esetben tiz kiválóbb tehetségű fiatal irót akarná
nak maguk körül csoportositni, hogy ez uj decem- 
viratus aztán ítéljen eleveneket és holtakat. Kia
dó Demjénés Sebes lenne.

* Heckenast Gusztáv kiadásában épen most 
jelent meg Toldy Ferencz „Magyar költészet tör
ténete“ német fordításban“, szerző arczképével. 
Örülünk, hogy Heckenast e pénzszük időben sem 
szűnik meg a kiadástól s arra ép ily müvet vá
lasztott, módot nyújtván a nagy német közönség
nek ez irányban is ismerkedhetni velünk.

* Kaulbachnak a hajdani „Szépirodalmi Köz
löny“ mellett megjelent „Hunnok harcza“ czimü 
remek eszményi képe részmetszeteiből a megma
radt 140 példányt a m. képzőművészeti társulat 
vette át eladás végett, s nagyhidutczai — 8-dik 
szám — műcsarnokában kapható; egy példány 2 
frt 10 kr, mig a németországi müárusoknál 19 frt. 
Ajánljuk müvészetkedvelő olvasóink figyelmébe.

* A „Matica slovenska“ irodalmi egylet, 
jövő hó 5 kén, „Obzor“ czimü gazdasági, ipar és 
háztartási lapot indít meg. Szerkesztője Dr. Li- 
chard leend.

* A budai népszínház tetemes újításon fog 
átmenni — már tudniillik a mi a padokat illeti, 
mert egyéb marad a régi. A páholyokat páholy
ülésekké változtatják ; az erkélyszékek mögött, a 
mostani állóhelyekből, zártszékek lesznek, úgy 
hogy földszintnek csak az a parányi kis hely ma
rad, mi a mostani zártszékek mögött van. Egyéb
iránt a színház külseje és belseje marad a régi — 
vakolatlanságban.

* Tóth Kálmán, brazíliai vasúti mérnök, 
azon ajánlatot tette a n. muzeum igazgatóságának, 
hogy adott utasitás szerint, Brazilia természeti 
nevezetességeiből gyűjteményt fog küldeni ez in
tézetnek. Már eddig is gyűjtött szorgalmasan.

* Duchenne franczia doctor már régóta ta
nulmányozza az emberi arcz idegeit, s szorgos ku
tatásainak sikerült végre minden érzelem kifeje
zésére szolgáló ideg tökéletes ismeretére jutni, 
úgy hogy többször tőn kísérletet — villanygépet 
alkalmazva egy halott arczához, mely aztán az ő 
tetszése szerint sirt, nevetett, haragudott stb. stb. 
Most M. Z. párisi gépész, ez ideg-ismeretet hasz
nára fordítván, egy kis terjedelmű gépet készí
tett, melyet a színészek, politikai és egyházi szó
nokok könnyen elrejthetnek magoknál s a villany 
alkalmazásával a szerephez megkivántató érzés
kifejezést lesznek képesek arczukra varázsolni. 
A franczia képes újság — honnan e hirt veszszük 
— azt jegyzi meg, hogy a diplornntiai körök nagy 
feszültséggel várják ez uj találmányt. Mi lesz igy 
a művészetből, ha minden mesterséggé válik ! (Se 
baj ! a művészet maga soha sem válik mesterség
gé. Szerk.)

* Curiosumkép azt is megemlítjük, hogy a 
fejedelmi gyűlés Frankfurt városának száz har- 
minczezer forintjába került.

* Lessing „Nathan der Weise“-ját Konstan
tinápolyban, uj görög nyelvre fordítva „A vén zsi
dó bölcs“ czim alatt adták elő. A három gyűrű 
története a legnagyobb hatást idézte elő, még a 
jelen volt törökökben is.

* A bécsi világkiállítás iránt legközelebb 
tartott miniszteri tanácskozásban, a kiállítási pa
lota épitésére a prateri circustér jelöltetett ki. 
Az építési költségek 3 millióra rúgnak. A kiállítás 
1866-ban lenne.
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ÜJ KÖNYVEK. *)
A HADVEZÉR, a hadtudomány alapelvei az ujabbkori 

hadjáratok történetével felvilágosítva. Irta Asbóth 
Lajos. Pest (Heckenast). N8r. 310 e's 349 1. Ara 5 ft. 

FÖLDRAJZ. A felső elemi osztályok, magán nevelőin
tézetek számára, úgyszintén magánhasználatra irta 
Óvári József. 9 ábrával. Pest (Pfeifer) 8r. 87 1. Ára 
30 kr.

MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE röviden előadva. 
Olvasmányul s tanodái használatra fiatal leánykák 
számára. Irta Vachott Sándorué. Pest (Heckenast). 
8r. 241 1. Ára 1 ft.

TEMPLOMI IMÁK. Vasárnapokra, innepekre s más al
kalmakra. Köz isteni-tiszteleti használatul. 2. kia
dás. Pest (Heckenast). N8r. VI és 274 1. Ára 1 
ft 40 kr-

KAKAS MÁRTON NAPTÁRA 1864. Okos emberek 
számára való kalendárium. Pest (Länderer és He- 
ckenast). 8r. 144 1. fametszetekkel. Ára 80 kr. 

L1DÉRCZ NAPTÁR 1864. szökő évre: Rémtörténetek, 
kalandok, bűnesetek, lélekjelenések, tündérregék, 
csodás-tünemények stb. gyűjteménye. Pest (Lände
rer és Heckenast). 4r. 96 1. Ára 60 ki\

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA. A magyar tudomá
nyos akadémia megbízásából készitették Czuczor 
Gergely és Fagarast János. Második kötet. 3. füzet. 
Pest (Emich). K4r. 593—912 hasáb. Ára 1 írt.

A TERMÉSZETRAJZ VEZÉRFONALA. Első rész. Ál
lattan. Irta Kriesch János. Több fametszettel. Buda 
(Nagel és Wischán). 8r. X. és 200 1. Ára 1 frt.

AZ EMLŐSÖK S A MADARAK TERMÉSZETRAJZA. 
143 természethiven szinezett ábrával. Zágráb (Hart- 
mán L.). 4r. 42 1. 16 képtáblával. Ára kötve 2 frt. 

RÖPIRAT a biblia uj magyar fordításának ügyében. 
Kiadja Kámory Sámuel. Pozsony (Nyom. Sieber). 
8r. 14 1. Ára 20 kr.

EGY NŐ LEVELEI. Irta Bándl János. Baja (Schön). 8r. 
341 1. Ára 1 frt 20 kr.

KIPFELHAUSER NAPTÁRA 1864-re. Szerkeszté a 
„Bolond IVliska“ hetilap szerkesztője. Pest (Emich). 
8r. 116 1. Ára 80 kr.

A MAGYAR NÉP NAPTÁRA 1864. szökő évre. Sokféle 
hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szer
keszti Talár Péter. Pest (Länderer és Heckenast). 
4r. 48 1. Fametszetekkel. Ára 25 kr.

PAPRIKA JANCSI KÉPES KALENDÁRIUMA 1864, 
szökő évre. Sokféle hasznos és mulattató olvas
mánynyal ellátva szerkesztette Tatár Péter. Pest 
(Länderer és Heckenast). K4r. 32 1. Fametszetekkel. 
Ára 20 kr.

EGYETLEN KÖNYCSEP. Regény. Irta b. Podmaniczky 
Frigyes. Il-ik kötet. 16r. 306 1. (Lauffer, Pest).

KÜLFÖLDIEK.
UNTER DER FREMDHERRSCHAFT. Eine Geschichte 

von 1812 und 1813. Von Edmund Hoefer. 3 Bände.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

Stuttgart (Krabbe). N8r. össz. 952 1. Ára 2 tallér 12
ezüstgar.

DIE WITTWE UND IHRE KINDER. Ein Erziehengs- 
roman von M. I). Schwartz. Aus dem Schwedischen 
von A. Kretzschmar. 2 Theile. Leipzig (Brockhaus). 
8r. Ára */„ tall.

EIN FEENKUSS. Poesie und Prosa von O. Roloff. Ber 
lin (Wohlgemuth). N16r. Diszkötésben 2/3 tallér. 

PELE-MELE. Roman von Julius Gundling. 3 Bände.
Leipzig (Grunow). 8r. Ára 4 tallér.

DER WILDERER. Drama in fünf Aufzügen. von Fried~ 
rieh Gerstäcker. Leipzig (Costenoble). 12r. 132 1- 
Ára 27 ezgar.

DREI JAHRE IM NORD WESTEN VON AFRIKA. Rei
sen in Algírién u. Marokko von Heinrich Freiherr 
von Maltzan. 4 Bände. Leipzig (Dürr). 8r. össz. 122 1. 
Ára 4 tallér.

TALES OF THEBES AND ARGOS. By George W. Cox. 
London (Longman). 8r.

ABEL DRAKE’S WIFE. A novel. By John Sannders. 
Copyright edition. Leipzig (Dürr). 8r. 317 1. Ára '/, 
tallér.

THE OGILVIES. A novel. By the author of „John Ha
lifax, gentleman. (Copyright edition. Leipzig (Tauch 
,nitz). 12r. 367 1. Ara '/, tallér.

POESIS POSTHUMES, par Edmond Roche. Avec une 
notice par Victorien Sardou. Paris. 18r. XIX és 247 

. 1. Ára 3 frank.
JÉROME CASSOLARD, comédie en deux actes et en 

vers, par Hippolyte Minier. Boi'deax, 8r. 69 1. Ára 
1 frank.

SATIRES,, par Louis Veuillot. Paris. 18r. XXXIII és 
335 1. Ára 3 '/2 frank.

NYÍLT l e v e l e z é s .
XXX urnák Y-ban. A befizetés nem történt meg 63-ra.

A közlemény hogy ne adatnék !
Momusfi. Magán gyönyörködésre tartottuk. Fogadja 

üdvözlésünket!
Ungvárra. Egyik bíráló még mind nem adta bejelenté

sét, s igy a kérdésekre nem felelhetek. Tán a köze
lebbi gyűlés felvilágosít. A mutatvány attól függ, 
ha látnok. A versek iránt később.

A pünkösdi királyság itt van, de még nem olvashat
tuk. A kézirat meglesz, minden esetre.

Több, kivált prózai mű beküldőjét még egy kis vá
rakozásra kérünk. Sok a baj.

T A R T A L O M .

A troubadourok és jongleur-ök. Barlálus 1. — A 
könyek. Madách I. — Aben-Edzir kegyelme. OV. — Vén 
hegedős. Dobrow L. — Livius elveszett könyvei. (Angol
ból). — A magyar képzőművészeti társulat műcsarnoka. 
K—i. — Irodalom. — Nemzeti szinház. Gy. P. — Vég
szó a „Zenészed Lapokéhoz. — Vegyes. — Uj könyvek. 
— Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

1 ^ *  Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk.
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MÁSODIK FÉLÉV. SEPTEMBER 27. 1863. 13. SZÁM.

E lő f iz e t é s ;  egész évié 
i2 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 

Gusztáv kiadó - hivatala • 
Barátok-tere 7 . sz.

M e g je le n ik  hetenkint 
vasárnap.

S z e r k e s z tő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők: Üllöi-út és 3 
pipa-utcza sarkán, 11. sz.

O R C Z Y  L Ő R I N C  Z.

Ha a fővárosi közönség, nap heve által 
befutott utczáiból, az Orczy-kert hűs ár
nyai alá, üdébb levegőjére s kristály forrá
sához s ie t: bizonyosan mindenre gondol in
kább, mint hogy e kert egy régi jó magyar 
költő emlékezetével jöhet kapcsolatba, nem
csak névazonság-, hanem szorosabb vi
szonynál fogva is. Báró Orczy József, e 
szép kert alkotója, ki maga is verselt, fia  
volt ama Lőrincznek, kinek arczképét mi
nap vették lapunk olvasói. Ily szellemi 
örökség utján, a fiú szép  iránti érzékét 
mintegy az apáé folytatásának, — az általa 
létre hozott gyönyörű kertet (minő akkor 
kevés volt az országban) mintegy kettejök 
közös művének tekinthetni; s a képzelet 
nem nagy csigázásával mondhatjuk, hogy 
e nyájas parkban a költő O rczyak  szelleme 
leng körül, s az itt minden bokorból zengő 
fülemile-dal az ő emlékezetök hív fentar- 
tója.

Kivált az öreg Lőrincz báró — »egy 
kis kopasz ember, kurta dolmány kában“ — 
gyakorta jő énvelem szembe, ha e pesti pa
radicsom árnyékos utain merengek. A csen
des , nyájas liget, mely mintha épen a fő
városi zajból menekülne ; e kellemes oáz 
homok sivatagok közt, hol nem messzi kel
lene mennünk, hogy egy bugaczi csárdá t 
találjunk; e kert, hol több a természet mint 
a mesterség; e pár rozzant hajlék, mintha 
mondaná: „Bizony nagy hívság van a sok 
építésben;“ szóval az egész környezet oly 
illő hozzá s költészetéhez. Még a háttér is,

eme „ nagy épület, “ egykor lelkesedés által 
a magyar hadi dicsőség iskolájául emelve, 
most kórvitézek tanyája, még ez is illő hát
tér oly férfiú életéhez, ki a v itá m  et sa.ngvi- 
nem  korában mindkettőt iíju lelkesedéssel 
viszi áldozatul, mégis, élte későbbi szakán 
írott verseiben, a. dulce bellum  in expertis-ről 
zeng változatokat, s épen nem lelkesül ka
tonai tapasztalásin.

Báró Orczy Lőrincz, fia Istvánnak, 
született 1718-ban. Rangjához illő nevelés 
után, egyike volt ama lángszivű hazafiak
nak, kik a hét ellenség által megtámadott 
szép ifjú királyné oltalmára önkintesen 
fegyvert ragadtak. Orczy jász, kun és haj
dú ifjakból maga egy lovas ezredet állított 
ki. A hét éves háború megszűntével mint 
tábornok lépett ki a hadseregből, s 1764- 
től fogvaAbauj megye főispáni helytartója, 
majd főispánja volt 1784-ig. Különösen a 
Tisza és mellék folyói szabályozása körül 
sokat fáradozott, mint királyi biztos. Jutal
mául ezen, s a hadi és polgári pályán tett 
egyéb szolgálatainak három falut kért fel, 
királyi adományul, pénzért, de, mint ver
seiben panaszolja :

Három rongyos falut királyomtól kértem,
Drágán szabott árát meg nem fizethettem —

úgy látszik, elesett azoktól. Hanem H. Jó
zsef, 1782-ben, sz. István rendje középke
resztjével diszíté. Orsi jószága, Hevesben, 
a Tárná vize mellett, volt rendes lakhelye, 
a miért neve barátai közt sokszor csak: az

25
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örsi bölcs. Meghalt Pesten, 1789., de ham
vai Őrsön nyugosznak.

Költeményei közül a legrégiebbek 
1756 évszámmal fordulnak elő. De évszám 
nincs mindenik fölött s igy korábban is 
írhatta már. Maga említi, hogy némely ver
se „álgyú zengés közt“ készült, s igy már 
katonaságában foglalkozott költészettel. 
Munkái első gyűjteményét még 1763 kö
rül sajtó alá készité, de ki nem adta. A mit 
tőle bírunk, az csak később, Révay Miklós 
gondjai alatt jelent meg, két ízben. Első 
ily ezimmel: „Költeményes Holmi egy nagy
ságos elmétől“ (Pozsony, 1787.); másik : 
„Két nagyságos elme költeményes szülemé
nyei“ (Pozsony, 1789.), hol Barcsai az 
egyik „nagyságos elme.“ Egy-két darabja 
más gyűjteményben is jö tt ki, de azt mel
lőzhetjük.

A „Költeményes Holmi“ három első 
darabja mindjárt érdekes világításba állítja 
elénk a költő egyéniségét. Az első mintegy 
ajánló levél gróf Barkóczy Ferencz eszter
gami érsekhez, ki őt versírásra buzdította. 
„Otromba hajdúra harangöntést bíztál“ 
igy szabadkozik költőnk, a közmondás 
szerint. Aztán mit is Írjon ? megírtak már 
mindent. Előszámlálja, némi gúnynyal az 
ajaka végén, mennyi tudós könyv van már 
a világon. H át még mennyi elveszett, Bu
dán, Alexandriában stb., ez még jobban 
ijeszti őt az írástól. Azonban ha az érsek 
igy biztatja: igen, a derék s jó könyvek 
elvesznek, de

Megmarad élete Stilfrid-, Argirusnak,
Mását még árulják Nyúl históriának,

ily értelemben nem bánja ha ir is, jó lesz 
könyve: hát-osztánnak (azaz mesének). De 
osztályozni sem tudja költeménjmit, azok 
nem tartoznak semmi fajhoz:

Úgy vedd, mint találod: ez nem história, 
Épen nem poéma, nem is elegia,
Oda vagy satira, nincsen titulusa :
Részeg poétának mázolt papirosa.

E bevezetés mind nem elég. Más kettőt ir 
még: „Ezen munkához“ s „Ezen munká
ban foglalt versekhez.“ Amabban egy sze- 
retetre méltó tréfával elmondja, hogy nem 
félti ő könyvét a mostani bölcsektől, ha- ‘

nem a régiektől. Cicero, Seneca, Maro, Ovi
dius, Flaccus, stb., az újabbak közül Pope, 
\  oltaire s m ások: ezektől retteg ő, hogy 
megtépik könyvét, mint a szajkót, kiki el
veszi a maga tollát s „csak táblája marad 
e nyomorult könyvnek.“ Hanem azért 
mégis neki biztatja, intvén : „pipát ne 
gyújtsanak veled; járj békével!“ — „V ers! 
kit csak természet tud jól feltalálni, és nem
a mesterség szokott kajigálni___“ kezdi a
másikat, s íél, hogy természetes, magyaros 
versei nem tetszenek, mert

Bománs kell mostani asszonyi rendeknek,
Ki sok-rét Írja le módját szerelemnek, stb.

de vigasztalja magát, hogy majd csak akad 
valaki: „ki házához viszen s feltesz geren
dára.“ Tehát nem a főrend, hanem az egy
szerűbb emberek közt remél közönséget.

Ez önkicsiny lő tréfák után ne gon 
dőljük, mintha Orczynak komoly czélja 
nem lett volna a költészettel. Az érsekhez 
intézett prózai levelében, elmondva, miért 
nehéz m agyar nyelven verset írni, ekkép 
folytatja: „látom, a németek szinte csak 
ezen esztendőkben kezdettek csinosakban 
írni és verselni. Azért én sem vesztem re
ménységemet, s azt tartom, valamint a fran 
cziák nyelveket kipallérozták egy százaa 
esztendőtől fogva: a mi magyarink is fog
ják  ezeket követni, s fogunk Írni mind
szépen mind csinosan.......Megvallom her-
czegségednek, én egész czélom az volt ezen 
zavart Írásomban, miképen felébreszthetném 
nemzetünket írásra. Mert meg kell vallani, 
sok tudós emberünk vagyon, de félénk.“ 
— Vegyük ehhez a körülményeket. Faludi 
és Amadé óta (kik szintén csak Írtak nem 
nyomattak) alig akadt figyelemre méltó a 
m agyar költészet terén. Az eg'ész XVIII. 
század, Orczyig, úgy szólva meddő volt 
költői termelésben — nagy hallgatás az, 
melyet ő megszakít. H a kiadja verseit íra
tásuk idejében : ma nemzeti irodalmunk 
újjászületését nem Bessenyeitől, hanem Or- 
czytól számítnók; ámbár igy sem tagad
ható a nagy befolyás, melyet társas úton, 
s kéziratban levő munkái által is, gyako
rolt az ifjabb nemzedékre, épen arra, mely
nek költészetünk uj életre hozását köszön
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jük, s mely az irodalom történetében „fran- 
czia iskola“ néven ismeretes.

Orczy, a kora’ műveltsége szinvona- 
lán álló férfiú, mint verseiből is kitetszik, 
nemcsak ismerte, de némileg követte is a 
franczia költőket. Boileaut, Yoltairet gyak
ran említi, sőt fordít is belőlök. A vidor 
tanirány és satira, mely költészetén átvo
nul, leginkább franczia példányokra utal. 
A négy rím és hosszas rím nyűgét is, afran- 
cziák példájára, ő kisérlette meg elhányni 
először. „Bárcsak — mond fentebb idézett 
levelében —  a verset végező hangot ne 
csinálnánk oly sok betűkből. Ám, a fran- 
cziák sem négy strófát (azaz négy rímű 
versszakot) nem számlálnak, sem pedig 
három-négy betűt nem kivánnak caden- 
tiákra. Mi pedig el nem akarunk menni a 
régi szokástól: annyira szereti nemzetünk 
a régiséget. Én nem voltam oly szorosan 
kötve ezen előítélethez. “ — De, a francziá- 
kon kivül, ismerte az angolokat is, Miltont, 
P o p é t; s figyelemmel kisérte a német re
form törekvéseket. Gottsched hatását ma
gasztalva emeli ki :

lm, a bárdulatlan német nyelv mire ment,
Hogy Gottsched Leiptzigból Bécsben betekintett; 
Elején munkának éretlen nevetett,
Most már gyönyörködik, hogy verset is ejthet, —

melyet egész öntudattal, mintegy követen
dő például állít a m agyar elé.

Mindazáltal Orczy költészete lényeg
ben annyira magyar, hogy egyik idegen’ 
utánzásának sem mondhatni, nem a fran- 
cziáénak sem. H a Orczyt a „franczia isko
lához“ számítja az irodalom-történet, ez 
csak onnan van, mert, mint fönebb mon
dám, költői miveltsége egy részét a fran
czia irodalomnak köszöni, mert az általa 
kedvelt vegyes nem (didaxis, satira, episto- 
la) s egy-két formabeli újitás nagyjában 
oda u ta l; s végre, mert az utána sarjadott 
költőivadék, melyhez buzditóul, társúl csat
lakozott, épen a „franczia iskola“ lön. De 
a mint egy részről a tulajdonképi franczia 
iskolához képez átmenő h idat: épen úgy 
vehetni más részt Gvadányi elődjének is ; 
elsőnek ama vidoran-komoly és tanít va- 
gunyorkás nemben, hol szellem, hang, ki

fejezés, szóval minden, minden —  tős-gyö- 
keres magyar.

Az említett három költemény, egy
két fővonásban, előre olyannak tünteti fel 
Orczyt, a minő marad végig. Kimondja, 
hogy a természet a mesterség fölött áll : 
természetesnek találjuk mindenütt. Sok is
meret, olvasottság látszik verséből : de 
gunynyal érdekli a puszta tudást, nem ab
ban áll az igaz bölcseség. Tiszteli a vallást, 
neveti a dogmai szőrszál-hasogatókat; a 
türelmetlenséget „kövezni“ szeretné. Da
czára katonai múltjának: a háború rend
szeres gyilkosság előtte. A főrend erkölcsi 
rom lottságát, nemzetietlenségét, divatozó 
hivságait, benső nyomorát szánakozó meg
vetéssel nézi: s vigaszképen az egyszerű 
„mester-gerendákhoz“ fordul. Egy-egy já t
szi szökelléssel, tréfás öngunynyal vidítja 
tárgya komolyságát; ezeken kivált érzik a 
m agyar zamat. „Pipát ne gyújtsanak ve
led!“ mondja könyvének. Alább generális 
Beleznait „hajlandóság szerint pipás, kár
tyás társának“ nevezi, s mintha látnok, 
hogy „másznak együtt az ürböi halom ra“
— hogy telepednek le a szőlő tövében „s 
esznek a vastag szakács főztéből“ vagy 
készíttetnek „jó tarhót, gulyás-taligánál. “
— A „bugaczi csárdá“-t ismeri minden 
ember. Ez kicsinyben hű tükre Orczy egész 
költészetének. Elébb a csárda leírása, mely 
mutatja, mennyire otthon van költőnk a 
pusztán. Bizonynyal „zúz vagy havas eső“ 
nem egyszer „áztatta köpönyegbenLi őt is, 
nem egyszer menekült egy bugaczi forma 
csárda alá. Aztán alkalmat vesz komolyan 
bölcselkedni a hiúság, az épitésbeli fény
űzés ellen. Végre neveti a bolond főurat, 
kinél „patkós csizma nem hág palotában“
— s ki maga is „megáll pitvarában s bé- 
menni ha akar, öltözik kapczában“ (haris
nya). Mennyivel jobb ennél az egyszerű 
csárda, szükség idején; hol — mint azt is 
praecise tudja — kecskeméti kenyér sül a 
kemenczében s körösi bor van a pinczében.

Mindamellett csalódásba esnék, ki Or
czy költészetét népiesnek, vagy magát, az 
egyszerű köznép iránti rokonszenviért, de- 
mocrata irányúnak akarná jellemezni. Né
piessége a még romlatlan m agyar érzetben

25*
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g annak oly naiv kifejezésében áll, mely 
akkor közös vala még a nemzet minden 
osztályával. Gondolkozás módját pedig, 
mely elszórva mindenütt feltalálható, mint
egy góczba gyűjti: „A szegény paraszt 
néphez“ intézett „Beszéd“ —- egyike leg
régibb költeményeinek (1756). Becsületére 
válik szivének, kétségen kivül, a rokon- 
szenv, melyet ebben nyilvánít. De ő nem 
javítni akarja a nép sorsát, hanem ellenté
tül a nagyok czifra nyomorúságával, azt 
ecseteli, mily boldog a paraszt, a kézmű
ves, a munkás polgár a maga egyszerűsé
gében :

Szurkos fiacskádnak hamis mosolygása, 
Szeretett társadnak ezuppant csókolása,
Szép idő, fris szellő, madarak szólása 
Végzik örömedet — s egy tál zsíros kása.

tehát ne vágyj többre, boldog vagy, leg

hasznosabb tagja vagy az emberi társaság
nak, nem úgy mint a henyéld, hiú, boldog
talan úri rend. Orczy kétségtelenül atyja, 
jóltevője volt jobbágyainak, résztvevő ba
rátja a népnek; de a democratiaifogalmak 
annyira nem voltak (kivált nálunk) a kor 
szellemében, hogy még költőnk barátja 
Barcsai is, kin pedig már érzik a franczia 
szabadabb szellem lehellete, a Therézia-féle 
urbérről igy nyilatkozik egy főasszony
ságnak :

Jut eszembe, midőn urbár hirdetésén
Nálad táncz közt sirtunk hazánknak esésén.

Orczyé is tehát inkább amaz idylli felfogás, 
mely a város, a főbbek, a világfiak rom
lottságától az egyszerű falusi, mezei nép
hez fordúl, s annak boldogságát eszményít
ve magasztalja.

(Vége köv ) M. P.

AZ É N A R A T Á S O M .
(1861.)

I.

Az eső csak nem akar elállani; a fel
hők oly nehezek, hogy majdnem a házak 
födelein nyugodnának, ha t. i. e magányos 
fészekben házakról, valódi házakról szó le-

| hetne. De itt csak kunyhók vannak, tele 
buta póremberekkel, piszkos némberekkel, 
sivalkodó gyermekekkel stb. stb.

És én itt egyedül vagyok, már egy 
hét óta — egyedül, névnapomnak előesté
jén — én, ki mindig népes háznál s a nagy 
világban éltem — épen névnapomon, mely

Elég volt már korom nyara
Megérlelni az életet;
l^it várnám, hogy szalma legyek,
És csóvának rákössenek 
A mi még eladó lehet?

Nem várok hát én több tavaszt,
Sem a tavasz után nyarat;
Oly érlelő ez a jelen:
Idején számol be velem 
Most a halál, — ha learat . . .

SÁROSY GYULA.

Nem várok én már több tavaszt, 
Sem a tavasz után nyarat; 
Megérhetett az életem,
Csak gazda kell már énnekem 
Kinek a béres learat.

Hajlik fejem, mint a kalász, 
Egy-két kora szeme híján ; 
Melyet galamb módon szedett 
Belőle ki az elfeledt 
Hamis barát, hamis leány.

N A G Y A N Y Á M  N A P L Ó J A .
(Novella.)
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ezelőtt ünnepnap volt az egész háznépre 
nézve — midőn számtalan vendégsereg 
gyűlt össze s volt zene és táncz é s -------

De miért is gondolok az effélékre — 
csak még inkább elszomorít! — Oh, ha 
tudtam volna, ha csak sejthettem volna is, 
hogy Ernő igy tud velem bánni, — soha 
de soha férjhez nem megyek, s még most 
is otthon volnék kedves, kedves anyámnál, 
ki csak érettem élt, ki minden vágyamat, 
minden kívánságomat ösztönszerüleg kita
lálta s kielégítette, mielőtt magam tudtam 
mit akarok, mit óhajtók.

S most itt ülök, mint hajdan Ariadne 
Naxosban, s unom magamat — rémsége- 
sen unom magamat. A csinos sipka, mely- 
lyel Ernőt meg akartam lepni haza jövete
lére, rég készen van — (de most meg nem 
kapja, mivel oly hosszasan távol maradt, 
inkább odaadnám a vastag, piros tiszttar
tónak — beh pompásan állna neki) — az 
uj könyveket, melyeket magammal hoz
tam, egytől egyig elolvastam, — (ezek is 
unalmasak voltak) — sétálni nem mehetek, 
mert félek egyedül kóborogni e magános 
vidékben, aztán az eső is fogolylyá tesz — 
mit csináljak tehát, hogy a nehézkes órák
nak szárnyakat adjak, s felejtkezzem, a 
mennyire csak lehet, Ernőnek igen helyte
len, igen csúnya, igen sértő magavisele
téről.

Épen ma nyolcz napja, hogy elindult 
Kassára valami peres dologban — lega
lább azt mondta nekem, de ki tudja, igaz-e ? 
ki tudja, nem mulat-e valami vidám körben, 
nem udvarol-e valami csinos hölgynek, csi
nosabbnak magamnál de mit is beszé
lek, vagy inkább firkálok; jobb az ördö
göt nem festeni a falra — tehát: revenons 
a nos moutons: — épen ma nyolcz napja 
— nem egy hete, hanem nyolcz egész hosz- 
szú napja hogy elindult, mondván, ígérvén, 
esküdvén, miként négy — legfeljebb öt 
nap múlva visszatér — s immég most sem 
került haza!

Ugy-e ez nem szép, nem helyes — ez 
igen helytelen, csúnya, gyalázatos!

Haragszom — annyira haragszom, 
hogy azt hiszem soha sem fogokJ;öbbé ki

békülni Ernővel — de finom is magamat, 
s ez unalom talán még kinosabb a harag
nál.

Amabban legalább egy kis fűszer van
—  olyan mint a mock turtle soup, csíp, 
nagyon is csíp, de a mellett élvezetet is 
nyújt; de az unalom — oh az unalom va
lódi köménymag levese az életnek.

Ez épen nem költői hasonlatosság, de 
ma nem tudok költői lenni — azt hiszem 
még Lamartine-nak legszebb költeményeit 
is a földhöz vágnám, ha e bagolyfészekben 
megkaphatnám őket — mert csupa hazug
ságból állanak, mint minden, a mi költői.

Az élet oly prózai, oly unalmas —  
ime, ismét az unalomnál vagyok. Mit csi
náljak hogy ezt elűzzem ?

Tudom már! minő fölséges gondolat!
E kis jószágot nagyanyám után bí

rom, most vagyok itt először, mióta enyim, 
Csak pár éve hogy az öreg asszony meg
halt —  halála napjáig itt lakott — minden 
még épen úgy van itt, mint életében volt
— a régi bútor, a régi kárpitok, a régi cse
lédek — (kivéve bécsi komornámat ki csak 
úgy unja magát mint úrnője) — szóval 
semmi sem változott. Van földszint egy tá
gas kamra — a vén bőbeszédű gazdasz- 
szony csak tegnap mutatta nekem s adta 
ide kulcsát —  tele szekrényekkel, ládák
kal, skatulyákkal, hol nagyanyám mindent 
tartani szokott, mire nem volt mindennap 
szüksége — azt átkutatom, Rézinek, a ko- 
mornának segítségével. — Ez fölséges mu
latság lesz — s ki tudja, minő elrejtett kin
csekre bukkanok majd.

Itt a kulcs; Rézi — Rézi — siess csak; 
uj mulatságra akadtam.

II.

Ah! itt vagyok ismét szobámban: po
rosán, kifáradva — s ha meg kell az iga
zat vallanom, oly éhesen, mint a farkas 
tél közepén.

Csak megmosom hamar kezeimet, 
más öltönyt veszek magamra —  ne azt 
a csinosát Rézi, hiszen nem lát senki, ez a 
szürke is elég jó — aztán ebédhez.

Ügyi; — miután elvégeztem ebéde-



294

inet igen jó étvágy gyal, följegyzem, mit 
kaptunk ama földszinti kamrában.

Régi szoknyákat, régi kalapokat, ré
gi fökötó'ket, régi fehérneműt — szóval 
csak régit, de semmi régiséget — semmit 
minek hasznát vehetnők — kivéve egy  
egy barna bőrbe kötött, záros könyvet, 
melyet elhoztam magammal, de melynek 
zárát ki nem nyithatom, mivel a kulcs hi
ányzik.

Ott van az asztalon — s épen mivel 
ki nem nyithatom, nagyon, de nagyon 
kiváncsi vagyok tartalmára.

Hadd vizsgáljuk csak még egyszer 
azt a zárt — nem látszik épen erősnek —  
e nagy papirosvágó ollóval talán ki tud
nám feszíteni — krakk — fölpattant — s 
a könyv tele Írással; — mi is áll az első 
lapon ?

N A P L Ó M .

Maróti Anna.

Ez tehát nagyanyám naplója; mert ő 
Maróti leány volt s keresztneve Anna — 
jól tudom, mivel utána kereszteltek; azért 
bírom én is e díszes nevet. Sokkal inkább 
szerettem volna Adéle-nek , Amáliának 
vagy Virginiának kereszteltetni — ez re
gényes, költői — de Anna! hiszen min
denkit igy hívnak.

No de semmi — ezen már nem segít
hetünk — s aztán e névvel is megtetszet
tem Ernőnek — az én k e d ----- ------ oh de
mit is írok — - nem is akarok e gonosz em
berre gondolni, különben ismét rósz kedvű 
leszek.

Üljünk inkább ide, a nyitott kemen- 
cze mellé, melyben oly szépen pattog a 
tűz, most hűvesek ám az octoberi estvék; 
ebbe a nagy párnás székbe — a gazdasz- 
szony azt állítja, hogy ez volt nagyanyám 
kedvencz helye, s hogy este mindig itt a 
kemencze mellett tilt, kis asztalka az olda
la mellett, melyen két gyertya égett — 
épen mint én most — szinte azt képzelem 
hogy nagyanyám vagyok; — s most fog
junk olvasáshoz.

Május 6-án 1816.
Alig hasad a nap, s én már fönn, félig 

öltözve vagyok, s mégis oly nyugtalan, 
úgy reszketek mintha félnék — de mitől ?

Igaz, hogy ma esküvőm napja — de 
miért félnék, miért nyugtalankodnám ezért ? 
nem szeretem-e jövendőbeli férjemet? nem 
ismerem-e jól ? hiszen már két éve hogy 
jegyben járunk, mert atyja hosszas beteg
sége s halála késleltette összekelésiinket, 
s adott-e valaha okot legkisebb panaszra is ?

Szülőim is nagyon szeretik Istvánt — 
nem szereti ha Pistának vagy épen Stefii
nek hívják — s nagyon bíznak benne ; 
valódi szégyen tehát, hogy én, épen én, 
ki legjobban ismerem és szeretem, nem tu
dok nyugodt lenni.

Annyi uj, annyi ismeretlen áll előt
tem, midőn most először életemben elha
gyom az atyai házat, s kedves jó anyámat 
— őrangyalom at! Pedig messze, igen mesz- 
sze leendek ezentúl tőle s egész családom
tól; mert István jószága, hol lakni fogunk, 
az ország túlsó végén fekszik, Pozsony 
megyében, hol nem ismerek senkit s egé
szen uj világba lépek.

De hiszen ott lesz ő, férjem — mitől 
tartok tehát ? aztán azt ígérte hogy minden 
évben legalább egyszer meglátogatjuk szü
lőimet — s talán ők is eljönnek hozzánk 
hében korban ; bátorság tehát, Anna, bá
torság.

Fölkeltek a többiek is, mert zaj hal
latszik a pár perez előtt még oly csendes 
házban. Nyugodtabb vagyok m ost; atyám 
nak igaza van; jó ha az ember följegyzi 
gondolatait — mintegy tisztulnak ez által. 
0  adta nekem e csinos könyvet, s tanácsol
ta hogy naplót vigyek.

Ezek az első sorok, melyeket e könyv
be iro k ! adja az ég hogy ezentúl több le
gyen a jó s örvendetes mit följegyzendek, 
mint a rósz és szomorú.

Kopogtatnak ajtómon — ez édes 
anyám hangja! megyek kedves jó anyám, 
m egyek!

Május 20-án 1816.
Két hete hogy n ő , Istvánom neje va-

III.
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gyök, s ez egész idő alatt nem értem reá, 
hogy valamit beírjak e könyvbe. Pedig 
volt ám mit beírni, mert e két hét alatt 
többet éreztem, tapasztaltam s láttam, mint 
egész életemben, azaz busz év alatt.

Először a lakadalomról kellene szól
nom — de minden, a mi az nap történt, 
oly zavarosan állelőttem, hogy alig tudom 
hol kezdjem. Pompás öltözetem, a számos 
vendégsereg, a megható egyházi jelenet, 
zene — virágok — pohár-köszöntések —- 
szerencsekivánatok —  könyek — ölelések 
— táncz -— mit tudom é n ! — hiába kí
sérteném meg rendet hozni e chaosba — 
s azért inkább hallgatok az egészről.

Még három napot töltöttünk aztán ott
hon — azaz szüléimnél, mert itt, férjem 
mellett van most az én honom ; — aztán 
útnak indultunk; de a szép idő s jó utak 
daczára, csak tegnapelőtt érkeztünk ide — 
haza — mert Istvánnak sok rokona s meg
hitt barátja van, kikhez rendre beköszön
tünk.

Én jobban szerettem volna ngyan e 
látogatásokat máskorra halasztani, mert 
zavarba hozott, most történt összekelésünk 
után annyi idegennel — legalább reám 
nézve idegenekkel, — találkozni; — de 
István másként óhajtotta; engedtem tehát; 
hiszen ez kötelességem, még pedig kedves 
kötelességem.

0  azt mondta, hogy óhajt engem mi
nél előbb bemutatni családjának, jó embe
reinek, mert büszke a kis feleségére. Valóban 
nem tudom mi oka van a büszkeségre — 
oly ügyetlen voltam s oly együgyű e sok 
ismeretlen ember előtt, hogy megszégyel- 
tem magamat, s olykor majdnem a földbe 
sülyedtem.

Mit mondana jó anyám, ha tudná mi
nő libácska valók? Mindig intett, hogy 
győzzem le túlságos elfogultságomat ide
genek közt, s mig oldala mellett, mondanám 
szárnyai alatt voltam, ez sikerült is olykor, 
nem mindig.

De most épen nem sikerült; úgy  vol
tam mint a gyermek, ki először támasz nél
kül kisérti a járást, s ki mindig botiástul 
tart. Istennek hála, hogy az útnak vége 
van, hogy István, ügyetlenségem daczára,

meg volt velem elégedve, s hogy most itt 
vagyunk saját házunknál, hol isten sege
delmével nyugodtan s boldogan füzend- 
jük  odább napjainkat.

Tegnap s tegnapelőtt kipogyászoltam, 
rendeztem, rakosgattam. Bell jól tette anyám 
hogy Borcsát engedte nekem át, saját ré
gi szobaleányát. Valóban jobb kezem volt 
mindenben e meghitt ügyes cseléd, nem 
tudom mit csináltam volna nála nélkül; 
oly tapasztalatlan vagyok m ég !

Holnap átveszem a kulcsokat István
nak gazdasszonyától, ki még boldogult 
anyja idejében is szolgált a háznál. Úgy 
látszik, hogy Sára leányasszony nem sze
ret ám lelépni a kormányról —• s én — ha 
meg kell vallanom az igazat —■ édes örö
mest kezei közt hagynám  azt, mert tar
tok tőle, hogy koránsem fogom jobban, 
vagy csak oly jól is vinni mint ő, a régi 
tapasztalt gazdasszony — hanem ez lehe
tetlen! Csak nem lehetek henye méhki- 
rályné saját házamnál — (minő furcsán 
hangzik ez: saját házamnál) aztán István 
sem akarná, bár nagyon szereti és becsüli 
e régi hu cselédet.

Férjem most gazdasága körül van el
foglalva; hat hétig felé sem nézett — ez sok, 
főleg tavaszszal, oly szenvedélyes gazdá
nak mint Ő.

Nekem úgy tetszett, hogy itt minden 
a legjobb, legszebb rendben van — hanem 
tapasztalt szeme már az első félóra alatt 
egy sereg hibát látott — aztán a gazdasz- 
szony is súgott neki egyetmást. Remélem, 
hogy az árulkodás nem tartozik hibái kö
zé, mert ezt cselédben ki nem állhatom.

De most elég m ára; István mindjárt 
hazaérkezik, mert közel az ebéd órája. Nem 
szeretném, ha tentás újakkal s pongyolában 
találna. Félreteszem tehát naplómat — de 
elébb bezárom, s most megyek öltözni. Mit 
is vegyek föl ? rózsaszín angol gyolcs ru
hámat, s a hímzett gallért — azt szereti 
István — férjem!

Május 30-án 1816.

Tiz napja hogy ki sem nyitottam e 
könyvet! pedig mily erősen föltettem ma
gamban, hogy mindennap legalább pár sort
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irok belé. De e tíz nap oly gyorsan elre
pült, mintha órák helyett csak annyi percz- 
ből állott volna. Oly boldog vagyok, oly 
kimondhatatlanul boldog! de ha le akar
nám írni e boldogságot, toliam megakadna. 
Érezni lehet azt, mélyen, szenvedélyesen 
érezni; de leírni? —  Oh nem, nem! ez 
annyit tenne, mint ha leráznám a virágról a 
harmatcseppeket, melyek báját még eme
lik , vagy letörölném a pirosló őszi baraczk- 
ról a gyönge pelyhet, mely legszebb dísze.

Férjem oly jó hozzám, oly engedé
keny, annyira szeret, oly gyöngéden ny  újt 
segédkezet, hatapasztalatlanságomban meg
akadok valami előre nem sejtett nehézsé
gen háztartásomban! ki ne szeretné, ne 
imádná ő t!

Aztán oly sokat is vagyok vele, nem 
igen marad időm az Írásra.

Korán kelünk föl — mi nekem kissé 
nehezen esik ugyan, de gazda embernél ez 
szükséges, sót kikerülhetlen. Reggeli után, 
mig István az istállók-, ólak-, s juhaklok- 
ban körülnéz, elvégzem teendőimet a ház 
tartásban, a szakácsnéval és Sárával, kik 
már párszor összevesztek, de kiket megbé
kíteni mindig sikerült; mert Sára leányasz- 
szony, bár házsártos és puzduri, mégis jó
szívű és hajlandó a békülésre, ha nyelve 
jól kiperegte magát. Aztán ugylátom, hogy 
naponkint tetemes előlépteket teszek grá- 
cziájában, mert mindinkább látja, mennyi
re szeretem Istvánt. Ö pedig bálványozza 
a „nagyságos urfit,“— a hogy még most 
is nevezi — mi nem csuda, mert száraz
dajkája volt, s majd úgy tekinti mint sa
já t fiát.

Később, midőn István szekérre ül,hogy 
terjedelmes gazdaságában körutat tegyen, 
nem egyszer történik, hogy elvisz magá
val, mit nagyon szeretek; én aztán köté
semmel valami fa vagy bokor árnyékában 
ülök, mig ő ispányával, béreseivel végez, 
s ha idő marad, teszünk olykor egy kis 
sétát a közelfekvő erdőben, melyből jó ét- 
vágygyal térünk haza.

Ebéd után István pipázgat a torná- 
czon, mig én varrogatok; aztán a majorba 
megyünk, megvizsgáljuk az aprómarhát, a 
teheneket, melyeknek nagyon örülök, s |

végre a csikókat kün a réten, hová min- 
dig egy kis kenyeret s czukrot viszek. Is
mernek is már, s ha messziről látnak, vág
tatva jönnek felém, s olykor anynyira kö
rülfognak, hogy alig tudok megmozdulni.

Estefelé érkezünk csak h aza ; ha szép 
az idő, a tornáczon vacsorálunk, s vidámon, 
a hogy kezdtük, be is végezzük a napot.

Eddig még nem voltak látogatóink; 
szomszédaink még alig tudják, hogy Ist
ván már hazahozta feleségét. De úgy tu 
dom, hogy számos itt a szomszédság s gya
koriak a látogatások. Ú gy hiszem, hogy ezt 
későbben szeretni fogom — hiszen otthon, 
azaz szüleimnél, nagyon szerettem ha szom
szédaink el-eljártak hozzám. De egyelőre, 
mig jól meg nem ismerkedem velők, nem 
egy kínos órám leend, együgyű elfogult
ságom miatt. Csak ezt tudnám legyőzni; 
de legjobb akaratom mellett sem bírtam 
lerázni eddig.

Junius 8-án 1816.

O h, be fáradt vagyok! s mennyire 
örülök, hogy vendégeink mind elhagytak 
végre ; csak azt nem szeretem, hogy férje
met is elvitték magukkal.

Tizenöten ültünk ma ebédhez — s 
reggel azt se tudtam, hogy lesz-e vendé
günk.

T íz óra tájban, midőn István épen ló
háton elindult volt a szántóföldekre, én pe
dig a konyhában voltam, hol epret főz
tem be Sárával, egyszerre csak szekérro- 
bogást hallunk, s öt szekér, tele férfiakkal, 
hajtott be egymásután az udvarba.

Isten légy irgalm as! — kiáltott föl 
Sára, kitekintvén az ablakon, míg reszkető 
kezemből kiesett a kanál, melylyel épen a 
czukrot kevertem — hiszen ez valódi nép- 
vándorlás ! — A két Kovács urfi, az öreg 
Baróti úr három fiával, Monokiék, Kál- 
mánffy s még sokan kiket nem ismerek — 
no, ha ezek mind ebédre maradnak, szépen 
vagyunk — hiszen ma még fris tehénhú
sunk sincs.

Küldje csak hamar a mindenest az úr 
után, Sára, — mondám — még nem lehet 
messze; — aztán sietve mostam meg ke
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zeimet s tettem le nagy fehér előkötőmet, 
s a nappali szobába siettem, hogy fogad
jam a vendégeket férjem távollétében.

Szivem hevesen dobogott, midőn any- 
nyi ismeretlen közt láttam magamat; de 
minden jobban ment mint hittem. Az öreg 
Baróti, nagyon kedélyes, úri forma öreg 
ember, elébb magamagát aztán a többieket 
mutatta be, s mellettem helyet foglalván, 
oly ügyesen vezette a beszélgetést, hogy 
időm sem maradt zavarba jönni, mig fér
jem megérkezett, kit a mindenes szeren
csésen utóiért.

Láttam, hogy most reám nincs többé 
szükség a vidám férfitársaságban, vissza
siettem a konyhába, hol hosszasan tanács
koztunk, a szakácsné, Sára és én, az ebéd 
fölött, mert István m egsúgta, mielőtt el
hagytam a szobát, hogy váratlan vendé
geink mindenesetre megmaradnak ebédre 
— s talán itt is hálnak.

Nagy ügygyel-bajjal összeállítottunk 
egy elég jó és csinos ebédet, mi alatt Sára 
előtt sokat nyertem, mert pár oly ételt tud
tam megrendelni, s részint megkésziteni is, 
melyeket ő nem ismert, s melyek igen jól 
sikerültek. Az asztal is csinosan volt terít
ve, uj ezüstömmel, melyre valóban büszke 
voltam, s a szolgálat jól és gyorsan ment.

Láttam, hogy István meg van eléged
ve, s ez fölbátorított, még pedig annyira, 
hogy az ebéd végefelé már vidáman tud
tam szomszédaimmal, az öreg Barátival és 
Kálmánffyval, beszélgetni —- mindketten 
udvarias, müveit férfiak.

Ebéd után a kertben kávéztunk, aztán 
magukra hagytam a férfiakat s az ozson- 
náról gondoskodtam, mely pontban hat 
órakor a nagy lugasban készen állt.

Nyolcz órakor tovább indultak ven
dégeink, az első alispán falusi lakására, ki
nek holnap nevenapja, s hol úgy látszik 
nagy lakomázás és dinom-dánom leend.

Az alispán nőtlen, tehát csupán férfi
társaság gyííl ott össze.

Istvánt is addig hívták és nógatták, 
mig végre velők ment, ígérvén, hogy hol
napután ebédre haza fog érkezni.

Ú gy hiszem, könnyű volt Katót táncz- 
ra vinni! —  de ez nem csuda. Azért, hogy

most házas ember — pater familias — a 
hogy az öreg Baróti tréfásan m ondá, nem 
következik, hogy régi barátaival s pajtásai
val ne szeressen többé mulatni. Jó  anyám 
előkészített az effélékre, mondván, hogy e 
miatt a világért se nehezteljek, s ne el
lenkezzem, ha a házibékét főn akarom 
tartani.

Junius 18'kán 1816.

Most végre valahára csendesen va
gyunk ismét, miután az egész hét alatt 
folytonosan vendég volt a háznál.

István másodnapra csakugyan haza 
érkezett, de koránsem egyedül, hanem 
ugyanazon urakkal, kikkel elindult, s kik
hez még többen csatlakoztak, s ezek közt 
az alispán, Páltelki Bertalan maga is.

Ez úttal jobban el voltam mindennel 
lá tv a ; mert Sára, ki régóta ismeri az ide
való életmódot és szokásokat, sejtett ilyes
mit, s tudtomra adta sejtelmét, minek kö
vetkeztében beszereztem m indent, mire 
szükségünk lehetett.

Beh jól tettem, hogy a régi cseléd 
tanácsát fogadtam, mert azóta ki sem ürült 
a ház, jöttek mentek, úgy hogy alig lehet
tem férjemmel, ki folytonosan vendégeivel 
Ion elfoglalva.

Páltelki volt az utolsó, ki bennünket 
elhagyott; alig egy órája, hogy hazafelé 
indult, s Istvánnak meg kelletett Ígérni, 
hogy nem sokára ismét meglátogatja, még 
pedig velem együtt.

— Jövő hónapban nővérem, özvegy 
Monokiné, jő  pár hétre hozzám , — igy 
szólt az alispán; — ez majd jobban rend
be szedi háztartásomat, úgy hogy szép 
hölgyek elfogadására is méltó legyen.

Nekem e látogatás alkalmatlan, ma
gam sem tudom jóformán, miért. Páltelki 
nekem nem tetszik, bár az alispán, úgy 
látszik legalább, átalános kedvencz a me
gyében.. Mindenki dicséri, mindenki sze
reti; s pár hölgy, kik férjeikkel együtt ná
lunk voltak e napokban, annyira elbájolva 
látszott lenni szeretetreméltósága á lta l, 
hogy valóban megbotránkoztam rajtuk.

Férjem jót kaczagott midőn ezt ész
revette, mondván, hogy az efféléket még
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többször is fogom tapasztalni, mert Páltel- | 
ki valódi beczéje a hölgyvilágnak 5 szeren- j 
csének mondhatom — így folytatá, kissé 
komolyabbá válván — ha te is, Annám, 
nem követed szépeink példáját, s el nem 
hagyod magadat szédíteni Páltelki szépsé
ge, esze és szeretetreméltósága által.

Valóban megharagudtam — legelő
ször életemben — Istvánra; hogy is mond
hat ilyesmit, még tréfából is. Elszédítni, én
— no ez volna m ég! — s ezen édeses, min
dig mosolygó vagy sohajtozó, s mindig 
affectált Páltelki által!

Nem is tudom mit kapnak rajta; szép 
ember, az igaz; de még szépségében is van 
valami, mi nekem nem tetszik; valami nem 
természetes, valami csinált — ha igy fejez
hetem ki magamat. Aztán úgy látszik, 
mintha se véleménye, se akarata nem vol
na ; mindenkivel m egegyezik; avval is a 
ki feketét, avval is a ki fehéret mond. — 
Aztán mindig velem akart beszélni; foly
tonosan bókokat mondott, s oly édes, oly 
sima, oly kicsiszolt volt, hogy az ember 
sokat adott volna egy kis savanyúságért
— sőt egy kis nyerseségért is.

Palán igazságtalan vagyok — de 
István szavai megbőszítettek. — Remélem, 
hogy ez ember nem lesz sokat házunknál.

Junius 25-kcn 1816.

Hiába reméltem, mert már ismét itt 
van. O h, hogy unom! — s az a legbosszan
tóbb, hogy István annyira örül jelenlété
nek, s mindig marasztja, mig én semmit 
sem óhajtók inkább, mint hogy menjen is
ten hírével. Már három napja, hogy itt 
van, s még nincs is róla szó, hogy indulna. 
Alispán létére csak sürgetősb dolga le
hetne, mint itt ülni a nyakunkon.

Junius 27-ken 1816.

Még sem ment el ez a kiállhatatlan 
Páltelki, s férjem csak nevet, ha ezért bosz- 
szankodom. „De különös egy kis menyecs- 
ke vagy te, Annám, — igy szól ilyenkor
— hogy annyira terhedre van Páltelki je
lenléte; ismerek akárhány hölgyet, itt a 
vidékben, öreget és ifjat, ki kisujját adn á 
érte, ha oly sokáig házánál maraszthatná 
ünnepelt alispánunkat.“

Meglehet, —- feleltem; — mindenki- 
| nek meg van a maga ízlése; én részemről 

ki nem állhatom az afféle olvadozó, sóhaj
tozó s bókot bókra halmozó férfiakat. Nincs 
ezekben semmi szilárdság, semmi a mi erős, 
férfias jellemet sejtethetne. Nekem egye
nes, nyílt férfi kell, udvarias, anélkül, hogy 
túlbuzgó legyen udvariasságában, művelt, 
de â ki nem játszsza magát folytonosan 
az ihletett költőre; olyat, ki érezni tud, a 
nélkül, hogy érzelgő legyen —

Szóval — szakított félbe István enye- 
legve — oly phoenix, mint a te tisztelt és 
érdemteljes férjed — nemde, Annám!

Az ám — feleltem nevetve, — olyan 
igazi férfiú, mint az az én kedves, kedves 
férjem!

Junius 30-kán 1816.
Végre valahára elment isten hírével. 

Szerencsémre meggyűlt a megyében a te
endő, s levél érkezett levél után a tisztelt 
alispánhoz, különben nem tudom mikor 
szabadulunk meg tőle. Még jó, hogy nem 
igen közeli szomszédunk, s hogy az utakat 
ősztől fogva egész késő tavaszig majdnem 
járhatlannak mondják; igy tehát csak nyá
ron át leend gyakrabban szerencsénk Pál
telki úrhoz, minek nagyon örülök, mig 
István búsul rajta. Meg nem foghatom, 
hogy épen ez egy dologban annyira kü
lönbözik ízlésünk, mely különben majdnem 
mindig összevág. Igaz, hogy az alispán 
férfitársaságban egészen más emberré vá
lik mint midőn hölgyekkel társalog; akkor 
elveszti azt az émelygős lágyságot és édes
séget, mely reám oly kellemetlenül hat, s 
éles esze, átalános műveltsége, kellemes 
hangja s előadása, valódi élvezetet nyújt 
azoknak, kikkel társalog. íme látszik e so
rokból, hogy igazságos vagyok — de azért 
mégis van mindig valami — valami titkos 
szózat, vagy ellenszenv, mi engem vissza
taszít ez embertől, kit itt mindenki annyira 
szeret és becsül — olyannyira, hogy nem 
is merném senkinek elárulni, miként érzek 
én iránta.

Julius 14-kón 1816.

Átolvasván a mit Írtam, azt veszem 
észre, hogy igen is sokat foglalatoskodtam
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ebben Páltelkivel; végre is, mit bánom én 
miféle ember Ö! nem kell egy födél alatt 
laknom vele, s ha néha-néha eljő is hoz
zánk, se baj! — nem tart az oly sokáig, s 
talán végre meg fogom szokni kellemetlen 
— azaz nekem kellemetlen — modorát.

S most szót se többet róla.
Férjem nagyon el van most foglalva 

gazdaságával, én pedig a gyümölcs asza
lással s befőzéssel. István szereti a befőtte
ket, tehát sokat szerzek be belőle télire. 
De ha délelőtt keveset látjuk is egymást, 
délután s estve mindig együtt vagyunk. 
S mily kellemesen, mily tele nyugodt bol
dogsággal folynak le ezen órák!

Ha e földön paradicsom létezhet, ezt 
bizonyosan csak boldog házasságban lehet 
föltalálni.

Érdekes látogatásunk is vo lt: Bara
nyai bárónő, szép és kedves leányával Gi
zellával.

Baranyainé özvegy, s Gizella egyetlen, 
s a hogy ezt mindjárt észre lehet venni, 
bálványozott gyermeke. Alig láttam vala
ha szebb leányt nála; de van szépségében 
valami sajátos, olykor, azt lehetne mondani 
viharos, mi azt még emeli, de egyszersmind 
azon kételyt is szüli, vajon lehet-e az ily  
teremtés boldog e gyarló földön?

Magas és karcsú mint a fiatal fenyő- 
sudar; haja fekete mint a holló szárnya s 
természetes göndörsége van, mindamellett 
hogy lágy, finom és fénylő mint a selyem. 
Vonásai finomak s élesen metszettek, bőre 
barna, de átlátszó, szemei sötétek, olykor 
majdnem feketék, főleg midőn valami moz
gásba hozza könnyen fölforró vérét. Sze- 
möldei igen tömöttek, s finom orra fölött 
majdnem összeérnek. Keze, lába oly pi- 
cziny, mint a gyermeké, s minden mozdu
lata tele kecsesei.

A mellett sok észszel s tehetséggel 
bir; szépen fest, gyönyörűen énekel — de 
egész magaviseletében van valami szagga

tott s könnyen változó, mi nyugtalan ke
délyre mutat.

Egyszer igen beszédes, máskor hall 
gatag; olykor vidám s játszi mint a gyer
mek, máskor bűskomoly, mintha valami 
fájdalmas teher nyomná fiatal szivét.

Mindig ilyen volt-e ő? nem tudom, 
de azt sejtem, hogy nem ; mert anyja sze
me néha valami kérdő s aggódó kifejezés
sel nyugszik rajta — mintha tűnődnék le
ánya lelki állapotán.

Baranyainé igen-igen kellemes asz- 
szony. Szép lehetett ő is fiatal korában, s 
bizonyos mértékben még most is az; de 
szépsége, s úgy látszik jelleme is, egészen 
különbözik a leányáétól. Ő ama szőke, 
gyöngéd, nőies szépségek egyike, melyek 
ellentállanak a kornak s az élet viszontag
ságainak ; mert béketűréssel s megadással 
viselik a terhet, melyet a gondviselés mind- 
nyájunk vállára rak. Szelíd vonásaiból lát
szik, hogy szenvedett, talán sokat szenve
dett — de hogy nem esett soha kétségbe, 
s a vigaszt mindig ott kereste hol azt ke
resni kell — istenben!

Egész predikáczió — kiált föl vala
ki hátam mögött, s ott áll férjem, ki úgy 
látszik elolvasta a mit írtam.

Csupán a végét — kis feleségem —  
add ide csak a könyvet — hadd lássam, 
hogy ítél egy szép és fiatal hölgy a másik
ról.

— Itt van — de ne kaczagj ki.
— Bravo — helyes! — megjárná va

lami divatos franczia regényben. Nem is 
tudtam hogy nekem oly éles tekintetű s 
ékes tollú nőm van.

— Lám, kinevetsz!
— Koránsem Annám! tréfán kívül 

nagyon tisztán s helyesen fogtad föl e két 
hölgyet; én is éreztem ilyesmit, de nem 
tudtam volna oly szépen szavakba öltöz
tetni mint te, de most jer velem sétálni.

JÓSIKA JULIA.
(Vége köv-)
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L E N G Y E L

I.

Dalom a harmaton repülj kedvesemhez ,
Mondd, hogy nála nélkül maholnap végem lesz.

Sötét erdőségben hajladozik a fa,
Oda von a szivem, hol te vagy, leányka.

Fenn világít a hold, éjfélhez közel van,
Téged nem szeretni nincsen hatalmamban.

Oh lányka, hol te vagy, tavaszt teremtenék, 
Ablakaid alatt rózsákat ültetnék.

Sebesen fut a viz a keskeny mederben,
Tőled, lányka, senki el nem választ engem.

II.

Szellő, galambomhoz repülj a harmaton,
Mondd, hogy hozzá megyek, mondd hogy ne bú

suljon.

És ti, jó lovaim, felé siessetek,
Mert én kedves babám nélkül nem élhetek.

Akár magasan jár, akár lemegy a nap,
Az én gondolatom mindig veled mulat.

Kigyózó kis patak, a kies határon,
Vidd el galambomhoz az én sóhajtásom.

III.

Meg nem élhet a hal viz nélkül sokáig,
Én sem rózsám nélkül akár egy óráig.

Nem leszek sokáig ebben a Krakóban,
Kilopom Sárimat egészen titokban.

N É P D A L O K .

IV.

Cserfa tetejében énekel a madár,
Ne higy a legénynek, ne higy, mert csapodár.

A mai ifjúság igazán vétkezik :
Egy hónapig szeret, aztán eltávozik.

Neked megesküszik, hogy igazán szeret,
Azután máshoz megy és avval vált jegyet.

T íz falon keresztül észrevettél előbb,
Most nem látsz, állok bár hamis szemed előtt.

Nem szerettél, leány, mikor szerettelek,
S most meg akarsz fogni, ha már tova megyek.

Tanuld meg hát elébb igazabbnak lenni,
Csak egyet szeretni, egy legénynek élni.

V.

Szeretsz-e, kis leány, vagy csak tréfálsz velem, 
Mondd meg csak igazán, minek csókolsz engem.

Levelek kózepett szép bimbó fejlődik,
Mi köztünk, angyalom, szerelem kezdődik.

A bimbó kivirul, gyümölcs lesz belőle,
De a mi szerelmünk messze van még tőle.

VI.

En is boldog voltam, én sem sóhajtottam,
Mig a galambomat meg nem pillantottam.

Azóta odalett az én szabadságom,
Csak az isten tudja boldogtalanságom.

Nincsen kígyó fulánk-, nincs hal szálka nélkül, 
Gazdagság irigyek-, szerelem bú nélkül.

(Lengyelből.) KAJUCH JÓZSEF.

L I V I Ü S  E L V E S Z E T T  K Ö N Y V E I .
(Folytatás.)

E boldog élet egyenlő folyamát kellemesen | kozódott Madeleine-től rokonai és ama barátai sor- 
tarkázták egy harmadik személy látogatásai, a ki- J sáról, a kik gyermekkorának védői voltak; de 
vei Dubois és leánya az öreg Madeleine által is- j mindegyik kérdésre változatlanul e lön a felelet: 
merkedett meg. Mikor Párisba visszatértük után j „meghalt“— „meghalt“— „meghalt!“ „Hát An- 
elöbb hozzájok ment lakni, Dubois gyakran tuda- ' gelique néni is ? kérdé egyszer a közelebbi és

MAGYAR
tudományos akadémia

KÖNYVTARA
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kedvesebb nevek említése után, „hát Angelique 
néni ?“

„Meghalt!“ feleié Madeleine, újabb sóhajjal.
„Hát a kedvencz ölebe — az a hires cani- 

che, a melyik nem ette a téjszint czukor nélkül ?“
„Az is.“
„Hát az a jó Monsieur Goumard , a ki va

sárnaponként mindig épen ebédkor szokott volt 
bevetödni, persze hogy csupa történetből ?“

„Meghalt !u
„Hát a fia — az a fiatal úri ember, a ki ko

mikus pofájával, meg hosszú sor szójátékaival 
annyit mulattatott bennünket ?u

„Meghalt!“ és Madeleine ismét sóhajtott.
Az öregek mind meg voltak halva; az ifjak 

is vagy meghalva, vagy elszéledve. Az a társadal
mi fényköd, mely ezelőtt negyven évvel a D’Er- 
vílle Dubois apja körét alkotta, el vala enyészve, 
s e csoportozat nem talált többé helyei az ő társa
dalmi csillagabroszán.

„Hát Debaye bácsi ?“ kérdé Dubois más 
alkalommal, viszont a régi nevekre gondolva; „az 
öreg Debaye bácsi, a ki azt jövendölte rólam, 
hogy akadémiai tag és egyike leszek Francziaor- 
szág jeleseinek — szép egy példánya volt a bon 
vivant vén legényeknek—  hát ő is meghalt?“

„Meghalt! ő is,“ válaszolt Madeleine, „de 
nem maradt egész életében se bon vivant-nak, se 
vénlegénynek; ezelőtt mintegy huszonkét eszten
dővel megházasodott s hogy fiatal szép nejét tart
hassa, felhagyott régi költséges szokásaival. Úgy 
van, hogy nejének minden lehető kényelmet meg
szerezhessen, még a szivarról s a tobákról is le
mondott.

„Hát az a szép fiatal hölgy él-e ?
„Nem, nem,“ válaszolt Madeline újból só

hajtva, „az is meghalt! Oh jaj nekem ! a javát, 
ugylátszik, mind elszólitották előre; de megvan 
még a kis Hyppolite — és pedig szép gyermek 
ám — úgy van, szép gyermek.“— „Maradt hát 
mégis egy élő rokonom,“ félbeszakítá Dubois ér
dektelten és jóízűen mosolyogva; „de úgy hiszem 
ez is elment valamerre: Ausztráliába vagy 
Amerikába — vagy Cayennebe — vagy —“

„Nem, nem, uram,“ közbevága Madeleine : 
„még Párisban van, s derék egy iijuvá nőtte ki 
magát, aztán emlékszik is az apja leány testvére 
vén cselédjére. Oh sok negyven sous-t adott ne
kem, mióta elnyerte az állomást a barriére Du 
Trone-on kívüli irodában, mikor vasárnaponkint 
találom, a mi gyakran megtörténik, mert üres 
óráiban a régi szomszédság környékére és a lu
xembourgi kertbe jár sétálni. Oh ez a szegény ár
va fiú ugyancsak szerencsés volt, hogy elnyer
hette azt a hivatalt! két ezer frank fizetés s azon 
fölül szállás is a gyárban,“ s evvel a megjegy
zéssel Madeleine kisietett a szobából, házi meg
szokott dolgaira.

Dubois-nak jól esett, hogy végre mégis akadt 
egy életben levő vérrokonára; megbízta Madelei-

net, mondja meg neki egyszer, hogy az apja só
gora, anyjáról való nagybátyja szívesen látja; és 
azután rövid időn eljött az ifjú, és mind Dubois, 
mind Marcelline nagyon meg volt elégedve az 
újonnan fölfedezett rokonnal.

Hyppolite nem volt valami éles elméjű, se 
fényes társalgásu, se mély tudományu fiatal; ha
nem ifjú volt és jóképű, jószívű, józaneszü, min- 
denekfelett pedigjókedélyü. Valahányszor meglá
togatta Dubois-t, úgy tetszett, mintha hozott volna 
nehány sugarat az élő, mozgó jelenből azokba a 
szobákba, melyek tán némileg nyomasztók valá- 
nak, mivel bennök minden egy más kor gondola
taira, müveire és ügyeire emlékeztetett; — nehány 
sugarat a most létező világból, azokról az embe
rekről, a kik csinálják a históriát, mig Dubois és 
Marcelline csak olvasták, és pedig a régmúltat, s 
csakis azt olvasták. Mert annyira bele voltak me
rülve kedvencz foglalkozásukba, hogy se egy na
pilapot, se semmit sem láttak abból az időszaki 
élénk irodalomból, a mely oly jól festi a mai életet.

E szerint az ifjú Debaye Hyppolite, sima 
homlokával, melyet a gondolat legkisebb felhője 
sem árnyékolt és fesztelen könnyű nyelvével, me
lyen színe sem látszott a műszavaknak, se nem ér
zett a könyvtárak vagy műcsarnokok ize, vagy 
bárminemű tudományosság bűze, a gondtalan ifjú 
élet tajtékzó fényes folyamának látszott; szóval 
olyannak, a milyennek kell lenni a fiatalság zö
mének minden korszakban, különben nem lehetne 
végrehajtani a világ köznapi munkáját.

A Debaye Hyppolit egyszerű jelleme főleg 
némi szerencsés lelki tétlenség eredménye volt; 
neki sem ereje se vágya nem volt mélységes el
mélkedésre, a rá nézt szükségesnek látszó szelle
mi foglalkozást megadta neki az ö könnyű felfogó 
tehetsége. Úgy látszott, nem érkezik egyébre, 
csak arra hogy vig legyen. Üres óráiban azonban 
elsétált két három angol mérföldet, hogy újonnan 
feltalált bácsijával, és húgával Marcelline-nel, tölt
hessen egy órát; mert a vígkedvű nem mindig ke
resi a vígkedvűt. Az ellentétek vai’ázsa természe
tes ösztön, s a tapasztalás azt bizonyítja, hogy a 
legélénkebb világosság mindig a legsetétebb ár
nyék közelében fordul elő. Hyppolite soha se ho
zott hirt holmi penészes ritka kéziratról vagy ki
ásott feliratról; hanem hozta a küléletnek némi 
fris körlegét, a mozgó szellő, napfény és ifjúság 
illatával; mely sajátságok, már ellentétüknél fog
va is, ellentállhatlan bájjal hatottak Duboisra.

Örömest hallgatta unokaöcscse üres cseve
gését a lapokban kerengő legújabb adomáról, 
vagy valamely eseményről, melyben Hyppolite is 
résztvett, vagy valamelyik szomszéd nevetséges 
oldaláról, kinek különczségei vidították az ifjú 
segédnek irótámlája mellett töltött óráit, vagy a 
napi kósza hírekről. De mindez a nevetségesnek 
némi érzékével, némi jószivü mosolylyal és hév
vel, s e kívül tiszta csengő szóval, ragyogó fényes 
szemekkel vala elmondva, és ezek kimondhatlan
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bájt kölcsönöztek e semmiségeknek. E szerint 
Hyppolite szívesen látott vendég lön; s utoljára, 
ha nem talált eljöni azokon a bizonyos napokon, 
melyeken rendesen várni szokták, némi kedvet
lenség árnyéka vetődött a casette-utczai kis ház- 
tájra.

így folytak a dolgok egy darabig. Marcelli- 
ne naponkint jeles másolatokkal gyarapította gyűj
teményét, Dubois pedig derekasan dolgozott ab
ban az ügyben, melynek szentelte volt életét. Es 
az ő munkássága, noha nem állította elő a forrón 
óhajtott eredményt, még sem volt merőben termé
ketlen, mert Párisba visszatérte óta két alkalom
mal fedezett fel irodalmi szempontból nevezetes 
munkákat, egy hányt-vetett palimpsestus perga
men-csomagban, mely érdektelen törvényes ira
tokkal volt borítva, de ezek leírása igen messze 
vezetne minket. Hanem ezek arra szolgáltak bogy 
fontartsák törekvése buzgalmát; s azok az össze
gek, melyeket egy vállalkozó kiadótól kapott 
érettök, módot adtak kezibe, hogy nagyban kiter
jeszthesse működéseit a czéljára alkalmasabbnak 
képzelt régi kéziratok megvásárlásában.

E kívül, mint mondók, eladott, még pedig 
szép pénzért, keletről hozott codexeket is, úgy 
hogy megvásárolhatott sőt, ha kellő vizsgálat után 
szükségesnek látszott, fel is áldozhatott a piaczon 
megjelenő majd minden kéziratot. Valójában any- 
nyira ismeretes lön, hogy árverésen vásárlóit vagy 
külföldről érkezett uj csomagját majd mindegyik 
árus Duboishoz vitte, mielőtt másnak mutatta vol
na ; mert ö gyakran a látszólag becs nélküli könyv
ért is nagy árt fizetett, ha gyanította hogy palimp
sestus, mikor más gyűjtők nagyon keveset ad
tak volna érette.

E nevezetességben a volt a legroszabb, hogy 
a rendes árusokon kívül egy rakás gyanús egyént 
hozott a casette utczába, eladó könyvekkel; a mi 
nagyban nyugtalanította Dubois-t leányát illetőleg, 
a kit a legcsekélyebb rosztól is legnagyobb gond
dal kívánt őrizni, mint az ügyes és szenvedélyes 
virágkedvelő még a nagyon hő napsugártól is vé
di azt a külföldi ritka növényt, a mely először vi
rágzik kertében.

Marcelline is növekedő gyönyörrel fogadta 
unokatestvére látogatásait, hanem csaknem félt a 
rajtok érzett gyönyörtől, mert a fiatal leány finom 
felfogásával érezte, hogy minden okoskodásai, ér
zelmeinek legügyesebb elemezései mellett is kény
telen azt sejteni, hogy a Hyppolite mindennapias, 
élénk, nevető csevegése olyan bájjal kezd hatni 
rá, minővel apjának sokkal nemesebb és ismeret- 
s érdekdús szavai nem kezdenek többé bírni, 
vagy legalább nem oly erős és ellenállhatlan mér
tékben, mint az előtt. Maga is megbotránkozott, 
midőn sejtenie kelle, hogy7 az a különös tudomá
nyosság, adomás végetlen részleteivel, mely egy
kor oly megragadó érdekes volt, most valótlanná 
kezde halványulni amaz üres semmiségek mellett, 
melyeket az az ifjú élénk hang beszélt el, és a

melyek közé az ifjúság csengő nevetése vegyüle; 
mindazáltal ezeket noha s e j te t te , de nem h it te , s a 
Hyppolite látogatásai gyakoribbak lőnek.

Hyppolite ezer alkalmat talált, hogy útba 
ejtse a casette-utczát, mikor főnökei ügyében Paris 
távolesö városrészeibe kellett mennie, még akkor 
is, mikor e miatt mértföldeket került; továbbá 
hamar észrevette, mennyire szereti Marcelline a 
régi kéziratokból való színezett miniatureket és 
czifrázatokat, gyakran vitt neki ilyen képes köte
tekből kivágott külön darabokat, s mikor látta, 
hogy az a kis titkolódzás, melylyel az első alka 
lommal vitt példány eredete iránt vala, a hozo 
mányt még érdekesebbé tévé, állhatatosan vona 
kodott megmondani, micsoda forrásból szerzé ez 
apró kincseket.

Marcelline hasztalan kérte, Hyppolite csak 
vidám csengő nevetéssel válaszolt; az után Du
bois szokta volt ostromolni kérdéseivel, de hasz 
tálán, Hyppolite viszont csak nevetett s azt mond
ta, rövid időn még többet is hoz. Azután Dubois 
avval próbálta felfedezésre szorítni fiatal barátját, 
hogy kikölt az ellen a barbárság ellen, miszerint 
igy megcsonkítják a kéziratokat; de Hyppolite 
viszont csak nevetett, s azokra a halmazokra mu
tatva, melyekről Dubois palimpsestusok utáni ku
tatásában czifraságot is, írást is lemosott, e taglej
tését oly nevetséges tekintettel kisérte, hogy Du- 
boisnak is nevetnie kellett.

Azután apa és leány annyi éldelettel hall
gatta fiatal vendégök vidám csevegését, mint 
akármelyik tudós tanár tudományos értekezését, 
az ő szakmáj okba tartozó tárgyakról.

Egy nyári csendes estén, Dubois elment 
volt Páris népesebb részibe valami dolgában; 
Marcelline annál az ablaknál ült, mely körül — 
mint mondtam volt — a könyvhalmazok egy fél- 
körös kis üres helyet hagytak volt; szorgalmasan 
másolt az asztalon előtte fekvő pompás kéziratból, 
egy szinezett szép betűcsoportot.

Az ablak nyitva volt; a szellő gyengén 
mozgatta a fodor pergamenleveleket régi írásaik
kal és szeszélyes czifrázataikkal, ezekkel a mü- 
vésziebb caligraphus diszitette volt fel az egyszerű 
másoló Írnok munkáját. A nagy másodrétnyi kö
tet ezüst kapcsai az esti fényben ragyogva csiin- 
göttek, s a mint a fiatal művésznő felnézett min
tájára, nagy kisértetbe jőve, hogy ne csak a czif- 
rázatot, hanem az egész szép kötetet lerajzolja, 
úgy a mint előtte feküdt.

De ez esak futó gondolat vala — egyike 
ama futó gondolatoknak, melyek a tündéralakok 
megszakadás nélküli diszmeneteként repülnek át 
a művészi lelken. Mindig ilyenekből születtek a 
művészet dicső remekei. Ezt a gondolatot egy 
másik követte, egykoron létesítendő kedvencz 
tervekkel; azonközben folytatta munkáját, az 
ecset gépiesen engedelmeskedett gondolatai egyik 
sorának, mig a más rendbeliek szabadon röpked- 
tek a képzelet más régióiban, de mind az ő ked-
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vencz művészete országában. A hárságak zöld 
levelei gyengén hintáztak az esti langy szellőben 
s rejtekeikben egy csalogány énekelte alkonyda
lát. Marcelline nagyon boldog vala; az alkony, 
az a munka, mely ly el foglalkozott és ifjú busz 
évének fénykerete némi tiszta és gyöngéd élv 
körlegét árasztotta körülötte. Azután háziasabb 
dolgokról gondolkozott, arról a vacsoráról, me
lyet Madeleine készített apja visszaérkeztére, pró
bálgatta kitalálni, vajon mikor fog haza jön ; ek
kor gondolatait félbeszakasztotta egy csengetés a 
lépcsőzet terén, és Madeleine bejelentette Hyppo- 
lite-ot.

Marcelline némi borzalomtól, némi legyőz- 
hetlen kéj borzalomtól érzé szivét feldobogni és a 
színezett betűk, a langy szellet, a csalogány, a 
vacsora, mind feledve lőnek. De csak egy pilla
natra, mert Marcelline egy hatalmas erőfeszítéssel 
legyőzte felindulását s Hyppolite-ot szokott mód 
szerint, sőt még hidegebben fogadta; mert meg- 
botránkozott magán, midőn észre kelle vennie, 
hogy az ő jelenléte, habár csak pillanatra, de rög
tön el bírta törölni azokat az érzelmeket, élveket, 
vonzalmakat, melyeket ő mindig oly szenteknek 
és szive szilárd birtokában oly megtámadhatla- 
noknak tartott. Hyppolite szépen színezett két be
tűt hozott volt, melyek úgy látszék valamelyik 
olasz csinos kézirat részét tették ; stiljok és mű
vészetük szokatlansága magokra vonta a Marcel
line figyelmét és gondolatai folyamát megváltoz
tatta; leült dolgához, Hyppolit még közelebb húzta 
hozzá székét s mig ecsetje hajlékony ügyességét 
nézve, melylyel tarka színű különböző vonalok 
bony olt fonadékát utánozta, szokása szerint meg
kezdte könnyű csevegése budgetjét. De Marcelli
ne nem válaszolt oly vidámon, mint szokott volt, 
és Hyppolite szokatlanul hallgatag leve — oly 
hallgatag, hogy künn újból hallszott a csalogány 
dala, s más hang nem zavarta a csendet.

Végre Hyppolite, szokásos beszédétől merő
ben különböző hangon, oly hangon, melyen a sza
vak erőltetve jöttek, mintha némi fojtó érzés gá
tolná kimondásukat, igy szólt: „Marcelline! önnek 
régóta észre kellett vennie, hogy én —“

„Oh ne mondja ki azt a szót!“ kiálta Mar
celline hirtelen fölkelve székéről; „ne —• szent
ségtörés volna. Megtörni a gyermeki szent szere
tet varázsát, mely oly rég lelánczolva tartja szi
vemet, merő -—u

De Hyppolite lábához borult és megvallotta 
szerelmét, mélységes és forró szavakban, minők a 
költői adománynyal legkevésbbé bírók ajkira is 
utat törnek ama fontos alkalommal, mikor először 
jőnek a szívből.

Marcelline hallgatott. Fejét elfordította és 
sirt. Es azok a noha keserű, de nem minden 
édesség nélküli kényük enyhítették szive mélysé
ges háborgását; azután intett Hyppolitenak, hogy 
keljen fel és üljön le helyére, egy hatalmas erőfe
szítéssel egyszerre elfoglalta azt a fensőséget, mi

re magasabb lelki adományai jogosították és szó
lott unokatestvérének szilárd elhatározás-, de még
is szeretetteljes szavakat; mi alatt ez arczát ke
zeivel elfödve, hallgatott.

Miután Marcelline elvégezte beszédét, Hyp
polite érezte, hogy mig nagybátyja él — s pedig 
egész leikéből kívánta hogy éljen sokáig — mert 
megtanulta volt szeretni az ö gyöngéd és nemes 
természetét és csaknem babonás tisztelettel nézni 
nagy tudományát — érezte, hogy nagybátyja éle
tében nem lesz szabad újból szerelemről szójani 
Mareelline-el; kinyujtá hát kezét mondván : „Édes 
húgom, ez a barátság kézadása.“ Marcelline elfo
gadta, gyöngén megszorította s egész valóját mély 
és ünnepélyes örömérzet fogta e l; mert érezte, 
hogy a szentebb és tisztább szeretet diadalmas
kodott, hogy az apa újból egyedül uralkodik leá
nya szive legszentebb rejtekein. Azután szabadon 
társalgott Hyppolite-al, ő is visszanyerte egyked
vűséget, ha szokott vidámságát nem is egészen, 
és engedelmesen hallgatta unokahuga szeretettel
jes intéseit. E szerint hát látogatásainak egy hé
ten két estére kelle szorítkozniok; mibe, rövid 
küzdés után, bele adta magát; azután újból lel 
vette a félbeszakasztott csevegés fonalát, mert 
Marcelline parancsolta neki, ha azt akarja hogy 
megmaraszszák arra a jóízű kis vacsorára, a mi 
nagybátyja hazaérkeztének megünneplésére vala 
készülőben.

A kis lakban viszont békében és boldog 
nyugalomban volt minden, s Dubois nem bánta, 
mikor megtudá, hogy unokaöcscse ifjú vidám 
hangja és víg nevetkőzése élénkitendi az érette 
készített kis vacsorát.

így folytatta a casette-utczai kis háztáj csen
des életét, koronkint élénkítve tudósok és régi- 
ségbuvárok apró gyüléskéivel; ily alkalmakkal 
Dubois mindenkit elbájolt, midőn egész lelkese
déssel és szép nyelve rendkívüli folyékonyságá- 
\ al áradozott kedvencz tárgyai felett. E tudós vi
tatkozásokban némelykor Marcelline is részt vett, 
mikor a szokottnál müvésziebb jellemet váltottak; 
mert folytonosan tanulmányozta a kéziratok díszí
tése művészetét; a felékített codexek korát, diszi- 
tésök stiljából vagy modoruk némi finom sajátsá
gaiból, nagyobb bizonyossággal meg tudta hatá
rozni, mint a legtöbb palaeographus az irás jelle
méből, vagy könyvbúvár a tárgy természetéből. 
Ezért gyakran folyamodtak hozzá a kétes esetek
ben ; és ő ítéletét mindig kisérte az aprólékos 
részletek olyan találó felvilágosításaival, a mik 
kikerülték volt az átalánosabb vizsgáló figyelmét; 
úgy hogy gyakran csak azért terjesztettek eleibe 
egyes eseteket, hogy gyönyörködhessenek benne, 
mikép taglalja ezeknek legfinomabb vonatkozá
sait a női elme éles belátásával.

Ezeken a kis estélyeken gyakran jelen vol
tam magam is, s kellemes esték voltak biz’ azok 
mindnyájunknak, még az ifjú Debaye Hyppoli
te-ot sem véve ki, a ki különös meghívásra ott



304

volt némelykor, de nem mindig; mert Dubois 
ezeket nem tartotta mulatságosaknak az ő fiatal ro
konára nézve. De én felelek róla, hogy mulattatok 
voltak, mer szemmel tartottam, mikor egy szeglet
be félre ülve úgy itta unokahuga minden epithote- 
nát s finnyásan megválogatott szavát, mintha hol
mi ambrosiai nectár égben letisztált cseppjei let
tek volna; én meg gyakran tartottam tőle, hogy 
ezek egyszersmind édes méregcseppek voltak.

Egy kiválólag kellemes estély után reggel 
Dubois a leánya szobájába rohant, a hol Marcel- 
line némi házias varrással foglalkozott, s felkiál
tott: „EvQtjxct! EvQrjxaU Megtaláltam! Megtalál
tam ! Marcelline, a Dubois név, a Liviuséval kap
csolatban, fog eljutni a következő nemzedékek
hez !! Úgy van! az „elveszett könyvek“ kezeim 
között vannak; és én életemet jól — nemesen — 
töltöttem e l!“

Evvel örömittasan vonczolta leányát az ö 
saját tanulószobájába; és itt a padlózaton kiterít
ve hevert néhány még nedves pergamen-levél, 
melyekről épen most vala letörölve a későbbi irás 
és már látszottak nehány vonásai a korábbi, hihe
tőleg tizedik évszázból való, csaknem kivakart 
kéziratnak, melyek azonban, a rájok alkalmazott 
vegyiték alatt gyorsan élénkülőnek.

„Ezek a lapok,“ mondá Dubois leányához 
fordulva fojtott, de örülő hangon, „ezek a lapok 
egy részit teszik az ,annales* második évtizének, 
a mi eddigelé el volt veszve. „Nézd,“ folytatá a 
visszaállított palimpsestus olvasható részére mu
tatva, „itt nyilván a Pyrrhus kiszállásának elbe
szélése van, és itt,“ a másik levélre mutatva, „itt 
van az első csata elbeszélése és a rómaiak rémü
lése az elefántok látására.“

„Hogy olvashatja e forduló pont történetét 
Róma korai históriájában, az ö diadalainak kiter
jesztését déli Italiára és Gallia cisalpinára, meg a 
punicumi első háborút, Livius rég elveszett sza
vaiból olvashatja, ezt az előjogot az újkori Euró
pa D’Erville Duboisnak fogja köszönni!“ felkiál
tott az öreg kiegyenesedve és büszkén tekintve 
leányára, „az én előjogom meg az,“ folytatá, 
„hogy az újkoriak között első lehetek, a ki Livius 
jeles históriáját egészben olvashatom; mert az 
egész itt van,“ folytatá egy rendkívüli vastag má- 
sodrétü kötetre mutatva, melynek csak első leve
lei voltak a földön heverő példányok; e foliant 
mellett voltak még mások is, melyekről Dubois 
azt hitte, hogy az első decad-ot tartalmazzák: a 
munkának azt a részét, a mely sohase volt el
veszve.

E nap vörös betűvel lön feljegyezve a csen
des ház évkönyveiben. Dubois íratott Hyppolite- 
nak, hogy jöjjön ebédre hozzájok s részesüljön a

család öröm-elragadtatásában. A jószivü ifjú síé 
tett is nyakrafőre a casette utczába, hogy nagy
bátyja nagyszerű fölfedezését szerencséltethesse. 
O ugyan a maga részéről nem ismerte a vissza
szerzett évkönyvek valódi vonatkozását és fontos
ságát, mert úgy okoskodott, hogy a hires „elve
szett könyvek“ nélkül is elég terjedelmes és teljes 
római históriánk van; de szivéből csatlakozott 
nagybátyja és unokahúga öröméhez, s azért hogy 
ő nem érthette, nem tartott kevesebbet nagybátyja 
nevezetes fölfedezéséről. Aztán azon napon Cha
teaux Margeaux-t is tettek a rendszerint takaré
kos ebédlő asztalra, melyre a hársak ágain ke
resztül a nap világos foltokat és árnyékokat ve
tett, mintha ő is segítni akarna ez örvendetes ese
mény megünneplésében.

Nehány nap alatt több levél vala kikészítve 
s a régi szöveg oly szépen fejlődött ki, és minden 
oly felségesen ment, hogy Dubois eltökélé meg
hívni legtudósabb barátait a felfedezés tiszteleté
re egy nagy estélyre, a mit forma szerint s a 
tárgyhoz illő ünnepélyességgel, ez alkalomra ké
szített könyomatu körlevelekkel adott hírül ne
kik ; ezekből nekem is van egy példányom, örök 
emlékezetül tartom.

A nagy este elérkezett; a szakértőknek vá
logatott csomója, mind szemenszedett tudósok, 
megérkeztek az én kedves barátom D’Erville Du
bois szobájába.

A visszaállított kézirat számos leveleit ár
tatlan de becsületes fitogatással állította ki a fel
fedező, a ki legszerencsésebb embernek tartotta 
magát, és a kinek szive tele volt avval a megra
gadó lelkesedéssel, a mit soha sem ismerhet az, a 
ki nem dolgozott az archaeologiai kutatás és föl
fedezés mezején.

Merő mosolyból és udvariasságból állott, 
bájlólag folyékonyan és tárgyhoz illő nyelvvel, a 
mi rendkívüli mértékben állott hatalmában, vigan 
beszélte el fölfedezése minden lépésének eredetét 
s egymásra következő részleteit; a mi az ö sze
rencsésen összeállított és sikerültén szavakba ön
tött beszélyében oly érdekes leve, mint akármely 
regény.

Hallgatói el voltak bájolva, mert ilyenkor 
bőséges folyamban árasztotta a megragadó ékes
szólás özönét, tele a legmélyebb tudományosság
gal, de felmelegítve, felékesítve és igazán genia- 
lissá téve a virgoncz és szeretetreméltó vidámság 
átható sugarától, mely noha mindig létezett, de 
néha szenderegve hevert az ö gyöngéd természe
tében, s egész dicső napfényében csak akkor tört 
ki, mikor felköltötte valamely örvendetes ese
mény, mint például az a fölfedezés, melytől any 
nyira magasztosulva vala azon este.

(Ve'ge köv.)



A MAGYAR
K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I T Á R S U L A T

M Ű C S A R N O K A ,
(V ege,)

A külföldön tartózkodó magyar testészek 
beküldött müvein érdekes tanulmányozni a külön
féle iskolákat. A hogy Madarász müvén tagad
hatatlanul észrevehető a merészen kezelő, szini ha
tás után törekvő párisi festő modor, ép igy talál
juk meg Wagner Sándor müvén a müncheni, ne
vezetesen a Piloty-féle iskola nyomát. Wagner 
„Zápolya Izabellát“ fe$té, a mint hazájából kivo
nulni kénytelen, még egyszer visszapillant kies 
vidékére, búcsút vesz az országtól, melyben az el
ső szerepet játszta, melynek királynéja, volt.

Ott áll, egy százados tölgyhöz támaszkodva, 
mig szemei a távolban merengnek ; lehajtott feje, 
összekulcsolt kezei lemondást tolmácsolnak, s ez 
minden, mit a művész egy személyben kifejezhe
tett.

De e tölgyfa árnyában merengő nő Izabella 
kiiályné-e, s képes-e a művész mindazt ez arczba 
önteni, mi szivét betölti egy oly királynénak, ki 
keleti Europa legszebb trónjáról lemond, hogy 
felcserélje Oppeln és Ratibor silesiai herczegsé- 
gekkel, melyek hajdani birodalma alig egy me
gyéjével érnek föl ?

Avagy Izabella királyné kivonulása hazánk
ból jellemez-e korszakot, megszüntek-e a pogány 
betörései, meg-e a testvérharczok ; és ha a béke 
kedviért vonult ki valóban, nem maradt-e fia, és 
nem ujultak-e meg a’atta a régi bajok? Mindezt 
azért kérdezzük csak, mert merésznek tartjuk a 
gondolatot: hogy egy személyben lehessen törté
nelmi képet festeni. Izabella királyné itt majdnem 
magánszemély, legalább, mint ilyen búcsúzik el 
az országtól, alakja, ha hü, lehet történelmi arcz- 
kép, legjobb esetben történelmi genrekép, de ma
gasabb értelemben vett történelmi kép soha. Sőt, 
ha szigorúan veszszük a dolgot, ilyesmi nem is 
festhető. Egy nő, magában egy fa alatt állva, le
het boldogan merengő, búsan epedő, mélyen szo
morú, s mindé külön érzelmet külön arczkifejezés 
által lehet festeni is. De történelmi bú, történelmi 
merengés vagy bánat nines, s ha a környezet, a 
helyzet, a cselekvény nem magyarázza a történel
mi eseményt, egy alak magában soha meg nem 
fogja magyarázni.

Ezeket különben csak a tárgyra nézve bo
csátók előre s belőle a művésznek sem eszme
gazdagságára, sem eszmeszegénységére nem aka
runk következtetni. Elénk képzelődés mellett 
csakugyan beleképzelheté mindazt a királynő 
arczába, mit raj la föltalálni hiába törekszünk, 
s igy vádunk csak a tárgy festői lehetetlen
sége ellen irányul. Szerkezetről alig lehet gzó

t. i. mint történelmi képen — maga az alap 
szerkezete j ó : bánat és lemondás ki van ab
ban fejezve és festve, oly jól van kezelve, oly szé
pen és szorgalmasan, hogy mind az elősorolt tár
gyi hiányok mellett tetszik, és nemcsak kibékít a 
müvészszel, de csodálatra is ragad. Vajha több, 
a*nyers kezelést kedvellő fiatal festészünk, ily mo
dorban dolgozva, gazdagabb gondolatnak ne ron
taná el hatását.

A londoni világtárlaton volt hazai képekről 
már a külföldi sajtó is nyilatkozott, idebenn is 
többször lőnek ismertetve, s igy Than Mór, Lotz 
Károly, Orlai P. Samu, Molnár József , Ligeti Ká
roly és többek nagyobb festményeit mellőzhetjük, 
áttérve az újonnan kiállított, vagy legalább széle
sebb körben nem ismert festményekre.

Köztük pedig, történeti müvet nem találva, 
legelőbb is szemünkbe ötlik egy életkép Markó 
Ferencztól: „Hazatérő munkások“ czime alatt, 
melyre igazán rámondhatjuk, hogy tetszik. A kép 
tárgya egyszerű falusi jelenet, minőt nyár derekán 
akárhányat láthatni. A földekről megtérő munká
sokat útközben vihar lepi meg, vagyis helyeseb
ben mondva csak a vihar szele éri. E pillanatot 
leste meg és ábrázolja nagy híven a művész — s 
az sikerült is neki. A bal előtéri buzavetésnek ka
lászos szálai kecsesen hajlongnak a kitörő vihar 
előtt, mely sárgás porfelleget kavar az utón, s ara
nyos szinezetökben szépen válnak le a téntaszinü 
sötét égboltozatról, melyen az egyre tornyosuló 
felhők közel megeredése mintegy félteti általunk 
az utón hazafelé ballagó munkásokat. Szép két 
csoportozat ez, nem közvetlenül az előtérben, de 
helyes távolságból mintegy a néző felé közelgve, 
hajtva az őket hátulról érő vihartól, mely pajzán 
játékot üz a lány és menyecske viganóival, kiket 
edzett földnép módjára kevéssé aggaszt a fergeteg, 
hiszen jobban találják magukat a pajkos legény 
kettősen ölelő karjaiban. Utánok kis távolságban 
ékesebb házaspár czammog, kevésbbé enyelegve, 
de magát annál jobban óva a szélvésztől, mely 
jobbra-balra földig hajtja le az utat övedző füzek 
gyenge ágait. Oly szép e képen a vihar tomboló 
dühöngése, mely a port, az ágakat, a vetést ké- 
nye-kedve szerint hajtja, zilálja, hajlítja, de a tőle 
nem rettegő természet értelmes fián ki nem fog s 
még jó kedvét sem bírja elfojtani a hármas alakú 
csoportozatnak.

A művész e képen kissé túltette magát szo
kott aprólékos kezelésén, s a szinvegyületbe oly 
hatást tudott önteni, mely kellemesen vidítja föl a 
szemlélőt.

Kellemesben százszor, mint Petz Henrik 
„kártyavetőnő“ czimü képén az a feszes, hogy úgy 
mondjuk nyalt modor, melyben igazán a macskák 
sikerülnek legjobban ünneplő ruhában, de ezek az
tán nem is hiányoznak egyik életképen sem. Biz e
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festményen alig találunk dicsérni valót, legfeljebb 
a tárgy kopottságát emelhetjük ki, mert az ily jós
ló, kártyavetö czigányasszonyokkal már százféle 
alakban találkoztunk, nem a természetben, ha-t 
nem sok, kevésbbé eszmegazdag festészünk mü
veiben.

A „fürdőnőt,“ ugyan e festésztől szintén 
csak megemlítjük, el volt mondva előbb valamikor 
erről is véleményünk, s a festésznek ez sem na
gyon kedvezett, mert azt a nézetet valljuk, hogy* 
csak a valódi szép felejtetheti el velünk a női test 
becseinek leplezetlen festése által sérthető sze
mérmességet. Valódi szépnek pedig csak akkor 
mondhatjuk, ha nem valamely bizonyos női test 
másolatával találkozunk, hanem a női test átalá- 
nos szépségeiből alkotott, mintegy eszményét, 
látjuk. A mi e mögött marad, az kielégetheti a ké- 
jenczet, tetszhetik a testi élvekben gyönyörködő
nek, de a művésznek, vagy igazi mübarátnak 
soha.

Tanulmányfő és arczkép elég számosán van 
kiállítva; és pedig csinosabb és müvésziebben 
festett Than Mórtól és Kovács Mihálytól, gyön
gébb Heinrich Edétől s másoktól, de köztük egyet 
sem találtunk olyant, melyről lelkesedéssel szól
hatnánk. Egyikben másikban látszik egy kis erede
tiség, többé kevésbbé sikerült színezet vagy rajz, 
de ezt például nem kivánnók értetni a „Költőnő“ 
czimü képre Csillagi Lajostól, mely képből min
dent olvashatnánk ki inkább, mint költői ihlettsé- 
get, sőt ezt épen a legborzasztóbb müvek közé 
kell sorolnunk.

A csendélet több példányban van képvisel
ve Schaffer Béla, szorgalmas ecsete által, és e té
ren Vjházy Ferencz és Barabás Henriette kisasz- 
szony is mutattak be müveket.

De leggyérebben találkozunk a tájkép fes
tészettel, sami  e nemből ki van állítva — kivéve- 
Ligeti nagy szépségű „Saharai pusztáját“—- nem 
képes kielégíteni, s ezt ugyancsak Ligeti Antal 
„caprii tengeröböl“ czimü képére is rá merjük 
mondani, mert épen tőle szoktunk meg természet
im és eredeti felfogású képeket, s ily igényekkel 
szemben koránsem elégít ki a szorgalmasan ke
zelt ugyan, de kissé egyhangú, meleg ugyan, de 
színezetében nem tetszetős tájkép.

Telepi Károly mintha hanyatlásnak indulna 
művészetében, legalább a „Huny ad vára“ arra 
látszik mutatni. A nyers kezelés e kelleténél in
kább „düledezö“ romoknál ki nem békíthet a ter
mészet és táj szépségével, és az az önkényes mo
dor, melylyel a boldogult Sterio lórajzai közepeit 
függő kis tájkép van kezelve, megrovást érdemel. 
Az amerikai fényképek után készült képei sem 
sikerültebbek, sőt Molnár József karpáti tájrész
letéről sem emlékezhetünk meg dicsérőleg.

Hátra volnának még a szobrászat köréből J 
kiállított tárgyak, s itt ügyesen mintázott mellké- j 
pekkel találkozunk Dunaiszky László vésőjétől, ki ! 
Markó és Szentpéteri mellszobrait áliitá ki. Ott j

van tőle a Londonban szerepelt „Sz. János“ és 
„Hamadriade“ is.

ízsó Miklós visszaszegődött „Juhásza“ is ott 
diszlik, de legtöbbre becsüljük a „fonóházi jele
netet“ ugyancsak Izsótól, mely helyes, élénk szer
kezetű csoportozat annál inkább érdemel dicsé
retet, minthogy a művész, elhagyva a régiek után
zásában eltaposott ösvényt, a magyar népéletből 
választá tárgyát, és, mint a Juhászszal is megmu- 
tatá, uj irányban indult meg művészetével.

Nem minden kiállitott tárgyat említettünk 
meg, mert vannak még csinos fafaragványok, 
fényképek stb. csak a jóban vagy gyöngeségben 
kitűnőkre szorítkoztunk; végül pedig az előbbi 
bíráló jury tagjaihoz akarjuk intézni eme nehány 
szót, hogy miután a társulat minden befogadott 
mű megvételére kötelezi magát, legyenek kissé 
szigorúak, nehogy a magyar művészet pártolása 
elhidegíiljön a közönségben, ha sorsolás alkalmá
val kevéssé becses műtárgyaknak jut birtokába.

A közönség müizlését a művész neveli, de 
ezt viszont csak a közönség pártolása tartja fenn 
és serkenti haladásra.

K—i.

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

Cervantes életéből. A „Don Quixote“ 
halhatlan költője, Don Miguel de Cervantes Saa
vedra, eddigi életrajzaiban meglehetős hézagot ta
lálhatni az 1568-diki év körül. Mindenki csak 
annyit tud róla, hogy e tájt Olaszországba ment s 
a hires condottiére Marc-Antonio Colonna szolgá
latába állott, de hogy tiszt volt-e vagy közember, 
s általában miért állott katonának, arról hallgat 
az írás. Don Bias Nasare y Feriz, a spanyol iro
dalom történelmének egyik jeles írója, nem rég 
figyelemre méltó felvilágosítást közölt e kérdést 
illetőleg, mely röviden e következő. — Egy ve- 
lenczei, Girolamo Musso, 1631-ben Velenczében 
egy „Storia dei piu celebri Cardinali“ czimü 
könyvet adott ki, mely Aquaviva bibornok életét 
tárgyazza. Ez életrajzban nagy szerepet játszik 
egy ifjú spanyol, Michele Savedoro elolaszosított 
név alatt. Nagyon valószínű, hogy ez ifjú spanyol 
nem más mint Cervantes. A bibornoknak egy 
Beatrice nevű unokahuga volt, ki házánál lakott; 
e kitűnő szép hölgy már épen jegyben járt Mon- 
deschalchi gróffal, midőn Savedoro Rómába érke
zett. Az ifjú spanyol Boccacio hazájában alkal
masint oly nemű kalandot vadászott, minőt e 
költő novellái közt nem egyet olvasott. Meglátva 
Beatricet, beleszeretett, s a „Decamerone“ hatvan
hetedik novellájának Lodovicojára emlékezve,

I úgy látszik, hasonló módon kívánt szerencsét 
J próbálni. Bejelentette magát a bibornoknál s ko- 
! mornyiknak ajánlkozott. A bibornoknak megtet- 
í szett az ügyes fiatal ember s komornyikjává tette.



Savedoro mindennap láthatva kedvesét, örömest ! 
tűrte a reá nézve meglehetős nyomasztó szolgála
tot s az a remény, hogy fölfedezve magát majd 
talán szerelmét is megnyerheti, folyvást lelkesí
tette. Beatrice csakugyan nem sokára megtudta, 
hogy Savedoro nem komornyik, s e szerepet csak 
érette játszsza. A bibornok a hires Caravaggio 
által lefestette húgát, s Savedorora bízta a kép 
fölállítását húga előszobájában, nevenapja regge
lén. Savedoro épen virágfüzéreket aggatott a kép
re, midőn Beatrice kilépett hálószobájából. „Ah! 
— mondá meglepetve a szép hölgy — mily jól 
meg tudod választani a virágokat, ezek a rózsák 
különösen szépek.“ A mint odanyúlt, egy kis czé- 
dula hullott ki a rózsafüzérböl. Versek voltak be
le írva; egy sonettkoszoru, Beatrice dicsőítésére, 
Savedorotól. „Te nagyon udvarias vagy, de mondd 
csak: a te munkád ez a költemény?“ „A te mun
kád — kiáltott fel Savedoro — én csak leirtam.“ 
Beatricenek nagyon hizelgett, midőn tovább be
szélgetve megtudta, hogy érte egy nemes és deli 
ifjú komornyikká alázta magát, csakhogy láthas
sa. Kieszközölte a bibornoknál előléptetését. Sa
vedoro udvarmester lön ; igy több alkalma volt 
találkozni imádottjával, de minden fáradsága mel
lett is csak egy pár mosolyt nyerhetett tőle. Be
atrice tulajdonkép senkit se szeretett, büszke, 
hiú nő volt, ki számításból szándékozott férjhez- 
menni a vén Mondeschalchihoz, és szeszélyes 
kedvtelésből úsztatta a fiatal spanyolt. „Mennyi
re tetszik önnek — mondá egy alkalommal Save
doro Beatricenek — hogy önért megaláztam ma
gamat, s mégsem viszonozza szenvedélyemet.“ 
„Valóban igaz — válaszolt Beatrice — nekem úgy 
tetszik néha, mintha ön egy szerelmi beszélyből 
kivágott alak volna; kedvelem a regényes szerel
met, azonban még regényesb bizonyítványokat kí
vánok, mint azt, hogy föláldozta értem rangját.“ 
„Kívánjon bármit — kiálta Savedoro — bármily 
nehéz legyen, teljesíteni fogom.“ Beatrice nevetett 
s másnap igy szólott hozzá: „Mint a lovagoknak 
szokás, három feladatot tűzök ki önnek, de csak úgy 
leszek öné, ha mindeniket teljesíti. Először is Mon- 
deschalchi jegyesem tizenkét foga közül a legé
pebbet egy pár hét alatt kihúzza s előmbe hozza; 
másodszor : ellopja s lábamhoz teszi a szent atya 
papucsát, melyet a hívőknek csókra szokott nyúj
tani. A harmadik feladatot akkor mondom meg, 
ha e kettőt teljesíti.“ Bármily különös és veszé
lyes volt a hölgy kívánsága, jól illett a már meg
kezdett regényes kalandhoz és Savedoro, a juta
lom reményében, épen nem ijedt vissza az akadá
lyoktól. Először is megkérte Beatricét, hogy má
tól kezdve ne üljön jegyese mellé, ebéd után ne 
fogadja el tőle a szokásos csókot, s általában, a 
mennyire lehet, térjenki szája elöl. Beatrice mind
ezt megígérte s meglehetős feltűnő módon hajtotta 
végre. Savedoro bizalmasan megvallotta a tábor
noknak, hogy a gróf, a mint komornyikjától hal
lotta, valami nagyon alkalmatlan fogbetegségben

szenved, melyet titkolni igyekszik, mert talán 
miatta könnyen megutálnák a társaságban. Mi 
vala természetesb, minthogy a bibornok is el-el- 
kapta fejét a gróf szája elöl. Hasonlót tön Save
doro is. A gróf már nem állhatta ki tovább e ko
médiát, nyakon csípte az udvarmestert s kérdőre 
vonta. Savedoro egy darabig ötölt-hatolt s végre 
mindent kivallott: „A signora vette először észre, 
hogy a gróf ur lehellete nehány nap óta igen kel
lemetlen, alkalmasint valamelyik rósz fogától.“ 
A gróf meghökkent és hallgatott. „Ez még magá
ban nem baj — folytatta a ravasz udvarmester — 
hanem nagy baj lehet belőle, ha nem segít rajta a 
gróf ur, mert ez a rósz fog csakhamar a t bbit in 
mind el fogja rontani*“ „Mit csináljak?“ — kiálta 
fel a gróf ijedten. „Megmondom én, majd segítek 
a dolgon; tessék a gróf urnák szobámba lépni, 
van nekem oly szerszámom, mely nehány pillanat 
alatt megszabadítja a bajtól, a bibornok ö eminen- 
tiáján is nem egyszer segítettem már.“ A gróf 
Örömmel fogadta el az ajánlatot. Savedoro még az 
nap kihúzta a vőlegény egyik legépebb fogát. Az 
első feladat teljesítése után tüstént a második
hoz fogott. Plpen karácson volt, mikor a pápa 
áldást szokott osztogatni a népnek. Savedoro egy 
szegényes szürke zarándokruhába öltözött, elrú
tította arczát s mezítláb, bottal, olvasóval kezében, 
a Vatikán főajtójához állott. Eles hideg volt, mi 
Rómában ritkaság, épen azért a nép nagy tömeg
ben nem igen sokáig állingált a főtéren ; mind- 
a mellett Savedoro egész nap nem mozdult álló 
helyéből, sőt másnap reggel is ugyanazon helyt 
lehetett látni. Valaki jelentést tett róla a pápá
nak, hogy, a mint beszéli, Corunnaból, a spanyol 
földről jött s addig nem akar elmenni, mig áldást 
nem nyer a pápától s meg nem csókolja papucsát. 
A pápa megilletődött, magához parancsolta a 
látszólag öreg embert, megáldotta s oda nyujtá 
neki csókra vörös selyem papucsát, melyre egy 
fehér ezüst kereszt volt hímezve. Savedoro egy 
egész hosszú perczig csókolta a papucsot, aztán 
felugrott s egész magánkívül kiáltá: „Udv ne
kem , most már meg vagyok gyógyulva; kö
szönöm, szent atyám, köszönöm!“ „Mi bajod 
volt fiam?“ kérdé a pápa. „Hazámban Corunna- 
ban egy veszélyes szájbetegség uralkodik, mely 
reám is elragadt s mely halálosan hat minden
re, a mit érint. Az orvosok képtelenek gyó
gyítói, de azt mondják, hogy a ki pápa lábainál 
imában lehelheti ki e ragályt, örökre meggyógyul.“ 
A pápa ezt hallván iszonyodva rúgta el lábáról pa
pucsát. „Takarodjál — kiáltott tel — te mérget le
helőszörny!“ A zarándok visszadöbbent, de azért 
mégis ájtatosan vette fel a papucsot, hogy újra a 
pápa lábára huzza. A pápa eltaszitá magától s ki
vettetni parancsolta palotájából, a mi tüstént meg 
is történt. Természetesen Savedoro csuklyája alá 
rejtette a papucsot, s diadallal tette imádottja lába 
elibe. Ez esemény hire az egész városban elter
jedt ; a zarándok eltűnt; Beatrice meggyőződött,

26*
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hogy az igazi papucs jutott birtokába. „A két el
ső feladatot a legfényesebben teljesitéd — mondá 
Savedoronak — ime vedd jutalmadat. Ezzel egy 
arany gyűrűt adott neki; „lm e gyűrű, s halld a 
harmadik feladatot: e gyűrűt soha sem fogod le
húzni ujjadról, esküdjél meg.“ „Az örök istenre 
esküszöm !“ kiáltott Savedoro. „Esküdjél meg — 
folytatá Beatrice — hogy kezedet, a mig e gyű
rű ékesíti, senkinek sem nyújtod, még akkor sem, 
ha én Ígéretemhez híven Mondeschalchi neje le
szek ; ha megtartod ez esküt, örökre tied lesz szi
vem, szerelmem.“ „Gúnyolódoke, őrültté akarsz-e 
tenni ?“ kérdé dühösen Savedoro. „Oh nem, csak 
hűvé és kitartóvá!“ A szegény csalódott Michele 
megsemmisítve és némán nézett a távozó után. 
Spanyol szive boszúban égett; majd később job
ban meggondolta a dolgot, kezdé megvetni mind 
magát, mind imádottját; el akarta feledni örökre, 
azonban a gyűrű mindjárt-mindjárt esküjére em
lékeztette, az eskü pedig az átkozottan szép és 
kegyetlen Beatricere. Elbúsulta magát, majd, hogy 
felviduljon, egy közellevő korcsmába ment. — Itt 
épen javában folyt a mulatság; Marc-Antonio ka
tonái ittak, tánczoltak, danoltak. Megtetszett ne
kik a fiatal spanyol, magok közé hítták, poharat 
koczintottak vele. Savedoro ivott s egy pár óra 
múlva katonának csapott fel. Mint közlegény vett 
részt Colonna hadjáratában s a lepantoi tengeri 
ütközetben elvesztette egyik karját. Épen e ke
zén viselte Beatrice gyűrűjét; a gyűrűs ujjat le
vágta róla s egy kis szekrénybe gondosan betéve, 
elküldötte Beatricenek, ki már ekkor férjhez 
ment Mondeschalchihoz. „Signora! hangzott a szek
rényhez csatolt levél — megtartottam eskümet, s 
Ön gyűrűjét soha se húztam le ujjamró], kezemet 
sem ajándékoztam volna soha el, hanem, hála is
tennek, egy török kard megszabadított tőle. Sem
mivel sem tartozom többé önnek, bizonyságul im 
küldöm a gyűrűt valamint az ujjat is, melyről 
soha le nem húztam.“ Mindez elég mesésen hang
zik, de nem lehetlen, hogy megtörtént. Nemcsak 
az élet hat a regényre, hanem a regény is Sz élet
re. Miért ne vihetett volna át a fiatal Cervantes 
egy olasz novellát az életbe, s a regényes lovagi- 
ság elleni későbbi gyűlöletének miért ne lehetett 
volna egyik oka e kaland is ?

A franczia klasszikusok. Az írói és mű
vészi tulajdon ügyében kinevezett bizottság Pá- 
risban közelebbről a franczia klasszikusok kiadá
sainak jegyzékét tette közzé. íme belőle egy pár 
érdekes adat. Voltaire 65 kiadást ért, Corneille 
50, Racine 70, Rousseau 65, Moliére 159. Feneion 
Télémaque-ja 1700—1800-ig 100 kiadásban jelent 
meg. Pascal munkáinak 27 kiadása van, Lesage 
regényeinek 100, Florian meséinek ugyanannyi, 
a Lafontaineéinek épen 2000. Mi kevés ezekkel 
szemben a Schiller és Goethe kiadásainak száma! 
— kiált föl egy német lap, honnan e közleményt 
veszszük. Hát mi magyarok mit mondjunk akkor!

Angol ítélet Heinéről. A „Cornhill Maga
zine“ egy érdekes tanulmányt közöl Heineról. Az 
angol bíráló nagy hatásúnak tartja Heine küzdel
mét a korabeli philisterség ellen, sokkal nagyobb
nak, mint Byron és Shelley hasonló törekvéseit; 
hangzatos czimmel tiszteli meg: „brillant soldier 
in the war of liberation of humanity ;“ mint költőt 
természetesen leginkább méltányolja. De hibái 
iránt sincs elfogulva. Élesen rajzolja határtalan 
ingerlékenységét, lelkiismerellenségét, érzéki haj
lamait, lovagiatlan polémiáit, cynismusát, s egész 
betegséggé vált csufondárosságát. Heine egész 
Németország míveltségével rendelkezett, a mo
dern Európa majd minden eszméi forrongtak fe
jében. S mégis mit hagyott hátra? csak félsikert, 
mert hiányzott benne az erkölcsi egyensúly, a 
lélek nemessége s a jellem szilárdsága.

A konstantinápolyi könyvtárak. A „Ga- 
lignaní Messenger“ egyik tudósitója a konstanti
nápolyi könyvtárakról közöl egy pár érdekes ada
tot. Szerinte az ott összehalmozott kéziratok szá
ma többre megy egymilliónál. Fájdalom e kézira
toknak egy jó része már olvashatlan, mert részint 
nedves pinczékbe voltak behányva, részint rósz 
szekrényekben tartattak minden gond nélkül. Az 
is sajnálandó, hogy a byzanti irodalom maradvá
nyaira még eddig nem találtak; úgy látszik, hogy 
minden ide tartozó kézirat semmivé lett. A még 
ép müvek nagyrészt arab vagy más előázsiai 
nyelven írottak, azonban együtt véve a keleti iro
dalom leggazdagabb tárházát képezik. Nem rég 
inditványoztatott, hogy e sok könyvet mind egy 
épületbe kellene hordani és rendezni, mi alkal
masint teljesülni is fog. A császári könyvtár meg 
alapításának mintegy első lépcsőjeként kell tekin
teni azt, hogy a boldogult Il-Hami pasának köny
vei, 40,000 darab, különböző európai nyelveken, 
már rendeztettek és felállíttattak a Darah-Tanum- 
ban, az egyetem épületében. A közönségnek ide 
szabad bejárása van. „Mily meglepetés volna — 
kiált fel a Galignani Messenger, ha a konstantiná
polyi pergamentek halmazában, melyet most vizs
gálnak át először pontosan, megtalálnák Menander 
vigjátékait, Aischylosz elveszett tragédiáit sLivius 
hiányzó könyveit.“ Vajon e tudósítás nyomán, mi 
magyarok nem remélhetünk-e többet az eddiginél 
a Mátyás könyvtára s a régi magyar irodalom 
ügyében ?

Zenelap Varsóban. A lengyel fővárosban, 
a zsarnokság és forradalom szörnyűségei közt sem 
feledkeznek meg a zenéről. Nem rég egy „Le 
chanteur national“ czimü lap indult meg. A mu
tatványszám egy „Nous ne voulons pás d’amnestie“ 
czimü dalt közöl, a második szám pedig egy szép 
dallamot Ujeszki ily kezdetű költeményére : „Is
ten anyja pillants szegény hazánkra.“ Természe
tesen ez is oly módon jelenik meg, mint a többi for
radalmi lap.
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A MAGYAR
ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK

IX -ik  N A G Y  G Y Ű L É S E .
(Sept. 22- és 24-kén.)

A „saison morte“ nehány napra föleleve- 
nült. Utczáink zajosbak, a lakomák és estélyek 
egymást érik, a nemzeti színház, a kérvényzök 
nagy boszuságára, nagyon látogatott, a szállodák 
vendégeket, a bérkocsik pártfogókat nyertek, a 
nemzeti muzeum parkja pedig egy ideiglenes bá
dog szökőkuttal ékeskedik. Talán igen léhán kez
dem e czikkecskét, mely egy tudós gyűlésről kí
vánna némi referada lenni. Híjában, az a bádog 
szökőkút egészen elléhásítja a kedélyt, s furcsább
nál furcsább gondolatokat kelt föl az emberben. 
Hüsítni kivánták-e vele a léget, mint keleten szo
kás ? de hiszen September végét éljük s meglehe
tős csípős szelek fúdogálnak. A tudósoknak szán
dékozták-e megmagyarázni gyakorlatilag a szökő
kút elméletét ? Lehetlen. Csak diszitmény akart 
lenni az egész, de valóban nem lett egyéb, mint 
egy kis mulatság az utczagyermekek számára s a 
tudós gyűlés meglehetős léha előcsarnoka. A mú
zeumi park és kerítése elég szegényes, nem nagy 
becsületére válik sem a fővárosnak, sem az ország
nak, épen azért kár oly ideiglenes diszitményecs- 
kével felczifrázni, mely a többi részszel éles el
lentétben van s csak kirívóbbá teszi fogyatkozá
sait. De lépjünk a terembe s legyünk komolyab
bak. Az állvány közepén, nem messze az elnöki 
széktől Bene Ferencz szobra foglal helyet, ki elő
ször indítványozta s egyszersmind megalapította 
e gyűléseket. A karzatok tömve, a terem minden 
padja elfoglalva s már az elnök b. Eötvös József 
is belépett, kit éljenzés fogad. A főváros majd 
minden orvosa és természettudósa jelen van, a vi
dékről szintén számosán gyűltek föl, sőt egy pár 
bécsi nevezetesség is lerándult. Itt Balassa, Sauer 
jól ismert arczával találkozunk, amott nem messze 
az elnöktől a nyolczvan éves öreg Zipser foglal 
helyet, emitt a tömegben Brassai ősz feje és ma
gas termete emelkedik k i; amott egy pár frakk és 
kabát tűnik föl, s ha tudakozódik az ember, azt 
nyeri felvilágosításul: ez itt Hebra a hires orvos 
és tanár, az ott Frauenfeld a bécsi növény- és ás
ványtani társaság küldöttje, emez itt Wittelshöfer, 
a bécsi orvosi lap szerkesztője, amaz ott Samaleder 
s igy tovább. Az elnöki asztalnál a gyűlés titkárai, 
Kovács Sebestyén Endre és Szabó József urak 
elfoglalják helyeket. Egy pár „halljuk“ hangzik, 
a zaj csendre verődik s az elnök szólni kezd.

B. Eötvös beszéde három pont körül for
gott; kegyelettel emlékezett Bene Ferenczről, e 
gyűlések alapítójáról; szólott a természettudomá
nyok haladásáról, érinté némely káros következé
seit , különösen a materialisticus irányt s egyszer
smind mély hitét fejezte ki az iránt, hogy a ter
mészettudományok haladása végeredményeiben 
épen azon morális elveket és vallásos meggyőző

déseket fogja megerősíteni, melyeknek meggyön
gülése miatt most aggódunk; végül az általános 
és hazai tudományosság közti viszonyt fejtegette s 
egy ide vonatkozó hazafiüi meggyőződéssel s óhaj
tással zárta be jeles beszédét, melyre zajos éljen 
harsogott

Ezután Kubínyi Ágoston állott fel, mint a 
soproni nagy gyűlés alelnöke, örömét fejezte 
ki, hogy tizenhat évi időköz után újra üdvözöl
heti pályatársait, s egyszersmind a soproni ülés az
óta meghalt tagjai emlékének áldozott. Öt Kovács 
Sebestyén Endre váltotta fel aszószéken, ki Bene 
Ferencz felett tartott emlékbeszédet. E munka 
egyes megtapsolt mondatai nem fedezhették el egy
felől azt az életrajzi részletességet, melyet a szó
noki beszéd formája nem tűrhet, másfelől pedig 
azt a magában becses, de szintén oda nem tartozó 
részt, mely az orvosi tudományok tizenhat évi 
haladását tárgyazza. Értekezést Szabó József ol
vasott „Az ember a geológiában“ cziműt, mely e 
most annyira vitatott kérdés állását nehány erős 
és biztos vonással rajzolja. Kár, hogy szava alig 
hallszott s e miatt értekezésének kevesebb hatása 
volt, mint érdemelte volna. Kubínyi hivatalosan 
jelentette, hogy a Bene Ferencz emlékére indítvá
nyozott érmek elkészültek és kaphatók s egyszer- 
si ind indítványozta, hogy jó volna egy ezüst ér
met a gyűlés részéről az ünnepelt özvegyének 
küldeni. Elfogadtatott s az elnök erre nézve 
egy ünnepélyes küldöttséget nevezett ki. Majd 
nehány üdvözlő levél olvastatott fel Pest városa, 
az erdélyi muzeumegylet, s a bécsi növény- és 
ásványtani egylet részéről. Továbbá jelentés téte
tett a pénztár állásáról, mely mintegy 1000 írtra 
megy. A még fenmaradt időt a programm szerint 
indítványok töltötték be. Egyetlen indítvány sem 
fogadtatott el, mi magában nem baj, de nagy baj 
az, hogy egy pár gyermekes indítványt is hallot
tunk. Égy fiatal orvos nagyon megörvendvén a 
gyűlés napi közlönyének, mely az ülés idejére 
alapittatott, indítványozza, hogy e lapot állandó
sítva heti folyóirattá kellene átváltoztatni. A mi 
legfőbb, hogy miből és mi módon, arról mélyen 
hallgatott. Ilyesmit százat is lehet indítványozni 
egy nap alatt, nem kell egyéb hozzá csak szó. 
Egy természettudós és tanár hosszasan előadta, 
hogy ő egy értekezést irt erről meg erről, melyet 
egy német tudományos lap keményen megtáma
dott ; feleletét a szerkesztő nem vette be, pedig 
igaza van, s több efféle. Várta máraz ember minő 
nagy dolognak lesz ez bevezetése, végre is tudtára 
adta a gyűlésnek, hogy ő, a ki nem adott czáfola- 
tott, fel fogja olvasni a szakülésben. Minő ünnepé
lyes ülés lenne az az akadémiában vagy Kisfaludy- 
társaságban, ha a tagok az ellenök irt polémiák 
miatt kezdenének panaszkodni. Nem tudtuk, hogy 
némely természettudós érzékenyebb a költők- és 
művészeknél is.

Az ünnepélyes ülést lakoma követte a lövöl
dében, hol számos toasztok mondattak; a többek
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közt a Stettinben gyülésezö német orvosok- és J 
természetvizsgálókra is poharak ürittettek, mi táv- | 
irat utján tüstént tudtokra is adatott s mire a szi- 
vés üdvözlő válasz még az nap megérkezett. Szó
val az első nap ünnep volt minden tekintetben, a 
második, harmadik és negyedik, mint hétközna
pok, a munka napjai. A szakülések nagyon láto
gatottak voltak, sok jeles értekezés olvastatott, az 
eszmecsere, vita javában folyt, szóval agyülés 
egyik íöczélját most jobban megközelítni igyeke
zett, mint régebben s örömmel tapasztaltuk, hogy 
természettudósainknak nem csak száma szaporo
dik, hanem munkásságok is kétszerezett és beha
tóbb. Vajha a gyűlés másik czélját is mind in
kább megvalósíthatná, mi nem egyéb, mint a nagy 
közönség érdekeltségének felköltése a természet- 
tudományok iránt. Erre nézve az ünnepélyes ülések 
is sokat tehetnének, de meg kell vallanunk, még 
keveset tettek. E tekintetbon a második ünnepé
lyes ülés sem volt sikerültebb az elsőnél. Többen 
olvastak értekezést: Knopíler Vilmos „A termé
szettudományok és gyakorlati élet kapcsolatáról,“ 
Balogh Pál: „Az olasz tudósok 1847-ben tartott 
velenczei gyűléséről,“ Bene Perencz „Az elme
betegekről való gondoskodásról,“ Schmidl Adolf a 
„Bihari hegységről,“ Hideghéty Antal „A jelen 
Ínség elemezése és óvszereiről,“ Patrubány Ger
gely „Wirchov sejtkórtanáról,“ Römer Flórián 
„Zalamegye középkori egyházi műemlékéről.“ 
Teljességgel nem akarjuk kisebbítni a felolvasó 
urak érdemeit, sőt elismerjük, hogy egy pár jeles 
értekezést is hallottunk. De mégis átalában el nem 
nyomhatjuk azon megjegyzésünket, hogy termé
szettudósainkban hiányzik az előadás művé
szete, a külső és belső formának erős érzéke, szó
val az, mi egyik legfőbb eszköz a tudomány nép
szerűvé tételére. Úgy látszik, keveset adnak a 
szorosan vett irodalmi műveltségre s épen nem 
követik az angol és franczia tudósokat, kik e te
kintetben oly kitűnők. Ily ünnepélyes ülések ér
telmezőinek egyik kiváló hibája az, hogy a szép 
formát egyes flosculosokban keresik s nem az egész 
compositiójában, s élénk folyamatos előadás he
lyett, melyből a főrészek mintegy láthatólag emel
kednek ki s olvadnak a főeszmében össze, vagy szó
noki dagályba vegyitett szárazságot hallunk, vagy 
pedig annyi aprólékos részletet, melyek a fővoná
sokat egészen betemetik. Adja isten, hogy e te
kintetben is haladjunk s a jövő nagy gyűlés szé- 
gyenítse meg netalán igazságtalan gáncsainkat.

V E G Y E S .

* A in. képzőművészeti társulat e havi vá
lasztmányi ülésében ismét több alapitó és rendes 
tagot jelentett be a titkár, mi a társulat örvende
tes gyarapodásáról tesz tanußägot. Orlay és Szkal-

niczky mák könyveket ajándékoztak az egylet
nek, a „Styx“ nevű német élczlap szerkesztősége 
pedig ingyen-példányt küld lapjából, miért a tár
sulat a szerkesztőség részére félévi szabadjegyet 
szolgáltatott k i ; ezen kivül határozatba ment, 
hogy a kiállitásba — az egylet czéljához mérve— 
csak eredeti festmények vétetnek föl, fentartván 
azonban a választmány a jogot, hogy rendkívüli 
esetekben igen jeles másolatokat is elfogadhas
son, mint vendégmüveket. Az e félévi sorsolásra 
müvek csak f. hó 19-kéig fogadtatnak el — mond
ja a sept. 19-ikén kelt titkári jelentés, a mi az il
letőkre nézve egykissé igen is rövid határidő.

* Szász Károly ajánlatot tett a nemzeti szín
háznak, hogy Shakespeare három százados ünne
pére (1864 apr. 24-kén) Macbethet lefordítja, s 
azon napra minden dij nélkül átengedi a színház
nak, csak is azon jutalmat kívánván magának, 
bogy biztosittassék, hogy a színész urak fordítását 
betanulják, ügy hallván, hogy Kazinczy Gábor 
uj Moliére-forditásai csak is azon sziklán szenved
tek hajótörést, hogy már betanult rósz fordítás 
helyett, jobbat kellene ismét betanulni: nem sok 
eredményt jósolunk Sz. K. buzgalmának sem; 
reméljük azonban, hogy ez nem fogja visszariasz
tani a fordítástól, mert evvel tartozik a magyar 
irodalomnak.

* Vajda János költő szüleit a megbokroso
dott lovak egy lejtőn elkapván, a kocsi felborult 
s mindketten egyszerre haltak meg e gyászos eset 
következtében. Enyhítse a közrészvét a fiú fáj
dalmát.

* A belvárosi nagy templom terén a szent- 
háromság szobra már majdnem egészen elkészült. 
A felszentelést — mi nem sokára meglesz— ahg 
prímás ő eminentiája fogja végezni.

* Horn, Párisban tartózkodó iró hazánkfia, 
folyamodott a porosz kormányhoz, hogy engedje 
meg neki Berlinben megjelenhetni a statistical 
congressuson, de kérelmét a berlini kormány fele
letre sem méltatá.

* Győrffi Gyulát, a „Bihar“ volt szerkesztő
jét közcsend és rendháboritási vád alapján három 
havi börtönre ; Hollósy Lajost, ugyanazon lap ki
adóját két heti fogságra és 1000 forint biztosíték 
vesztésre ítélte a budapesti cs. k. katonai törvény
szék. Mindkettő fölebbezte az ítéletet.

* Sáros-Patakon „Zempléni híradó“ czimü 
lap fog megjelenni, melynek — a ,,M S.“ szerint 
— szerkesztője, Írója, kiadója, szedője, nyomtató
ja, Forster Rudolf lesz.

* Az erdélyi irodalmi és képző társulat, Ci- 
pariu F. kanonok elnöklete alatt e hó elején tar
totta meg Balázsfalván nagygyűlését. Gr. Nádas- 
dy érd. kanczellárt, mint „a kinek érdemei az 
oláh nemzet irányában kimondhatlanok“ tisztelet
beli tagnak választá meg; úgy szintén Schuller 
helyt, tanácsost —• mivel az oláh nyelvet rövid 
időn tanulta meg.

* Maros-Vásárhely felszólította a „magyar
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orvosokat és természetvizsgálókat,“ hogy a jövő 
nagygyűlést a székely fővárosban tartsák meg.

* A nemzeti kör felhívja fizetési hátrány
ban maradt tagjait, hogy tartozásaikat e hó 30-áig 
annyival inkább befizessék, mert különben be fog
ja őket pörölni. A hátrálék az 5000 frtot is meg
haladja. A legközelebbi közgyűlés oct. 18-án le- 
end.

* A drámabiráló választmány újabban kö
vetkező darabokat utasított vissza: „A szerelem 
vadrózsái,“ „Az ifjak szeressenek, az öregek ne
vessenek,“ „Vigjáték szerelem nélkül.“ Elég szo
morú, hogy majdnem egy félév alatt —• mióta az 
uj drámabiráló választmány működik, csak két 
darab tudott beválni.

* Madarász Victor Zrínyi és Frangepán bör- 
töni jelenetét ábrázoló történeti festményét Ame
rikába rendelték meg.

* Wilimers Rudolf, a hires zongoraművész, e 
napokban érkezik Kolozsvárra, hol jótékony czé- 
lu hangversenyeket is szándékszik adni a magyar- 
országi szükölködők javára, s ez alkalommal két 
egészen uj magyar zeneszerzeményét is előa- 
dandja.

* Batthyányi Apraxin Julia — kitől nem 
régiben jelent meg Párisban, Dentunél franczia 
nyelven ily czimü ropirat: „Nehány lap egy ma
gyar drámai művésznő emlékirataiból“— e hó 18- 
dikán játszta Ricourtnál az első felvonást Phédrá- 
bol. Azóta, hogy tőlünk eltávozott, óriási hala
dást tehetett, mivel a „K.“ szerint — előadása 
mindenkit elragadott. Első fellépte a „Théatre 
Frangais“-ban november elején leend.

* Ha már a drámai művészetnél vagyunk, 
azt is megemlítjük, hogy Gyöngyös körül egy há
rom tagból álló szinésztársaság adta elő —- — 
„Bánk bánt.“ Melindát az igazgató ur adta, a ki
rályné szerepét pedig a rántás egyik nagy mes- 
ternöje vállalta el — szívességből.

— Reményi Ede folyó hó 24-ikén Szombat
helyen hangversenyt tartott fele részben az alföldi 
szükölködők számára. A hangverseny azon részei 
melyeket Reményi adott elő : Nagy ábránd „Luc
re tia Borgia“ dallamai fölött. Eszményített ma
gyar népdalok. Nászmenet a Münsterbe, Wagner 
„Lohengrin“ operájából. Székely kalákás. Roman
ce, Chopintől. Nagy hallgató magyar. Közremű
ködtek : a szombathelyi dalárda, Hübner Ágos
ton, Gyarmathy Sándor urak.

* Bakody Lajos, ismert nevű zongoramű
vész, jövő hó elején rendezendő hangversenyében 
legújabb zeneszerzeményeit fogja bemutatni a fő
városi közönségnek. Ugyancsak octoberben kerül 
végre valahára szinre a budai népszínházban 
Dobsa Lajos hires „Attilája.“ Zenéjét szintén Ba
kody szerzi s a zenekart az előadás alatt maga 
fogja vezetni.

* A népszínházban megint a szellemalakok 
ijesztgetik a révedezni szerető publicumot. Az em

lített „Ördög pilulái“-val is fenyegetőzik már Mol
nár kiáltványaiban. Ezenkívül egy egész sereg 
színre kerülendő uj franczia darabot is hirdet, a 
többek közt Offenbach „Kofáit,“ kiket nem igen 
előnyös oldalról volt alkalma a pesti közönségnek 
is megismerni, a nem rég itt járt franczia társa
ság bemutatása folytán.

* Madarász Victor jelenleg a hires Thierry 
Amadé, az Institut és magyar akadémia tagjának, 
„Attila“ szerzőjének, arczképét festi. E mű egy 
kis versenyre ad alkalmat, mivel a hires Gérőme 
is ugyancsak a jeles történettudós arczképén dol
gozik. Madarász képét Párisban fogja kiállítani s 
azután múzeumunknak ajándékozza.

* Lajos bajor király igen érdekes régiség
nek van birtokában. Ez egy 36 láb hosszú és 14 
hüvelyk széles papyrus tekercs, mely a királyi 
magán könyvtárban van vászonra kifeszítve s 53 
hasábon tartalmazza a halottkönyv legnagyobb ré
szét. Igen érdekesek rajta a teljes épségben ma
radt képek, melyekről bajos volna megismerni, 
hogy már több mint 2000 évesek. Az egészet egy 
egyiptomi papnak — Pa-sib-Hor (Horus sakálja) 
sírjában találták, ki atyjával együtt Ammon — 
thébai főisten — prófétája volt, s igy kétségtelen, 
hogy Théba katakombáiból került. A tekercs tar
talma közzé fog tétetni.

* Holtéi Károly, az élő német regényírók 
egyik jelesebbje, Tick Lajos hátrahagyott iro
mányai reodezésével foglalkozik, melyek Tick nő
vérének birtokában vannak.

* Nohl Lajos, Mozart ismert életirója, jelen
leg Beethoven életrajzán dolgozik.

* Cottánál Uhland verseinek diszkiadása ké
szül. A képek — melyek legnagyobb részt szél
rajzokból állanak — Schröter, Comphausen stb. 
gyakorlott ónjától kerültek ki,

* A párisi fogékony füleket jelenleg Titjens 
kisasszony ragadja el, különösen mint Valentina a 
„Hugenottákban.“ A kritikusok elismeréssel, sőt 
bámulattal Írnak róla, s mindnyájan megegyeznek 
benne, hogy Meyerbeer, látnokilag, épen Titjens 
kisasszony számára irta Valentina szerepét —• és 
hogy a sokat emlegetett „Afrikainőt“ is csak T. 
k. a. énekelheti méltólag el.

* Offenbach jelenleg Berlinben mulat ope
rettjei szinrehozásával foglalkozva.

* A bécsi uj opera színház csak 1866 elejé
re lesz készen.

* Gounod „Faust“-jára Florenczben is ké
szülnek a Persolában. Mily véghetetlen megnyug
tató azon tudat, hogy a mi vászon tündérpalotánk
nál különbet és tarkábbat ott sem fognak kiálli- 
tani, ha ugyan a jövő diszitményeinek nagy mes
tere, Brand úr, magát nem fogja felülmúlni!

— Évnegyedes tiszt, előfizetőinket is
mételve figyelmeztetjük az előfizetés meg
újítására, nehogy a lap küldése felakadjon.
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UJ KÖNYVEK. *)
KAKAS MÁRTON NAPTÁRA 1864. Okos emberek 

számára való kalendárium. Pest (Länderer ás He- 
ckenast). 8r. 144 1, fametszetekkel. Ára 80 kr. 

L1DÉRCZ NAPTÁR 1864. szökő e'vre. Rémtörténetek, 
kalandok, bűnesetek, lélekjelenések, tündérregék, 
csodás-tünemények stb. gyűjteménye. Pest (Lände
rer és Heckenast). 4r. 96 1. Ára 60 kr.

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA. A magyar tudomá
nyos akadémia megbízásából készítették Czuczor 
Gergely és Fogarasi János. Második kötet. 3. füzet. 
Pest (Emich). K4r. 593—912 hasáb. Ára 1 frt. ,

A TERMÉSZETRAJZ VEZÉRFONALA. Első rész. Ál
lattan. Irta Kriesch János. Több fametszettel. Buda 
(Nagel és Wischán). 8r. X. és 200 1. Ára 1 frt.

AZ EMLŐSÖK S A MADARAK TERMÉSZETRAJZA. 
143 természethiven színezett ábrával. Zágráb (Hart- 
mán L.). 4r. 42 1. 16 képtáblával. Ára kötve 2 frt. 

RÖPIRAT a biblia uj magyar fordításának ügyében. 
Kiadja Kámory Sámuel. Pozsony (Nyom. Sieber). 
8r. 14 1. Ára 20 kr.

EGY NŐ LEVELEI. Irta Bándl János. Baja (Schön). 8r. 
341 1. Ára 1 frt 20 kr. ,

KIPFELHAUSER NAPTARA 1864-re. Szerkeszté a 
„Bolond Miska“ hetilap szerkesztője. Pest (Emich). 
8r. 116 1. Ái;a 80 kr.

A MAGYAR NÉP NAPTÁRA 1864. szökő évre. Sokféle 
hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szer
keszti Tatár Péter. Pest (Länderer és Heckenast). 
4r. 48 1. Fametszetekkel. Ára 25 kr.

PAPRIKA JANCSI KÉPES KALENDÁRIUMA 1864. 
szökő évre. Sokféle hasznos és mulattató olvas
mánynyal ellátva szerkesztette Tatár Péter. Pest 
(Länderer és Heckenast). K4r. 32 1. Fametszetekkel. 
Ára 20 kr.

EGYETLEN KÖNYCSEP. Regény, Irta b. Podmaniczky 
Frigyes Il-ik kötet. 16r. 306 1. (Lauffer, Pest).

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE. Irta Jámbor 
Pál. 2. kötet. Pest (Rátb) 8r. IV és 223, IV és 356 1. 
Ára 3 ft.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK MAGYARÁZATJA. Irta 
Nogáll János. Pest (Eggenberger). K8r. 72 1. Ára 
40 kr.

KÜLFÖLDI SZINMŰTÁR I. Angolosan, vígjáték 2 fel
vonásban. Irta Körner, fordította Komlóssy Ferencz. 
Pest (Lampél.) K8r. 108 1. Ára 50 kr.

A VÁLTÓÜZLET honi iparosok számára. Irta Kulhy 
Imre. Pest (Trattner-Károlyi). 3r. 186 1. Ára 50 kr. 

A MAGYAR GYORSIRASZAT kimerítő tankönyve. 
Stolze elvei után irta Fenyvessy Adolf. Berlin,és Pest 
(Osterlamm) 8r. VI és 64 1. 28 1. kőrajzzal. Ára 1 ft 
50 kr.

LATIN NYELVTAN. II. kötet. Mondattan (Syntaxis) 
gyakorlókönyvvel, olvasmányokkal és szótárral 
együtt a III. és IV. gym. osztály számára Dr. Schultz 
F. nyomán készítette Warga János- III. jav. kiadás. 
Pest (Kilian). 8r. I—48 1. Á teljes kötet ára 1 ft.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

AZ ELEMZŐ MÉRTAN ALAPVONALAI sik alakza- 
tokra alkalmazva. Irta Corzan-Avendano Gábor. Pest 
(Pfeifer). N8r. XV és 230,1. 115 ábrával. Ára . .

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME népiskolák szá
mára, Irta Ballagi Károly. Pest (Osterlamm.) 8r. 75 
1. Ára kötve 28 kr.

A HÁROM TESTŐR. (Les trois mousquetaires). Regény 
id. Dumas Sándortól. Francziából fordította Hang 
Ferencz. 6 füzet. Pest (Lauffer) 8r. 169 1. Ára a tel
jes, hat füzetes műnek 4 ft 80 kr.

Jegyzet. Jövőre csupán azon könyveket em
líthetjük meg, melyek szerkesztőségünkhöz be
küldetnek.

KÜLFÖLDIEK.
EIN JUWEL. Südamerikanischer Roman. Von E. v. Bib

ra. 3 Bände. Leipzig (Costenoble). 8r. Össz. 8271.
3 f̂ taller.

ZWEI SCHWESTERN. Eine Erzählung aus der Ge
gen warth. Von Ida Hahn-Hahn. 2 Bände Mainz 
(Kircbheim). 8r. Össz. VI és 790 1. Ára 2 '/2 tallér. 

ANDREW DEVEREL : the history of an adventurer in 
New Guinea. By C. Beach. 2 vols. London (Bentley). 
8r. Ára 12 shill.

BORDERAND BASTILLE. By ajithor of „Guy Livings
tone.“ London (Tinsley). 8r. Ára 10 l/2 shill. 

L’HOTELIER DU DIABLE. Par. J. — B. Bassinet. Pa
ris (De Vresse). 18r. 231 1. Ára 2 frank.

LES AVENTURIÉRS par G. Aimard. Paris (Amyot). 
I3r. 430 1. Ára 3 '/2 frank.

NYÍLT l e v e l e z é s .
Benczencz. A czikket köszönettel vettük és közleni 

fogjuk, ha csak az idő rövidsége miatt ki nem szo
rul. A másik dologra nézve méltóztassék egyene
sen Emich G. kiadó hivatalával tenni magát érint
kezésbe, mi szivesen beleegyezünk.

Tek. Szűcs István urnák Dergecsen A lapot megren
deltük, s reméljük meg is indult. De félévi előfizetés 
6 ft, kérjük a hiányzót beküldeni.

Egy hadnagy a XVIl-ik században.. Gyakorlat még 
ez csak. Nem ilyen a beszély.

Róza mégis . . . stb. Ügyesen írott mű, csak egy tollvo
nás igazítni való lenne rajta.

Balsora. A fordítást sem találtuk kielégítőnek ; a be- 
szélyben sem a „végzet tévutait“ azaz kalandokat 
keresünk ma már, hanem lélek- és jellemrajzot. W. 
derék költő volt, de novelláit az újabb iskola túl
szárnyalta.

A kém. Szintén nem helyeselhetjük a választást.

T A R T A L O M .
Orczy Lőrincz. M. P. — Az én aratásom. Sárosy 

Gy. — Nagyanyám naplója. Jósiha J. — Lengyel népda
lok. (Lengyelből) Kajuch J. — Livius elveszett könyvei. 
(Angolból). — A magyar képzőművészeti társulat mű
csarnoka. K— i. — Külföldi szemle. — A magyar orv. és 
term.-vizsgálók nagy gyűlése. — Vegyes. — Uj könyvek.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

WSF“ Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk.
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S Á T A L Á N O S  M I V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

H ETILA P.

MÁSODIK FÉLÉV. OCTOBER 4. 1803. 14. SZÁM.

E l ő f i z e t é s ;  egész évre 
12 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Eniieli 
Gusztáv kiadó - hivatala : 

Barátok-tere 7. sz.

M e g j e l e n i k  hetenkiftt 
vasárnap.

S z e r k e s z t ő  s z á l l á s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-utcza sarkán, 11 . sz.

O R C Z Y  L Ő R I N C  Z.

(Vege.)

A „Költeményes holmi“ többi darabja 
csak bővebb kifejtése azon eszméknek, me
lyekkel eddig találkoztunk. Mellőzve ne
hány fordítását, Boetius-, Voltaire-, Boi- 
leau-, Horatiusból, s melló'zve nehány szá
razabb eredetit is, már kezdő sorai által a 
„Magyar hazának“ czimű ragadja meg 
erősebben figyelmünket. „Föld! kinek ha
tárát az isten őrzötte“ szólal meg majdnem 
ódái hangon, és a magyar haza boldog ál
lapotát festi a béke ölén. „Hétszáz hónapja 
múlt, úgymond, hogy ellenség tábora nem 
érte határát földednek.“ A hétszáz hó több 
mint 58 év, s ha a szatmári békekötéstől 
számítja, úgy e vers későbbi munkái kö
zül való. „Álom a tudományoknak jobb 
rendben való intézéséről,“ egy visio, mely
ben Mária Therézia Apollót hívja segélyül 
a tudományok rendezésére, s Apolló nevé
ben a költő elmondja nézeteit. „Más a tu
domány, más a bölcse ség“, fejtegeti most is: 
„lelket kell szépíteni, ez a tanúltság.“ —  
„Tudom, hogy czőkosok (czopf) egész re
gementje, s Loyola serege, és a klastromok 
henyélő fellege ellened lesz: de te bizzál, jó 
lesz vége.“ — Richvaldszky préposthoz 
intézett levelében, felszámlálva, nem min
den gúny nélkül, ennek hittani roppant 
tudományát s dicsérve túlbuzgalmát, ját- 
szilag oda veti:

Excomnmmcálváu minden eretneket
Ezektől nem veszel ki talán engemét
Hogy játszi Voltairból mondok néha verset
És Pope vagy Racine ragadja elmémet —

s azzal végzi, hagyjon békét e végére me- 
hetetlen titkok búvárlásának, jobb ha pihen 
addig. — „Szivbéli sóhajtás a bölcseség 
után“ — czím alatt ismét a puszta tudás 
hiúságát rajzolja: „Élég nagy tudomány, 
ha jól tudunk élni, ha a jó erkölcsben tu
dunk elől menni.“ — „A múlandóságról“ 
— czíme jelenti tartalmát. „Gazdagság, 
titulus, tisztelet, dicsőség, fényesség, nagy 
hir, név, tekintet — mind: csak füst, múló 
árnyék.“ — „Nagy urakhoz a gyönyörű
ségek változásáról“. . . hívja őket az egy
szerű természet ölébe. Boldog, ki úgy lakik 
festett palotában, hogy onnan jó kedvvel 
tér halászkunyhóban -— mondja. „Hivsá- 
gok megvetéséről,“ „ Világi tekintetek meg
vetéséről,“ mind azon szellemben.

Erősebb satirai ér lüktet a következő
ben, melynek fölirata: „Egy ifjúhoz, ki a 
városi lakást a falusinál inkább szereti.“ 
Eleven gúnynyal ir le egy fővárosi estélyt. 
Beléptedkor — igy szól Jancsinak — csak
nem megfúlsz, úgy szorít magához a gaz
da. Vezet nagy sebesen pimpós asszonyá
hoz, leültet a szófa mellé, vagy csorbán levő 
egyik asztalához küld. Kártyáznak, míg 
feljő az ebéd. Itt hárman ott négyen me
resztik szemöket. Nagy csendesség, figye
lem van : ki szunnyad, ki izzad, ki erősen 
figyel. Ez dobbant lábával, hogy más kapta 
a vörös hetet s neki 36 fischt kell berakni. 
Amott egy nagy ár búba van merülve, hogy 
máshoz került a tökkirály. Mint szánja 
Orczy a szerencsétlent ! Fáró asztal is van.

27
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Középen ííl a játék főpapja, ujján nagy két 
gyémánt. Kártya keverése illik a markába, 
pirul és mereszti a szemét. Ránczolja hom
lokát, látva hogy sok füles kártya lepi az 
asztalt. Nyernek, vesztenek. Némelyiken 
az is megesik, hogy „még ma a zsidókhoz 
megy a bársony kankó.“ De im kilencz 
óra: asztalhoz kell menni. Harmincz szolga 
hozza az ételeket ezüst medenczékben: ez 
ármadának a konyhamester a commendója, 
ki büszkén takarja fel a födött tálakat. 
„Nevét, ízét, bűzét egyedül ő tudja“ — 
mond a költő. Ezt finom Párisból a napok
ban hozták — kár hogy kicsint szagos. A 
konyhamester hosszú papiros listától el
számlálja az idegen étkek litániáját. Leül
nek. De az abroncsos szoknyák miatt (1762) 
nehéz széket kapni. „Iparkodj székedhez, 
máskép kiszorítnak, Térded összehúzzad, 
szenvedd ha borítnak, Csendesen ülj, más
kép, hidd el, megpirítnak. “ A társalgás 
hidegen megy, mert a jelenlevők úgy van
nak egymással, mint kutya és macska. A 
kisasszony csak késhegyen vesz az ételből, 
nem mer enni, „félti összesrófolt gyenge 
kis derekát.“ Mellette a piros menyecske, 
tartózkodik leves ételtől „mert fél, ajaká- 
nak lemegy a festékje.“ De bezzeg eszik 
amott egy gróf „mint a farkas,“ és iszik 
„tányér alatt levő listaszerint.“ Julia azon
ban társalgást kezd a halén dánomból, vagy
is az időről. Aztán keztyű, báb, czipő, pá
risi, turini, brüsszeli csipke jő szóba. Egy  
kis pletyka is támad, megszólják a távol
levőket. Majd fordul a beszéd jeles acto- 
rokt ö, bálházakra, comédiákra stb. Azon
ban édességekre kerül a sor. „Kézről kézre 
megyen s ivecske s mindenféle állat (czukor- 
ból) kiben vanversecske. Ezt az „asszonyi 
rend“ födve olvassa; rikojtozva nyomják 
kézből kézbe, s eltitkolják, ha igazat mond. 
Vacsora végén következik az ivás. Szeret
nének lefekünni, de Chloris meg Thyrsis 
énekelnek, azt kell hallgatni és dicsérni. 
Most a táncz következik. Első a menüette, 
aztán futosó anglia, majd stcyer és furlana, 
melyben „lehet tánczosának szorítni dere
kát,“ végre lassú lengyel. Azonban virrad, 
kiki haza m egy: „Lehányjaköntösét, ledül 
az ágyára, Elfáradt, keresztet sem vethet

magára, Felkél talán másnap tizenkét órá
ra.“ A költő ily mulatság helyett jobb sze
reti két jóbarátja társalgását s inti a bal
gatag paraszt népet, ne irigyelje az urak 
helyzetét.

Hosszasabban időztünk ez egy darab
nál, hogy lássuk a részletezést, mely érde
kes mint korrajz, s érdekes mint eleven 
satirai festés. Efféle Orczynak több költe
ményében található. Ereje inkább is mu
tatkozik a satiricus, mint a komoly, pél
dául természet-festésben. Az utóbbira, mint 
sikerült példát, ide írjuk a Beleznaihoz 
szóló levélből:

Nagyoknak a piros hajnal fel nem virrad,
Orom nap keletkor reájok nem árad,
A hold, járásában, hasztalanul fárad,
Harmatja gyémántnak nálok nélkül szárad.

Csengő patakoknak sullogó folyása,
Álmatlan rigónak fütyülő szólása,
A fülemülének zengő csácsogása,
Nékiek nem tetszik, sem kutak forrása.

Az árnyékos völgyek nékik nem nevetnek,
Zöld halmokban fákban nem is gyönyörködnek, 
Virágos réteken le nem telepednek,
Ilyes mulatságot semmire becsülnek.

„A quadrillának (játék) eredete“ megint a 
kártya ellen fordúl. — „Egy ifjúnak, ki 
hadi életre adta magát“ — „Jól vagyon — 
mond a költő — próbáld meg, te is megis- 
méred, Ú gy lehet, jutalmad jajgatással ké
red, És a mit kerestél, soha el nem éred.“ 
Aztán egy öreg katona képét festi neki, a 
ki „háromszáz hónapot tölte a táborban“ 
és most mankón jár. — „Hány közember 
vagyon — folytatja — harmadik glédában, 
Kinek Sándor vére pezseg a karjában.“ E 
nézet az, mire czikkünk elején czéloztunk. 
— „A magyar szépekhez,“ ismét egy ele
ven satirai festés, végződő a jó magyar há
ziasszony dicséretével. Kokon tárgyú, de 
még gúnyosabb az „Egy megmátkásodott 
ifjúnak“ czímu. Itt rendre veszi az asszo
nyi hivságokat és bűnöket, melyek között 
a tudóskodás, a vers firkálás is megvan. — 
Végre inkább máshovaczélzó satira a „Vi
gasztaló beszéd a czig árny okhoz,“ kiknek 
henye életét gonoszúl dicséri s csudálkozik, 
miért nem vették be még őket a szentek
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közé, holott egész apostoli szegénységben 
s baráti henyélésben élnek. — Egészen el
üt Orczy más költeményeitől : „Egy úr 
beszélgetése a káplánjával,“ melyben azúr 
(a költő) a kifejlett mesterségek, művészet 
és luxus jótékony hatásait magasztalja a 
bigott káplán ellenében.

De ideje, hogy végét szakaszszuk e 
részletezésnek. A hátralevőben inkább csak 
átalános körrajzra szorítkozunk.

A Két nagyságos elme költeményes szü
leményei, mint feljebb mondám, részint Bar
csai, részint Orczy műve. Legnagyobb ré
szét e két jó barát verses levelezése teszi. 
Kár hogy a levelek nincsenek jól rendez
ve, a mint egymásra felelnek; igy az ol
vasó, ki sorba megy rajtok, néhol meg sem 
értheti. — Elöl van mindjárt Orczynak egy 
hosszabb költeménye a „Szabadságról.“ 
Nem tudná az ember, hogy az voltaképen 
felelet Barcsai levelére. Barcsai felsohajt a 
szabadság után, melyet ó' épen nem úgy 
ért mint Orczy, s kérdezi barátjától, nem 
tudja-e, hol bujdosik a szabadság ? Orczy 
jól érti barátja rajongását s méltónak tartja 
egész nagy költeményt Írni válaszúi. Ele
inte ő is rajongást tettet, hanem a mint sé
tál a Gellért hegy körül, egy kis kopasz em
ber (ez maga Orczy, tehát a vénebb, ta
pasztaltabb Orczy) megüti vállát s tart 
neki hosszú leczkét, mely e themából indúl 
k i: Ember sorsa rabsáq. Születésétől halá
láig a viszonyok rabja. Azután sorba megy 
a nemzeteken: sehol sincs szabadság, csak 
a helvéták egyszerű életében, — no meg a 
magyar aristocraticus szabadság oly király 
alatt mint Therézia. É loyalitás jellemzi 
Orczyt minden versében; s bármennyire 
neveti és gúnyolja a „czifra pántlika“ után 
szaladókat, ő hív és áldozatkész, nem ugyan 
morgás nélkül, ha érdemeit mellőzve látja. 
Igazi typusa egy korabeli magyar nemes
nek ; míg Barcsait a franczia philosophia 
szellője már elkapta egy kissé. Ez a kü
lönbség kettejük gondolkozása közt.

A kötetben foglalt levelek s költemé
nyek közül az első rész Barcsai műveit 
tartalmazza, a második rész Orczytól van, 
kivéve Arcadia leírását (222 lap), mely 
nyilván Barcsaié. Orczy maga hivatkozik

rá (160 lap). „Minap Arcadia szélére vezet
tél.“ Jó lesz figyelemben tartani annak, ki 
valaha e költeményeket rendezni akarja. —  
Ha ezeket rendben olvassuk: igen érdekes 
párvonalt, húzhatunk a két költő egyénisé
ge, gondolkozás módja, költészete között. 
Barcsai, mint fönebb láttuk, szabadelvűbb. 
A politikai változások, napi események 
élénken érdeklik: Lengyelország felosztá
sa van épen napirenden. Orczy szereti, ha 
a birodalom hadserege győz, de jobban a 
békét; az országok változását bízza ő is
tenre. Barcsai egy homályos allegóriában 
nyugatra utalja a magyart : Orczy ellen
mond: nem, nem, keletre! a hol még nincs 
mérnök, nincs comissar. — Barcsai, a bu
dai egyetem megerősítő oklevele kihirde
tésekor, ódára lelkesedik: „Mit hallok, ma
gyarok! Pindus tetejéről?“ Orczy vála
szában: „Tehát meghallottad Pindus tete
jé r ő l...“ világos a satirai hang, mint a ki 
a bölcseséget nem a sok tanításban és tu
dásban helyezi, főleg a természet-tudomá
nyok haladása iránt épen nincs valami 
nagy lelkesedéssel. Barcsai ódája azon 
végződik: „küldjétek Gyöngyösi leikéhez, 
. . . Térjen onnét vissza megint nemzeté
hez, S adjon kedvet néki született nyelvé
hez.“ Orczy erre igy válaszol, érintve gú
nyosan Franklin találmányát-:

Elég, hogy Budán már mennyimtől nem félnek, 
Ha az ég háborog s zörög, csak nevetnek,
Ilét aczélos póznán fellegek repdesnek,
Eg csattanásának süveget nem vesznek.
Hogy föl meg «sí (ezüst), arany hideg föld gyom

rában,
Só mint válik kővé vizenyős almában (alom) 
Azt tudják, s több ilyen elrejtett titkokat 
Beszélvén megvetik elősziílt apjokat.
Ne várd hát hogy ezek Gyöngyösi lelkének 
Valaha oszlopot s oltárt emeljenek,
Sőt ezek temetik feledékenységben
Mind azt, mind ki tudós volt anyja nyelvében.

stb.
másutt pedig a villámhárítót a gőzhajóval 
teszi egy vonalba (17 77) egylorma képte
lenségnek vagy hiúságnak tartván.

Látok már hegyeken aczélos nyársakat 
Hogy mennykö ne érjen bádogos tornyokat, 
Tűzi pára hajtja a terhes hajókat,
Sodrott szél (villany) gyógyítja a romlott tago

kát. . . .
21*
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ö e találmányoktól nem minden gúny nél
kül várja, hogy falúról az erkölcs bejön vá
rosokba, s hogy az igazi bölcseség országa 
derül fel, úgy, a mint ő érti.

Költészetben Barcsai tanultabb, si
mább, szabályosabb; de Orczyban több a 
genialitas. Egy-egy ötlet rendesen ötöle 
származik, melyet aztán ismételve fölemle
getnek. Néha barátja patheticusabb hang
ját satirai árnyalattal kiséri. Barcsai nagy 
hangon leír egy hadi gyakorlatot: Orczy 
jó tanácsokkal felel, hogyan puczolja, ho
gyan őrizze hidegtől, melegtől katonáit. 
ta vaszt hetes végezze a dolgot körülöttük: 
János uram (a közlegény) „nótára“ alud
jék. „Kímélje, mint lehet tagját és ereit. . . 
Gyengén és keztyűben takarja tenyerit“ 
stb. S ezt oly levelére Barcsainak, melyben 
azt mondja magukról: „Róma katonái így 
nem gyakoroltak!“ — Barcsai, franczia 
iskolánk modorában, szeret egy csomó, leg
inkább újkori franczia nevet és eseményt 
összehordani: Orczy ez ostentatiót több
ször finom gúnynyal fogadja. „Mely mesz- 
sze hordoztál tudós írásoddal“ kiált. El
megyek veled akárhova, de a vége a lesz, 
hogy a zsidó királylyal felkiáltunk (min
den hiábavaló), s visszatérve s a genevai 
tónál (Rousseau) egy ingre vetkezünk. Mily 
jellemző ez ! Barcsai egy elég csinos alle
góriában lefesti barátja „Tokaji szüretjét“: 
s erre Orczy pajzánon úgy felel, mintha 
Barcsai kissé feszes istenei- s istennőinek 
bajuszokat festegetne.

Összefoglalva az eddig mondottakat: 
Orczy érdeme növekszik az által, hogy oly 
korban szólalt meg, midőn a költészet ha
lálos dermedtségben feküdt, s példája, ösz
tönzése által nagy mértékben hatott iro
dalmunk fölélesztésére. Mint a romlatlan 
magyarság fajképe (typus) s mint oly 
bölcs, ki az erényben s önmérsékletben 
helyezi a főbölcseséget, eszméire nézve 
conservativ: de ez egyszersmind forrása 
satirai erejének, melylyel a miveltség er
kölcsrontó hatása ellen föllép. E vidorkás 
gúny (egyes apróságot, mint az Adhortatio 
mulierum, nem számítva) ő nála jelenik 
meg először: ő tehát comico-satiricus köl
tőink apja. Ötleteiben sok genialitás van; 
szeme, kivált satirai leírásokban, éles, képei 
elevenek. Nyelv és szellem magyar zama
téi, elannyira, hogy ma népiesnek látsza
nék. A mi hosszadalmasság, kivált tanító 
verseiben, előfordul, az inkább a kornak s 
a négyes rím nyűgének tulajdonítandó, 
melyet ő kezde megtörni először. Méltó 
mindenesetre, hogy a mai költő-ivadék őt 
se hagyja ki tanulmányaiból, mert bár ma
ga mondja:

.................ne is csináljunk verseket,
Mert, hidd el, fiaink nevetik ezeket
Mint mi most megvetjük a régiebbekef....

e nevetés csak akkor jogoy ha azon biztos 
tudaton alapúi, hogy a régieket minden
ben meghaladtuk.

M. P

A J Ó  I S T V Á N  H A J Ó J A .
(Néprege.)

Néha-néha csöndesedve hallgat, 
Azt hinnéd, hogy vége a viharnak, 
Pedig csak les egyik szél a másra, 
S uj erőt gyűjt az összecsapásra.

Beborult az ég, hol a nap felkél, 
Zúgolódva indul meg a felszél; 
Eles szárnya a habot kotorja ;
Mig le nem dől magarakta tornya.

Mindig fölebb gyűl, rohan a felleg,
A v'llámok tüz-lovukra kelnek,
Még nem esik — csak zokog az orkán, 
Mint a gyermek könyét visszatartván.

Becsaliban öcsödi révészek;
Onnan nézik erejét a vésznek, — 
Pipa-szónál szépen iszogatnak ; 
Nyugtot hagyva hálónak, csolnaknak.
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Az Örege csak a voltat hajtja:
Mikor még élt az ő öreg apja;
Elbeszélvén tövéröl-hegyéröí,
Mit beszélt az Tisza tündéréről.

Odafigyel most a legénynép is 
Es leteszi félben az itczét is ;
Pedig, tudom nehezére válik:
. . . Kocsmárosné szeme úgy villámlik . . .

Jó István is ott ül a sarokba’,
Nyütt hálóját nyugton tatarozva;
0  nem iszik, csaplárnéra sem les —
Csak ölt egyik szemet a más szemhez.

De mikor a beszéd odatérül,
S el kezdenek szólni a tíindérrül:
Munkáját még ö is félbehagyja,
Áhitattal lesvén a szavakra.

Azonközben ott künn a vész egyre 
Csak zúg búgva, neki keseredve ;
Néha bömböl, villámokat szórva,
Majd meg jajgat, mintha ember szólna.

Ember is az, gyönge asszony-ember;
Ott künn zokog, még bejőni sem mer, —
Az ablakot megkoczintja néha :
Szeme beszél, de az ajka néma.

De odabenn ö rá nem figyelnek :
Hallgatják a mesét, mint a gyermek,
A végin is István veszi észre,
És kilép az ajtón, hogy megnézze.

Ott ül szegény dideregve, fázva;
Rongy ruhája boréig van ázva,
Képén aggság, bánat és betegség —
Isten, ember egyként elfeledték . . .

István után többen is kinéznek : 
Kocsmárosné, csapiár és révészek ;
Kérdik tőle, mi járatban volna?
Koldus asszony erre igyen szóla :

„Szegény vagyok, nincsen pénzem, kincsem, 
De megfizet helyettem az isten !
Vigyetek át, isten is megáldjon,
Ott kell lennem még ma, minden áron!“

„Koldus asszonyt mindnyájan kaczagják — 
„Nem kisértjük az Isten haragját 0 
„Hát Dárius kincsiért átvinném?“
„Nem mehet át néni, már ma innét.“ 1

1 íjra kérni kezd a szegén\ asszony :
„Az ur Isten csak áldást fakaszszon 
Mindben nyomán a ki átvisz engem . . .“
— ,Átviszem én, ha segít az Isten !‘

Jó István volt, a ki igy beszéle ;
Besegité az asszonyt a révbe —
Hjába szidták érte a halászok :
Imádkozott s fogta a lapátot.

Pedig a vész — a mikor elindult —
Mintha csak most mutatná, hogy mit tud: 
Neki feküdt hullámnak, csónaknak------
— No, holnapra ezek sem virradnak . . .

De az István — jó kemény a marka —
Az evezőt vas kezében tartja;
— — Szegény asszony ott ül fázva, félve, 
Alig látszik a sötét éjfélbe’ . . .

De a mint a parthoz közelednek:
Jó Istvánnak karjai remegnek-------
Elváltozik koldus asszony arcza :
Csodálatos fény terül el rajta . . .

Fehér lepel váltja rongy ruháit,
Beteg karja gyöngy szárnyakká válik, 
Szőke fürt van fehér haja helyén, 
Gyémántokból koronát emelvén . . .

„lm Jó István, figyelj e beszédre :
Én vagyok a Tiszának tündére,
Te igaz vagy, te jól imádkoztál,
Nem kérdezted : hogy mért, csak áthoztál.

„Jó tettedért te viszontag jót várj,
S mivel hozzám könyörülő voltál: 
Csolnakodon zivatarban, vészben 
Ember, állat megőrizve lészen !“

István csak néz, csak bámul remegve,
Néma ajkkal egy imát rebegve;
S a mint a szép tündérre felpillant:
Vízbe? légbe? leszállóit, elillant . . .

Beszélhette a többinek másnap 
ígéretét a csodás látásnak,
Beszélhette, ők csak akkor hitték,
Mikor a vész neki zúdult ismét.

Mert a mikor a Tisza megáradt,
Elborítván szinét a határnak :
Hol az árt az ő hajója szegte,
Meg volt ottan ember, állat mentve . . .

Es a mikor sok boldog év múlva 
István készült az utolsó útra,
S istenéhez hittel könyörögve 
Bágyadt szemét lehunyta örökre :

Csolnaka is, kötelét eltépvén,
Megindult a Tisza mentén békén ;
Oly egyenest, olyan bizton menve;
Mintha István evezett vón’ benne.
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Es még most is, ha az ár megindul, 
El-kicsapván magos gátjain túl,
És a mentők csak remegve, félve 
Eveznek szét a setét éjfélbe :

Biztató fény úszik a viz szilién 
Mindnyájokat biztos révbe vivén —•
— A Tiszának szép tündérét hordja 
Legelöl a Jó István hajója. . .

SZÁSZ BÉLA,

N A G Y A N Y Á  M N A P L J A.
'(Folyt.) '

Julius 20-án 1S1G.

Egész héten át magunkban voltunk, s 
ez nekem igen jól esett; szeretem ha néha- 
néha vendégeink vannak, de még jobban 
szeretek férjemmel egyedül lenni, és csen
des életmódunkat háboritlanul folytatni. 
Oly jóltevd csend van akkor házunknál, 
oly kellemesek sétáink, beszélgetéseink! 
Sokat tervezgetünk: házunkat nagyítói s 
szépittetni akarjuk, mihelyt egy kis pénzt 
kímélhetünk e czélra.

Most ez még lehetetlen, most István
nak gazdaságában, mely atyja kormánya 
alatt kissé el volt hanyagolva, sok költsé
ge van; pár év múlva házunkra kerül a sor.

De mi ez ? koesizörgés ? Oh ! ez Pál- 
telki, igen czifrán öltözött hölgygyei — 
alkalmasint nővére.

Julius 21-én 1816.

Kosz kedvem van s kellemetlen na
pot töltöttem. Páltelki bemutatta nekem 
nővérét. Monokine egyike azon úgyneve
zett fiatal özvegyeknek s szép nőknek, a 
kik se nem fiatalok, se nem szépek.

Jóval túlhaladta már a negyven évet, 
de mivel rózsaszín be öltözik, kétes színű 
haját, sütés által, hosszú lelógó fürtökbe 
kényszeríti, fiatalnak gondolja s mondja 
magát, s épen úgy vagyunk a szépséggel is.

Tele negélylvel s avval mit jó atyám 
faxeuneknek szokott nevezni — s ez által 
magával s másokkal el akarja hitetni, hogy 
szép — mi nem egyszer sikerül is. Szóval: 
méltó nővére öcscsének — de kit ő bátvám-

j

nak szokott nevezni — a nagyérdemű al
ispánnak nem csekély bosszankodására, 
ezt igen jól észre lehet venni.

De a mi igaz — igaz. Páltelki való
ban szép ember, mig nővére csak szépnek 
képzeli magát.

Épen oly tulnyájas és íulszives velem 
mint testvére -— nem tudom mi lelte őket. 
Ha tudnák mindketten, mennyire örülnék 
ha békét hagynának!

Látogatóink czélja volt bennünket 
nagy tánczmulatságra hívni meg, melyet 
az alispán e hónap utolsó napján szándé
kozik adni, s melyre a fél megye összegyűl.

Mindenkép értésemre akarta Páltelki 
adni, hogy ez ünnepély tulajdonkép az én 
tiszteletemre rendeztetik, de én sehogysem 
akartam elérteni. Alkalmasint épen igy 
tesz mindegyikkel a fiatal hölgyek közöl 
— azért nem is tulajdonítok az egésznek 
fontosságot. Nekem úgy rémlik, mintha 
Páltelki az volna, mit a világon leginkább 
unok — kaczér férfiú!

Julius 23-kán 1816.

Páltelki s nővére ma reggel hagytak 
el — s most kissé gondoskodnom kell öl
tözetemről ; mert e hónap harminczegyedi- 
ke nincs épen oly messze s nincs báli ru
hám; — azt hittem, hogy falun erre nem 
leend szükségem. De István azt mondja, 
hogy a hölgyek a vidéken nagyon válasz
tékosán, sét gazdagon szoktak öltözni, s 
azt kívánja, hogy ebben ne maradjak hát
ra. Azért holnap P***be rándúlunk, mely 
csak négy órányira van ide ott majd 
szert tehetünk csinos öltözetre. — Páltelki 
tegnap bizonyos hangnyomattal azt inon-1 
dá, hogy a kék szin kedvencz szine. Azért 
ezt mindenesetre kerülni fogom, ne hogy 
azt higye, hogy az ő ízlése szerint akarok 
öltözni.
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Itt vagyunk ismét csendes házunkban 
— s bár igen-igen jól mulattam Kereszttu- 
ron, Páltelkinél, mégis örülök, hogy ismét 
itthon vagyok.

Öltözetem igen jól sikerült — István 
legalább merőben azt állítja. Fehér crepe 
ruhám volt, fehér rózsákkal, s hajamban 
két igen szép, de természetes hófehér rózsa, 
pár gyémánt tűvel föltűzve.

Nyakamon az öt gyöngysor diszlett, 
melyet menyasszonyi ajándokul kaptam 
Istvántól, s mellemen a gyémánt sevigné, 
jó atyám adománya.

Mikor öltözködés után szobánkból a 
terembe léptem, hol már jókora vendégse
reg együtt volt, a háziúr elémbe sietett s 
karját nyújtván, hogy a pamlaglioz vezes
sen, hol Monakiné mellett helyet kellett 
foglalnom, halk hangon azt mondá: „Ezen
túl a fehér szin leend kedvencz színem!“

Mennyire unom az afléle bókokat — 
csak azon csudálkozom, hogy István nem 
resteli; de úgy látszik mindent szépnek s 
jónak talál, mit az alispán mond és tesz —  
s én csak nem mondhatom neki, hogy félt
sen kissé ez alkalmatlan embertől!

No de semmi, mindenkinek meg van
nak, azt hiszem, az efféle apró bosszúságai; 
igen sokat tánczoltam, s nagyon jól mulat
tam; csak azt nem szerettem, hogy a házi- 
űr az első tánczot velem járta, s a vacsorá
nál is engem vezetett a terembe s mellet
tem foglalt helyet.

Jól láttam, hogy sokan irigykedtek 
ezért, pedig minő szivesen engedtem volna 
át akárkinek helyemet.

így  van az mindig ez életben. A mit 
az egyik óhajt, az a másiknak jut, kinek 
nem egyszer terhére van.

A legszebb hölgy az egész társaság
ban kétségen kívül Baranyai Gizella volt; 
sokan is udvaroltak neki, de ő hidegnek s 
büszkének látszott, mint valami királynő, 
s a mellett rósz kedvű, főleg az estve 
felé.

Midőn találkoztunk, igen szives volt 
hozzám, de később alig felelt ha szóltam 
hozzá, s látszólag került. Mi lelhette ?

Nem születtem írónőnek — ez tagad
hatatlan ; mert ismét lefolyt majdnem egy 
egész hónap, a nélkül, hogy egyetlen sort 
igtattam volna be e könyvbe, s egyebet 
sem írtam, kivéve pár levelet anyámnak s 
nővéremnek.

De mit is írhattam volna — legföljebb 
azt, hogy mit dolgoztam — vagy háztar
tásomban mit végeztem; ez pedig meg nem 
érdemli a beírást.

Napjaink oly csendesek, életünk oly 
nyugodt — azt hiszem hálát adhatok az 
istennek, hogy nincs mit följegyeznem, 
mert nekem úgy tetszik, hogy minél bol
dogabbak vagyunk, annál kevesebbet lehet 
e boldogságról szólni.

Egyet azonban mégis megemlítek, s 
ez az, hogy Baranyainé s szép leánya e 
hónap közepén négy napot töltöttek nálunk,

E látogatás alatt Gizellának eleitől 
végig a legjobb kedve volt, s oly kedves
nek, szívesnek mutatkozott hozzám, mintha 
el akarná velem felejtetni azt a hidegséget, 
melylyel Kereszttúron mintegy visszautasí
totta barátságomat.

Valóban kellemes négy nap volt e z , 
annál inkább, mivel Baranyainé is a leg
kellemesebb hölgyek egyike, s ő is igen 
vidám hangulatban volt.

Nem tudom miként lehet, hogy né
mely hölgy sokkal jobban szeret férfiakkal 
társalogni mint nőkkel. Én egész életemen 
át épen az ellenkezőt éreztem — kivéve 
természetesen, ha Istvánnal cseveghettem — 
s nem ismerek nagyobb társadalmi álve
zetet, mint müveit, vidám s eszes hölgyek 
társaságában lenni.

Több az érintkezési pont köztem s 
köztük, mint ha férfival beszélgetek; s az
tán szabadabban szólhatok, nem vagyok 
elfogult, nem kell szavaimra annyira vi
gyázni — szóval: sokkal jobban érzem ma
gamat.

Ú gy látszik Baranyainé is igy érez —  
de Gizellánál másként van — maga beval
lotta, hogy ő jobban szeret férfiakkal tár
salogni.

Egynek nagyon örültem, s ez az,
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hogy Páltelki nem kisérte őket ide, bár 
náluk volt s csak aznap reggel hagyta el 
őket, melynek estéjén hozzánk jöttek.

Bárányainé felszólította, jöjjön el velők 
(elhagyhatta volna e fölszólitást) — de ő 
azt állította, hogy otthon dolga van, a miért 
kénytelen hazatérni.

Mig Baranyainé ezt nekem elbeszélte, 
leánya tekintete oly figyelemmel függött 
rajtam, mintha gondolataimat szeretné ki
lesni, olyannyira, hogy ez nekem föltűnt. 
Talán csak nem hiszi, hogy búsulok mivel 
a szép alispán nem akart hozzánk jőni ?

Önkénytelenül elmosolyogtam maga
mat e gondolatra — mire Gizella, mélyen 
fölsóhajtva, elfordult. Pedig mily jó kedve 
volt neki az napon! Különös egy leány.

October 24-iken.

Sok vendégem van, már egy hét óta. 
Férjem szenvedélyes vadász, s őszszel, ba
rátai közül, kik szintén szeretnek vadászni, 
sokan gyűlnek itt össze, mert sok itt a vad. 
Konyhám most mindig bőven el van lát
va, de napjaim kissé magányosak, mert na
gyobb részt egyedül töltöm.

Szerencsémre el tudom magamat fog
lalni, főleg most, mikor annyi apró dolgok
kal el kell hogy lássam magamat, mert 
január végére, legkésőbb február elsejére 
egy kis vendéget várok, kinek nagyon, de 
nagyon örülök — s Istvánom még inkább 
— ha ugyan ez lehetséges.

Vajon fiuleend-e, vagy lány? Férjem 
fiút óhajt, én pedig egy kis leánykát. De 
ha nem az is —1 se baj; akár fiú, akár le
ány — forrón fogom a kis vendéget sze
retni.

Reggel tehát, midőn férjem s barátai 
mezőn s erdőben barangolnak, vadászaival 
s kutyáival, s miután elvégeztem a háztar
tásban teendőimet, szobámban ülök, s min
denféle apró főkötőket s öltözeteket készí
tek — mi alatt oly gyorsan röpül az idő, 
hogy nem egyszer besötétedik s férjem s 
vendégeim hazaérkeznek, mielőtt észreven- 
ném, hogy az est közeleg.

Későn ebédelünk most, csak négy-öt 
óra tájban, hogy több idő maradjon a fér
fiaknak vadászatra. Ok kün az erdőben má

sodszor szoktak reggelizni, hideg hússal s 
borral, melyet pár mindenes utánok visz, 
aztán a késő ebéd után a vacsora elmarad.

Este pár órát töltök a férfiakkal, oly
kor tarokkozok is velők, ha valamelyik asz
talnál hiányzik a harmadik; detiz-tizenegy 
óra tájban visszavonulok szobámba, mig 
Ők csak éjfél után, olykor még sokkal ké
sőbben is, nyugosznak le.

István igen jól mulat; ő nagyon sze
reti, ha sok vendég van a háznál, s külö
nösen ha a vadász idény alatt mindig tár
saságban lehet. Azért én is örülök, ha ven
dégeink érkeznek — különben jobb sze
retem a mi csendes házi életünket.

October 30-ikán.

Vendégeink ismét szaporodtak egy  
pár szenvedélyes vadászszal; s a többi közt 
Páltelki is nálunk van, két nap óta. Ist
vánra nézve nagyon kellemes volt e meg
lepetés — én el lehettem volna a nélkül 
i s ; — de keveset látom, mindig künn van
nak a férfiak s igy  hagyján! csak este un
tat kissé édes beszédeivel; de mihelyt eze
ket előveszi, tarok-asztalhoz ülök — s igy 
ketté vágom a dolgot.

November 4-ike'n 1816.

.Nem vagyok többé az egyedüli nő 
a sok férfi közt; tegnap érkeztek meg vá
ratlanul Baranyaiék, s mára Monokinét vá
rom, két csinos unokahugával, Monoki Fe- 
rencz leányaival, kik legalább egy hétig 
szándékoznak itt maradni.

Örülök e látogatásnak, mert a Mono
ki leányok nagyon kedves, derült terem
tések ; csak az a baj, hogy ők nénjökkel 
nálunk lévén, Páltelki is alkalmasint itt 
üti fel sátorát hosszabb időre, s aztán —

No de semmi; most nem vagyok egye
dül — öt hölgy közt fogja hódolatát, mo
solyait és sóhaját fölosztani — tehát re
mélem, hogy nekem csak igen kevés, ta
lán semmi sem jut az áldásbul.

November 8  ikán 1816.
Nővendégeim már mind lenyugodtak 

— István pedig a férfiakkal még tarokkoz-
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gat — nem vagyok álmos, bár késő az 
idő; előveszem tehát toliamat s pár sort 
irok naplómba, melyet úgyis nagyon ren
detlenül viszek.

A napok oly gyorsan telnek, hogy az 
idő röpülni látszik. Alig vagyok most pilla
natig magamban, a napokat a hölgyekkel 
töltöm — este pedig mindnyájan együtt 
vagyunk, s munkával, zenével, játékkal 
töltjük az időt. Az idősebb urak, s köztök 
István is, bár egy cseppet sem idős, hű
ségesen tarok-asztalhoz ülnek mihelyt gyer- 
tya-gyujtás van; a fiatalok pedig s köztük 
az alispán is, bár nem épen oly fiatal, ve
lünk szövetkeznek, s többnyire igen vidá
mon telik az idő.

Tegnap valódi élvezetben részesül
tünk ; Páltelki és Baranyai Gizella énekel
tek — még pedig oly remekül, hogy mind
nyájan meg voltunk hatva.

Gizella éneke csupa tűz és szenvedély 5 
Páltelkié pedig, ki gyönyörű bariton hang' 
gal bir, tele érzéssel és lágysággal. Olya
nok hangjai, mint az üveg harmonikáé, 
mely átrezg az ember egész valóján. Az 
emberi hang, ha oly tökéletesen ki van ké
pezve, mégis valami csudás, valami egé
szen rendkívüli. Midőn Páltelki elénekelte 
Mozart gyönyörű dalát, Adelaide-ot, köny 
lopódzott szemeimbe, s mindent elfelejtvén 
magam körül, egészen átengedtem maga
mat e fölséges hangok bűvös hatásának.

Azt hiszem, inkább hat a zene, s főleg 
az ének, azokra, kik magok nem zenészek; 
mert mig én, ki se nem énekelek, se nem 
zongorázok, annyi élvezettel hallgattam a 
mesteri előadást, Baranyai Gizellára, ki 
maga művésznő, egészen ellenkező hatást 
látszottak a gyönyörű hangok gyakorolni; 
mert midőn elnémultak s én egy mély só
hajjal föltekintettem, szemem Gizellára 
esett, ki szemközt velem a zongora mellett 
állt; s oly kifejezésével a kedvetlenségnek, 
mondanám boszuságnak találkoztam e szép 
vonásokban, hogy egészen eliszonyodtam 
tőle.

Talán roszul énekelt Páltelki, mit én 
tudatlanságomban észre nem vettem ? vagy 
irigyelte tőle a sikert ? — de hiszen ő is

oly mesterileg énekel, hogy nincs mit iri
gyelnie e részben akárkitől.

Furcsa egy teremtése az istennek ez 
a leány; egyszer szelíd és nyájas, mint egy 
angyal, máskor roszkedvíi, boszús, majdnem 
udvariatlan; s ez oly hirtelen változik, hogy 
lehetetlen a változás okát feltalálni.

November 15-én 1816.

Minő kellemetlen napom volt tegnap 
— s mind ezért a kiállhatatlan Páltelki- 
ért. Mintha első pillanattól fogva éreztem 
volna, hogy ez ember roszban jár — 
annyi ellenszenvem volt iránta. A szemte
len ! azt hinni, hogy Ő nekem udvarolhat — 
hogy nekem tetszhetnék — nekem — ki 
annyira szeretem, imádom férjemet! Pedig 
isten látja lelkemet, soha egyetlen szó, de 
még egyetlen pillantás által sem adtam ne
ki okot e gondolatra! hiszen mindig ter
helőre volt, s István akárhányszor megszó
lított, legyek iránta nyájasabb, előzőbb; 
és mégis — — oh a gyáva, gyalázatos em
ber! —

De hadd szedjem össze magamat — 
hogy följegyezzem itt mi történt — ez ta
lán lecsillapítandja föllievülésemet.

Tegnap reggeli után a férfiak, mint 
mindennap, puskáikkal s kutyáikkal elin
dultak vadászni. A nap gyönyörű volt, mi 
annál jobban esett, mivel már egy hét óta 
mindig rósz idő járt. Nekem most egészsé
gemért sokat kell mozognom s mivel már 
pár napja, hogy el nem hagyhattam a há
zat, fölszólítottam Gizellát s a két Mono
ki leányt, jőjenek velem sétálni — mert, 
hogy Monokiné és Baranyainé nem szeret
nek járni, azt jól tudtam.

De ma a három leány is rest volt — 
s igy egyedül indultam sétámra.

Kertünk igen terjedelmes, s szemközt 
házunkkal, de jól távol tőle, hosszú fasor 
létezik, kisebb bokrokkal szegélyezve. Ez 
kedvencz sétám, ha egyedül kell járnom; 
mivel akkor nem igen merem a kertet el
hagyni, mert kissé félénk vagyok, s nem 
szeretek utamban ökrökkel, kutyákkal, 
még kevésbbé idegen néppel találkozni.

Ott jártam tehát most is, s gondolatim
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a jövővel foglalkoztak, midőn majd kisded 
leányka vagy fiú fog keblemen pihenni.

Egyszerre közelgő lépteket hallottam ; 
s azt hivém, hogy talán a leányok egyike 
jön fölkeresésemre, hátrafordultam, s nem 
csekély meglepetéssel szemközt láttam ma
gamat Páltelkivel, ki lőszerrel a vállán jö tt 
felém.

— Haza érkeztek önök m ár? kérdez
tem kissé megütközve — csak nem történt 
valami szerencsétlenség ? — folytatám 
nyugtalanul, mert arczának kifejezése oly 
zavart s különös volt, hogy azt hittem, va
lami kellemetlen hírrel küldötték hozzám.

— Legyen nagysád nyugodt, — fe
lelt, összeszedvén magát — nincs semmi 
b a j; a vadász urak még mind az erdőben 
vannak; csak egyedül én tértem korábban 
haza, mert — mert —

■— Mert? ismétlém kérdŐleg, mig kel
lemetlen érzés kezdette szivemet összeszo
rítani.

— Mert azt reméltem, s reményem 
meg nem csalt, hogy nagysádat itt fogom 
találni.

A pir föllobbant arczomba, s reszket
ni kezdettem - -  annyira boszankodtam e 
szavakra.

— S mi köze lehet az én ittlétemnek a 
kegyed hazajövetelével ? — kérdeztem az
tán kissé éles hangon.

— Mi köze ? felelt Páltelki, közelebb 
lépvén hozzám, azon édeses, érzelgő han
gon, melyet annyira unok — mi köze? — 
hát nem tudja-e, nem sejti legalább, hogy 
nagysádnak közelléte mennyem, mig po
kolban képzelem magamat, ha kénytelen 
vagyok távol maradni kegyedtől ? nem tud
ja-e, hogy szeretem — imádom?

— Minő szemtelenség! kiáltottam 
fel magamon kívül felindulásomban — s ezt 
kegyed meri nekem mondani, nekem, ki 
nő vagyok s szeretem és becsülöm férje
met teljes szivemből? sk i kegyednek soha, 
de soha legkisebb okot, vagy csak ürügyet 
sem adtam az ily sértő nyilatkozatokra ? el 
innen — el házamból — tüstént, örökre — 
nehogy kénytelen legyek a hálót lerántani 
férjem szemeiről, ki kegyedet barátjának 
és — becsületes embernek hiszi.

Evvel megfordultam s a ház felé in
dultam siető léptekkel.

— Nagysád — Anna! — kiáltott föl 
Páltelki — oh •— ne hagyjon el haraggal
— csak egy szót — egy szánakozó, vigaszt 
nyújtó szót — —

— Ne merészeljen engem követni — fe
leltem pillanatra megállván — ne meré
szelje küszöbömet átlépni — nehogy az el
lenszenv, melyet első pillanattól fogva 
éreztem kegyed iránt, megvetéssé váljék!

E pillanatban úgy tetszett nekem, 
mintha valami sötét árny mutatkoznék 
egyetlen perezre a bokrok közt, s aztán is
mét eltűnne; de hevélyeim közt alig vi
gyáztam erre, s vissza sem tekintvén, ha
za s szobámba siettem, hol kénytelen 
valék rövid időre lefeküdni, hogy lecsil
lapítsam fölizgatott idegeimet , mielőtt 
ismét vendégeimmel társalognék. Midőn 
körül-belől egy óra múlva visszatértem a 
nappali szobába, ott csak Monokinét s két 
unokaöcscsét találtam.

Az elsőnek igen rósz kedve volt s 
azon nyilatkozattal jött elém, hogy kény
telen lesz engem másnap elhagyni.

— Képzeld csak, kedves Annám — foly- 
tatá oly hangon, mely bizonyossá tett, 
hogy a köztem s Páltelki közt történtekről 
nem tud semmit — képzeld csak, bátyám 
kénytelen volt bennünket tüstént elhagy
ni; még hazajöveteledet sem várhatta meg, 
hogy elbúcsúzzon tőled, oly sürgetős a 
dolog, melyért haza kelle térnie. Ennek 
folytán nekem is rövidebbre kell szabnom 
ittlétemet s holnap elhagyni tégedet, nem 
csekély sajnálkozásomra.

Alig tudom, mit feleltem — de egy 
cseppet sem bántam Monokiné távozását;
— jelenléte folytonosan Páltelkire emlé
keztet, s szeretném, ha lehetséges volna, 
elfelejteni, hogy egy ily ember létezik a 
világon.

—- Hol vannak Baranyainé s Gizella ? — 
kérdeztem némi szünet után.

— Gizella elmeneteled után kissé roszul 
érezvén magát, szobájába vonult, hova any 
ja később követte.

Midőn a férfiak hazajöttek, mindnyá
jan kérdezősködtek Páltelki után, ki, azt



mondták, egyszerre csak eltűnt s vissza 
sem jött többé hozzájok

Monokiné felelt e kérdésekre, elbe
szélvén, mit már nekem mondott volt, s 
ebben mindenki megnyugodott.

Ebédre Baranyainé s leánya is meg
jelentek ; az utóbbi oly halvány volt, hogy 
mindenkinek feltűnt; de roszulléte úgy lát
szott csak igen csekély 1 elletett, mert Gi
zella talán még nem volt soha oly eleven, 
vidám és elmés, mint ez este, minek na
gyon örültem, mert igy az én hallgatagsá- 
gom s kedvetlenségem kevésbbé tűnhe
tett fel.

Igen nyugtalan voltam s az vagyok 
még most i s ; nem tudom mit csináljak — 
szóljak-e férjemnek a történtekről vagy 
sem? szeretném most is szokott nyiltsá- 
gom sugallatát követni, s neki mindent a 
mi történt apróra elbeszélni; miért is ne — 
hiszen nincs mit szememre vethessen. — 
De másrészt jól tudom mily heves tud len
ni István, s mily hirtelen fellobban harag
ja, ha becsületében sértve érzi magát.

Ha most is erőt venne rajta a harag? 
ha párbajra hívja Páltelkit, s ha sebet kap
na — vagy — oh ! nem is merem e gon
dolatot tovább főzni, egész testem reszket 
s a vér meghalt ereimben — nem , nem! 
ezt nem koczkázhatom — nem szólok ne
ki egy szót se az egészről, ha csak Páltelki 
magaviseleté nem kényszerít e nyilatko
zatra.

December 4-e’n 1816.
Egyedül vagyok ; előveszem tehát 

naplómat, hogy űzzem az időt, mely szo
katlan magányosságomban hosszúnak tet
szik. István Baranyaiéknál van, hol ma fél 
vidék össze fog gyűlni, mert ma Borbála 
nap, Baranyainé névnapja.

Sajnálom hogy el nem mehettem én 
is; de igen igen roszak az utak, s igy fér
jem tanácsosbnak hitte, ha hon maradok.

Volt egy kis reményem hogy talán ő 
is le íog mondani ez útról, mivel vele nem

mehetek; de ő azt hiszi, Baranyaiék rósz 
névén vehetnék, ha mindketten elmaradunk 
— igaza lehet; aztán jobb ha megszokom 
olykor egyedül maradni; hiszen nem kí
vánhatom hogy mindig velem legyen,

Ü gy látom, hogy ama kellemetlen 
nap óta, mikor Páltelki elhagyta házunkat, 
nem irtain semmit e könyvbe: nyugtalan 
valék s elkedvetlenülve, úgy hogy minden 
foglalatosság terhemre volt; de pár nap 
óta dertiltebb vagyok; azt hallottem, Pál
telkit kinevezték tanácsosnak vagy isten 
tudja minek a magyar Korlátnokságnál 
Bécsben ; hogy ennek következtében már 
le is mondott az alispánságról, s pár nap 
múlva Bécsbe indul, hol ezentúl lakni fog.

Mintha egy kő esett volna le szivem
ről — igy tehát végkép megmenekedtem 
ez alkalmatlan embertől, s nem kell többé 
attól tartanom bogy ő és férjem összekocz- 
czannak, ha az utóbbi megtudja Páltelki 
szemtelenségét.

Későbben, egy-két év múlva, midőn 
az egész már múlttá vált, megmondom ne
ki mi történt; nem szeretem a titkolódzást; 
s ha kellemetlen, talán veszedelmes követ
kezésektől nem tartanék, István már ré
gen mindent tudna.

December 8-ikán 1816.

Még mindig magamban vagyok; fér
jem, kit már ötödikre, legfeljebb hatodik
ra vártam, még mind távol van; Baranyai
éknál, vagy másutt— nem tudom — nem 
vettem tőle tudósitást. Furcsa hogy oly 
hosszasan odamarad — ő, ki eddig mindig 
oly pontos volt s nem szeretett sokáig tá
vol maradni tőlem. Talán ő is olyanná fog 
lassanként válni, mint a legtöbb férj, ki ak
kor érzi magát legjobban, ha nincsen ne
jével.

De minő oktalanság ilyesmit csak föl 
is tenni férjemről, ki oly jó, oly becsüle
tes; és miért? — mivel pár nappal tovább 
időzik barátai körében mint hittem volna!

JÓSIKA JULIA.
(Vege köv-)
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S Z É P  P I R O S  Ö R Z S É B E T .

Mutatvány
a „Sajóvidc'ki népmesék s népköltemények“ czimü gyűjteményből.

Azután következett a legtökéletesebb és 
legkönnyebben ^kiolvasható levelek megvizsgálá
sa ; ezek felett sok mohó szem, sok pár tündöklő 
szemüveg és sok hatalmas nagyitó vala közpon
tosítva  ̂tudományos buzgalommal.

És ekkor hosszas hallgatás lön, melyet csak 
értetlenül dünnyögött halk szavak szakasztottak 
meg, a szerint, a mint a vizsgálók egyikének vagy 
másikának sikerült kivehetni egy-egy mondatot 
a viszszaállitott kéziratban.

Végre Monsieur R— R— Duboishoz fordult 
e szavakkal:

„Ez a lap kétségkívül egy része a római 
históriának, s kétségkívül azokra az események
re vonatkozik, a melyeknek szükségképen le kel
lett Írva lenniük a Livius Annalese elveszett köny
veiben, a tizennegyedik és huszadik között, de —u 

„De!u felkiálta Dubois, félbeszakasztva 
egy más beszélővel folytatott értekezését és R.-hez 
sietve, „ön bizonyára nem kétkedik, ön nem te
heti —u

„Azt akarám megjegyezni,u monda R— ko
molyan, de szeretetreméltó mosolylyal, „hogy az 
a nehány mondat, a mit kiolvashattam, nem lát

— Eladtalak fér lie’
Szép piros Orzsébet, 
Szép fehér legényhe’; 
Orczája oly fehér 
Mint a fehér hattyú,
Még annál fehérebb 
Mint a bárány gyapjú.

Elmegyen Orzsébet 
Czinterem komrába, 
Felöltözik czifrán 
Zöldselyem ruhába, 
Hányja a zsebibe 
Számtalan pótraját, 
Kerüli fordulja 
A szegények házát: 
Szegények szegények 
Isten szegényei! 
Kérjétek az Istent 
Hogy engem vegyen e l ; 
Mikor hitre megyek 
Hideg borzongasson, 
Mikor iiitet mondok 
Szörnyen ki is fogjon.

Kocsisom kocsisom,
Én első kocsisom!
Vágd meg azt a lovat 
Hadd ugorjon hármat. 
Kocsisom kocsisom

Én első kocsisom,
Adj egy pohár vizet,
Szörnyet halok szóraján!

De nem vizet adok,
Ha’ piros bort adok.

Mikulám Mikulám,
En német Mikulám,
Adj egy pohár vizet,
Szörnyet halok szomjan!

De nem vizet adok,
Ha’ piros bort adok.

Fiam édes fiam 
En német Mikulám,
Mi menyasszonyt hoztál 
Hogy nem szól én hozzám ?
Se kézit nem nyújtja,
Se szavát nem adja,
Lábát se mozdítja.
Menyem édes menyem 
Szép piros Orzsébet!
Nem is ösmertelek 
Mégis szerettelek.
Sok szép vendégeim 
Gyászba öltöztetted,
Fiamat magamat 
Megkeserítetted.

Közli
PAP GYULA.

L I V I Ü S  E L V E S Z E T T  K Ö N Y V E L
(Vége.)
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szik a Livius latinságával írottnak: stílusán nincs 
az Augusztusi korszak bélyege: inkább — “

„Ön feledi! ön feledi !“feíkiálta Dubois el
fojtva a boszankodás mogorva tekintetét és szokott 
nyájasságával válaszolva, „ön feledi, hogy Livius 
ismeretes, kiválólag ismeretes az ö tájszólamai
ról, hogy már a korabeli bírálók is felhányták 
neki az ő yatavinismusát.“

„ügy van, patavinismus, ha önnek is úgy 
tetszik; tudom, nevezték néha patavinus-nak, 
vagy a mint mi mondanók, páduainak is, stílusa 
némely sajátságaira vonatkozólag, melyekről azt 
állították, hogy ő vitte volna be Rómába születés 
helyéről, északi Italia hires fürdői, a Patavinae 
Aquae, környékéről; de azok a hibák, melyekre 
én hivatkozom, inkább a középkori szerzetesi la- 
tinsághoz tartoznak, s tán épen a tizedik évszáz
ból valók; s pedig e kézirat, mint ön is állítja, hi
hetőleg ebben a korszakban keletkezett. En azt 
sejtem, hogy ez a munka, a mi még lehet nagyon 
becses is, hihetőleg némi rövid kivonat, melyet 
ama korban készített valamelyik szerzetes, akko
riban meglevő valamely romai historicusból, vagy 
tán épen magából Liviusból. De nézze csak Du
bois, olvassa ezt — ezek nem lehetnek Liviusból 
való helyek ; aztán a helyesírás — nézze —“

„A helyesírás! a helyesírás!“ felkiáltott Du
bois. „Az ön stilusra vonatkozó kritikájában még 
lehetne valami; de az a helyesírási sajátság, a mit 
én nem vettem észre, de a mit ön oly szerencsé
sen kimutatott, épen egy váratlan és csodás bi
zonysága az én helyzetem igazvoltának, az én 
fölfedezésem valódiságának. Sajátságos és érde
kes felvilágosítást ad erre Pignorius, egy páduai 
újabb kritikus a 16-ik évszázból, aki Liviust véd
ve, a neki tulajdonított tájszólamokról azt állítja, 
hogy ezek hihetőleg csak a köz tudomás szerint, 
Padua környékén divatozó helyesírási sajátságok
ban állottak, például sibe-t írtak sibi helyett; s a 
mint ön épen most kimutatá a kéziratban, quase van 
quasi helyett; és ez egy különös bizonyítéka e 
kézirat valódiságának,“ felkiálta Dubois, leha
jolva, hogy ama szót pontosabban megvizsgálhas
sa egy nagyitó üveggel.

„De,“ belevágott egy másik úri ember, a ki 
szintoly komolyan elemezgette a felfedezett szö
veg egyik helyét, „noha bámulom ama szerencsés 
elmésséget, melylyel Dubois barátunk az észrevett 
tények egy részét az ő czéljának kedvező bizo
nyítékká tudja fordítni, a kérdés velejét illetőleg 
kénytelen vagyok R— barátunkhoz csatlakozni. 
Nekem is kell ajánlanom egy felvételt Monsieur 
Duboisnak. Részemről ezt a munkát nem egy na
gyobb kivonatának, hanem egy kisebb mü kibő
vítésének tartom, s e mü gyanánt azt jelölöm ki, 
melyet a Decad-ok neve alatt ismerünk, a mely 
— mint önök tudni fogják — némi kivonat- vagy 
tartalom-sorozat a Livius Annales-iből, egy későbbi 
írótól szerkesztve ; és a mely, két részecske híján, 
egészen meg van. Mindegyik úgynevezett decad {

a Livius nagyobb munkája tiz-tiz könyve fogla
latját tartalmazza ; az ön felfedezte s jelenleg előt
tünk fekvő könyvhöz csatolt rövid előszó vagy 
élőbeszéd pedig feltünőleg mutatja, hogy benne 
a Decadokban levő elrendezés egész a korszaki 
határok elsajátításáig el van fogadva; azt is ész
revettem, hogy ez a decad Kr. születése előtt 
294-től 219-ig terjedő korszakot foglalja magá
ban, épen mint a Livius-féle index második de- 
cadja; holott nincs alapos okunk azt hinni, hogy 
az eredeti munka ilyszerü szakaszokra lett volna 
osztva; sem arra hogy e felosztást az ötödik vagy 
hatodik évszáz előtt elfogadták volna — ez az in
dex vagy tartalom ugyanis ekkortájt készülhetett 
— mert Priscianus és Diomedes, kik mindketten 
gyakrabban idéznek Livius különböző könyvei
ből, soha sem idéznek ezeknél átalánosabb felosz
tást sem decadokra, sem semmi egyebekre.

„Igaza van — egy részben, igaza van édes 
barátom,“ kiálta Dubois tárgyától felhevülve, s 
mint minden védelmi állásba szorított ügyvéd, azt 
képzelve, hogy állásának épen leggyengébb gya
nánt megtámadott helyei teszik valójában annak 
legerősebb védbástyáit, „Nagyon igaza van édes 
barátom,“ folytatá, „de szabad legyen válaszképen 
azt erősítenem, hogy részemről azt hiszem, a Li
vius Annales-it eredetileg maga az iró csoportosí
totta tiz-tiz könyvből álló nagyobb szakaszokba; 
minek elég bizonyságai azok a bevezetések, me
lyek az I, XXI és XXXI-ik könyv előtt állanak, 
és a melyeket kétségkívül meg fogunk találni min
den más tizedik könyvben, ha oly szerencsések 
leszünk, hogy azokat megszerezhessük, mint ön 
most itt látja az előszót a második decadhoz, vagyis 
akarom mondani, a Livius Xl-ik könyvéhez, a 
mely, igazán hiszem,“ — kiálta Dubois — most 
ön előtt fekszik.“

„De, édes bácsi," közbeszólt Hyppolite, a 
ki nagybátyjának és unokahugának kedvébe 
akarván járni, hosszasan nézegette az egyik leve
let, és a ki noha nem követelt tudományosságot, 
de latinját nem feledte volt még el egészen; „de 
édes bácsi, egy oly eszes és miveit ember, minő
nek ön tartja nagy historicusát, szólhatna-e ko
molyan és körülményesen tej esőről, a mit itt úgy 
látok leirva, mint egyszerű tényt.

„Hyppolite, édes fiam!“ felkiálta Dubois, 
„világos hogy te azt sem olvastad, a mi megma
radt számunkra a páratlan Liviusból, különben 
tudnád, hogy mikor eseményekre vonatkozik, me
lyek befolytak a csecsemő korban levő nemzetek 
sorsára, beszél ő kő-esőkről, vér-esőkről, hús-esők
ről, és más csodákról; s a nép korai és lélekis- 
meretes babonáit igazán tisztelő lélekkel, soha 
egyetlen hitetlen gunymosolyt se vet oly mytlius- 
ra, a mely befolyással volt ezerek sorsára. Livius,“ 
folytatá, „mindig különös tisztelettel viseltetik a 
fennálló vallás minden alapjai iránt, s kellő szi
gorral korbácsolja saját kora szabadon göndolko^ 
zóit, mikor a nép korai hitére vonatkozólag felki
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ált: „az istenek korunkban oly közönséges meg
vetése akkor nem volt ismeretes.“

„Nem, Hyppolite !“ folytatá Dubois, „az a 
tej-esö nem teszi tönkre e levelek valódiságát, 
melyek oly csodásán lőnek megmentve az elve
széstől 5 de édes fiam, tisztelem a te merészsége
det, bogy szakállába mertél kapaszkodni egy öreg 
könyvbolondnak, még ügyességedet is, melylyel 
nagybátyád hírének erődjét megrohantad, ha bár 
teljesen visszaverettél is ; jusson eszedbe, ha min
den megvalósul, mint remélem, hogy te már csak 
az által is nagy tiszteségben részesedtél, hogy je
len valál e nevezetes vitatkozáson ; mint az a spa
nyol tudós, a ki hazája legtávolabb eső vidékéről 
utazott Rómába, hogy szeme közé nézhessen 
egy nagy historikusnak, a kit miután meglátott, 
tüstént visszaindult, meg sem tekintve a világ fő
városa csodáit, mert, mint mondá, eleget látott, 
így édes öcsém, neked sincs miért búsulj megkí
sértett kritikád rnegv-vetésén, mert te is eleget 
láttál, — eleget arra, hogy híressé tedd nevedet, 
mint e nagy felfedezésre összegyűlt tanuk egyike.“

Itt a vitatkozást félbeszakasztotta a Made
leine bejövetele, a ki jelenté, hogy két ember áll 
az ajtó előtt holmi eladó kézirattal; ezeket be is 
bocsátották, mert Dubois nem tudott ellentállani 
annak a kisértetnek, hogy penészes pergament 
vizsgáljon, melynek már a szaga is kedvesebb 
volt előtte Arabia minden illatszerénél.

De a kéziratokat ezúttal semmit érőknek ta
lálták, s Madeleine örült, hogy a tolakodók hátát 
láthatta, a kik külsőjét nagyon visszataszítónak 
és gyanúsnak találta.

A társaság tagjai közül is többen megje
gyezték, hogy ilyszerü embereket veszedelmes 
bebocsátni olyan szobába, melynek minden zuga 
tele van ezüst kapcsos könyvekkel és ritka mű
vészettel készült más tárgyakkal, melyek na
gyobb része még nemes érez is; de Dubois n.ve
tett arra a gondolatra, hogy valaki megkísérthetné 
megrabolni egy szegény könyvmojt penészes per
gamenjeitől ; és a vitatkozás ismét folyamatba in
dult a vitatkozók mindegyik pártjának változó sze
rencséjével, mert sokan hévvel pártolták Duboist; 
végre közmegegyezésből mindegyik letette szó- 
fegyvérét, mihelyt Madeleine beérkezett a Café 
de Paris-hoz méltó petit soup első fogásával. Ez
után Livius, a decadok, az ő patavinitása, szóval 
minden vonatkozás a tőle oly szépen elbeszélt ró
mai nagyszerű históriára, el lön feledve a váloga
tott fricándise-k és ama finom bor megvitatásá
ban, melyek csakhamar elborították azt a kis va
csoráié asztalt, melyet ez alkalommal szörnyeteg 
foliantok magas csomója rendes nagyságának 
csaknem kétszeressére növelt vala.

Azután a Hyppolite élénk tréfáit, játszi le
szedések, nevetséges mende-mondák, kósza hírek 
leírásait, holmi tréfás csin, ártatlan ötletek cseve
gő elbeszéléseit sokkal jobb izüen vette az össze
gyűlt könyvbúvárok tudós serge, mint saját kísér

létéit a vígkedvű társalgásra — noha volt közöt
tük nem egy kedélyes, jó beszédes asztali vendég 
— úgy hogy átalános megegyezésből Hyppolite 
lön az óra hőse, és az ő könnyű, vidám s csengő 
nevetése csakhamar elragadott mindnyájukra. 
Legelébb is az ő komolyabb és kecses unokahuga 
állott be alkaiomszerüleg a karba ezüst discantjá- 
val, azután a komoly és nagy szavakkal beszélő 
R—, azután Dubois, azután mindamennyi; inig 
senki se képzelte volna, hogy az összegyűlt társa
ság a legnagyobb értelmiség és legmélyebb tudo
mányosság olyan választottjaiból áll, kiknél kü
lönbek soha se dicsőítették akar az Institute, akár 
az Akadémia termeit.

Másnap reggel Dubois fölébredt álmából, 
melyben nagyszerű felfedezéseket tett volt uj 
életre hozott paliinpsestusának főleg abban a ré
szében, melyet még a felül reáirott szöveg borított, 
és a mely még bekapcsolva hevert kimetszett tö
mör ócska táblái között.

De a mint fölébredt, ajtaján hangos kopo
gás verte fel félálmos merengéseiből, kivált a mint 
ezzel egyszersmind hallá a vén Madeleine szavát 
fenhangon kiáltani: „Monsieur Dubois! Monsieur 
Dubois ! keljen fel, keljen fel; tüstént keljen fel, 
siessen az isten szerelméért.“

Hálóköpenyét magára kapva, Dubois kisie
tett a szobából és Madeleinet tanuló szobája kö
zepén találta, arcza betakarva kötényével, mely
ből köny-özön közt emelte fel a mint gazdája be
lépett abba a szobába, mely most — üres —- puszta 
vala.

A visszaállított palímpsestus szétterítve volt 
levelei; az a foliant halom, mely az ebédlőasztal 
rögtönzött toldalékját tette volt, egész sorai a gaz
dag kötetü kéziratoknak bársony borítékaikkal és 
ezüst kapcsaikkal; még a penészes pergamen
csomagok is, mind eltűntek. Az ablak nyitva volt, 
a kis függöny Összeszaggatva, a hársfán nehány 
galy letörve s leveleik már el valónak hervadva.

Igen is világos volt, hogy minő úton jutottak 
be a rablók a szegény Dubois szentélyébe.

Milyen kopasz, üres, puszta vala e szoba, 
mely csak nehány órával ezelőtt tele volt érdek
kel és kellemes emlékekkel; pedig a csalogány 
vígan dalolta reggeli énekét a kársakon s a korai 
nap fényesen lövelte haránt sugarait, a lombok 
zöld árnyaitól és gyöngéd ringásitól megtarkázva, 
arra az üres, puszta padlózatra, mintha a kelle
mes hangok és a tündöklő sugarak öröm és vig- 
ság, nem pedig a sivatag nyomor jelenetére es
nének.

Szó le nem írhatja a szegény Dubois szivét 
szaggató fájdalmat; egy pillanatra a haragéhoz 
hasonló zöldes fényre gyultak a vén könyvbuvár 
szemei ;— ki egy élet feláldozásával szerzett kin
cseitől ily hirtelen és csodásán lön megfosztva — 
mint a puha bőrű kölykeitöl megfosztott tigriséi. 
De csak egy pillanatra : azután megadva magát



sorsának, reszkető kezeit összecsapta s félájultan 
rogyott székébe.

Madeleine-nek és a leányának, a ki a zuha
násra futva jött ki szobájából, sok idejébe került, 
mig fel tudták rázni érzéketlenségéből; de végre 
a Madeleine ismételt erősítéseire, hogy a kincse
ket vissza lehet még szerezni, ha rögtön és eré
lyesen nyomozni kezdik, eszmélt és összeszedte 
magát.

„Soha se kaphatjuk vissza,“ folytatá Mar- 
celline, „a gazdagon színezett és drága kötésű 
kéziratokat, sem az elefántcsont metszvényeket, 
sem azokat a bíbor aljra aranynyal írott codexe- 
ket; de azoknak a halvány és csaknem lekopott 
irásu pergamenleveleknek, meg annak az ócska 
kötetnek, mely a munka többi részét tartalmazza, 
rajtad kívül más előtt nem lehet becse. Ezeket 
csakis abból a telhetetlenségböl orozták el, hogy 
mindent elvigyenek; ezeket bizonyosan vissza 
kapjuk.“

A Dubois könnyítésére jött szerencsére egy 
köny-özön, s utána visszanyerte nyugalmát; a jó 
öreg Madeleine meg beléerőltetett egy íindzsa 
kávét, s ezután elsietett, hogy panaszát a rendőr
ségnél megtegye és mindent elkövessen kincsei 
visszanyerhetésére.

A hársfák alatt találtak nehány darab per
gament, meg egy egész levelet, de nem a palim- 
psestusból, e kívül semmi nyomot sem lehete 
fölfedezni. Később egy gazdag kötésű kéziratot 
elnyomoztak egy kereskedőig, a kinek árulták 
volt; estefelé megint akadtak egy újabb nyomra 
egy könyvárusnál, a ki egyszersmind elhasznált 
papirral is kereskedett, e könyvárus elbeszélte, 
hogy azon nap reggelén egy rakás eladó perga
ment, hihetőleg a lopott vagyon egy részit, vittek 
hozzá. A csomagok között volt egy, mely, a ke
reskedő leírása szerint, épen a megtisztított pa- 
limpsestus leveleiből és a munka még nem kezelt 
részéből állott; erről a táblák, mik úgy se értek 
semmit, le voltak szakasztva. A Dubois reményei 
újra éledtek.

De a kereskedő, túlon-túl sok pergamenje 
lévén, nem ereszkedett alkuba, igy hát a felkapott 
nyom viszont el vala veszve. A kereskedő azon
ban megnevezett nekik nehány házat egy távol 
eső külvárosban; ezek nagyobb részéhez elkisérte 
Dubois a rendőrséget, de siker nélkül, még csak 
egy vala hátra a barrier du Tróné közelében — 
„tán a leghihetőbb,“ úgy mondák.

Ez utolsó kereskedésben Dubois némileg 
meg vala lepetve, mikor a belső raktárban egy 
magas támla mellett épen saját unokaöcscsét pil
lantotta meg, mert eddig sohasem kérdezősködött 
tőle részletesebben, hogy hol fekszik az a gyár, 
melyben alkalmazva van. Hyppolite megismeré 
nagybátyját, gyorsan leszállóit s elé futva mondá, 
hogy még azon nap szándékozott beszólani ca- 
sette-utczába, hogy elvigyen Marcellinenek két 
színezett betűt. „Stiljok nagyon hasonlít, bácsi,“

folytatá támlájáról levéve két pergamendarabot, 
„stiljok nagyon hasonlít azokéhoz, a melyek ki
törlésével Ön foglalkozik, hogy a római históriá
nak arra a régi Írására jusson, a mit tegnap éjjel 
mutatott. “

„A stilja nagyon hasonlít!“ felkiálta Dubois 
örömsugárzó szemekkel.

„Annyira hasonlít, mintha épen az volna.! 
Hol kaptad?“

„Első segédünk,“ mondá Hyppolite „küldte 
le nekem. Mi nagyban vásárlunk ócska pergame
neket s a tömegben igen gyakran akad nehány 
kifestett betű is; tudva hogy mennyire szeretem 
ezeket, a felügyelőnk mindig félre teszi az én 
számomra.“

„így hát az a pergamen, amelyikből ezeket 
kivágták, itt van?“

„Itt, édes bácsi; de miért e felindulás?“
Ekkor Dubois nehány rebegő szóval elbe

szélte a rablás körülményeit és az ö kipótolhatlan 
veszteségét: „de, de, minden jól van,“ lihegé, 
homlokáról a hideg verítéket törölve. „Minden 
jól van, Hyppolite. IIusz lépést nem tennék azok
ért a bársonyba kötött kapcsos könyvekért, me
lyeket elvesztettünk, ha még csak egyszer kezeim 
közé keríthetném az én drágalátos penészes pa- 
limpsestusomat az ö megbecsülhetlen kincsével, 
Livius elveszett könyveivel.“

„Úgy hát egy elveszteni való pillanatunk 
sincs,“ kiálta Hyppolite, miközben az élénk pir 
eltűnt arczárói; „jőjön utánam, édes bácsi.“

És futott, keresztül az udvaron, fel a fa-lép- 
csözeteken, minden lépésre két lépcsőt haladva, 
keresztül árucsomagokkal megrakott hosszú rak
tárokon és fel több rendbeli lépcsözeten. Dubois 
ifjúi élénkséggel követte, végre eljutottak egy 
szűk szobába egy rakás magas kémény szomszéd
jában, melyekből hömpölygő fekete, nehéz füst
oszlopokat a szél a sz. denisi tér felé hajtotta.

„Hol van az az ócska pergamen, a melyik 
ma reggel érkezett?“ kérdé Hyppolite egy em
bertől, a ki épen akkor törölt le a fekete deszkáju 
válaszfalról holmi krétával írott számitásokat.

„Látni akarja-e ön?“ kérdé az ember egy - 
kedvüleg.

„Igen, igen!“ feikiálta Hyppolite; „nagyon, 
de nagyon fontos. Hol van ?“

„Hadd lássam,“ mondá az ember, krétás 
számitásait folytatva; „hadd lássam csak. Az a 
14-ik számú csomag volt; ma reggel nyolcz óra
kor vettük. Lássa Monsieur Hyppolite, egy kissé 
meg voltunk szorulva, pergamen-készletünk na
gyon megfogyott volt, és az uj csomagot tüstént 
kiadtam. „Péter !“ kiáltott a felügyelő, s megnyi
tott egy csikorgó ajtót, m dyet egy csigán járó 
kötél és súly tartott betéve, „Péter!“

„Monsieur,“ válaszolt egy hang belölről.
„Mi volt annak a csomagnak a száma, a 

melyiket legutóljára tett be ön?“
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„Numero 14,“ válaszolt a hang és az ajtó 
betevödött a kötél és a súly csörömpölése közben.

„Késő,“ mondá a felügyelő, Hyppolitekoz 
fordulva. „Tizenegy órakor ment be.u

„Be, de hova?“ kiálta Dubois előbb Hyp- 
politehoz azután a felügyelőhöz fordulva, rendkí
vül szorongó tekintettel.

„Az üstbe,“ mondá Hyppolite, nagybátyja 
kezét megfogva. „Nem tudom mondottam-e vala
ha — de úgy hiszem, nem mondtam, minthogy 
hivatásomra nem igen vagyok büszke — hogy ez 
egy gelatina-gyár, melyben évenkint sok tonna 
ócska pergament főznek fel.“

A tolvajoknak soha se akadtak nyomába. 
Dubois későre üdült fel e nagy csapás után, de 
mégis felüdült s a casette-utczai ócska házban 
volt még sok kellemes estély, a mint könyvészeti 
újabb kincseket kezdett halmozni maga körül.

De hajdani enthusiasmusát soha se nyerte 
vissza, sem az égő szavak ama gyors folyamát, 
melyet az ő kutatása mezején minden újabb ese 
mény megárasztott volt ezelőtt.

Csak némi búskomoly édes mosolygás jel
zetté legnagyobb örömeit, vagy egy könnyű sóhaj,

meg az ősz fürtök rezgése fejezte ki azt a legmé
lyebb bánatot, melyet érezhetett Dubois kedvencz 
felfedezése megsemmisülése után. A valódi kese
rűség egy-egy szavára vagy tekintetére csak ak
kor lön felvillanyozva, mikor valami történetes 
körülmény eszébe juttatta minden reményeinek 
oly kinosan nevetséges végét, Livius kétszer el
veszett könyveinek megsemmisülését „egy gelati- 
nás fazékban !“ a mint fel szokott volt kiáltani és 
a beszédet más tárgyra fordítani; ezután huzamo
san hallgatott s e hallgatást senki sem merte fél- 
beszakasztani.

*  *

*
E történet elbeszélése után nehány nappal 

egyik párisi hírlap hirdetései között következő 
jelentés vala olvasható :

„Házasság. Folyó hó 9-kén a második arron- 
dissement elöljárósága előtt stb. stb. Osszekelt : 
Monsieur Debaye Hyppolite Mademoiselle D’Er- 
ville Dubois Marcelline-Francescaval, a D’Erville 
Dubois család utolsó sarjadékával.

így hát a szegény D’Erville Dubois halálát 
egy irodalmi folyóirat sem vette tudomásul!

AZ A N G O L NŐK INDIÁBAN.
Kelet-Indiában minden angol tisztviselőt 

időnkint úgynevezett egészségi szabadságra bocsá
tanak. Az efféle szünidők’elseit rendesen Angliá 
ban töltik. A fiatal tisztviselő, ha már jövedelmes 
hivatalba vergődött, siet haza, a faluba vagy vá
rosba, hol ifjúságát élte, elmondja egykori pajtá 
sainak, mi mindent látott és tapasztalt, s a vidék 
leányi közül nőt keres magának. A mit valaki ko
molyan keres, azt meg is találja. Akad egy ifjú 
hölgy, ki az otthoni családi életet egyhangúnak 
találván, s a Ganges partjairól, a szent lotosz-virág 
és fehér ruhás barna hinduk felöl homályos képze
letei lévén, odanyujtja kezét az indiai tisztnek. A 
búcsúvétel oly könnyű neki, hogy apja anyja 
majd kétségbevonja leányi szeretetét, pedig 'nem 
szívtelen, csak a sok fényes képtől van elkábulva, 
mely egymást űzi fejecskéjében.

Az utazás nem igen lohasztja e lelkesedést. 
Oly egyénre nézve, ki teljes egészségnek örvend 
s kelet tájaival még nem ismerős, talán nincs kel
lemesebb út, mint Afrikán keresztül Indiába. 
Igaz, hogy a „félszigeti és keleti társaság“ uta
zóit, kiknek párjától háromszáz guinee-t vesz, oly 
apró kálitokba tömi, melyek hat láb hosszúak, s 
öt lábnyi szélesek csupán, ablak gyanánt egy 
négyszög lábnyi lyuk szolgál s a pamlag benne 
oly széles, mint egy közönséges szál deszka. De a 
hajó nagy, tisztet alig látni, s a társaság csupa an
gol-indusokból, azaz a legtársalgóbb emberekből

áll az egész angol birodalomban. Mint neje indiai 
tisztviselőnek, kit mindenki ismer, az ifjú aszszony 
legszivesb fogadtatásban részesül. No meg minden 
öt-hat napban kerül valami látni való: elébb Mal
ta sziget pompás kikötőjével, melynek kék hullá
im fölött fehér házak tornyosodnak, majd Ale
xandria sok szamarával s fél arab sürgésével; 
Kairo, ez élő ezer-egy-éjszaka, a sivatag, az egyet
len tárgy e világon mely soha sem csalja meg az 
utazó várakozását, Aden, egy égő szikla, repedé
seibe bujt fehér házakkal, a szép Galle, hol már a 
fák levelei ama tropicus sárgás-zöldbe játszanak, 
mely olyan, mintha fénybe mártották volna, Mad
ras, hosszú, kopár, alacsony partjával, melynek 
láttára az ifjú nő kérdést tesz, Bengal is olyan-e ? 
végre a Hooghly, mely örök-zöld de mélabús er
dők hosszú sora közt foly, mi után fehér oszlopos 
épületek nagy félköre következik s az utazó elő
ször pillantja meg Calcuttát, egész Ázsia legro- 
szabb építésű városát, de melynek azért „Paloták 
városa“ a neve.

Calcuttában az ifjú asszony, akár nagy fo
gadóba, akár egyszerűbb vendéglőbe szállt, na
gyon kellemetlenül érzi magát. Férje egész nap 
dolog után fut, vagy, mint az asszony kifejezi, el
hanyagolja őt. Szobái sötétek s egész nap a cse
lédségre van ^hagyva, melynek nyelvét nem érti s 
kik az övét nem akarják érteni. Ä meleg is ellan- 
k ászt ja, s a moskitók, melyek leginkább a lábat 
mindjárt a czipö felett, meg az arczot s az ujjnak 
izeit támadják meg, nem hagynak neki békét sem



éjjel, se nappal. Calcutta egálja nem különbözik 
Bengal egyéb részeitől, de mindenfelől mocsár 
környezi, mely ártalmas párát gőzölög, s úgy be 
van szorulva erdők közé, hogy a tengeri lég sem 
férne hozzá, ha a széles folyó nem volna.

Tizennégy nap múlva az ifjú tisztviselő ál
lomást kap. Elküldik Brahmapurába 300 angol 
mértföldnyire Calcuttától, hová se folyam, se vas
út. T íz napig ugyan a Gangesen utaznak, minde
nütt csupa erdős partok közt, de aztán elefántra 
vagy palankinra kerül a sor. Indiában ma már a 
fő országutakon postakocsi is van, egyetlen egy 
utasra számítva, ki abban egy matráczon elnyúl
va hever. De a mellékutakon még a gyaloghintót 
használják, mely örökös ringatása által úgy feliz
gatja s elfárasztja az idegeket, hogy végre láz áll 
be miatta, sőt komolyabb betegség is fejlődhetik.

Az angol nők élete minden állomáson tel
jesen egyforma. A mi hölgyeink azt rendkívül 
unalmasnak találnák. A lakhely mindenütt lapos 
fedelű, hosszú, alacsony ház, melynek legjellem
zőbb része a széles oszlopos-tornácz, hová kevés 
világ hatol, mert az oszlopok közei világos-zöld 
redőnynyel vagy sötét-zöld nád rácscsal vannak 
elzárva. E tornáczon tanyáz rendesen az összes 
cselédség, ott ül, ott fecseg, ott pipázik. A házban 
két nagy magas, meszelt szoba van, kiálló pad
lásgerendái festettek. Földje lefurkózott agyag
ból s tégla porból áll, melyet sárgás-zöld gyé
kénynyel terítnek be. Szőnyeget nem igen hasz
nálnak, mert beléveszi magát a féreg, ugyan ez 
okból nem kapnak a függönyön sem. A bútorokat 
a férj elődjétől vette át, jók és tartósak, de igen 
egyszerűek és sötét szintiek. Ajtó, oly magas csak
nem mint a szoba, tizével-tizenkettejével nyílik 
az alvókákba vagy a tornáczra, s az indiai élet 
egyik fő jellemvonását tüntetik elő: hogy ott az 
ember soha sem lehet egyedül. Mindig legalább is 
negyven |zem őrzi, s hogy ez örökös szemmel-tar- 
tás kiállhatlanná ne váljon, meg kell szokni a 
benszülöttek ottlétét teljesen számba se venni. 
Ajtó előtt terül az úgynevezett „telek,“ azaz egye
nes tér, nehány szép fával s gyepes foltokkal, 
melyre szolgál a konyha is, az ólak s a cselédhá
zak. Azontúl kezdődik a „külsőség,“ rizs vagy ga
bonaföld, mely az erdőig terjed, s rajta csak ne
hány félmeztelen hindu dolgozik. Jobbra-balra 
hasonló telkek, és messze valahol, alig észreve- 
hetőleg egy csoport kunyhó és szin, mely a „ben
szülöttek városa“ czimmel ékeskedik.

A nők cziczomázó szenvedélye kevés táplá
lékot nyer Indiában. Ha az asszony valamit ujítni 
szeretne, férje mindjárt azt veti: „Minek arra 
vesztegetni a pénzt! Nem lakunk itt mi, csak ta
nyázunk.“ ügy is van, a férjet holnap eltehetik; 
hogy költekezzék olyanokra miket ott kell hagy
nia ; h(>gy ültessen valamit, ha virágát sem látja 
soha ? Állandó ott semmi, csak a kormány, igy el
marad minden a mi nem a kormány költségére 
megy. A fal, tető megcsorog, ajtó, ablak össze

rozzan, a házföldje kikopik és poroz. Egy ház 
sincs szépen festve vagy díszítve, senki sem vesz 
képet, mert költözéskor baja eshetnék, se köny
veket, mert nehéz czipelni, s azon száz meg száz 
névtelen apróságról, melyek polcz és szekrény
számra kellenek európai háztartásnál, Indiában 
soha szó sincs.

Uj asszonynak végtelenül meggyül a baja a 
cselédséggel. Minden háznál van legalább is húsz 
férfi és nöcseléd, kik fehér ruhájokkal és turbán- 
jókkal igen regényes alakok, s úgy tetszik, mint
ha a megtestesült engedelmesség s nyájasság vol
nának. Csakhogy egy szót sem tudnak angolul, 
vagy tettetik legalább, mert sokszor, esztendők 
múlva kisül, hogy ép oly jól tudnak mint gazdá- 
jok. A fiatal asszony hozzáfog kitanulni cselédjei 
természetét. Rájön, hogy alázatosak, delegyőzhet- 
len előítéleteik s változhatlan szokásaik vannak, 
hogy a megszokottól eltérő minden újításnak szen- 
vedöleg ugyan, de megtörhetlen makacssággal 
szegülnek ellene, hazugok a legnagyobb mérték
ben, készakarva rendetlenek, s apró előnyök után 
áhitoznak. Azonfelül minden cseléd rendszeresen 
űzi aprólékos csalásait. Egy se lop tulajdonkép, 
csak a mosónő kétszer annyi szappant kér mint 
a mennyi szükséges, a lovász kétszer annyi ab
rakot mint meg bírnak enni a lovak, a kocsis sok
kal több kenőcsöt mint a mennyit az egész kocsi
ra fölkenhetne, az inas több olajt mint a mennyi 
a ház minden lámpáiba kell. Legnagyobb csaló 
pedig a szakács. Egy nő sem járhatván piaczra, a 
szakács végzi a bevásárlásokat. Minden egyes 
számadási czikken szeretne csalni, s igy közte és 
a házi asszony közt örökös perpatvar foly, mely
nek többnyire az a jó eredménye van, hogy sza
kács uram mérsékli magát a lopásban.

A napi rendhagyón egyhangú. Hat óra előtt 
kell fölkelni, hogy az ember egy kis reggeli fris 
levegőt szippanthasson. A férjnek egész nap a 
hivatalban van dolga, a nő házi apró teendőit már 
a reggeli előtt elvégezte, mely kilencz órakor szo
kott lenni. Hogy töltse a nap hátralevő részét? 
Hazulról ki nem mehet, vagy inkább nem akar, 
mert benne van az indiai közös előítélet a nap
fény iránt. Rajzolni, festeni vagy csak olvasni is 
lehetetlen, úgy be kell sötétítni a szobát a hőség 
miatt. így hát délutáni két óráig épen semmit 
sem csinál, akkor még egyszer reggeliz, egy po
hár sört iszik és jót alszik rá. így telik a nap hat 
óráig, mely a férj hazajövetele, ablaknyitás és 
üde lég órája; most a hűvösben egyet sétálnak, 
ebédelnek, s megint következik az alvás. Mivel 
mindenki korán lefekszik, esti mulatságnak híre 
sincs indiai háznál ,• egy zongora legfölebb itt-ott, 
mely az elsön nyirkos idő alkalmával megbomlik. 
Mindazáltal az indiai társasélet igen kellemes, 
minek főoka e kettő: hogy senki sem tartja magát 
nagyra, és senki sincs pénzbeli szorultságban. 
Népes társaságot ugyan indiai állomáson képzelni 
sem lehet. Rendesen hat családból áll mindenik :
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a fonok, az adószedő, a biró, az orvos, a hittérítő 
s az ültetvényes családjából, melyekhez egy nőt
len ember, a főnök segédje, járul. Mindnyájan fö
lötte kedélyes életet élnek együtt, de tizenhárom 
ember nem sokára kifogy a beszédből, s utoljára 
csak két tárgy marad: hivatalos előléptetések s 
családi történetkék.

A férj és nő, szülék és gyermekek közt iga
zán szives viszony uralkodik. A nö annyira függ 
férjétől, egyedüli támaszától idegen földön, vi
szont a férj annyira ragaszkodik nejéhez, kinek 
körében napi szakmánya után nyugalmat s ké
nyelmet talál, mint ha egy második uj kötelék 
csatolná őket egymáshoz. A nappali távoliét is 
éleszti e kölcsönös szeretetet. A férjnek átalában 
jól esik ott hagyni a hivatalt, hol egész napon át 
porolnék, hazudnak, izzadnak, s visszatérni hüs 
lakába, csendes nejéhez. Az asszonyra nézve férje 
hazajötte a nap egyedüli eseménye, s a vele töltött 
órák csupán azok, melyekben elmondhatja hogy 
élt. Megérkezése oly örvendetes mint a déli szel
lőé, mely rendesen együtt jő meg vele. Az ango
lok véleménye, hogy Indiában a nők erkölcstele
nek, rágalom. Sőt inkább Indiában szigorúbb er
kölcs uralkodik mint az anyahonban, csak a he
gyek közti veszteglő állomásokon, hói férfiak ne
jeik s nők férjeik nélkül tétlen életet élnek, fordul 
néha elő egy-egy botrány, melyet aztán egész 
India megtud, mert az ottani angolok mind ösme- 
rik egymást.

Ily magányhoz szokott nőkből természete
sen nagyon jó anyák válnak. A gyermek nem 
teher nekik, hanem foglalkozás. Az anyának 
mindegy, akár a gyermek a szobában üljön akár 
másutt: igy hát rendesen egész nap ott ül. Mily 
jótétemény ez a gyermekre, nem szükség magya
rázni. De fájdalom, e viszony megszakad, mihelyt 
nyolcz éves a gyermek. Angliába kell küldeni, 
vagy annak lesz kitéve, hogy teljes életében cse- 
nevész marad. Ha aztán az anya, évek múlva, 
visszakapja leányát, elidegenültek egymástól, s 
nem ritkán össze is porolnék. Az anya úgy találja, 
hogy leánya szájas és engedetlen, a leány, hogy 
anyja akadékos és zsarnok. A fiukra nézve még 
roszabb a sor, mert tovább kell Angliában marad- 
niok, mint egészen kifejlett férfiak kerülnek haza, 
s nem hajtanak többé szüleikre.

I R O D A L O M .
A vegytan  isk olája . Egy csak a minap 

(2 -dik kiadásban) megjelent derék könyvet aka
runk, nem ismertetni, mert arra e lapô k köre szűk, 
hanem pár szóval ajánlani. Bér de Áron tanár és 
akadémiai tag a föntebbi czím alatt dolgozott, 
Stöckhardt után, egy kézi könyvet, mely ezimé- 
nek derekasan megfelel. Minden sorából Játszik, 
hogy csak úgy le van fordítva, hanem hogy 
az átdolgozó teljesen bírja tárgyát s képes azt úgy

adni elő a magyar olvasónak, mint eredeti szer
zeményt. A „V egy tan iskolája“ igazi iskola, mód
szere olyan, hogy a ki rajta, kísérletről kísérletre, 
experimentálva keresztül megy, tapasztalni fogja, 
hogy nem hiába járt ez iskolába. Méltán ajánlan
dó kézikönyv a tanodák részére, de méginkább 
öntanulónak, ki ez úton játszva s mintegy babrálva 
és kevés költséggel jó haladást tehet befelé a che- 
mia rettegett birodalmába. Mert el kell jöni az 
időnek, hogy nálunk is ne csak szorosan vett 
szakemberek, orvos, gyógyszerész, tanár stb. fog
lalkozzanak vegytannal, hanem a közönség se 
nézze távolból, majdnem oly titokteljes borzadás
sal, mint hajdan az alkímiát. Nem léphetünk 
egyet az annyira korszerűnek vallott és dicsőített 
anyagi téren, bogy minduntalan a chemia ered
ményeivel ne találkozzunk; és ha ez anyagi té
ren vak utánzónál egyéb akarunk lenni valaha: 
ha földünket okszerűbben mivelni, annak gyom
rában hasztalanul heverő tökét kibányászni, gaz
dasági terményeinket hasznosítani, kelméinket 
magunk fehéríteni, festeni, szóval iparunkat, úgy 
mint más népeknél van, virágoztatni akarjuk: bi
zony a chemia tágabb körű ismerete nélkül el nem 
lehetünk.

Egy tudomány sincs szorosabb kapcsolat
ban az anyagi élettel, mint épen a vegytan. A 
chémia az emberi iparnak édes leánya, de felnő
vén, most már segíti, táplálja szülő anyját. Emlé
kezetet haladó idő óta foglalkozik az emberi nem
zet chemiával, a nélkül, hog_y eleinte megügyelte 
volna az okot, melyből eredménytállita elő. Ä ki
nyomott szőlőlév midőn először borrá változott — 
s ennek dátumát Noé apánkhoz viszik fel — mi
dőn az ember érczet választott, üveget csinált, 
gabona magvakból szeszes italt csorgatott le, mi
dőn üstökös apáink a lótejet megsavanyíták, mi
kor az első szappant főzték stb. vegyfolyam léte
sült a bámuló ember keze alatt. Kegyed is — 
szép olvasónő, — ha, mint nem kétlem, puha fe
hér czipót dagaszt és süt — íme tudtán kívül che- 
mizál. De a vegytan ma már nem szorítkozik ily 
primitiv eredményekre. Kiszabadulván az alki
misták rejtélyes, füstös odúiból, hatalmasan támo
gatja az ipart s mindennap uj meg uj felfödözés- 
sel gazdagítja. Az a szép állandó szin Nagysád 
köntösén tavaly még úgy lehet szilárd kő volt, 
vagy érez ; a chemia százféle tortúrával kénysze
rítő, hogy legyen olvadó anyag, só, vagy kristály; 
s úgy aztán lemoshatlan festék. A vegytan előtt 
nincs semmi szilárd: hatalma előtt a testek olvad
nak, oszlanak, elválnak, egyesülnek a legphan- 
tasticusabb módon s alakokban, de mindig szigo
rú törvények szerint. S el nem vesz belőlük sem
mi. A természet okszerű háztartásában a legcse
kélyebb rész sem megy kárba, s erről a chemia 
láthatólag, olykor szinte kézzelfoghatólag, győz 
meg bennünket.

Fölösleges aggodalom az, mintha a vegytan, 
mert anyagiakkal foglalkozik, előmozdítná a val-



lástalanságot. íme, hogyan nyilatkozik szerzőnk 
e tekintetben. „Ezekből láthatni — mond folyta
tólag — mikép tette szolgáivá a végeden isteni ha
talom a vegyfolyamokat, hogy általuk létre hozza 
azon örökös változást, melyet magunk körül a 
természetben mindennap látunk; és hogy általok 
szakadatlanul uj életet állítson elő a halálból. 
Ezek után szükségképen át kell látnunk, mily 
fontos és illő minden gondolkozó emberhez az a 
tudomány, mely ezen változatokat megfejti és 
arra segít, hogy a teremtés csoda dolgaiba bepil
lanthassunk. E mély belátás az emberi szellemet 
nemcsak magasabb miveltségre és tökélyre ve
zérli, hanem egyszersmind nagyobb bámulással és 
mélyebb benső tisztelettel tölti el az iránt, ki e cso
dákban tette nyilvánvalóvá mielöttünk megfoghatat
lan bölcseségét és hatalmát. “ Mutatja ez is, hogy 
vallástalanság lehet a chemicusban, de nem a che- 
miában.

A mit még dicsérve kell kiemelnünk, az 
szerzőnek tiszta, világos, szabatos előadása, ép 
magyar nyelve, mely (egy-két szokatlanabb erdé
lyi szót és a vali-veli ragozást leszámítva) oly jól 
esik a magyar olvasónak, ki egy idő óta arra van 
kárhoztatva, hogy fordított tudományos kéziköny
veinkben többnyire élvezhetetlen nyelvet találjon. 
Helyeseljük szerzőben azt is, hogy megtartotta a 
közérvényü görög és latin műszavakat (mellé té
vén, csak tudomásul, a magyart) és csupán azon 
tárgyakat nevezi magyarul, melyeknek az életben 
jó magyar neve van (szén, kén, mész stb.). Csak 
a görög műszavak etymonjára óhajtottunk volna 
néhol több ügyelést; igy mikor a sóképzőket ha- 
lygene, az üvegképzőket hyalogene szóval jelöli. 
Az e itt nem görög végzet, hanem a német többes
számé ; tehát igy kell vala mondani magyarosan : 
halygene&, hyalogene&.

Mindent összevéve, ajánljuk a könyvet a 
téli napokra hasznos unaloműző szerül hazánk va
gyonos ifjainak, kik arra vannak hivatva, hogy 
egykor jeles gazdák, szeszgyár, üveghuta, kőszén
bánya stb. tulajdonosai s nemzeti oeconomiánkban 
fontos tényezők legyenek.

V örösm arty minden munkái. (Rendezte 
és jegyzetekkel kisérte Gyulai Pál. Kiadja Ráth 
Mór. IV. VII. és V ili ik kötetek. Pest. 1863.). 
íme ismét három kötetet veszünk Vörösmarty 
munkáiból 5 összesen már hat van a közönség ke
zén, melyeket a még hátralevő hat szintén gyor
san fog követni. A negyedik a kisebb eposzokat 
foglalja magában, a hetedik és nyolezadik a drá
mákat, melyekből még csak a Shakspeare-for- 
ditmányok hiányzanak. Vastag és diszes kötetek; 
előfizetési árok egy-egy pengő forinton nagyon 
olcsó. Érdekesnek tartjuk a jegyzetekből néhá
nyat ide^igtatni.

„Árpád ébredéséről“ a többek közt ezt ol
vassuk: „E mü a pesti magyar (akkor még nem 
vehette föl a nemzeti czimet) színház megnyitásá
nak ünnepére Íratott. Ezzel nyílt meg az előadások

sora 1837-ben aug. 22-kén; utána magyar táncz 
következett és Schenk „Belizar“ czimü drámája. E 
müvét Vörösmarty, úgy látszik, hirtelen, nehány 
nap alatt irta, s mint a nemzeti színház könyvtá
rának példánya mutatja, idegen kéz által letisztá
zott müvén számos javítást tőn saját kezével. Itt 
sorokat toldott be, itt sorokat törölt ki. Legneveze- 
tesb e vájtoztatások közt azon tiz sornak kitörlése, 
melyek Árpád felindulását igen élesen rajzolják :

Mért életemnek minden napjai,
E liő kebelnek minden dobbanása,
Eremnek vére végső csepjeig,
Mért aldozának érted öli hazám,
Ha elmulál és eltöröltetél.
Oh a ki fenn uralkodói Hadúr !
Te nem vagy ollyan isten, a kinek 
Térdem hajoljon : munkáid liiuk,
S játékok inkább mint isten művek.
Te nemzetet ragadsz ki a homályból,
S előbb, mint a nagy pályát végzené,
Lebuktatod tündöklő csillagát;
Ha olly erős vagy s rontanod gyönyör,
Zúzd ö s s s e  a világot s ülj reá,
Akkor dicső lészsz, mert magad maradsz.
Oh sir fogadj el s többé meg ne nyílj.

E példányba szintén saját kezével irta be, 
hogy kiknek óhajtaná osztatni a szerepeket: Ár
pádot Lendvaynak vagy Megyerynek, a költőt 
Egressynek, kit öregebb Egressynek nevez, a szí
nésznőt Lendvaynénak, a napszámost Telepynek, 
az öreget Megyerynek vagy Szentpéterynek, a 
sirszellemet valamelyik ifjú szinésznőnek, de uta
sításban adja, hogy férfiruhában játszsza. Nemzeti 
színpadunkon 1863 septembei'éig mindössze ötször 
adták, utolszor 1862 aug. 2 2  kén, a nemzeti szín
ház megnyitásának huszonötödik évi emlékére.“ 
stb.

„Eger“-ről a következő közleményt vesz- 
szük : „Talán egyetlen müvét sem dolgozta Vörös
marty sebesebben, mint ezt. Az 1827-ikév augus- 
tusában kezdett hozzá s már novemb. ll-kén kész 
volt, a mint ezt Zádor György ur följegyezte az 
eredeti kéziratra, mely most is birtokában van. 
Ide még az is fel van jegyezve szintén Zádortól, 
hogy hol dolgozta : Pesten, Mészáros-utcza 692-ik 
számú házában. Az utolsó nap 250 sort irt meg, a 
mint azt később b. Kemény Zsigmondnak mon
dotta. Mind a mellett e kézirat is tele van törlés
sel, javítással; a nyugperczekben oda vetett toll- 
rajzocskák között egy-egy török csalmát is lát
hatni. A sebes dolgozásra leginkább a körülmé
nyek kényszeriték Vörösmartyt. Az 1828 ik évi 
Aurorában, ígérete szerint, meg kelle jelenni 
Egernek. Nem akarta megmásítni szavát, be kí
vánta tölteni a számára fentartott helyet. Valóban 
Eger a legutolsó darab az 1828-iki Aurórában, s 
az egésznek majdnem harmadát teszi. A tintatar
tót, melyet a költemény Írásakor használt, emlé
kül elkérte tőle Zádor, s ezelőtt egy pár évvel az 
egri lyceum könyvtárának ajándékozta. Bartako- 
vies érsek örömmel fogadta az ajándékot s e sza

28*
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vakkal végzé Zádorhoz intézett köszönetét: mint 
ereklyét fogjuk őrizni.“ stb.

Érdekesek a „Széplakihoz csatolt jegyze
tek is : „E költeményt Vörösmarty, Szemere Pál 
felszólítására irta, ki mint a Muzarion szerkesztője, 
versenyt nyitott folyóiratában az akkori szépiro
dalmi íróknak, ugyanegy tárgynak különböző for
mában kidolgozására. „A Muzarion szerkesztője 
— mond Kazinczy — Pfeffelnek különben nem 
nagy tekintetet érdemlő regéjét („Usge és Zacchi“) 
egyedül azért adá ki themául, mert ennek mind 
fentebb, mind aiantibb oldalai vannak s igy az 
újjá teremtésre tágasb utat nyitnak egyik vagy 
másik nemben. így kapta Képlaki Vilmától (a 
Szemere első neje, Szemere Krisztina) „Róziká“-t 
a pórrege nemében, igy Vörösmartytól a komoly 
eposzéban Ugodot (Széplak), Kis Károly tói a „Sí
ró hegy“-et a regélés, s Paziázitól „Adolf“-ot, a 
dévajkodás nemében, gróf Majláthtól a tündéri 
komikumhoz tartozó „Level“-et, s Kisfaludy Ká
rolyiéi az ossiáni hangban költött „Hős Fercsi“-t, 
a fesz és pöf kijelelésére, melybe ossinianistáink 
nem dévajságból csapnak.“ (Lásd Muzarion IV. 
köt. 1829. 307-ik 1.). Kazinczy „Gibárt és Irma“ 
czimü müvével versenyzett, Kovácsóczy pedig 
egy „Baliád“ czimü költeménynyel. Vörösmarty 
jóval felülmúlta versenytársait. A versenymű czi- 
me eredetileg ez volt: UgodSzépiákon, s előszóra 
Muzarionban jelent meg stb.

„ Az eredeti kézirat is megvan Zádor György 
urnái. Nem tartom fölöslegesnek ide jegyezni be
lőle a bevezetést, melyet Vörösmarty háromszor 
kezdett el s mindannyiszor kitörölt, mig végre 
megállapodott a negyedikben, melyen aztán nem 
változtatott. íme a kitörölt kezdetek :

Mint mély erdőknek fejedelme, ha fölveri kürtszó .. .

Mint a szarvas, az erdőknek fejedelme, ha kürtszó 
Fölveri völgyeiből (fektéből) megiramlik (felriadozván) 
, rémületében,

Es begyen és völgyön mind addig sürgeti lábát,
Mig a rengetegek közepén, hol nem lakik ember,
Nem kutat öldöklő, nyugodalmát . . .

Mint a szarvas, az erdők szép fejedelme, vadásznak 
Fut (dárdája) robogása elől, csörtetve az őszi levélben, 
Mind addig viszi büszke fejét hátára lehajtva,
Mig oda ér, hol már több ember nem lakik és a 
Rengetegek sűrűjén csak félve (reszketve) uralkodik a

nap :
Úgy az idő fut lelkem elől s vágyaimnak előle.“ stb.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Sept. 29-én.)

Norma, Ceresa Lajos mint vendég. Norma 
— Bellimnek hetedik operája — ma is föllelkesíti 
a közönséget, az ifjakat tüzes dallamaival, az öre
geket, még akkor is, haizlésök a korral változott, 
a régi jó idők emlékével. Fiatal volt e jó időkben I

a dalok jósnöje; el lehetett mondani az ismert 
„extra Hungariam“-ot; magunk is fiatalok voltunk 
s oly hévvel imádtuk a maestrot, oly lelkese
désben törtünk ki, hogy még Reményinek is be
csületére válnánk. — Nagy idők voltak azok 
ránk nézve, nagy zenészek nélkül; ma pedig — 
ha Canus ur megengedi — nagy zenészek vannak 
idő nélkül. Miért Canus? Mert szerinte hajdan, a 
zene országában, született fejedelmek uralkodtak, 
ma pedig csak trónkövetelők vannak. — Bár mint 
legyen, ezúttal nem vitatom; annyi azonban bizo
nyos, hogy ma sok minden megváltozott. Először 
is az ismeretes „extra“ helyett „intra“-t kell 
mondanunk, s ezt mondván, a másodszor, harmad
szor s igy tovább, végtelenül következik. Mind e 
mellett Norma mégis Norma, azaz, ha nagy rit
kán színre kerül (nem szemrehányás), akár tilta
kozzunk ellene, akár ne, a közönség részvéttel 
hallgatja, sőt exaltátióba jő. — E tényállás miatt 
ha a magyar közönséget ignoratióval vádolnék, 
ugyanezt kellene tennünk az európai nagyobb 
színpadok közönségével is, mely Normát, vala
hányszor színre kerül, élvezi. Nem rósz ízlés, nem 
ignorantia okozza ezt, hanem Bellini költői tehet
sége, mit a vele egykorú német kritika is elismert, 
a mennyiben a fiatal maestro vezérkönyveit az 
olasz zeneirodalom solidabb termékei közé so
rozta, sőt épen Bellinit jelelte ki az elsatnyult 
olasz zene reformátorául. — Bellini az olasz ze
neköltők közt önálló jellem; azonban a hozzá kö
tött reményeket kora halála meghiúsította.

Norma jelen előadatása ránk nézve nagy 
horderejű, mert Ceresa Lajos ur — a milánói 
színház első tenorja — adta Sever szerepét, s 
egyszersmind szándékszik — ha a közönség tet
szését megnyeri, s az igazgatósággal megegyez
hetik — állandó tagul szerződni. — Nagy horde
rejű, mert a nemzeti színház mindeddig nem ta
lálhatott oly hős tenort, ki — Canusként — ne 
csak trónkövetelő, hanem valódi hős legyen; sha 
nem rég vállalkozott volna is egy, kihez közön
ségünk még a Próféta idejétől fogva előszeretettel 
viseltetik, ebben semmi köszönet nem lenne, mert 
az illető höstenor ur részint ez előszeretet ingat- 
lanságában bízva, részint a szinház megszorult 
helyzetét hasznára akarván fordítni, oly magas 
hangon kezde beszélni, hogy lehetetlen volt vele 
szóba állani.

Ceresa ur az igényeknek megfelel, s miként 
halljuk, követelése mérsékeltebb.

Mint Sever igen jeles volt. Hangja a felsőbb 
régiókban kitűnő, alant gyengébb. Mondják, hogy 
hozzászokván honunk égaljához, ez is megerősö
dik ; Ceresa urra lenne az a legnagyobb nyere
mény; ele ha igy marad is, meglehetünk vele elé
gedve. Énekelni művészien tud s csupán nyelv
hordozása miatt ad néha bizonyos sajátságos han
got, mely a többi közül egészen kirí, s hasonlít a 
megboldogult Barrach modorához. Mind e mellett 
előadása feledteti e csekélységet, sőt ennél is töb
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bet: nemcsak Ellinger urat, kit már úgy is min
denki elfelejtett, hanem magát a tenorok legna
gyobb hősét, kinek szerencséje volt Wagner Ri- 
charddal kezet szorítni: Stéger urat is.

Ezek után, ha csak ebből állana a szerződ
tetés próbája, önként következik, hogy Ceresa úr
ra szavaznék. De mielőtt ezt tenném, két lénye
ges dolgot szeretnék tudni. Vajon lesz-e C. ur oly 
fogékony, hogy nyelvünket rövid időn annyira 
vigye, mennyi szükséges arra, hogy magyarul 
énekelhessen. Ne ijedjen meg C. ur e követelés
től ; nem kívánok tökéletes tiszta kiejtést, hanem 
csak annyit, hogy legalább úgy beszéljen — aka
rom mondani: énekeljen, mintha magyarul éne
kelne, szóval: hogy Carina kisasszonynyal párhu
zamba tehessük, mert Simon urat utólérnie nagy 
feladat lenne. — S ha ez oldalról C. ur kielégítő 
fogna lenni, következik egy másik nehézség, oly 
nehézség, minek legyőzése nélkül egy nyelven 
sem lehet könnyen énekelni: vajon C. ur köny- 
nyen s hamar fogja-e tanulni szerepei zenei ré
szét. — Balgaság ugyan egy oly kitűnő elő
adás hallatára azt kérdezni, vajon az illető művész 
mennyi idő alatt tanulta be előadott darabját, mert 
fő dolog az előadás milyensége; de szinházaknál, 
s kivált nálunk egy idegennel szemben, nevezetes 
kérdés. — Mert lehet, hogy C. ur nagy gonddal, s 
hosszas idő alatt tanult be nehány szerepet, s úja
kat betanulni szintén sok idejébe kerülne, mi ál
tal félre kellene tenni mindazt, a mi eddig napi 
renden volt, uj operák is felette ritkán jöhetnének 
színre, s kénytelenek lennénk beérni Normával, s 
azon nehány ehhez hasonlóval, mit egyébiránt C. 
ur kétségkivül kitünően játszik. E nehézségeket 
C. ur könnyen meg fogja oldani úgy, ha akárme
lyik magyar operából betanul egy áriát, miből ki 
fog derülni, a mit tudnunk szükséges. — Óhajtom, 
hogy C. ur e tekintetben is oly kielégítő legyen, 
mint két fellépte volt.

Norma — Hamvai K.-né — elég lélekkel 
igyekezett Norma lenni, s igyekezete egy s más 
tekintetben sikert aratott. Nem tagadhatni, jó drá
mai alak; de szemöldjeinek sszemeinek több szü
netet is adhatna; legalább kevesebb torzképet csi
nálnának ott, a hol arra nincs szükség. — Hang
ja most sem elég hajlékony, s coloraturái e miatt 
elmosódnak. — Csak minden századik szava ért
hető.

Adalgisa — Paulainé — érdemelte ugyan 
a tapsokat, de egyéniségéhez inkább illenek a vig 
szerepek.

BARTALUS ISTVÁN.

Könyvészetünk ügye.
Nem akarjuk itt fejtegetni se a könyvé- 

szet fontosságát, se egy átalános magyar köny- 
vészet életszükségét: eléggé érzi hiányát minden
ki, a ki könyvekkel foglalkozik; itt csak röviden

akarjuk elétüntetni könyvészetünk jelen állapot- 
ját. És ez elég szomorú.

1840 óta birunk csak rendes évi könyvé
szetiéi, melyet Heckenast Gusztáv jeles vállalatá
val megkezdett, de harmadfél év után félbeszakí
tott ; a megszakadt fonalat Eggenberger Nándor 
fonta tovább 1848-ig, de sokkal kevesebb ügysze
retettel és szerencsével, mint előde ; 1850—56-ig 
a dr. Toldy Ferencz szerkesztette nagybecsű „Uj 
magyar Muzeum“ igyekezett pótolni egy magyar 
könyvészét hiányát; 1856—57-ben kiadta Ma
gyar Mihály 1849—57-ki gyarló köny vészeiét ; 
1858—59-ben ismét hiányzott külön könyvészeti 
közlöny és az „Uj magyar Muzeum“ ismét egye
dül maradt a téren; az 1861-ki,és 1862-ki köny- 
vészet a becses „Tudományos Értekező“ füzetei
ben jelent meg, közben azonban 18G0-ban meg
kezdte az osztrák könyvárusok egylete kiadni 
az átalános osztrák könyvészetet, melynek magyar 
részének szerkesztésével Lauffer Vilmos pesti 
könyvárus bizatott meg. Az I860 és 1861-diki 
folyamok ellen — bár hiányosak ezek is — nincs 
lényegesb kifogásunk, de az 1862-ki, mely ezen 
lapok 7. számában tévedésből Pfeifer Nándor 
könyvkereskedése által szerkesztettnek monda
tott, — felette nagy hézagossága miatt számos ki
fogásaink vannak. Ha ezen könyvészet szellemi 
életünk egyedüli számvivője nem volna, hozzá 
sem szólanánk, de épen mivel az, szükséges, hogy 
szoros figyelembe vegyük. Nem tekintve belszer- 
kezetét, mely némi tekintetben minden kritikán 
aluli, úgy hogy olykor még a könyvészet elemei 
ellen is vét, azáltal p. o. hogy a müveket itt-ott 
nem a szerző neve alatt említi, hanem czimök 
szerint, — vannak abban oly roppant hézagok, 
melyeket vétség nélkül el nem hallgathatunk. 
Legalább is 100, mondd száz magyar munkát hoz
hatnánk föl, melyet hiába kerestünk benne, és pe
dig nem tán valami jelentéktelen füzeteket, hanem 
gyakran igen becses vagy nagy müveket, — de 
nem szándékunk az olvasó figyelmét fárasztani 
lajstromával ezen kihagyott könyveknek, legyen 
elég itt nehányat megneveznünk; kimaradt a töb
bek közt: Történelmi kalászatok , szerk. Thaly 
K .; Karvassy A. Az alkotmányi és az igazság
ügyi politika; Arisztidesz, Onbirálat; Bartl A. 
Szótár Caesarhoz ; Vagács C. és Schiebinger E. 
Latin irályképzö; Greguss A. Pantheismus és 
személyes isten; Pete Zs. Értekezés a fürdésről; 
Krüger, Szótár Xenophonhoz ; Kondor G. A ma
gyar váltójog kivonata; Helyzetünkről (B. Ke
mény G.) ; Fellner A. Szemléltető ; Szent-Iványi 
V. Észrevételek stb. stb. Ezeken kívül kimaradt 
a jegyzékből még nehány jeles folyóiratunk is ; 
névszerint a „Budapesti Szemle“, „Tudományos 
Értekező“, „Szépirodalmi Figyelő“, „Győri Füze
tek“, „Sárospataki Füzetek“, „Szegedi Híradó“ 
stb. Vagy tán az által vélte jóvá tenni szerkesztő 
ezen nagy hibáját, vagy port hinteni szemünkbe, 
hogy a nehány száz magyar könyv és hírlap közé
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fölvette a „Pester Lloyd“-ot? Ez nagy tévedés és 
ismét nagy hiba is ; e különben tapintattal szer
kesztett lap fölvétele a magyar köny vészeibe épen 
oly nagy hiba, mintha a „Pestbudinski Vedomos- 
ti“-t, vagy más zuglapot igtat vala oda. — Aut 
Caesar, aut nihil! Vagy mindent, vagy semmit! 
—• Vagy szerkeszszünk magyar, vagy magyaror
szági könyvészetet; de ha magyart szerkesztünk, 
először ki kell hagynunk minden más nyelvű 
nyomtatványt, másodszor igyekeznünk kell, a ma
gyar könyvek czímeit minél tökéletesebben és hé
zag nélkül összehordanunk. A könyvész ne legyen 
csak üzér, és ellenei által kiadott könyveket ezen 
okból ki nem szabad hagynia; a könyvet nem 
csak üzéri tárgyként szabad tekintenie ott, a hol a 
nemzeti becsület is szóban forog ; és hogy itt csak
ugyan fönforog, kitűnik abból is, hogy 1860-ban 
az összes osztrák szláv irodalmak csak 32 lapnyi 
tért foglaltak el, holott a magyar maga 40 lapra 
terjedt, az idei lajstromban — a szerkesztő hibá
jából — majdnem megfordítva áll a viszony ; ha 
az 1862-ki folyam lehetőleg tökéletesíttetett vol
na, megmarad vala a régi arány, és bosszantó 
összehasonlítgatásoktól mitsem kellene tartanunk.

Végül nem tagadhatjuk elcsudálkozásunkat 
a fölött, hogy miért nem állanak össze pesti 
könyvárus uraink egy átalános magyarországi 
havi könyvészet kiadására, buzgóbb szerkesztő 
mellett*). Ez nézetünk szerint egynek-egynek 
csekély áldozatába kerülne, melyet a belőle eredő 
haszon tán kártalanítana is. így csak a lapokban 
elszórva megjelenő könyvészeti jelentések után 
indulhat az olvasó s csak évenkint veszi lajstro
mát az uj könyveknek, és ezt is hiányosnak kell 
találnia, ha csak némi figyelemmel kisérte is szel
lemi életünk újabb mozzanatait.

AIGNER LAJOS.

V E G Y E S .

* A magyar orvosok és természetvizsgálók 
régiségtani szakosztálya elhatározta, hogy fölkéri 
a m. akadémiát, hogy közbenjárása — illetőleg 
pártolása és ellenőrködése mellett, készüljön Pest- 
Pilis-Zsolt megyének minden ó- és középkori em
lékek lelhelveit magában foglaló archaeologiai tér
képe, melynek segítségével az eddig ismert és 
tudományosan constatált telepeket, melyeken vagy 
érdekes régiségek találtattak, vagy jelenleg is ta
láltatnak, meg lehessen keresni, s hogy e térkép a 
legközelebbi nagygyűlés régiségtani osztályának 
bemutattassék. Pártolandó indítvány.

* Dr. Schwarz Gyula fiatal tudósunk, több 
londoni és párisi tudományos társulat tagja, az

* Demjen József tevékeny fiatal könyvárusunk 
igyekszik ugyan ezen bajon segíteni az által, hogy sep- 
tembertől fogva „Irodalmi Értesitő“-t szándékozik kiadni.

akadémiának szándékszik benyújtani tudósítá
sát a moulin-guignoni ásatag emberi álkapocs
ról ; szerző a hely színén gyüjté az anyagot e mű
höz, melyből kivonatokat a természetvizsgálók 
gyűlésén is olvasott már föl.

* Szász Károlynak — lapunk múlt számá
ban emlitett — Shakespeare-forditása ügyében a 
színháznál, mint halljuk, azon véleményben van
nak, hogy jobb lenne talán oly darabot lefordítni, 
a mi még nálunk nem adatott, mint például II. 
Rikhardot, vagy VIII. Henriket. Magunk is azt 
hiszszük, hogy jobb volna. (Egyébaránt nem a 
m it, hanem a hogyan a kérdés. Szerk.)

f  Voigt weimari könyvkereskedő egy mun
kát akar kiadni, a zongora készités elméletéről, 
mely oly gyakorlati legyen, hogy a zongoraké- 
szitők használhassák, s egyszersmind a zongora 
tökélyesitését előmozdítsa. Nagy megtiszteltetés 
ránk nézve, hogy e munka Írására Beregszászy 
Lajost szólította fel, — ki már eddig is zongorái
val becsületére vált iparüzletünknek,

* Seeliger Károly, a „Szepesi Értesítő“ szer
kesztője, és Sponer Andor, Szepes-Várallján ka
tonai törvényszék elé idéztettek. Az „Idők Tanú
ja “ szerkesztője pedig, szintén sajtóvétségi bűn
ben marasztaltatván cl, 2 heti fogságra és 50 ft 
pénzbírságra büntettetett. Az „I. T.“ ideiglenes 
szerkesztője addig Ilméri Kiss István leend.

* Nagel és Wischan budai könyvárusok 
Székes-Fehérvárott is nyitottak könyv-, mű- és ze- 
nemükereskedést — szint’ ily czég alatt — mit 
velők együtt mi is ajánlunk a vidék figyelmébe, 
—- csak örülhetvén, ha az irodalom terjesztői — a 
könyvkereskedések — minél számosabbak a vi
déken.

* A császárfürdőben a szükölködők javára 
rendezett tánczvigalom, mint a közzétett nyilvános 
számadásból kitűnik, 306 frt. 38 krt jövedelme
zett az említett jótékony czélra.

* Egy jeles hazánkfia, kit súlyos körülmé
nyei 1849 óta a haza határain kívül tartottak, s 
ki ezen időt legnagyobb részt Londonban tölté, 
hazája fővárosába visszaérkezvén, szívesen ajánl
ja kimerítő s szakavatott segélyét azoknak, kik 
az angol nyelv könnyű és alapos megtanulását 
nyereségnek tartanák. Bővebben értesülhetni a 
„P. N.“ szerkesztői irodájában.

* A horvát nemzeti színház igazgató vá
lasztmánya a legjobb és utána következő drámá
ra 2 0 0  és 80 frtot; a legjobb és utána következő 
vígjátékra 1 2 0  és 60 frtot; egy remekmű fordítá
sára 80 frtot, egy kisebb mű fordítására 40 frtot 
tűzött ki pályadíjul. A határidőt nem is írjuk meg, 
mert a „Koszorú“ olvasói közül, úgy hiszszük, 
senki sem fog pályázni. (Ki tudja ? Szerk.)

* A „Bihar“ jelenti, hogy ha oct. elsejéig 
nem mutatkozik nagyobb részvét fennmaradása 
érdekében , megszűnik. Reméljük, a nagy Bihar- 
megye nem fogja elejteni ez ügyesen szerkesztett 
lapot.
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* A Reviczky Szever szerkesztette „Alföldi 
segélyalbum“ előfizetési batárideje e hó 15-kéig 
meg van hosszabbítva.

* Ismét egy uj divatlap mutatvány számát 
láttuk; ez a „Budapesti Divatszemle“ a hölgydi
vat köréből. Technikai szaklap, női szabómeste
rek, divatkereskedések, pipereárusnők és minden 
e nembe vágó iparüzök számára. Kiadja Berger 
József. Előfizetési ára; e minden 10 napban divat
képpel, szabásmintákkal és kézimunka-rajzokkal 
megjelenő lapnak egész évre 8 frt. Előfizethetni 
aldunasoron 3-ík sz. a. Annyiban jobb társainál, 
hogy nincsenek benne émelygős vezérczikkek, 
rósz versek és novellák, s mint hiszsziik, úgyneve
zett irodalmi viták sem lesznek.

* Több műkedvelő — jobbára ügyvédek és 
nejeik — a budai magyar színpadon e hó folytán 
előadást rendez a szükölködök javára. Az előadás
ra választott darab a „Makranezos hölgy,“ Rende- 
zokül Egressy és Tóth József urak kérettek föl.

* Az általunk is említett „Magyar gazdasz- 
szonyok lapja“ folyó hóban csakugyan megindul. 
Szerkesztője Vachott Sándorné, főmunkatársa 
Kempelen Győző.

* Beck Károly — Jadviga Írója •— főváro
sunkban „Iris“ nevű egyletet szándékozott alakí
tani, az elhanyagolt német elem előmozdítására. 
Azonban az e czélra összegyűlt értekezlet minden 
eredmény nélkül maradt. Effélére nagyobb szük
sége volna Pesten a magyar, mint a német elemnek.

* A budai népszínház homlokzatát valahára 
be fogják vakolni; a költséget e czélra a budai 
színészek adták össze. Igazán szép példája a lel
kesedésnek.

* A mi színházunk is megoldottnak tekint
heti az ő keleti kérdését, a mennyiben az oly rég 
nélkülözött hős tenor végre Ceresa ur személyé
ben felfedeztetett. Mint halljuk, a rendkívüli hang- 
terjedelemmel rendelkező énekes 3 évre van (?) 
szerződtetve öt, hat és hét ezer forinttal. Ez bi
zony elég olcsó.

* A drámabiráló választmány sem szeren
csétlenebb az igazgatóságnál; ő is fedezett fel két 
előadható darabot. Egyik „Cserei“ dráma 3 fel
vonásban, irta Szigligeti; másik „Murány ostro
ma“ szinmü, dalokkal, 3 felvonásban, irta Szigeti. 
Örülünk, hogy Szigeti újból felvette a szinmüirói 
tollat.

* Magyarország herczegprimásának, legutób
bi körútja alkalmával, Nyéken, a Szondi-emlék 
ügyében kérelmet nyújtottak át.

* Hollósy Kornélia asszony a napokban fő
városunkba érkezett.

* A Majna melletti Frankfurtban felállítan
dó Schiller-szobor öntése a müncheni királyi ércz- 
öntödében a legszebben sikerült. — Most a véső 
munkát végzik rajta; a legnagyobb erőfeszítéssel 
talán készen lesz e hó 10-ére, midőn ünnepélyes 
leleplezése fog bekövetkezni.

* Egy Kellerhofen nevű német felfedezte 
Párisban, hogy lehet kőre photographirozni s az 
igy nyert képet kőnyomat utján sokasitani. A kül
földi lapok igen dicsérik az igy nyert képek hű
ségét és színezését. Eddig a kölni dóm és Louvre 
képei készültek el ily módon.

* Offenbach Mozarttal lép sorompóba, —• a 
mennyiben ö is ir „Don Juan“ czimü operát. Dal
művének szövegét Cremieux és Gille írják.

* Az erdélyi b. Bruckenthal család levéltá
rából Schuller egy kötet történelmi adatot adott 
ki ily czím alatt: „Mária Therezia és b. Brucken- 
thal Sámuel.“ A kötetben M. Th. több sajátkezű 
levele is közzé van téve, melyeket e protestáns 
erdélyi főurhoz intézett.

* Patti Charlottát — Adél nővérét — Mr. 
Gye, az angol királyi olasz opera igazgatója, az 
idei 4 hónapos hangverseny idényre 2400 guine- 
áértszerzödteté ; a jövő idényre 3000, harmadik év
re pedig 3600 guineát fizet neki. Ez a legnagyobb 
összeg, mit valaha concert énekesnőnek adtak. 
Mint tudva van, a bájos Charlotta féllábra sánta, s 
ez az oka hogy csak hangversenyekben lép fel.

* Verdi legújabb operája: „La Forza del 
destino“— daczára, hogy a hires Bendozzi és Gra
ziam énekeltek benne — Triestben agyon bukott.

* A Chatelet színház Párisban „Aladin“ 
czimü darabot Íratott, expresse egy 6 láb 4 hü
velyk magas óriásnő számára. Ajánljuk Molnár ur 
figyelmébe.

* Grimm Jakab halálával a nagy német szó
tár nem fog megszűnni, mivel a fáradhatlan bú
vár az anyagot hozzá tökéletesen összegyűjtve 
hagyta hátra, s a legnagyobb és a legnehezebb K  
betűt még életében átadta dr. Hildebrand R.-nek, 
mint ki — Grimm állítása szerint — képes e 
nagyszerű munka befejezésére.

* Két franczia iró : Fournier és Francisque 
Michel, Londonban Beaumarchaisnak több kézi
ratát (p. o. Le Barbier, La mére coupable) és ed
dig még sehol meg nem jelent müveit fedezte fel 
s a Théatre franQais számára meg is vette. Four
nier ezenkívül Leydában, a városi levéltárban 
több érdekes eredeti levelet is talált Corneilletöl 
és Rousseautól.

* Rossini még nem tette magát nyugalomba. 
Most egy nagy misén dolgozik, melynek czime : 
„Az én requiemem.“ Ezenkívül zongoradarabokat 
is költ, úgy hogy most legalább a századiknál 
van. E darabok négy füzetre vann ak osztva, 3 bi
zarr czimök arról látszik tanúskodni, hogy az agg 
maestro se jó kedélyét se jó étvágyát nem 
vesztette még el. A négy füzet czime: „Nyári ret
kek.“ „A vaj.“ „A hurka.“ és „Sardina.“ Milyen 
szép lehet az a hurka — zenében kifejezve 1

* A bécsi opera házhoz Wachtel tenoristát 
csak 18000 forintért szerzödtéttek, 3 havi szabad
ság idővel.
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ÜJ KÖNYVEK. *)
A MAGYAR NÉP NAPTÁRA 1864. szökő évre. Sokféle 

hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szer
keszti Tatár Péter. Pest ,(Länderer és Heckenast). 
4r. 48 1. Fametszetekkel. Ára 25 kr.

PAPRIKA JANCSI KÉPES KALENDÁRIUMA 1864. 
szökő évre. Sokféle hasznos és mulattató olvas
mánynyal ellátva szerkesztette Tatár Péter. Pest 
(Länderer és Heckenast). K4r. 32 1. Fametszetekkel. 
Ára 20 kr.

EGYETLEN KÖNYCSEP. Regény. Irta b. Podmaniczky 
Frigyes Il-ik kötet. 16r. 306 1. (Lauffer, Pest).

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE. Irta Jámbor 
Pál. 2. kötet. Pest (Ráth) 8r. IV és 223, IV és 356 1. 
Ára 3 ft.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK MAGYARÁZATJA. Irta 
Nogáll János. Pest (Eggenberger). K8r. 72 1. Ára 
40 kr. (/

KÜLFÖLDI SZINMÜTAR. I. Angolosan, vígjáték 2 fel
vonásban. Irta Körner, fordította Komlóssy Ferencz. 
Pest (Lampel.) Kbr. 108 1. Ára 50 kr.

A VÁLTÓÜZLET honi iparosok számára. Irta Kuthg 
Imre. Pest (Trattner Károlyi). 3r. 186 1. Ára 50 kr.

A MAGYAR GYORSIRASZAT kimerítő tankönyve. 
Stolze elvei után irta Fenyvessy Adolf. Berlin,és Pest 
(Osterlamm) 8r. VI és 64 1. 28 1. kőrajzzal. Ára 1 ft 
50 kr

LATIN NYELVTAN. II. kötet. Mondattan (Syntäxis) 
gyakorlókönyvvel, olvasmányokkal és szótárral 
együtt a III. és IV. gym. osztály számára Dr. Schultz 
F. nyomán készítette Warga János. III. jav. kiadás. 
Pest (Kilian). 8r. I—48 1. Ä teljes kötet ára 1 ft.

AZ ELEMZŐ MÉRTAN ALAPVONALAI sik alakza
tokra alkalmazva. Irta Corzan-Avendano Gábor. Pest 
(Pfeifer). N8r. XV és 230 1. 115 ábrával. Ára ?

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME népiskolák szá
mára. Trta Ballagi Károly. Pest (Osterlamm.) 8r. 75 
1,. Ára kötve 28 kr.

A HÁROM TESTŐR. (Les trois mousquetaires). Regény 
id. Dumas Sándortól. Francziából fordította Hang 
Ferencz. 6 füzet. Pest (Lauffer) br. 169 1. Ára a tel
jes, hat füzetes műnek 4 ft 80 kr.

ESMOND HENRIK, Anna királynő ő felsége ezredesé
nek önéletirata. Thackeray M. W. által. Két kötet
ben. Angolból Szász Károly és Szász Béla. III. és IV. 
füzet 8r. 358 1. Kiadta a Kisfaludy-társaság. (Emicb, 
Pest.)

MOLIÉRE VIGJÁTEKAI. Forditá Kazinczy Gábor. I. 
kötet TARTUFFE. II. kötet. A FÖSVÉNY. DÁN. 
DIN GYÖRGY. 8r. XXVH. 168, és 240 1. Kiadta a 
Kisfaludy-társaság. (Emich, Pest.)

A KERESZTYÉN HIT VÉDELME a Krisztus feltáma
dása kérdésében : vagyis szellőztetése Ballagi Mór 
ur „Tájékozás“-ának. Irta Filó Lajos, nagy-kőrösi 
ref. lelkész. Második füzet 8r. 145—355, Ára 80 kr. 
(Osterlamm, Pest.)

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

LISZNYAI ALBUM. Szépirodalmi zsebkönyv. Szer
keszti Németh János. Lisznyai Kálmán arczképével. 
12r. 252 1. Ára 2 ft. diszp. 3 f. (Kugler bizománya, 
Pest.)

KÜLFÖLDIEK.
LES TRICHEURS, scenes du jeu p ar Al frede de Caston 

Paris. 8r. 274 í. 1 fényképpel. Ára 3 frank.
PERLES BLEUES, par Alphons Cordier. Paris. 12r. 240 

1. 4 képpel. Ára 1 frank.
RESPECTABLES SINNERS. By Mrs. Brotherton. 3 vols. 

London. 8r. Ossz. 900 1. Ára 31 '/2 shill.
CHARLIE THORNHILL, or, the dunce of the family: a 

iiovel by C. Clarke. 3 vols. London. 8r. Össz. 880 1. 
Ara 31 '/, shill.

SCHLICHTE GESCHICHTEN. Von G. Hesekiel. 2 Bän
de. Berlin. (Janke). 8r. Össz. VI és 467 1. Ára 2 '/2 
tallér.

DER BRAUNSHWEIG’SCHE HOF und der Abt Jeru
salem. Culturhistorischer Roman. Von Hermann von 
Maltitz. 3 Bände. Leipzig. (O. Wigand.) 8r. Össz 974 
1. Ára 4 tallér.

Jegyzet. Jövőre csupán azon magyar köny
veket említhetjük meg, melyek szerkesztősé
günkhöz heküldetnek.

NYÍLT l e v e l e z é s .
La bégneule. Hogyan viszonozzuk a kedves bizalmat ? 

Arsene morálját nem mérnök egészen ajánlani höl
gyeinknek. Arsene ő nagysága megtérése igen gya
nús, mert bár: „Férje volt Párisban“ mégis : „Tit
kon ifjú szeretőt keresett.“ Meg a forditás, nyelv, 
verselés ellen is vannak kifogásaink. Jobb lesz ki 
nem adni. Nemde ? . .

Dalok- „Ha csillagot rabolhatnék, Csillagokból házat 
raknék . . . “ Ne bántsuk. „Congeries siderum multis 
congesta rapinis Diruet et raptas alter habebit opes.“

M arja Sz . . . Minthogy az elbeszélés formája lyrai ; 
szerettünk volna benne több zengzetességet. A czél- 
zásos helyek miatt is bajos volna adni, meg a felté
telt sem tudjuk.

R. R. Be van adva az e havi gyűlésre, de nem kedvező, 
így még a határozat szerint egy tagnak olvasnia 
kell.

Átok stb. Nincs bennök az a mi legfőbb. Nem közöl
hetjük.

Általfuthatod e. Másnak engedjük.
Merengés. Rimpengés. Hova menne „az égen át, de még 

odább “ ? — Még azért nem repül az ember, hogy 
mondja.

T A R T A L O M .
Orczy Lőrincz. M. F. — A Jó István hajója.£z<wz 

B. — Nagyanyám naplója. Jósika J. — Szép piros Örzsé- 
bet. Pap Gy. — Livius elveszett könyvei. (Angolból), r.— 
Az angol nők Indiában. — Irodalom. — Nemzeti szín
ház. Bartalus I. — Könyvészetünk ügye. Aigner L. — 
Vegyes.— Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany Ján 06 felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

I f *  T e l j e s  s z á n n i  p é l d á n y o k k a l  e  f é l é v r ő l  m é g  f o l y v á s t  s z o l g á l h a t u n k .
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HETILAP.

MÁSODIK FÉLÉV. OCTOBER 11. 1803. 15. SZÁM.

E l ő f i z e t é s ;  e g é s z  é v r e  
12 ír t , fé lé v r e  6 fr t. 

E lő f iz e té s t  e l fo g a d  s  a  lap  
s z é tk ü ld é s é t  is  k e z e l i  E m ic h  

G u sz tá v  k ia d ó  - h iv a ta la  : 
B a rá t o k - te r e  sz .

M e g j e l e n i k  l ie t e n k iu t  
v a sá r n a p .

S z e r k e s z t ő  s z á l l á s a ,  
h o v á  a  d o lg o z a to k , e lö f iz e -  

• t é s i  p é n z e k , r e e la m a t ió k  is  
k ü ld h e tő k  . Ü llő i -ú t  és. 3 
p ip a -u te z a  s a r k á n , U .  s z .

A POLGÁROSODÁS FELTÉTELEI ÉS FEJLŐDÉSE. *)

Szép ellentét az állat csökönösségével 
az emberi tökélyesbedés, az emberi társa
dalom szünteleni haladása egy mérhetlen 
távolságban levő czél felé. Erre azonban 
sokféle ösztön kell, mely által kiki a mel
lette valót s egyik nép a másikat előre 
hajtja, s ez úton az egyes, miveltségre és 
vagyonra, a nép pedig polgárosodásra és 
hatalomra tesz szert. A polgárosodás nem 
egy, magától növő fa, hanem sok nemze
dék erős munkája kell hozzá, miközben 
nincs pihenés, megállapodás, mert minden 
elért lépcső azonnal uj feladatokat szab 
elénk, melyeket okvetetlen meg kell oldani. 
A polgárosodásnak, mint a szabadságnak, 
az a természete, hogy nem lehet ajándékul 
nyerni, hanem ki kell víni. Munkára való 
kényszer s élvezete a munka gyümölcsé
nek: ezek egy fensőbb hatalom eszközei 
az emberi nem nevelésére.

Buckle, híressé vált „Angol polgáro
sodás Történetében,“ mint az emberi nem
zetre legerősebb természeti befolyást, e 
négyet jelöli ki: égalj, táplálék, föld, és 
természet-jelenség átalában (környezete 
physiognomiája), melyek közül kivált az 
utolsó gyakorol szerinte leghatalmasb be
folyást, az szüli a különböző nemzeti jelle
meket, úgy szintén a babona számtalan 
alakjait s többnyire a vallási meggyőző
déseket is, mig a három első leginkább a 
társadalmi intézményekre hat. Azonban 
valamely nép culturájának egy bizonyos 
mivolta egyszersmind testi és szellemi lé

nye, az őt környező természet s a szom
széd népekhez való viszonya összehatásá- 
ból származik. A külvilág bizonyos alakú 
nézeteket s különféle fogalmakat támaszt 
az emberben, melyekből veszik aztán saját 
jellemüket valamely nép erkölcsei, vallása, 
művészete és tudománya. Ha a természet 
igen hatalmas, mint sok tropicus tarto
mányban, szolgája marad az ember; ha a 
természet ereje csekélyebb, feltámad az 
ember bizodalma önerejéhez s mind na
gyobb-nagyobb müvekre ösztönzi. Euró
pában és Eszak-Amerikában, hol a ter
mészet ereje mérsékeltebb jellemű, legto
vább haladt az emberi fejlődés, állat- és 
növényvilág kénytelen vala úgy módosul
ni, hogy az ember szükségeinek leginkább 
megfeleljen, kénytelen a föld más ábráza- 
tot venni fel az ember kezétől. Mind ez a 
gyakorlati szellem műve; nem az az or
szág legdúsabb, hol a természet pazar kéz
zel hinti ajándékait, hanem az, hol az em
beri szellem legmunkásabb. Az emberi 
szellem alkotja önsorsát és helyzetét.

Mig Indiában a hatalmas természet, 
óriás hegyeivel, roppant folyóival, tömér
dek állat- és növényvilágával az embert 
leigázta; a kis Görögország nyájas termé
szetű földje szabad röptöt engede az em
beri szellemnek, s erői és tehetsége leg
szebb kifejlését mozdítá elő. íg y  a görög 
istenek is emberien szépek, csupán nagyí-

*) Perty Miksa felolvasásai után, az
29
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to tt, nem esített em berek v a lá n a k ; m ig a 
trop icus m üveit népek  istenei, em berük  
torzon képzeletéhez, iszony- és rém üle tte l
jes  lelkületéhöz képest, ocsm ány  szörnyek , 
többny ire  vérszom jazók, s m inél borzasz
tóbbak, annál népszerűbbek . A h induk, 
például, á t nem  h ág h a tó  m élység  á lta l v á
lasztják  el m agoktó l is te n e ik e t; a  görögök  
ellenben közelednek az övéikhez, s a  félis- 
istenek á lta l közéjük is v e g y ü ln e k ; tro p i
cus népeknél a  herosok tisz te le tének  h ire 
sincs. Á zsiában a  polgárosodás m indig  
am a bu ja  iszapos földu te rü le tre  vo lt szo
rítva , m e ly  D él-C hina keleti végétol K is- 
Ázsia partja ihoz  ny ú lik . E  ro p p an t övtől 
északra te rm éketlen  országok vannak , d u r
va vándortö rzsek  barango ló  helye, m ely  
törzsek  csak  hónukon kívül szok tak  polgá- 
rosülni, a m int h o g y  a  m ongolok, ta tá ro k  
C hinában , In d iáb a n , P e rs iáb an  a lk o ttak  
n a g y  b irodalm akat. H azá jáb an  az a rab  
nép is, szegénysége m iatt, m iveletlen  m a
rad o tt ; de m ih e ly t P ersiá t, S panyo lo rszá
go t s In d ia  n a g y  részét m eghódítá , m eg
változók je llem e és civ ilisált Ion. í g y  az 
A frika északi puszta részeit lakó népségek  
is tö b b n y ire  m iveletlenek m arad tak  a  sze
g énység  m ia t t ; ellenben  a te rm ék en y  Nil- 
vö lgyön  gazdagság  halm ozódott össze, s 
civilisatio tám adt. D e ám bár az első po l
gárosodás A frika és Ázsia te rm ék en y  ré 
szein á llt elő, nem  leh e te tt az n a g y o n  de
rék  és tartós, m ert a  valódi h a lad ás  nem  a 
dús term észettől, hanem  az em beri te tt
erőből függ, m ely  h a tá r  nélkü l fokozható, 
m in t E u ro p a  b izony ítja . I t t  az égalj m un
k ásság ra  k ényszeríti az em bert, ki itten  
csak a legfö lcsigázottabb  tev ék en y ség  á lta l 
b irt m eggazdagodni.

A népek  po lgárosodásában  lá tható  
szerfeletti kü lönbség  ném ely  m ivelődés tö r
ténetíró t eg y  activ és p a ssiv  em beri faj 
eszm éjére vitt, ily en  péld. W achsm uth , k i 
csak az indogerm an  és sémi törzsöket ta rtja  
m űvelődésre h iva to ttaknak . H anem  ily  föl
vételt bajos volna m egállap itn i, m ert az 
különböző term észeti szervezetre m utatna. 
A fajok különböző műveltsége nem  a tehetség 
különböző adom án yán  a la p u l, hanem  egyéb  
okok és indítók ha tása  eszközli. A te rm é

szet gazdag  volta  a  forró égöv a la tt s a 
vadak  sokasága szükségtelenné teszi a m un
k á t és házi á lla tokat, a  n a g y  hőség nem  
enged  szellemi erőfeszítést, innen  van, h o g y  
a m ivelődő népek  m ind a m érséklett övön 
ta lá lta tn a k . Ezzel azonban  nem  ak a rju k  
tagadn i, h o g y  a  term észeti ha jlam ra  és tu 
la jd o n ság ra  nézve is léteznek különbségek.

A  civilisatio ké tségk ívü l fejleszti az 
ag y - és idegrendszert, s az em bert fino
m abb és g y o rsab b  érzésre, gondo lkodásra  
teszi képessé, h a b á r  a  te rm ékenység  ném i 
rövidségével. A term észeti á llapo tban  élő 
népek , m in t A m erika vadász- és Ázsia pász
to rnépe i n ag y o b b  erőfeszítést s san y a rg ás t 
hosszabb ideig  elb írnak , őnáluk  a  te rm é
szeti g y ó g y  erő is n agyobb . A  m űveletlen  
nép fajok  érzékei, az Ízlés kivételével, e rő 
sebbek, és g y a k o rib b  esetben  m arad n ak  
épen késő ag g  k o rig ; a  h o tten to ta , bush- 
m an, m ongol, ind ián  fa jnak  h ihetetlen  éles 
szeme és füle van. D e  S a lles  szerin t m inden 
v ad  népnek , a  m iveitekhez hason lítva , n ag y  
szája van  és v as tag  a ja k i; sokan  m indkét 
kezöket egyfo rm a ügyességgel használják , 
sőt ném elyek  (m int a  m ár m iveltes h in 
d u k  is) lá b u jja ik a t ép o ly  jó l tu d ják  hasz
nálni, m in t a  kézen levőket. A vad  em ber 
egészen az őt körü lvevő  term észettő l, m eg 
sa já t szenvedélyei- s vág y aitó l f ü g g ; á ll
hatatosság , te rvszerűség , önuralom  h iá n y á 
ban  hasonló a g y e rm e k h e z ; de a  szűk kö r
ben, m e lyben  az ily  term észeti népek  élete 
fo ly , ügyesebben  m ozognak m in t példáu l 
az európai parasz t a  m agáéban. í g y  a  né
ger m inden eu rópainak  k ö n n y en  ta lá l je l 
lem ző m elléknevet s tö b b n y ire  je llem ét is 
h irte len  k italálja .

R endesen  a  legnyom orúbb  nép is a 
m ag a  h o n át legktilönbnek  ta r tja  a világon, 
é letm ódját a legkellem esbnek  és okszerűbb
nek, önm agát a  leg jelesb  népnek. M inden 
nem  m üveit faj az t hiszi az idegenről, m ely  
közéje vetődik, azért h a g y ta  el hazáját, 
m ert jo b b a t k e re s ; ők  m aguk  ritk án  m oz
dulnak  hazulról, h o g y  más n ép e t, v ag y  
á ta láb an  v ilágo t lássanak . A term észet fia 
rendesen bo ldogabbnak  érzi m agát m int a 
po lgárosu lt em ber, kevesebb  a szüksége, s 
a nyugalom, m ely e t élvez, tetszőbb neki,
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mint a müveitek nyugtalan, mindig törek
vő munkássága, mely előtte majdnem osto
baság. De az erkölcsi fonákság gyakran 
felette nagy a természeti népeknél; a né
gerek, keleti Sudánban, csalás, lopás, gyil
kosság felől semmi roszat nem tartanak; 
náluk a hazugság, csalás szellemi fensőbb- 
ség jele. E fölött hihetetlen vadság uralko
dik minden természeti népnél. Parkman 
látott egy jelenetet, midőn az amerikai in
diánok egy elejtett bivalynak vad állat 
módjára estek neki, legjobb részeit nyersen 
falták, mig végre jóllakva, vértől fülig 
mocskosán, hagyták ott. Gyakran a sors 
különös csapása valamely népet mélyebben 
taszít a vadságba; igy a zulu-kafferek egyik 
törzse valaha utolsó szükségében arra kény
szerült, hogy megegye saját gyermekeit; 
ez által rákapott az emberhúsra s azóta 
rendesen felfalja hadi foglyait. Ha a vad 
ember jó sokáig él is müveitek társaságá
ban, csak felületesen változik erkölcse. A 
fiatal australiai, ki gyereksége óta euró
paiak közt nevelkedett, úgy hogy törzsét 
nem is ösmeri, mihelyt felnő, visszaszökik 
a vadonba; szint’ ezt mondják aParaguay- 
beli s észak-amerikai indiánról is ; nemkü
lönben a Bors-partról való fiatal krú-k azt 
a kis miveltséget, mely a fehérek szolgála
tában rá jók ragadt, hónukba térve megint 
hamar lerázzák. De még művelt népfaj beli 
ember is könnyen elvadul a vadak közt, s 
többnyire nem kénytelenségből, hanem a 
szabad, korlátlan élethez való vonzódásból; 
igy a Fidzsi-szigeteken találtak európaia
kat, kik már ép olyan emberevők voltak, 
mint a sziget őslakói.

Mindebből azonban nem következik, 
hogy minden faj és nép szellemi és kedély
beli dispositióra nézve egymáshoz egészen 
hasonló legyen; sőt meglehetős nagy köz
tük a különbség. Némely néger és indián 
törzs kiválóan szeret ölni, igy az indián 
minden madárfészket elpusztít a mihez csak 
fér, mig az arab még állatok iránt is ven
dégszerető. Az észak-amerikai indián a bi
valyokat, a zulu-kaffer az antilópot csupa 
gyilkolási szenvedélyből öli rakásra, és 
sokkal többet elpusztít mint a mennyire 
szüksége van. Földművelő népet könnyebb

haladásra bírni, mint a csatangoló pásztor 
és vadász fajokat, kivált ez utóbbiak lené
zik a műipart és rászorulást, s függetlensé- 
gök érzetében azt hiszik, hogy fölötte áll
nak az európai embernek. Földművelő nép 
könnyebben belátja önalsóbbságát és érzi 
hogy szüksége van oktatásra. A halász nép, 
úgy mondják, bátortalan és csalfa, hajlan
dó nemtelen csereberére. Pogány nép áta- 
lában sokkal fogékonyabb az európai mi- 
veltség iránt, mint a nyakas, gőgös mozlim.

A civilisatio első feltétele a megtele
pedés, második a vagyonszerzés, a tulajdon 
gyűjtés. A tulajdon képzetének máraz álla
toknál is sejteni nyomait; a gyermek pedig 
valamennyi óhajt szert tenni saját vagyon
ra, erősen ragaszkodik megtartásához: épen 
igy képződik, mindjárt a társadalom kez
detével, a birtok fogalma. Az első birtok 
élelmi szerekből, ruha, szerszám, fegyver- 
neraüekből á ll; a legutolsó vadember, mint 
az ausztráliai, a tűzföldi, a bushman, ki ál
landó lakhely nélkül csavarog, már magá
val hordja silány holmiját, s azt eszik, a mit 
kap. Azután megkísértik az élelem egy részét 
eltenni szükség idejére,a vadhúst, halat meg- 
szárítni, gyümölcsöt, magvakat, gyökeret 
szedni össze. A vadászat sokszor bizonyta
lan, a vadász keserves szűkidőket lá t; ez 
korán hasznos állatok szeliditésére ösztön- 
zé a régi világ népeit s igy pásztorokká 
lőnek. De a ló nem igen mozditá elő fenn- 
Ázsia lovas népei műveltségét, az amerikai 
vadakét még kevésbbé, mely utóbbiak a 
lovat nem is növelik, csak úgy fogják. Ba
romtenyésztés, földmivelés az első hatályos 
két eszköz vagyonszerzésre és gyarapí
tásra, s e fontosságuk a népmüveltség leg- 
fenső lépcsőin sem csökken. Ha valamely 
nép mindenét elfogyasztja: nem gyűl nála 
tőke, a miből eltartsa a nem-dolgozó osztá
lyokat; de ha több a termelés mint a fo
gyasztás, akkor oly alap nő, mely az ér
telmiség s művelt osztály táplálatára szol
gál, mely nem maga izzad az életfentar- 
tásra valókért. Az ily módon gyűlt vagyon 
tehát feloszlik a számosabb dolgozó osztály 
s a nem oly számos értelmiség közt, mely 
az előbbit vezérli.

A művelődés folyamában sokféle aka
29*
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dály gördül elő', részint a megoldandó fel
adatok nehézsége, részint az emberi termé
szet tökéletlensége miatt. A népek az em
beri működés minden ágában fonákság
nak, tévedésnek vannak kitéve; az igaz
ságszolgáltatás, az egészségi rendtartás, a 
szegény-ápolás, a pénzügy, a nemzet gaz
daság, a nemzetközi éiintkezés — egy sem 
ment azoktól; sőt a művességben is, (itt: 
technika) oly tárgyak körül, melyek min
dennapi gyakorlati használatra valók, hol 
a czélszertítlen, nehézkes vagy veszedel
mes hamar kellene hogy szemet nyisson 
— makacsul fenmarad sok ostobaság. A 
középkorban a mivelődés egyik fő akadá

lya a szertölötti könnyenhivoség volt, nem
csak a tömegek, hanem a legműveltebbek, 
legfensőbbek közt is. Csak a kétely föléb- 
redtével született meg a vizsgálódás szel
leme, politikában, vallásban a bírálat, va
lamint a türelem érzete is. De a tudás elő
menetele se a tekintély iránti vakhit és 
a múlt idők véleményei- s meggyőződései
nek való föltétien hódolat, se a merő ké
tely uralnia alatt nem lehetséges; annál- 
fogva az oly idő, mint a XIV. Lajos halá
la utáni, a mikor teljes kétkedéssel csö
möri etes blazirtság párosult, minden ma- 
gasztosb eszmére nézve el van veszve.

(Vége köv.)

A R A B  C S A  L Á D .

Hát az milyen tompa jajszó,
Mond az ifjú — láncz vagy kard? 
Bajtársidnak cseng bilincse, — 
Rajtuk a harcz nem segíte, 
Szolgaságuk tartva-tart.

Ott meg zsákot dobnak vízbe! 
Mond a lány — oh rettegek.
A vén nem való dologra.
Istenét meg nem tagadta 
Az, kit ott megöltenek.

Nézzetek csak vissza, vissza,
Hogy kigyúlt a láthatár,
Kis falunknak szentegyháza-------
Legalább meg nem gyalázza 
Hamvát a hitetlen már. —

Néznek, néznek elmerevülve 
Gondolatba, szótalan:
A vén gondol istenére,
A leányka szerelmére,
Es az ilju — harczba’ van.

Nem gyalázza meg hamvában — 
Mond mindhárom s összenéz.
Értik egymást. A vén áldást 
Ad. A lány csókot, — nem bir más! 
S tört szorít az ifjú kéz.

A vár-hárem ablakában 
A rabhölgy még énekel.
Dalja fentszáll és a darvak 
Tőle messze elmaradnak,
Mert istent s hont idvezel.

Zeng a tengeren ezüst hab 
Csendes nyári éjszakán,
S mormogó dallal törik meg
— Rejtélyes tiindéri ének —
A part tarka kavicsán.

Fent az éj ezüst rózsája,
Lent lángképe a vizen,
Fent dalos darvak repülnek,
Lent az illatos szellőnek 
Szárnya suttog csendesen.

Tengerparti pálmafák közt 
Sugár tornyu büszke vár, —
Kúpja csillog dús aranynyal, 
Tükörsima a márványfal,
Benne tán az éden vár.

Tenger habján úsz a gálya,
A hajósnép zajg, örül, —
S rejtélyes szellem beszélget 
Nyúgodalmat és szerelmet 
Fent az árboczok körül.

Oh de a hajó gyomrában 
Lánczra verve ifjú s lány,
Velők a vén ősz családfő. — 
Elhagyál tehát teremtő!
Mond, s felhő van homlokán.

Ládd, hidd, itt van a szeráj már. — 
S ablakán mi lant az, hajh ?
Mond a lány. Testvérid dalja.
— Rabságukban meggyalázva —
Isten s honhoz szent sóhaj.
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S három csillagot lát esni 
A tengerbe, zajtalan.
Isten! — mond — könyörülj rajtok. 
Aztán búsan néz utánok —
S elfelejti csakhamar.

Fent az ég ezüst rózsája,
Lent lángképe a vizen ;
Fent dalos darvak repülnek,
Lent az illatos szellőnek 
Szárnya suttog csendesen.

MADÁCH IMEE.

N A G Y A N Y Á M  N A P L Ó J A .
(Vége.)

December 13-ikán 1816.

István haza jött, kilenczedikén, estve 
felé — de nincs köszönet benne. Nem tu
dom mi lelte; ő, ki mindig oly derült és 
nyugodt szokott lenni, most szórakozott, 
nyugtalan, — mondanám, rósz kedvű —  
ámbár velem nem érezteti ezt soha.

Hanem látom, érzem, hogy bántja va
lami; egész nap jár kel — vége azon nyu
godt, kellemes óráknak, midőn együtt ül
tünk, beszélgetvén, tervezgetvén, olykor 
tréfálván s nevetvén, mint a gyermekek. 
Ha együtt vagyunk, hallgatag, feszes — 
és zavartnak látszik; — de ez nem lehet — 
mi hozhatná őt zavarba ?

Csak tudnám, mi mind ennek oka ? —  
valami kedvetlenség vagy veszteség érte-e 
— vagy megtudta talán mi történt köztem 
és Páltelki közt?

Hát ha ez úgy volna — ha neheztel 
reám, hogy nem én beszéltem el neki az 
egészet ? — nem — ez nem lehet; ha va
lamit hallott volna erről, tüstént szőnyeg
re hozta volna a dolgot, s tőlem kérdezte 
volna mi igaz az egészben — hiszen jelle
me oly nyílt, o ly ------------

De én is nyílt jellemű vagyok — s 
mégis elhallgattam előtte valamit —- oh 
mit tegyek — miként cselekedjek — csak 
jó anyám volna itt— tüstént tanácsát kér
ném — de levélben ez oly nehéz —  s az- |

tán oly sok idő telik, mig az ember végre 
választ nyer. Bár közelebb laknánk egy
máshoz !

December 25-ikén 1816.

Mi ez — álom-e vagy valóság? —  
álom — álom, azt hiszem, azt akarom hin
ni ! — mert ha az, mit sejtek, mitől tartok, 
valóság volna, akkor — oh akkor vége 
mindennek — akkor a legszerencsétlenebb 
no vagyok a világon, s csak arra kérem az 
istent, vegyen magához minél előbb.

De lehetséges-e ? lehetséges hogy Ist
ván, — férjem, kit annyira szeretek s ki 
engem évek óta oly híven szeretett, most 
egyszerre meghűlve irántam, elfordulna tő
lem, és — mást szeretne?

O h! ez nem lehet — ez nem lehet!
És miért nem? — nem szebb, bájo- 

sabb, műveltebb, szellemdúsabb-e vetélv- 
társam — Gizella — alig bírtam e nevet 
az irlapra vetni — s nem kaczérabb-e ?

Igen — ez a fődolog, — az kell a fér
fiaknak — még Istvánnak is, kit jobbnak 
—  ezerszer jobbnak hittem minden más 
férfinál! Miért nem tudtam én is kaczér 
lenni — egyszer hideg mint a havasi hó — 
máskor forró, mint az Aetna tüze; — egy
szer nyájas mint a mosolygó tavasz — 
máskor pedig rideg, mint a zordon tél. 
Ezt szeretik a férfiak — ez mulatja őket,

A szerájnak híre, fénye, 
Változatlan máig é l; — 
Habsirján a kis családnak, 
Elpusztult helyén falvának, 
Nyom nélkül sír át a szél.
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ez űzi el az unalmat, startja folytonos moz
gásban csalfa szivöket!

De badd rendezzem kissé gondolatai
mat — oly bizonyos-e hogy Gizella ve- 
télytársam, s hogy czélt ért Istvánnál?

Alig lehet ezen többé kétkednem.
Nem keresi-e mindkettő folytonosan 

az ürügyet s alkalmat, hogy együtt lehes
senek? miért lenne István mindig Bárá
ny aiéknál, vagy ők itten, ha ez nem úgy  
volna? miért sétálnak, társalognak, olvas
nak, énekelnek együtt, mindig együtt — 
ha nem szeretik egymást?

Én természetesen nem tudok most, 
midőn nem sokára anya leendek, oly sokat 
járni-kelni mint ez a leány, gonosz szelle
mem, ki mindig utamban van! — nem tu
dok oly vidáman, oly elmésen csevegni — 
mert szivem nehéz — oh, minő nehéz! — 
nem tudok angol könyveket olvasgatni, 
mert szülőim nem taníttattak e nyelvre —  
nem tudok énekelni, mert nem birok oly 
syrénhanggal mint ő — a kaczér — ki fér
jem szivét elorozta tőlem!

Csak oly bájos ne volna — oly po
koli szépséggel ne birna — akkor lehetne 
reményem férjem szivét visszanyerhetni — 
de mi vagyok én, Gizellával összehasonlít
va! Nem vagyok se vak sem elfogult — 
látom szépségét — elismerem ellenállhat- 
lan báját — oh én szerencsétlen!

Január 10-ken 1816.

Férjem ismét Bárány aiéknál van — 
tudom — érzem — bár azt mondta, hogy 
Barótiékhoz megy, vadászatra. Ez ürügy
— puszta ürügy! ha tehetném, — ha kö
telességem azon kisded iránt, ki szivem 
alatt pihen, nem tartóztatna vissza, rég kö
vettem, kilestem volna a csalfa — s mégis 
annyira szeretett férfiút — s tetten érve, 
szemei e lő tt------------

De mit mondok, hová tévedeznek gon
dolataim — jobb ha fölhagyok az Írással
— magam sem tudom mit irok.

Január 29-kén 1817.

Ú gy! — tehát nem elég, hogy férjem 
majdnem folytonosan nála időzik — nem
— neki még ide is kell jönni — a szemte

len — midőn már mindenki tudja, legalább 
sejti, mi szövődik közte s István közt!

S nekem ezt tűrnöm kell, ha botrányt 
nem akarok előidézni! mivé lettem én, az 
ezelőtt pár hónappal még oly boldog n ő !

Miért, miért nem maradtam jó anyám
nál! S e jó, kedves anya előtt még ki sem 
merem tárni zajongó szivemet — mert ha 
atyám megtudná hogy bánik István ve
lem — ez borzasztó volna — atyám oly 
indulatos! Hallgatnom kell tehát, fájdal
mamat magamba zárni — s tűrni a szána
kozó tekinteteket, melyeket mindenki re- 
ám vet.

Most Gizella uj ürügyet gondolt ki 
az együttlétre; órákig czélba lőnek az üveg
házban. Ez álnok leány elhozott magával 
pár picziny pisztolyt, mely inkább játék
szernek látszik mint fegyvernek — s ezek
kel puffogtatnak minduntalan.

Nem is megyek többé feléjök — föl
hagytam a küzdéssel s átengedem maga
mat szomorú sorsomnak — mit tegyek, 
mit tehetek egyebet?

. Februar 2-ikán 1817.

Mit csináljak, mi tévő legyek ? — va
jon kitől jőnek e sorok?

Ma reggel, midőn öltöző asztalomhoz 
ültem, kis levélkét találtam rajta, csak pár 
sorból állót, melyek igy hangzottak: 

„Asszonyom!
„Ha tisztába akar jőni a felől, mi ke

gyedet bántja körül belől két hónap óta, 
menjen ma déltájban az üvegházba, s min
den föl leend fedezve.“

Semmi aláirás — az irás is idegen 
előttem — menjek — ne menjek — hi
szen sejtem, mi leend ott előttem fölfedez
ve — de mégis jobb, ha egészen tisztában 
vagyok, ha tudom mennyire ment e bűnös 
viszony tehát — menni fogok.

Mindjárt üti a tizenkettőt — reszke
tek mint a nyárlevél, lábaim alig bírnak —  
de mennem kell.

Az nap késő estve.

Bár ne mentem volna — bár ne men
tem volna! — ha ellentállok a nyomorú 
csábnak, mely lépteimet a kitűzött helyre
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vezette, talán az iszonyú tett nem történt 
volna — s férjem — bűnös de ah ! még 
mindig szeretett férjem, nem heverne esz
mélet nélkül előttem — a halál küszöbén!

Minő nap volt ez — s mi áll még előt
tem ? — ezt csak az isten tudja.

Hadd szedjem kissé össze gondolati
mat, hogy pár szóval az irlapra vethessem 
e borzasztó tizenkét óra történetét.

Tizenkettőt ütött, midőn ma délben az 
üvegházba, vagy jobban mondva, annak 
előcsarnokába léptem.

E kis hézagot, mely dohányzónak 
van fölkészítve, üvegfal választja el a tu
lajdonképi üvegháztól. Ez üvegfal röp- 
kénynyel van ugyan befutva, de melynek 
venyigéin át mégis mindent lehet látni, mi 
az üveg házban történik.

Nesz nélkül léptem az előcsarnokba, 
s alig húztam be magam után az ajtót, mi
dőn a mellék hézagban két hangot hallottam, 
heves párbeszédben.

Jaj nekem! e két hang férjemé volt s 
a szép Gizelláé.

Az üvegfalhoz siettem s a zöld leve
leken át oly látvány állt előttem, melynek 
emlékezetén még most is összeborzadok.

Épen szemközt velem, kis asztalka 
mellett, melyen pisztolyok, golyók, lőpor
kulacs hevertek, Gizella állt, halványan 
mint a téli hold, s fájdalomtól s heves in
dulattól feldúlt vonásokkal — de szebb 
mint valaha. S előtte — előtte, térden áll
va István — férjem!

0  szólt midőn helyemet elfoglaltam
— oh ! bár ne hallottam volna e szavakat!
— Mint a láva tüzes folyama, rohamosan, 
a legf ölfok ozottabb indulatnak ellenállhat- 
lan hevével szólt Gizellához — úgy mint 
hozzám nem szólt soha — bevallotta sze
relmét e leánynak oly szenvedélylyel — 
minőt érettem soha nem érzett!

Mintha tüzes vassal beégették volna e 
szavakat agyamba, úgy állnak ezek előttem 
—- tisztán, felejthetetlenül! — lehet-e ennél 
nagyobb kín a földön! — lehet-e nagyobb 
a pokolban is ?

Midőn végre elhallgatott, s elfödvén 
arczát két kezével, Gizella válaszát várta
— ez fölegyenesedett — sötét pir vonult

át hófehér arczán, s szemei csillogtak, mint 
az oroszlánéi, ha haragra fakad.

—  Czélom el van érve! kiáltott föl 
oly hangon, mely mint tőrszúrás hasitotta 
át szivemet — s aboszu kéjét élvezem, tel
jes mértékben! Ő — azon lény, kit e föl
dön leginkább gyűlölök — neje, görnye- 
dezik e pillanatban azon iszonyú fájdalom 
súlya alatt, mely engem őrültté tett, s az 
életet megutáltatta velem.

A leány egy tekintetet vetett az üveg
falra, hol sejtette vagy tudta hogy tanúja 
vagyok e jelenetnek s folytatá:

„Szeretek — szeretek mint soha sen
ki e földön még nem szeretett — de nem 
kegyedet, oh nem ! hanem Páltelkit. Azt 
hittem — azt kellett hinnem hogy szerel
mem viszonoztatik, midőn kegyed haza
hozta nejét —* e mindennapi, lágymeleg 
lényt, ki sem szeretni sem gyűlölni nem 
tud. S ő, szivem választottja, kiért kész let
tem volna életemet feláldozni, hidegebb 
hidegebb lön irántam; szerelmét, azon kin
cset, melyért én halálcsatát vívtam, elvonta 
tőlem s neki áldozta, neki —- ki azt meg
vetéssel, mondanám undorral visszautasi- 
totta.

„Oh! ne féljen semmit — folytatá 
gunykaczajjal, midőn István hirtelen Tői
kéi vén, kérdő ’ tekintetet vetett reá — ke
gyed nyugodt lehet, Páltelki nem vala ké
pes oly nőnek szivét elcsábítni, kinek szive 
nincsen, s kinek vére oly hideg mint a 
jégfolyam.

„Tanúja voltam a jelenetnek, a bokrok
tól elfödve s megnyugtatására mondhatom, 
hogy visszautasittatott, még pedig oly mó
don, hogy magamon kivül valék dühöm
ben.

„Hogyan? e nő, kit oly kevéssé lehet 
velem összehasonlítni, mint a halvány hol
dat a ragyogó nappal, ily határozottan, 
ily szégyenítve merte egy férfiú szerel
mét eltaszítni magától, kiértén még rneny- 
nyei üdvömet föláldozni is kész valék ?

„Boszút esküdtem e rettentő pillanat
ban — boszút — s ime megtartottam es
kümet.

„Elcsábítottam tőle, a mi előtte legbe
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csesebb, legszentebb: férje szerelmét — s 
azon valék, hogy ebben ne kétkedhessél

„És most, a győztes boszúnak teljes di
adalában búcsút veszek ez élettől, melyet 
tovább eltűrni nem tudok.“

Evvel egyikét a kis pisztolyoknak, 
melylyel keze már pár perez óta öntudatla
nul játszott, hirtelen szivéhez illesztette — 
tompa pattanást hallottam, s a leány össze- 
rogyott.

Fölsikoltottam saz ajtó fele rohantam. 
Férjem, ki mig Gizella beszélt lesütött sze
mekkel állt mint a kőszobor, csak a patta
nás után pillantott föl, s látván hogy Gi
zella élet nélkül fekszik előtte, egyetlen si
koltással csapta össze feje fölött kezeit, s 
kirohant az üvegházból.

* **

Mi történt e rettenetes jelenet után, 
csak mint félig elfátyolozott kép áll előt
tem.

Segítségért kiáltozva futottam a ház 
felé —- a cselédek összesereglettek — Ba
ranyámé halálsápadtan s reszkető tagokkal 
kérdezett mindenkit, hol van leánya — a 
lovász vágtatva hagyta el az udvart, se
bész után sietve — férjemet összeroskad- 
va s eszmélet nélkül találták , a kertben s 
vitték szobájába.

Most én itt virrasztók, halálosan be
teg férjem ágyánál, szegény Bárányainé 
pedig az ebédlőben — leánya holt teste 
mellett.

Minő bús — minő kétségbeejtő az 
élet — szinte irigylem Gizellát, életem go
nosz szellemét — ő legalább kiszenvedett 
már!

Februar 6-án 1817.

Épen most hagyott el az orvos — fér
jem veszedelmen kívül van! hála az égnek! 
— mintha még örülni tudnék ez életben, 
oly hevesen dobogott a szivem , midőn az 
orvos ezt kimondta.

Igaz, hogy boldogságomnak örökre 
vége van — hiszen István nem szeret töb
bé — vajon nem volna-e üdvösebb reám 
nézve, ha túl nem élném azt a válságos órát,

mely előttem áll ? — de gyermekem — — 
anya nélkül nevekedjék-e ? — nem, nem !
— nekem élnem kell gyermekemért — bár
minő nehéz a teher, melyet a gondviselés 
vállamra rakott.

Február 8-án 1817.

Mindenki pihen már — csak én egye
dül vagyok még ébren a házban.

Baranyainé, a szegény anya, hazavit
te leánya holt testét, hogy családja sírbolt
jában temettesse el. Keserű könyek közt 
váltunk el egymástól — ő, a kétségbeesett 
anya — én, a kétségbeesett n ő !

István eszmélete vissza kezd térni — 
bár látszik, hogy emlékező tehetsége nem 
működik. Mintha elfelejtett volna mindent, 
mi az utolsó hónapok alatt történt. Csak 
akkor nyugodt, ha mellette vagyok — mi
helyt elhagyom a szobát, utánam kérde
zősködik— legjobban szereti ha ágya mel
lett ülök s kezemet az övében tarthatja.

Gizella nevét még egyszer sem mondta 
ki. — De ha emlékezete visszatér — ha a 
múlt tisztán — élesen előtte álland — mi fog 
akkor történni ?

Junius 20 kán 1817.
Majdnem öt hónap múltéi mióta utol

jára Írtam naplómba, s kis fiam már tud 
ülni — s már nevet ha engem lát. — Feb
ruár nyolezadikán, késő éjjel jött a világra
— de kevésbe múlt, hogy életembe nem 
került születése.

Napok teltek el, s én nem tudtam sem
mit magamról. Midőn végre fölébredtem 
lázas álmomból, kedves jó anyámat láttam 
ágyam mellett ülni, s kis bölcsőt előtte, 
melyet gyöngéden ringatott.

Föl akartam emelkedni — de moz
dulni sem bírtam — szólni akartam — de 
csak ez egyetlen szót : anyám! tudtam 
halkan rebegni. Olyan voltam mint a cse
csemő, ki tehetlen magával — de fájdal
mat nem szenvedtem.

Anyám összerázkódott midőn hango
mat hallotta; aztán lehajolt hozzám sköny- 
nyes szemekkel kérdezte: hogyan vagy 
gyermekem ?

Jól, rebegtem — de az o tt-------
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Ez kis fiad — felelt anyám, inkább 
kérdd tekintetemre, mely a bölcső felé for
dult, mint szavaimra — ime, szép, erős 
gyermek.

Evvel valami kis, fehér, lágy csomót 
vett ki a bölcsőből s helyeze ágyamba.

Kíváncsian és sovárogva fordultak 
szemeim e csomó felé, — csak egy kis, re
dds, sötétvörös arczot láttam — de mind 
szépnek tetszett nekem e kis kép — mely
ben senki, az anyán kívül, szépet nem tu
dott volna látni.

Most ez másként van — ugy-e Béla 
urfi ? — a kis arcz nem vörös többé, ha
nem hófehér és rózsaszín, nagy sötét kék 
szemekkel, s szőke selyemlágy pehelylyel 
homloka fölött, mely már kissé göndör 
kezd lenni.

Oh fiam — fiam! — mennyire sze
retlek !

S ott a nagy karosszékben Béla urfi 
atyja ül — kissé halvány még és sovány 
a nagy betegség után, melyen keresztül 
ment, — de különben egészséges — és — 
és — inkább enyim mint valaha!

Az ég jó volt hozzám — igen jó — a 
sötét, vészteljes felhők elvonultak, s a nap 
ki kezd ismét sütni s jóltévo melegét árasz
tani életpályámra.

Midőn erőm annyira visszatért, hogy 
ismét beszélni s mozdulni tudtam, anyám 
egy reggel férjemet vezette be szobámba.

Vezette, a szó teljes értelmében, mert 
az ezelőtt oly erds férfiú most oly gyönge 
volt, hogy tántorgott mint a gyermek, ki 
még járni nem tud.

Middn ágyam mellett voltak, István 
inkább ddlt mint ült le a karosszékbe, mely 
ott állt, s száraz, majdnem átlátszó kezét 
felém nyújtván halkan rebegte: „Anna — 
kedves Annám — meg tudsz-e nekem bo
csátani?“

„Ez már rég megtörtént, István!“ —■ 
feleltem, kezét az enyimekbe szorítván.

„Bűnös valék“ — íolytatá akadozva 
— „ oh mind bűnös! de te nem tudod, nem 
tudhatod mennyi csábnak valék kitéve.“

„Tudom — vagy legalább sejtem; —  
feleltem, — de ne szóljunk többé e bor

zasztó időről — elmúlt ez örökre — kezd
jük újra életünket itt, gyermekünk bölcsője 
mellett; —- kis Bélánk legyen a szent frigy, 
mely bennünket egymáshoz köt — erőseb
ben, bensőbben mint valaha!“

„Legyen a te akaratod szerint, An
nám!“ szólt István. —- „Oh, mind jó vagy 
te hozzám — mily angyalian j ó !“

És úgy történt a hogy mondám; —  
mindketten komolyabbak vagyunk mint 
ezelőtt -— mondanám olykor busábbak — 
de szeretjük egymást, talán nem oly szen
vedélyesen mint házasságunk első hónap
jaiban, de bensőbben — s azt hiszem 
örökre!

Előbbi lakásunkat elhagytuk — nem 
bírtunk volna ott maradni, hol ama bor
zasztó jelenet folytonosan szemeink előtt 
állna — István bérbe adta a jószággal 
együtt -— s ide költöztünk, e kis falusi ma
gányba, melyet jó atyám, anyám kérelmé
re, nekem átengedett.

Itt, egészen uj körözetben, felejteni 
kezdjük a múltat, — felejteni — nem — ez 
lehetlen; hanem nem áll többé előttünk oly 
fájdalmas eleven színekben — oly túl a 
rendin éles körvonalakban. Talán idővel 
elmosódik még inkább — hiszen az idő — 
azt mondják legalább — a legjobb orvos 
minden lelki bajban.

Kissé magános e hely — de van még
is pár kellemetes szomszédunk; ez elég — 
úgy sem bírnánk most még eleven társas 
életet folytatni — még nagyon sajognak 
sebeink.

Szegény Baranyainé — úgy hallom 
— minden jószágát férje rokonainak adta 
át, kikötvén magának mérsékelt évi jöve- 
vedelmet, s külföldre vonult. Azt hiszi, hogy 
könyebben tűri nehéz sorsát egészen isme
retlen vidéken s emberek közt.

Szegény anya! jobb sorsot érdemelt 
volna e kedves, szelíd nő.

Páltelkiről nem hallottam semmit s 
nem is akarok többé semmit hallani — ő 
oka minden bajnak, minden fájdalomnak, 
mely bennünket gyötrött.

Május 6-kán 1841.

Nem tudom mi birt arra, hogy épen
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ma, ezüst menyegzőnk napján, nyissam 
ki újra e könyvecskét, mely annyi éven át 
érintetlenül hevert Íróasztalom fiókjában.

Elolvasván tartalmát, alig bírom hin
ni, hogy életemnek oly viharos, sötét év
szaka is volt — oly csendesen s —: hálá az 
égnek — boldogan folyt ez le azóta.

De hosszú is az idő, mely e sötét na
pokat elválasztja a békés, mosolygó jelen
től. Majdnem negyedrésze egy századnak.

Ifjúságom elrepült — fürteimben ezüst 
szálak kezdenek csillogni —- arczomon itt- 
ott redők mutatkoznak — a rózsák na
gyobbrészt eltűntek róla — de nem bánom, 
mert boldog vagyok, boldogabb mint va
laha, férjem szeretetében s gyermekeimben, 
kik soha aggodalmat nem okoztak any- 
joknak.

Gyermekeimben — mondom — mert 
mióta utoljára írtam pár sort e könyvbe, 
családom még egy fiúval s egy leánykával 
szaporodott. Andorom most már tizenki- 
lencz éves és nem rég végezte be tanulmá
nyait; s kis leányom, Ágnes, tizenhatodik 
évét töltötte be pár héttel ezelőtt. Szép 
leányka és oly jó és kedves a mily szép. 
Ha István hízelegni akar nekem, azt mond
ja, hogy szakasztott képem — midőn kö
rülbelül az ő korában voltam.

És Béla — elsőszülöttem, ki oly sötét, 
bús időben jelent meg a világon — Béla 
ma nősült, szülei ezüstmenyegzője napján 
— s kit vett el ? oh azt senki ki nem ta
lálná: — Páltelki, az egykori alispány 
leányát, kivel Pesten jogász korában is
merkedett meg.

Első pillanatban roszul esett e válasz
tás, s nagy önmegtagadásba került bele
egyezni e házasságba, mely ellen egyéb
ként kifogásom nem lehetett. De mióta 
megismerkedtem a kedves vidám teremtés
sel, ki ma menyem Ion, egészen kibékül
tem a gondolattal, hogy Páltelki leányát 
családomba fogadtam be.

Páltelki maga, kit most, leánya me
nyegzőjén láttam először ama kellemetlen 
jelenet óta, melynek következtében elvál
tunk egymástól még pedig oly viharosan, 
a régi maradt. Ősz hajjal s redős arczczal 
még épen oly mosolygó és édeses mint

egykor volt — csakhogy ennek most nem 
lehetnek már oly szomorú következései. 
Neje azonban derék, józan asszony, ki a 
legjobban növeli gyermekeit, és érzelgő 
urát is, úgy hiszem, rendben tudja tartani.

De késő az idő, s ez fárasztó nap volt 
reám nézve, mert a két menyegző házunk
nál tartatott. Tehát félreteszem toliamat és 
lenyugszom.

A h ! — ez volt tehát nagyanyáin nap
lója! — ki gondolná, hogy ama csendes, 
szelíd öreg nő, kire oly jól emlékezem, 
hogy szinte magam előtt látom, annyi lel
ki rázkódtatáson ment keresztül!

Hja! ilyen az élet — ki tudja mi áll 
előttem!

Késő az idő, épen tizenegyet ütött ez 
a régi rozsdás toronyóra a födélzeten, mely 
olykor annyira zúg és csörög, mintha min
denféle koboldok laknának kerekei közt.

Különben minden oly csendes és ma
gányos körülöttem, hogy szinte félni kez
dek — főleg ha visszagondolok nagyanyám 
ifjú napjaira - —

Hát ha én is úgy járnék? ha férjem 
— ez a gonosz Ernő, a helyett, hogy Kas
sán peres dolgai után járjon, valami szép 
hölgy után adta magát és — —

Isten légy irgalmas! minő zaj, minő 
zűrzavar ez ? — döngetik a kaput — kocsi 
zörgés — lótopogás — csak nem elegye
dett Ernő párbajba, s most hozzák haza, 
haldokolva, mint ezt annyiszor olvastam a 
legérdekesebb regényekben-------

Mi ez? — az öreg gazdasszony, ki 
összekulcsolt kezekkel rohan a szobába.

— Nagyságos asszony, nagyságos
asszony! — végünk v a n -------

— Az istenért, mi történt?
— A nagyságos u r -------
— Férjem, Ernő — hol van — mi 

történt vele — meg van sebesítve — él-e 
még?

— Sebesítve —-  nem tudok erről sem
mit, oly épnek látszik mint a makk, de —

— No, s ‘tovább — tovább-------
— Tíz szekér vendéggel érkezett meg, 

épen most, s két szekér czigánynyal — is
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tenem — mit csináljunk e tenger-néppel — 
mit adjunk nekik enni — s hol fognak 
hálni — —

— Ej ne lamentáljon annyit Petri- 
czainé — szólt közbe nevetve Ernő, ki 
épen most lépett a szobába, s kinek karjai 
közé vetettem magamat, — legyen nyu
godt, mindenről gondoskodtam, emeltesse 
csak le a két nagy ládát az utolsó szekér
ről, melyen a czigányok vannak, ott kész, 
pompás hideg vacsorát talál, — csak terí
teni kell.

—- Jól van, nagyságos ur, jól van —  
felelt erre a gazdasszony, kissé vidámabb 
hangon — de hol fognak a vendégek hál
ni ? hiszen annyian vannak mint a kolum- 
báczi legyek — szemeim szinte kápráznak 
tőlök!

— Oh azon ne aggódjék — előre 
megmondtam mindenkinek, hogy kissé tá
bori módon leendnek elhelyhezve — a höl
gyek itt a háznál a vendégszobákban, az 
ebédlőkben, ágyakban, pamlagokon — a 
hogy lehet; a férfiak pedig a tiszttartó la
kában, kinek ez úttal ki kell költözni.

— De az ágynemű?
— Pár zsúp szalma, lepedőkkel beta

karva, és köpenyek, szőnyegek, lópokró- 
czok, ha kell, takarónak — nem kell több; 
— vissza akartuk egyszer varázsolni a ré

gi, régi időket — midőn még egyszerűbb 
volt a vendégszeretet, de tágasb s kevésbbé 
feszült is.

Most pedig el innen némber — s lás
son a dologhoz.

A gazdasszony eltűnt ; s én felkiál
tottam :

— Tehát nem vagy hűtlen, nem ud
varoltál másnak, nem vívtál párbajt, nem 
vagy megsebesítve — —

— Hűtlen — párbaj — megsebesítve
------- minő gondolat! peres dolgaim után
jártam, melyek hosszabbra húzódtak mint 
hittem volna — aztán egy sereg vendéget 
gyűjtöttem össze s Kassának legjobb czi- 
gánybandáját, hogy holnap ünnepelhessük 
kis feleségem nevenapját amúgy igazán — 
végre megvettem számára a legszebb kar- 
pereczet, melyre Kassán szert tehettem — 
ez az egész.

Hanem mondd meg csak Annám — 
folytatá, miután a szép ajándékot karomra 
helyheztem s ezerszer megköszöntem —  
mi tölthette tele fejecskédet oly furcsa, 
szomorú eszmékkel?

íme — feleltem nevetve, s a kis asz
talra mutatván, hol a barna könyvecske 
még nyitva hevert — ime a bűnös: nagy
anyám naplója!

JÓSIKA JULIA.

H Á R O M  L E Á N Y .
— Uhland. —

1 .

Várból a völgy ölébe 
Néz bárom szép leány, 
Öltözve harczmezébe 
Atyjok jö ott, lován.
„Légy üdvözölve, jó atyánk ! 
Mit hoztál gyermekidnek ? 
Mindnyájan jók valánk.“

„Sárga ruhás leányom,
Ma rád gondoltam én, 
Legkedvesb a világon 
Neked a pompa, fény. 
Aranyból e láncz, elvevém 
A büszke, jó lovagtól, 
Halállal fizetém.“

Lánczát sietve a lány 
Nyakára köti fel.
Megy a mezőre aztán 
Hol a halottra le l:
„Fekszel mint tolvaj útfélén, 
Pedig nemes lovag vagy 
És az én kedvesem.“

S viszi az Ur lakába 
Ölébe fölvevén,
Leteszi a sirágyba 
Atyái nyughelyén.
A lánczot, mely nyakán ragyog, 
Szorosra összevonta 
S kedvesére rogyott.
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2.

Várból a völgy ölébe 
Lenéz két szép leány,
Öltözve vasmezébe,
Atyjok jö ott lován.
„Hozott az isten, jó atyánk !
Mit hoztál gyermekidnek ?
Mindketten jók valánk.“

„Lányom a zöld ruhában,
Rád gondolt ma atyád,
Neked erdők árnyában 
Kedvet vadászat ád :
E gerelyt arany kötelén 
A zord vadásztól vettem,
S halállal fizetém,“

3.

Várból a völgy ölébe 
Lenéz egy szép leány.
Öltözve vasmezébe,
Jő atyja ott lován.
„Hozott az isten, jó atyám !
Mit hoztál gyermekednek ?
Jó s csendes voltam ám.“

Es véve kelevészét
A lány, miként szokott,
Egyet az erdőn néz szét,
Halál! jelszava ott.
Hü ebek közt a hárs setét /
Árnyában ott találja 
Szendergő kedvesét.

„Eljött, a mint Ígérte,
A hársfához hived.u 
A kelevészt szivébe 
Taszítni úgy siet.
Két hü szív pihen hidegen. 
Erdők madara zeng fenn, 
Zöld lomb hull ideien.

„Nagy bűnt tett ellened tán 
S megölted a miatt?
Ki ápolandja eztán 
Szegény virágimat!“ 
„Legszebb virágát, a pimasz, 
Én tőlem megtagadta.“ 
„Kedvesemé lesz az.“

„Fehérruhás leányom,
Jól gondoltam ma rád, 
Ragyogni te nem vágyói, 
Örömöd a virág.
E szép virágot elvevém 
A vakmerő kertésztől, 
Halállal fizetém.“

Tűzi a lány kebléhez 
Virágát s mén alá 
A kertbe. Minden édes 
Örömét ez adá.
A fehér liljomok mögül 
Uj sirhant domborul föl, 
Szomorún ott leül.

„Bár én is úgy tehetnék 
Mint a két néne tett;
De oly lágy, olyan gyengéd — 
Nem üt virág sebet.
S beteghalványan nézi, mig 
Virága el nem hervad —
S ö is le nem törik.

JÁNOSI GUSZTÁV.
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L Í Z I  A L B U M  A.*)

Egyszer volt Neustadtban egy borkereske
dő, Kercher nevű, annak egy igen-igen szép lyá
nya, Lízinek hívták. A Lízi pedig szemefénye 
volt anyjának, Kercherné asszonyomnak, ki magát 
látta benne mint tükörben, mert Lízike okos le
ány volt, jó leány volt. Ennélfogva bizonyos fia
tal embernek, valami Ring nevűnek, rettentő mó
don meg is tetszett, a ki nagyon pénzes legény 
lévén, csakhamar kitálalta házassági szándékát, 
gondolva hogy a leány nem is mondhat egyebet 
igenné, 1, az már szent; de biz a leány azt mondá, 
hogy nem. Ring uram átallta szörnyen a dolgot, 
még az Öreg Kercher is bosszankodék rajta s 
igyekezett engesztelni a fiút: hogy Lízi még na
gyon gyermek; hogy talán majd később szerét 
ejthetik; hogy így hogy úgy ; a mint ilyenkor vi
gasztalni szokás. Egyébarántaz egész históriában 
pénz volt a fő dolog, mert különben Ring uramat 
nem igen sokra becsülte senki, az öreg Kercher 
sem igen kapott egyebén, mint a pénzén. De pén
zesnek áll a világ, igaz a ; igy hát Kercher sem 
akarta sarkába vágni az ajtót a házasulandó fia
tal embernek. Hagyta járni azután is a házhoz 
a legényt, a meg’ tapodta a földet a szép leány kö
rül, bolondítva maga magát, mintha Lízi csak szé- 
gyenlősségből mondott volna nem-et, belül hamis 
a zúzája. Hej, dehogy volt pedig hamis, volt már 
neki szeretője titkon, de élő ember ki nem talál
hatta volna, kicsoda. A dolog igy esett. Akkor táj
ban kapták fel a fotográfiás albumokat, Lízinek is 
volt már, gyűjtötte belé a többi közt a költők arcz- 
képeit, mert oly okos leány, mint Lízi volt, kap a 
versen, könyvön, meg ki azt Írja. Meg volt hát az 
ő albumában Schiller is, Goethe is, több neveze
tes költővel együtt. Hanem egyszer valami kóbor
ló fotográfusnál egy fiatal ember képét látta meg, 
s valósággal belészeretett. A fotográfus azt se tud
ta, ki képe az, mert hát csak úgy lekapta volt azt 
is, mint a többit. Lízinek se kell több, megveszi a 
gyönyörű képet, albumába teszi a költők közé. 
Egyszer az apja belepillant az albumba, kérdi 
hogy ki képe az az uj, mire Lízi megakadt egy 
kissé, s azt felelte, úgy hallja, Heyse nevű költőé. 
„Üsse a guta — igy szólt az öreg — mai napság 
úgy terem a költő mint éjjel a gomba; az én fia
tal koromban, ha volt egy Schiller, egy Goethe, 
punctum, elég volt, mert ki is győzné azt a sok 
ostoba verset mind elolvasni, a mit összefirkál
nak.“ „De, édes atyám — felelt Lízi — ez a Hey
se ám nagyon szép olasz novellákat irt.“ „De
hogy ! tőlem ugyan írhatta, de hát tedd alá a ne
vét, mint a többinek van, legalább hadd lássák ki

*) Kobell „Pfälzischö Geschichten“ czimü nép
szerű elbeszéléseiből.

csoda.“ Mit volt Lízinek tenni, oda irta Heyse ne
vét a kép alá, gondolván magában, úgy sem tesz 
rajta csúfot, mert köszönje meg Heyse ha olyan 
szép ember. Hanem az anyjának tetszett az ilyes
mi, szerette mutogatni az albumot látogatóinak, 
és nagyra volt a tudósokkal meg a költőkkel, 
mintha mind ösmerné őket.

Képzelhetni, mennyit koptatta albumát Lí
zike, annak a ráfogott Heysenek a kedviért. Oh 
istenem, gondolá magában, ha én ezt az embert 
megláthatnám, beh boldog is lennék! Ugyan ki 
lehet? 0 1 ) lelkes az ábrázatja, oly úri a tartása 
— megjárom ha valami herczeg. — így tűnődött, 
nem is csuda, mikor olyan titkos és különös volt 
ez az ö szerelme. De természetesen az efféle tű
nődés nem igen hajtá Ring ur malmára a vizet, s 
mikor vagy két hétre Mainzba kellett utaznia va
lami dolgában, Lízi úgy megörült, hogy titkolni is 
alig bírta. Epen az nap egy idegen kereskedő 
szállt meg a városban, valami Ziechler nevű, ezt 
Kercher ur meghívta vacsorára, mondván Ker
cherné asszonyomnak, jó vacsorát készítsen, mert 
ettől az embertől sok függ a kereskedésben, ma
gok is szépen felöltözzenek. Úgy is lett, még Lízi 
a négy szép ezüst gyertyatartót is elővette ráadá
sul, rózsaszín milligyertyát dugott beléjök, föltette 
az asztalra, közzé meg egy pohár jázmint és ibo
lyát. Az anyja kék grodenápel ruháját vette ma
gára, Lízi pedig almaszin zöldselyem köntösét, 
olyan szép volt benne, mint a rózsa a kertben.

Ziechler ur a kitűzött órára betoppant; na
gyon nyájasan fogadta Kercher ur meg az asszony. 
Valamivel később Lízike is befordult, s az apja 
bemutatá vendégének. Alig néz a leány Ziechler 
ur szeme közé, hát csak elhalványodik s úgy szé- 
deleg, hogy a lábán is nehezen tud megállani, 
mert hát, nem tudom mi isten-csudája, de a ven
dég szakasztott mása az albumbeli képnek. Sze
rencse hogy apja anyja, csak a vendégre figyel- 
mezvén, nem vették észre mennyire megzavaro
dott,- az sem tűnt szemökbe, mennyire hasonlít a 
vendég az albumbeli képhez. Végre asztalhoz ül
tek, vacsoráltak; az idegen kereskedő szörnyű 
módosán viselte magát. Igen nyájas szép szeme
ket vetett Lízire, s mindenféléről beszélt neki, 
még színházról, operáról, regényekről, versekről 
is, mindenről, a miben leánynak kedve telik. Lízi 
meg ̂ zégyelletében csak felelt is nem is, úgy 
hogy az anyja látva, hogy már itt ö rá marad a 
szó, monda: „Kedves Ziechler ur, nem azért hogy 
leányom, de az én Lizim ismer ám minden köl
tőt, én se nagyon bánom, illik a leányhoz ha sze
reti a költeményt, mert hiszen, boldog isten, az 
életben úgy is lesz próza elég. Nézze csak — 
mondá, felvéve az albumot a tükörtartó asztalról
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,,ni milyen képtára van Lízikének, mind csupa 
költő.“ Lízi azt gondolta, mindjárt a föld alá sü- 
lyed, mikor Ziechler ur a könyvet felnyitá s el- 
kezdé forgatni.

Egyszer csak elfakad nevetve, arczképét a 
maga képe mellé tartja, hogy mindenki összenéz
hesse, s mond : „Ejnye millióm a lelkét, honnan 
jut nekem az a szerencse, hogy Heyse költő gya
nánt szerepeljek ?“

„A biz’ a! szakasztott olyan,“ monda Ker- 
cher, Lízi pedig elpirult s monda habozva .-„mint
ha édes testvére volna!“ — „Nem, nem, test
vérről szó sincs — felelt a vendég — ez az én 
fotográfiám, tudom bizonyosan, Strassburgban vé
tettem le magam, de a mestere azt gondolhatta, 
holmi Ziechlerért egy pótrát sem ad senki, csiná
lok belőle Heysét.“ Erre mindnyájan jót nevettek, 
az asszony pedig tudta szépíteni szóval, hogy ilyen 
csinos kép nem csuda ha tetszős, akárkié legyen. 
Lízike is ráütötte a fejével s olyan szép szemet 
vete az idegenre, hogy az ettől a percztől fogva 
halálosan szerelmes lett belé. Bezzeg el is járt a 
házhoz minden nap, s mivel a várat még látatlan
ból bevette volt, nem kelle soká kapitulálni. Egy 
hét is alig telt el, mikor, kilesvén a sorját, igy 
szólott Lízikéhez : „Kedves leányasszony, ugy-e 
hozzám jő, boldoggá tesz?“ Lízi mindjárt a nya
kába borult, azt se tudták, hova legyenek el örö
mükben. De az atyjától, monda Ziechler, nem akar
ja megkérni annak rendi-módja szerint, míg a 
gazdájától, (mert még nem a maga kezére keres
kedett) engedelmet nem kap reá, a mi tudja hogy 
meglesz, csak vagy két napra föl kell rándulnia 
Strassburgba, de szavát adja, hogy Lízikét elve
szi, törik-szakad, neki magának is van vagyona, 
már meg is van téve rá minden készület, hogy a 
maga kezére nyisson kereskedést. Avval nem so
kára útra is kelt; hanem Kercher csak megtudta 
mi történt köztük, mert Lízi elmondta az anyjá
nak, az meg aztán nagy lelki örömmel adá tudtá
ra öregének.

Ezt a szerencsés Ziechler urat Kercher ur 
nem ismerte pedig közelebbről; hanem oly meg
bízó s ajánló levelek voltak nála a nagykereske
dő háztól, hogy Lízi számára kétségkivül igen 
szép szerencsének tarthatta. Ebben hát Kerche- 
rék megnyugodtak. De nincB öröm üröm nélkül a 
világon, nincs boldogság állandó, s az ördög a 
legszebb búzába is hint konkolyt. Ez a konkoly a 
dölyfös, büdös Ring vala, ki Mainzban csakhamar 
megtudta, hogy ötét Lízinél valami Ziechler ki 
akarja ütni a nyeregből. Hogy hát ennek eledét ve
gye, mindenféle fortélyt és hazugságot koholt, a 
mivel az öreg Kerchert a másiktól elidegenítse. 
Hogy időt ne mulaszszon, haladék nélkül haza 
ment Neustadtba, s egyenesen kérdőre fogta Lízi 
atyját, nagy orczátlanul. Szegény Kercher ur csak 
ötölt-hatolt 5 hiszen no, van benne valami, de még 
nem bizonyos, előbb még majd bővebben tuda- 
kolódzik. „Sohse fáraszsza magát vele, — mondá

Ring — ismerem én a jó madarat, még Párisban 
kiösmertem, rósz jószág őkeme, egy hamislelkü 
csaló, együve jártunk ebédre Foucharthoz a pa
lais royalba, ott sokszor elbeszélte nekem kaland
jait s minden élte-voltát, azt az egyet mondhatom 
hogy borzasztó ember.“ „De hát az istenért — 
monda Kercher —- hogy lehet egy olyan ember 
első segéd egy oly kereskedő háznál, mint a 
strassburgi „Fülöp és Társa“ hisz az már csak 
solid ház, nem mondhatja senki.“ „Jaj édes ur, 
tudja talán, hogy megy a világ: annyi mindenfé
lét hallok én holmi kedveskedésről, a mit ez a 
Ziechler tett volna valamikor a Fülöp házzal sut- 
tomban; most csak azért tartják hogy meg ne old- 
jék a szája. Egy szó mint száz, javát akarom, ne 
tegye Lízit szerencsétlenné avval az emberrel.“ 
„Ez már szörnyűség — sopánkodott Kercher — 
meg se merem mondani a szegény leánynak, úgy 
szánom alelkemet.“ „No bizony -—felelt a gonosz 
Ring — kell is azt a leány nyal tudatni, Írjon le
velet Ziechlernek, addig van, hogy száját se tátsa 
Lízire többé, mert van már neki szerencséje ré
gen, s attól mint apa el sem áll. Ezt annál köny- 
nyebben megírhatja, mert magának egy szót sem 
szólt mit akar, ez is már jóformán gyanús. Ha 
oly orczátlan lenne, hogy levelet írna Lízinek, 
könnyű lesz azt elsikkasztani; ha aztán se nem jő, 
se nem ir, Lízike is majd észreveszi, hányat ütött 
az óra, s van még fiatal ember a világon, aki meg 
vigasztalja.“ Magát értette, világos.

Kercher csak azt mondá nagyszomorún, 
majd meghányja-veti a dolgot, de a fehér szemé
lyek nyájasan fogadták Ringet, kivált Lízi, gon
dolva hogy úgy sem soká koptatja már a küszö
böt nálok. Az öreg nem tudta mitevő legyen, el
beszélő titkon az anyjoknak, ki először majd meg
halt ijedtében. De minthogy az asszony ily eset
ben sokszor még erősebb lelkű mint a férfi, s nem 
veszti el oly könnyen az eszét: Kercherné is fel
találta magát csakhamar. „Ki tudja — mondá — 
ki tudja, nem csak kelepcze-e ez Ring uramtól, én 
nem hiszek neki, nem szentirás a mit mond, kár 
is volna elhamarkodni, hisz utána lehet járni 
Strassburgban.“ „ügy ám, szivem — felelt a fér
je — csakhogy nem megy az oly könnyen mint 
te gondolod, mert az efféle madár külsőleg miveit, 
rendes embernek mutatja magát, aztán meg, ha 
értik egymás nyelvét a Fülöp házzal, úgy ennek 
a bizonyságára nem sokat építhetni.“

„Én nem hiszek ebből egy szót se“— mon
dá az asszony — „de ha csakugyan volna benne 
igaz, mégsem adom Lízit a tolakodó Ringhez, tu
dok én már neki jobb szerencsét is. „Nézd csak 
ezt a fotográfiát — monda, egy szép fiatal ember 
képét adván a kezébe — ez a mi öcsénk a Friczi, 
ki most Uj-Yorkban nyitott kereskedést, s azt Ír
ja nekem, elvenné Lízit, szóljak mellette. Egy
szer látta a színházban, mikor most három éve 
Mannheimban valami egyezkedés végett megfor
dult, azóta nem bírja felejteni.“ Erre ugyancsak
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meredt a szeme Kercher urnák, és monda valami
vel nyugodtabban: „No szükségből az is jó, de 
egyelőre csak annyit mondj Lízinek, hogy Friczi 
megküldte a képét, többet ne.“ Az asszony rálett, 
s belétette a képet az albumba. Ez ebédkor tör
tént s mindjárt ebéd után, még fel sem állottak a 
kávé mellől, jön az én Ringern nagy sebbel-lobbal. 
Az Öreg Kercher fogadta is nem is a köszönését, 
Lízinek pedig sietős dolga akadt odakinn. Meg
szólal az asszony: Ring ur, maga igen furcsa dol
gokat beszélt az uramnak minapi vendégünkről, 
Ziechler úrról, gondolja meg csak egy kissé job
ban, bizonyosan tévedés van a személy iránt.“ 
„De már arról kezeskedem, édes ifiasszony, nem 
szokásom tévedni az effélékben,* hisz velem is 
akart az az ember mismásolni.“ Erre nagy hall
gatás lett, s mivel Kercher is csak úgy gubbasz- 
kodott a sarokban, oly kedvetlenség állt be, hogy 
Ring is megzavarodott belé. Felvette hát az albu
mot az asztalról, s a mint forgatja s nézi a neve
ket a képek alatt, eszébe ötlik, hogy bizonyosan 
a Ziecbleré is ott lesz, majd azzal is tóditja hazug
ságát. „Csinos gyűjtemény, monda, Schiller, Goe
the, Uhland, Geibel, no lám! csupa költők, e meg 
Heyse, költő az is?“ kérdéegykedvűen. Erre sze
me szája elállt Kercheréknek, s kis idő múlva fe
lelt az asszony ép oly egykedvűen : „ Az ám, de 
már az újabbak közül való : de nézze csak ké
rem, jól van e találva Ziechler ur, ott kell lenni 
valahol, mert nekünk is adott az arczképéből.“ 
Keresi Ring, de egy alatt sem találja nevét, utol
jára ráakad, a melyik alatt nincs név, az ameri
kai atyafi képére. Meg sem álmodta hogy az nem 
Ziechler, elkezdi hát nagy vakmerőn: „Itt vagy, 
jóféle? mindjárt megismertem a homlokán levő 
forradásról.“ Oh te semmirekellő gazember, gon
ddá az asszony, mert jól tudta hogy öcscse a se

bet Amerikában rablóktól megtámadva kapta; 
hanem tíírtözteté magát s kérdé : „de miféle for
radás az, hogy kapta?“— „Egyszeribe megmon
dom — felelt Ring — Ő arról hosszú históriát be
szél, hogy duellált Párisban egy katonatiszttel, de 
az nem való, egy hentes szakasztottá be a fejét, 
együtt kapván a feleségével.“ Most kicsibe múlt 
hogy Kercherné meg az ura ki nem törtek a bo- 
szuság miatt, de épen kopogtattak az ajtón s ki 
lép be? Ziechler ur! „Nini, Ziechler ur — kiált 
az öreg, hát már vissza tetszett jőni, örülök raj
ta;“ egyszersmind vas villa szemeket vetvén Ring 
felé. Hanem az, bár látta hogy felsült, meg is volt 
szeppenve, azt kérdi róka ábrázattal: „mit hallok ! 
hát ez az ur is Ziechler?“ „A bizony, felelt Kre- 
cher úr, s a mint látja, nem a maga ismerőse.“ 
„Nem, nem, semmikép nem“ szabadkozott Ring, 
s hebegett volna még valamit, de szavába vágott 
az öreg: „No, ha szeretné tudni ki a maga isme
rőse, az a forradásos homlokú, hát megmondom, 
hogy az nekem egy rokonom, Kerchernek hívják, 
mint engem; mivel pedig a maga gyalázatos ha
zugságaival egészen jól laktam, hát arra kérem, 
ne koptassa ezután a házam kilincsét; hallotta?“ 
E szóra Ring uram olyan lett mint a rák, szedte 
vedte botját, kalapját, s esze nélkül futott ki a 
szobából. Kercherné asszonyom majd hogy ro- 
szul nem lett a felindulástól, de csakhamar jóra 
hozott Ziechler mindent, elömutatván a sok szép 
igazságlevelet. Mindjárt beszóliták Lízikét s a 
jegyváltás még abban az órában megtörtént, nem 
sokkal azután az esküvő is. A gyalázatos Ring pe
dig, ki minden Ziechlert és fotográfiát a pokol tü
zes fenekére küldött volna, végkép elköltözött a 
városból s hírét sem hallotta többé senki. Eddig 
van a Lízi albuma története.

A Z  Ú J S Á G Í R Ó .
Monolog.

Hatalmas faj, európai hatodik nagyhatal
masság, az ál'amban negyedik hatalom, a társa
dalomban maholnap egyetlen hatalom, melytől 
annyian rettegnek, melyhez annyian fordulnak se
gélyért ; — melynek működése nyilvános, de ha
tása titkos; melynek szervezete nem látható, még 
is oly erős mint egy összeesküvésé; melynek föl
lépése zajos, de valódi befolyása csöndes; tevé
kenysége folytonos improvisatio, de benyomása 
állandó, és mely mindazonfölül folytonos ellen- 
örizés, előlegesen korlátoló, utólag büntető száz 
meg száz törvény tüskéi közé szorítva — mégis 
kisikamlik, s a törvényhozói furfangosságot ki- 
játszsza!

Mennyit beszéltek, írtak hatalmadról, még

sem hiszi, még sem érti senki, s eléggé méltá
nyolni nem tud senki.

És e czéh, e szabad kőműves egylet, e vár
na egyes tagjai mily állást foglalnak az államban, 
a társadalomban ?

Jut-e egyes tagjának is valami parány azon 
tiszteletből, melylyel adóznak egyetemének az 
emberek ?

És viszont becsülik-e egészben annyira a 
kormányok, a mennyire használni szükségesnek 
látják ? nem fogják-e föl egyoldalún ? nem félnek- 
e rósz hatásától? sejtik-e jó hatását? Gyanakod
nak reá, megbüntetik: felhasználják s megfizetik; 
-— de nem tisztelik, nem szeretik.

Alig is van az emberi dolgok s viszonyok



közt egy is, hol az ellentétek egymáshoz, a nemes 
az aljashoz, a magasztos a nevetségeshez oly kö
zel állnának, mint az a hírlapirodalom terén, s az 
újságírók osztályánál (ha ugyan osztálynak nevez
hetni) található.

Hogy az újságírók rajongás tárgyai, hogy 
őket emitt dicssugár környezi, nevök tiszteltetik, 
az ép oly indokolt, mint hogy amott kerültetnek, 
kicsinyeltetnek, s gyűlölet vagy megvetés tárgyai.

Azt mondjátok: „nem kell az egyéneket 
nézni, hanem az összes napisajtónak hatása azon 
szempont, melyből az újságírók tekintendők.“

Ez nem igen hízelgő nézet. Ez annyit ten
ne , hogy „a napisajtó munkásai egyénileg gyen
gék, roszak, vagy jelentéktelenek: de összes ha
tásuk üdvös és jó.“

Lehet-e oly tömegtől, mely gyenge, jelen
téktelen vagy rósz emberekből áll — üdvöst, jót, 
vagy épen nagyot várni?

Ha a napi irodalom túlnyomó hatása jó, üd
vös, és nagy : akkor annak munkásai közt nagy 
többségben kell lenni az értékes, jeles egyé
neknek.

Es valóban nem egyesül-e a tudós alapossá
ga s a művész ideálja a journalistában?

A politika a tudományok tudománya. Egy 
ország, millió emberek minden képzelhető erköl
csi s anyagi érdekeinek foglalatja. Országkor
mányzatba beleszólni, népiesen szólva: politizálni, 
mind ezen érdekeknek s az azokat szabályozó 
örök törvényeknek ismeretét feltételezi. Mai idő
ben ez nagy föladat. Az államtudományok annyi
ra kimívelvék, hogy egyes ágai, például a pénz
ügyi politika, oly terjedelmet vőnek, hogy az egész 
élet applicatióját igénylik attól, ki csak azon egy
ben is alapos szakférfiú akar lenni.

Nincs ember, ki ma egyúttal nagy történész 
s nagy nemzetgazda, nagy financier és nagy jo
gász is lehetne egyszerre. De mint a kormányon 
irányadó államférfimnak, úgy kell a journalistának 
mind ennek lennie. A történetet, nemzetgazdásza- 
tot, financztudományt, köz- s magánjogot, a köz- 
igazgatás különféle rendszereit legalább elmélet
ben, legalább alapvonalaiban ismernie kell; hogy
ha nem bir mindenikben megállapodott nézetek
kel, — összes publicistái munkássága merő tapo- 
gatás, kapkodás, alkalmi dictió leend; de nem 
lesz benne rendszer, összefüggés, vagy producti- 
vitás.

Mennyi álmatlan éj, mennyi elszalasztott 
életöröm ennyi tanulmány ára!

E mellett a journalista művész is. Nem csak 
azon közelfekvö értelemben, hogy a nyelvet kell 
birnia; a szó hatalmával ellenét ledorongolni; a

forma szépségével a kétkedőt megnyerni ; művé
szi előadással mindenkit elbájolni, még az ellent 
is. — Ki erre nem képes, nem lehet nagy journa
lista. Hanem ö nem csak ez értelemben művész, ha
nem művész, mert müvének önmaga örül; ő oly 
idealista, mint a festő vagy szobrász, ki müvét ön
magáért szereti, nem hatásáért, melyet a tömegre 
tesz; — nem a haszonért, melyet belőle húz ; Jhert 
e haszon gyakran félreértés, üldözés, börtön, sok
szor anyagi romlás.

És ö mégis ir, napról napra, óráról órára 
irja meggyőződését, veszedelmektől környezve, 
Damocles kardja alatt, félelmek közt, de nem ha
bozva, hanem azon nyugodt öntudattal, hogy kö
telességét meg kell tennie.

És mi ád neki erőt — a gyengének, sze
génynek, névtelennek, ki gyakran elszigetelten 
áll a társadalomban? A nagy érdekekkel, magas 
eszmékkel való szüntelen foglalkozás. Ez az, mi a 
lelket emeli s felmagasztalja. Ki soká e magas 
légkörben forog, megszokja azt, hogy lenéz az em
beri dolgokra mint gyarlóságokra.

De nem csak a kiváló nagy talentumok áll
nak szemeink előtt, midőn az újságírót imigy 
illustráljuk. Vannak számosán s kevésbbé kitű
nők, vannak a közönség előtt ismeretlen, a lapok
ban soha meg nem nevezett szerény, hallgatag 
munkásai a napisajtónak ; szorgalmasan dolgozó, 
s csak ahhoz, a mihez értenek, de ahhoz komo
lyan hozzászóló Írók, kik éjjeli nappali eszményi 
foglalkozásuk közt, lapokba s könyvekbe temet
kezve, nem találnak időt megszámolni jövedelmü
ket, s észrevenni, hogy nagy fáradozásuknak bi
zony csekély a jutalma. Nemes lelkek, szerény 
igényekkel; s kiknek e miatt — bár szeretik csa
ládjukat, nem jut eszökbe haláluk esetére — mely 
pedig vajmi gyakran oly kora és váratlan — gyer
mekeik jövőjéről gondoskodni! Es ha eszökbe 
jutna is, hogy nekik mindenek előtt szerezni, so
kat szerezniök kell: az nem használna semmit. 
Ha föltennék is magukban, hogy szerezni, üzér
kedni, vagyon után látni fognak : nem értenek 
hozzá, bakokat fognak lőni; — mert ők idealisták!

. . . Ha a napisajtó ily férfiak kezelése 
alatt áll, ha ily elemek azok, melyek a nagy és 
kis politika, a művészet s társadalmi érdekek szö
vevényében irányt adnak milliók gondolkodásá
nak : hogyne lenne a napisajtó hatása dicső, 
üdvös ?

De sajnos, nem úgy áll a dolog. A civilisált 
világ bármely államában nézzünk körül, látni fog
juk, hogy a napisajtó jelentékeny része nyegle 
speculatiónak szolgál, mely első rendben, s legin
kább demoralisálja az újságírói osztályt is.

(Vége köv.)
KECSKEMÉTHY AURÉL.
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I R O D A L O M .
Hazai és külföldi vadászrajzok. (Egy 

körajzzal és kilencz íametszettel. Kiadja Bérczy 
Károly. Pest 1863. Emich tulajdona). — E könyv 
örvendetes jelenség. Nehány éves sportirodal
munknak nagy haladását tanúsítja s épen Ízlés és 
előadás tekintetében, mit valóban nem vártunk. 
Bérczy „Verseny és Vadászlap “-ja hat évi folya
ma jelesb czikkeiböl állította Össze e könyvet, 
„mely — mint előszavában mondja — a szépiro
dalom könnyebb s a szaktudomány komolyabb 
igényei közt mintegy közép helyet foglal el.“ Je
lesb sportsmaneink élményeit veszszük itt, oly 
módon előadva, hogy a nem sportsmaneket is ér
dekelje. A sport elem testvériesen olvad itt össze 
a természetrajzzal, topographiával, társadalmi és 
népéletünk ismertetésével, s mindez élénk , 
szellemdús, sőt néhol humoros előadás keretében. 
Olvasva e könyvet már szorosb értelemben vett 
irodalmi szempontból is szólhatni sportmaneink- 
röl. A szigorú bíráló is kénytelen lesz megvalla- 
ni, hogy e vadászrajzok jelesbjeiben több csínt, 
ízlést találhatni, mint novelláink és tárczaczik- 
keink nagy részében.

A könyvet Ujfalvi Sándor, az „erdélyi öreg 
vadász,“ arczképe díszíti. A jelesb rajzok szer
zői : Havas Sándor, Bérczy Károly, Gulácsi Imre, 
Ujfalvi Sándor, b. Orczy Béla. Nem állhatjuk 
meg, hogy Havas vadászrajzaiból mintegy kósto
lóul ne igtassuk ide azt a részt, mely genreképi 
modorban a pákászt ismerteti:

„Pákászoknak a sárréti tősgyökeres magyar 
nép azon embereket nevezi, kik folytonosan a ré
ten és a rétből élnek. A pákász se nem szánt se 
nem vet, se napszámba nem jár, hanem a kész 
után nyúl, vagy is „pákászkodik.“ Az elnevezés 
hihetőleg a már elavult „pák“ gyökszóból ered, 
mely csupán származataiban s tán nehány családi 
névben él és konczot vagy zsákmányt jelent. A 
pákász valóban mint valamely pákosz eb, szünet 
nélkül konczot keres a réten s minden zsákmá
nyon, mit magának itt kilesett, mohón kap. 0  az 
egész 15—20 négyszeg mértföldnyi Sárrétnek 
korlátlan ura s birlalója, de egyszersmind nemtő
je, ki nélkül e roppant vadfészket ránk nézve el
veszettnek kellene tartanunk. Foglalkozásaiban 
annyi a változatosság, hogy őt valóságos lángész
nek tartja a közönséges földmivelő, mert nemcsak 
mindenbe kap, de valósággal mindenhez ért is. 
Valóságos Sportsman a parasztok között, mert sa
játképen nem dolgozik, hanem játszva s kedvtölt- 
ve végzi teendőit. Vétereit, vészeit és varsáit ki
rakja minden irányban, azokba halat, csíkot, 
puszta kézzel nadályt s nagy bosszúságra rákot 
fog, mely utóbbi állatról úgy van meggyőződve, 
hogy az isten nem teremtette ételnek, miért is

„féregének nevezi s nagy méreggel hányja ki a 
fogóból. Mindennemű vízivad után lesekedik, s 
ha nincs lőfegyvere, csapófát és tőrt vet neki; a 
vadludak, vadruczák, szárcsák és libuczok fész
keiből a fris tojást ezrével szedi, apró vad libát 
fogdos, mely aztán a gazdasszonyok keze alatt 
megszelídül; kócsag, vakvarju s vasgémtollat 
szedeget; megbízásból mindennemű vizimadarak 
tojásait gyűjtögeti a nemzeti múzeum s a kedve
lők számára, bár semmikép sem tudja elgondolni, 
hogy az urak mit csinálnak ezen sok haszontalan 
tojás héjaival! Gyékényből csinos kaskát s köpü- 
két köt minden kigondolható használatra; nádból 
vészt, vétret és varsat, vagy csikkast készit, hálót 
köt; nádat, gyékényt és sást vág s kévékbe gyűjt; 
a rétbe nyaralóra csapott szarvasmarhát, juhot, 
leginkább pedig sertést, a porondokon őrzi, de 
csak úgy, hogy minden két-három hétben egyszer 
s akkor is ha épen eszébe jut, megnézi, hogy 
nincs-e több híja az idegen lábas jószágnak mint
sem maga is szeretné? s ha van — hát „ö nem 
tehet róla.“ A pákász végre is kis sajkájával fen- 
tartja a sárréti helységek közt a közlekedést éjjel 
és nappal, a vadásznak biztos kalauzul szolgál: 
utast és szegénylegényt vagy vásárra járó népet 
szállít merre s mint parancsolják. Végre az is 
megesik, hogy a lopott jószágra oly „gazt talál 
vetni,“ hogy az országnak minden hatósága se 
tud ráakadni. No de ha biró uram az ilyen sport
ról szelet kap, a szegény pákászt a városban la
kásra szorítják, mitől ő aztán jobban irtózik mint 
a haláltól, minden esetre jobban mint a ráktól! 
A pákász ép oly ősegyszerü, vadregényes és szi
laj életet él a lápok közepette, mint a texasi prai- 
rieken, vagy a Rocky Mountains közelében lete
lepült squatter és backwoodman, kiknek életmód
járól Cooper, Sealsfield s mások egész könyveket 
írtak.

A mi pákászunkról merem állítani, hogy ép 
oly eredeti, és sajátos jelleggel biró egyéniség, 
mint bármely „Nathan the squatteregulator“ vagy 
„Redskinslayer“ ; bizony^megérdemli, hogy köze
lebbről megismerjük ! 0  is mint amerikai létro
kona, egész életét a rengeteg nádasokban s a fe
neketlen lápok közt, a porond szigeten épített 
nyomoru nádkunyhóban tölti, majd mindig magá
ban jár s hétszámra sem találkozik emberrel, ki
vel egykét szót válthatna. Ennél fogva oly hall
gatag és mogorva, mint ama nádtö, melyhez saj
káját köti. Ha megszólal is, feleletei oly elhai’a- 
pott rövidek s a szó oly nehezen jő ki a száján, 
hogy az ember szinte látja, mily nehezen esik ne
ki a beszéd. Es mintha minden tehetsége szemei
be s füleibe szállott volna, mindkettő oly rendkí
vül éles, mint bármely vad madáré, melynek ter
mészetét szinte magára ölté. Még mi csak apró 
fekete pontokat látunk a légkörben, oly távol van
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hozzánk a vad madár: a pákász már egész biz
tossággal megmondja, hogy nagy vadlúd, gyöngy
vér, kanálos gém, vagy vadrucza közeledik. Leg
jobban tudja, melyik vad mily alakú falkában, 
körülbelől hányad magával, honnét s hová szo
kott repülni. És ki értene jobban a vízimadarak 
nyelvén mint ö, ki éjjel-nappal hallgatja titkos 
társalgásukat? Annyi mindenféle hangot hallani 
itt, oly meglepő idegenül szólal meg egy-egy vad 
madár a sok közül: a pákász egyszerre meg
mondja, minő szárnyas állat s miért szólalt meg. 
Valóban ezen állatoknak természetét s különböző 
érzelemkifejezéseit jobban ismeri, mint bármely 
szaktudós. A madarak közt legjobban szereti még
is a fejér kócsagot. Ebbe a szó teljes értelmében 
szerelmes, legfőbb vágya egy-kettőnek megejtése 
s még éjjel is kócsagról álmodik; hajdan/mínt 
mondja sok pénzt kapott tolláért Kostyál Ádám 
úrtól s nem tudja mire vélni, hogy ezen ur most 
egészen megfeledkezett róla. Ezen kedvencz ma
daráról gyakran s mindig a harmadik személy
ben, ilynemű szakadozott monológban szokott em
lékezni a vendég előtt: „ő“ legszebb madár a 
réten! ö vigyáz magára! ö fejér mint a hó! ö 
tiszta, ő ragyogó mint a nap! őt a sas se meri 
bántani; az „ö“ nála kizárólag kócsagot jelent. 
Szép tolláit tőben összekötvén, átfúrt vastag nád
csőbe rázza s a madár hátán se maradnak sértet
lenebb, épebb állapotban, mint ezen a pákász 
által kigondolt egyszerű tokban. Atalában a pá
kász fölötte leleményes szükségei kielégítésében, 
miben senki segítségére nem szorul. Mindent a 
természettől és saját tapasztalása után tanult; 
igen kevésre van szüksége, hogy megélhessen, s 
mint látni fogjuk, az egyszerű, rendkívül szurtos 
rósz Öltözéket mi rajta van, kivéve, mindene a 
rétből kerül ki. Kitartása bámulatos, daczol az 
időjárás minden viszontagságával, éhen szomjan, 
főtől talpig lucskosan fázik és sül eleget, vadlu- 
dak vagy kócsagok utáni lestében egész napokon 
át hasant elfekszik, nem érvén be azzal, hogy egy
két vadra lőhet, hanem kidőlt szemekkel azon 
pillanatot lesvén ki, midőn egy lövésre, vagy mint 
ő mondja, egy töltéssel legalább három libát s 
tíz ruczát ejthet meg. Fenállva csónakjában azt 
egész napon áthajtja a réten ernyedetlenül. Fegy
verengedélyét, ha szert tehet rá, nagyobbra be
csüli két lónál; a lőpornál kedvesebb ajándokot, 
a szolgabirónál nagyobb urat nem ismer, vendég
szerető s emberséget is tud, mert urak előtt ka
lapját leveszi, s ha őket kunyhójában késsel vagy 
kanállal kínálja, ezt előbb nagy ildommal gatya
szára rojtjához törli, bár egy-két hete nem vett 
tisztát — s felső ruhája oly szurtos mint bármely 
czigányé!

Minden sárréti helységnek van tíz húsz s a 
nagyobbaknak több pákásza is, s az egész Rétsé- 
gen nehány százra megyen számuk. Püspökla
dány vidékén legnagyobb hirre kapott Rohodi 
Sándor nevű pákász, kivel én is rendesen vadász

ni szoktam volt. Jelentőségénél fogva s mert a 
püspökladányi pákászok, vagy 25 csónak tulaj
donosai, mintegy fejőknek ismerik, én őt „Com
modore Rohodi“ czimmel tisztelém meg, mely el
nevezés ellen azonban ő azon „alássan instálás- 
sal“ szabatkozott, hogy ő nem „komondor“ !“

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Okt. 8-án.)

Director.
Und seht nur hin, für wen ihr schreibt!
Wenn diesen Langeweile treibt,
Kommt jener satt vom übertischten Mahle,
Und was das Allerschlimmste bleibt
Gar mancher kommt vom Lesen der Journale.

C a p e lim  e is te r .
Fliegenschnauz’ und Miickennas’ 
Umschwärmt mir nicht die Nackte !
Frosch im Laub’ und Grill’ im Gras’
So bleibt doch auch im Tacte !

Goethe.
Faust. Nagy opera 5 felvonásban. Szövegét 

írták Barbier és Carré; zenéjét Gounod Károlj\
Szegény Faust ! Ha még Goethének is any- 

nyit kell okoskodni igazgatója, tragikus költője s 
vig személye képében, sőt még egy mennyei pro- 
logra is szüksége volt, mig végre Fausttal rákez
detheti :

„Habe nun auch Philosophie,
Juristerei und Medicin,
Und leider auch Theologie,
Durchaus studirt mit heissen Bemühen.“

mi ki lehetünk engesztelődve, hogy hozzánk is e 
zavaros időkben annyi akadály közt érkezhetett 
el, annyi prolog előzte meg jöttét, s kárörvendö 
epilogok kisérnék az alvilágba, ha valamely Me- 
phistophelestől vagy barátaitól, kik bár se phi- 
losophiát, se jogot, se medicinát, se theologiát 
nem tanultak (sőt talán Sasku illemtanát sem is
merik) mégis meghasonlott kedélyüek, ha mon
dom, ezek közül valamelyiktől függne a német- 
franczia tudós sorsa.

Tárogatós világban élünk ; a tudomány meg
hasonlott a szerénységgel; hazafiaknak nevezik 
a résziben jótékony hangversenyzőket; „Ze
nészed Lapok“ haragusznak, hogy a zenede 
ignorálja működésüket; a zenede hallgat ugyan, 
de valószínűleg haragszik, hogy a „Z. L.“ miért 
nem ignorálják ; némely kántor n<dd esik a zsol
tároknak s népdalokká változtatja; tegyük ide a 
nagy szárazságot s éhséget; a korlátok közé te
relt, de minden perczen uj kitörésre kész fiatal 
szenvedélyeket, melyekre kérdhetnök Fausttal:

................was soll das werden
Das tolle Zeug, die rasenden G-eberden ?“

Ily időben érkezett meg Faust. — Pauli ur 
felemelte fejét, széttekintett a félelmes pártok
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közt s elkiáltotta, vagy legalább el akarta kiáltani 
a kétségbe ejtő szót: „semmi!“ s aztán becsapta 
a könyvet,

E körülmény valószinüleg kikerülte egyik 
politikai nagy lapunk referense figyelmét, t, i. az 
eredeti német Faust a könyvet nem becsapja, ha
nem kinyitja. Egy okkal több azt mondhatni, 
hogy a szöveg el van ferdítve.

Se baj ! így is jelentek meg egy már nem 
politikai, hanem valóságos zenészeti lapban kriti
kák, miinézetek (mikor nem az ember nézi a mü
vet, hanem a mü az embert) káprázatok vagy hal- 
lucinatiók, melyek szerint Faust szövege: a leg
nyomorultabb fér ez élmény, mit csak képzelni lehet. 
Ha e sorok Írója az előbbi könyvbecsapási botrányt 
észreveszi, s ha tán ez észrevételre képzelő ereje 
ki nem fárad: valószínűleg igy egészíti ki frasisát: 
„a legnyomorultabb férczelmény7, mit még kép
zelni sem 1 íhet.“ S miért vagy is inkább hon
nan e

Vakmerő bátorság harminczkét ölnyi szorosság

felett? „Mert a németországi kritika sem maradt 
adós érte Barbier és Carré uraknak, mi ugyan 
legkevésbbé sem fogja őket visszatartani, ha tet
szeni fog, ismét valami hasonló szentségtörést el
követni.“ — Hogy ne lenne tekintélyes az ilyen 
kritika, ha még jövendölni is kezd ! De hát ha az 
a Medusa fejként előtartott német kritika is hibás, 
egyoldalú, s legfőkép azért haragszik, hogy a szö
vegírók nem karolták fel Goethét egész terjedel
mében ? Ez csak úgy lett volna lehetséges, ha az 
egész opera minden absolut zeneforma nélkül 
Wagner szellemében lenne írva, s a szavalati drá
ma gyorsaságával válthatnák egymást a frasisok 
és cselek vények. — S miért nevezi münéző ur 
szentségtörésnek a modern Faustot? Tán mert 
örökké olvassa, hogy azok a francziák még sem 
hagyták el Rómát? Lehet; de egy más frásisából 
is gyanítom : „ Csak azt nem lehet érteni — úgy 
mond a templomi jelenetre — hogyan jön az ör
dögök kara s Mephisto(pheles) a templomba fe
nyegetni Margitot, ki szive mélyéből megtér, s is
tenéhez fohászkodik. Gounod szövegírói mit sem 
törődtek az ördögök ellenszenvével a tömjén iránt, 
sem az isteni irgalmasság keresztyéni fogalmá
val.“ — így védelmezi a Peleskei nótárius is Des- 
demonát, s nem tudom hogy a münéző ur kegyes
ségét, jámborságát, jó szivét — minélfogva a sze
gény szive mélyéből megtérő s istenéhez fohász
kodó hajadon ördögök általi háborgattatásán mél
tatlankodik, — minő hozzá illő szavakkal magasz- 
tosítsam; de másfelől kárhoztatnom kell, hogy, 
ha vallomása szerint, a dolgot nem lehet érteni} 
miért ir bírálatot is. — Ha már csakugyan vala
kire haragszik, szidja Goethét, mert ö jött ama 
pogány gondolatra. En azonban azon csudálko- 
zom, hogy miért nem csudálkozik münéző a temp
lomokba különböző symbolicus alakzatokban fes
tett ördögökön ? Egyébiránt erős hallucinatio kell

ahhoz, hogy valaki a kérdéses templomi jelenet
ben az ördögöt s ördögök karát lássa. Lehet, hogy 
igy történt münézővel; mi azonban, s fogadjuk, a 
közönség is, semmi ördögfélét nem láttunk, kénkö 
szagot se éreztünk, hanem csak hangját hallottuk 
a rósz szellemnek, mely jöhetett alulról, felülről, 
vagy két oldalról, s ezt Margit visioinak tartjuk, 
t. i. a bűnbánó nem tud szabadulni bűnei súlyától, 
s mindaddig hangzanak fülében az ördög szavai, 
mig kétségbeesve összeroskad. — Ki lenne oly 
kőszívű, hogy Margitot ne sajnálja ? ez münéző- 
nek becsületére válik; de nem hogy elmaradha 
tott volna e jelenet — miként münéző ur nézi — 
sőt lényegesen szükséges ; a dráma sarka; legma- 
gasztosabb része; minek meg kell történni; mert 
a költői igazságnak nincs joga tiz krajezáros in~ 
dulgentiákat árulni.

Ez az oka, hogy münéző ur Faust szöve
gét a legnyomorultabb férczelménynek nevezi, ho
lott abban alig lehet egyebet hibául tűzni ki, mint 
— kivált magyarban — a rósz verselést, mit vi
szont szelídíthet az, hogy nincs nehezebb mint 
opera szöveget más nyelvre jól s gyakorlatilag, 
az az énekelhetőleg átfordítani. Más oknak vehet
jük az alább következőket, melyekben ugylátszik 
münéző avval sincs tisztában, mikor lehet s mi
kor nem lehet kárhoztatni a színpadi hatást. „Ha 
az ember végig nézi — úgymond Örökké nézve s 
még sem látva — e dalmű szövegét s az egymás
ra halmozott jeleneteket, változatokat, s situatió- 
kat figyelmesen vizsgálja: azonnal feltűnik, hogy 
az illetők minden áron keresett s megszokott ha
tásokra fektették a fősulyt.“ Vajon milyen nagy 
figyelmű vizsgálódás (münézet) kell arra, hogy 
ama látványokat észrevegyük, miket münéző ur 
következőleg sorol elő : „Visio, ördögi jelenet, tar
kabarka nép-, katona-, tanuló-, burger-, női-, temp
lomi-, pokoli kar, orgonajáték, bordal, szintáncz, 
karómászás, népünnep, lidércz, holdvilág, pokol, 
börtön, átok, halál, mennyország“ (megint egy kis 
hallucinatio). Csuda hogy mindezt versbe nem 
szedte. Azonban ámbár figyelmes vizsgálódása után 
mindezeket csalhatlanul helyesen vette észre, de 
azt, hogy hajlandó hatásvadászatnak nevezni, meg
engedni nem lehet. Mert hatásvadászat az, ha va
laki ok nélkül akar hatni; itt pedig minden jele
net, minden látvány, az orgona, a bordal, táncz, 
stb. épen a dolog természetéhez illik, s öt felvoná
son át nincs is úgy összezsúfolva, mint münéző 
ur összezsúfolta, mitől maga is megijedvén, azt 
hiszi, hogy a legnagyobb zeneköltönek is gon 
dot ad.

Ezért kell-e egy opera szövegre ezt monda
ni : legnyomorultabb férczelmény ?

Mit fog mondani már most az operaközön
ségnek az a része, mely a kritikát is figyelemmel 
szokta kisérni, részint hogy bizonyos dolgokban 
kételyeit eloszlassa; részint, hogy — miután min
denki született kritikusnak tartja magát — lássa, 
vajon a hivatott kritika mennyire egyezik néze*

30*
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teivel? s látja a keletre s nyugotra térő ellenkező 
állításokat, nem is említve a Gounod Faustba, s 
Faust Gounodja-féle bírálatokat ?

Bár mint legyen, én a legnyomorultabb fér- 
czelmény íeletti münézetekkel épen ellenkezőleg, 
állítom, hogy ritka opera dicsekedhetik ily sikerült 
szöveggel, s ha bár a főérdem mindenesetre Goe
théé, de Barbier s Carré urak is jó Ízlést s elég 
tapintatot tanúsítottak operává dolgozásával. Mint 
feljebb érintettem, nem mondhatok kedvező Ítéle
tet a szöveg magyar verselésére, s ha szintén az 
említett okokból egy s más gyengeséget menteni 
lehet, azt, hogy sajtó alá minden jelenetekre s 
cselekvényekre vonatkozó ujjmutatás nélkül ad
ták, hibáztatni kell. Az ilyen aztán férczelmény, 
mit ha a közönség olvasni kezd, alig, s néhol meg 
sem fog érthetni.

Faust zenéje az eddig megszokott opera for
mákhoz tartozik, mit csak azért jegyzek meg, 
mert sokan Wagnerismust keresnek benne, ho
lott Wagner intentiója egészen különböző az ed
digi eszményítő eljárástól. Gounod eszményit 
minden jelenetet a benne előforduló helyzetekkel 
együtt, s tehát Faust, mint bármely más opera 
nem egyéb, mint kisebb nagyobb önálló zenei 
tormák íánczolata. \ajon ezen egybefüzött mü- 
formák vagy eszményképek összege zenei szem
pontból tekinthető-e szoros értelemben vett egész
nek ? Nem; mert ilyen egészet csak a symphoniai 
költészet adhat. Az opera egysége alatt tehát 
a drámai egyöntetűséget kell értenünk; a kü
lönböző jellemek, cselekvények olyan színezetét, 
mi a szöveg természetével megegyez. Ebből fo- 
lyólag a feljebbi münéző roszul fogja fel a dolgot, 
midőn igy szól: „Gounod tehetségének nyilvánu- 
lását nem is annyira az egész dalmű mint miie
gész eszményítésében, mint egyes részei, jelenetei 
sikerült festésében színezésében kell keresni.“ 
Mert egy opera sem tekinthető egész kerek mű
nek, legfeljebb csak úgy, ha minden egyes része, 
jelenete sikerültén van színezve, s Összefűzve, 
mely esetben a zene a drámától elkülönítve, nem 
több mint egy tarka Quodlibet. — Münéző ezt 
mondja továbbá Gounodról: „Sem egész művé
szi képességgel és öntudattal, sem elég bátorság
gal nem birt, megoldani a maga elé tűzött művészi 
czélt.“ Alább ezzel ellenkezőleg igy szól: „Azon 
sok készültség, s nemesebb intentió, mely Gou
nod e müvét kétségtelenül átlengi, egy nem fran- 
czia chablonszerüséggel szabott librettóval szem
közt, okvetlen sokkal több egyöntetűséggel, s át
gondolt kidolgozással bíró müvet eredményezett 
volna.“— Ez aztán nesze semmi fogd meg jól. 
Nem ellenzem, hogy münéző ne szeresse két el
lenkező münézetét; mert saját gyermekei; de azt 
hiszem, hogy az olvasó úgy fog tenni a két test
vér mirmidonnal, mint az ellenkező értelmű vég
rendeletekkel szokás: érvényesíti a később ke
letkezőt, s e szerint minden baj megint Barbier és 
Gaxró urak nyakára hárul. Miután azonban a szö

vegről józanon oly kárhoztató superlativusban be
szélni nem lehet: vissza vagyunk utalva Gounod 
gyenge tehetségére. Ily szorongatott helyzethez 
azonban megint idézhetek münéző nézetei közül 
egy münézetet, mely Gounod tehetségével tisztába 
hoz: „Gounod a jelen élő franczia operairók közt 
mindenesetre kiváló tehetségűnek nevezhető, s 
már csak azért is elismerést érdemel, mert a ledér, 
üres s chablonszerü (értse meg az olvasó: nem 
chablon, hanem hasonló a chablonhoz) franczia 
irmodortól eltérve, emelkedettebb nézpontokat s 
irányt törekszik hazájában megalapítni. — Sok
kal többet tanult, mint — Berliozt kivéve — akár 
melyik honfi társai közül; költészeti érrel jó adag
ban meg van áldva stb. stb.“ Nem megyek tovább, 
nehogy megint valami ellenkezőre bukkanjunk.

De mit törődöm mind ezekkel, gondolja az 
olvasó, vajon van e jogom korlátozni a sajtósza
badságot? addig bizony jobb, ha magam is elmon
dom münézetemet Gounod tehetségéről s Faustról.

Előre bocsátva, hogy nekem csak rövid s 
szerény véleményem van, mielőtt ezt elmondanám, 
mondok egy adomát a kolozsvári üstökösről. Egy 
este nagy tolongás volt a kolozsvári piaczon ; néz
tek, . . néztek s bámultak egy üstököst; mindenki 
kérdezősködött annak ki-, vagy milétéről. — Vé
letlenül arra sétált köztiszteletü tudósunk B. s 
azonnal elállotta útját kiváncsi tömeg kíséretében 
egy aristokrata ismerőse. „Ugyan édes B. mondja 
meg maga nekem, mi az ott az égen?“ — B. el
gondolkodott,- nagy csend lett; feszülten várták a 
feleletet. „Uraim! szólt végre — az nem egyéb 
mint: „Földiekkel játszó égi tünemény.“

így, Gounod tehetségére vonatkozólag el le
hetne mondani: „égiekkel (égi eszmékkel) játszó 
földi tünemény.“ — Vagy tán értekezést Írjak a 
különböző tehetségekről, s ezek valamelyik sorá
ba osztályozzam Faust zeneköltőjét? — Az egész 
tárgy nem olyan, hogy ily széles feneket kelljen 
számára kerítni, miben a rendelkezésem alatt álló 
hely szűke is korlátozna. — Szándékom volt azok
nak, kik netalán a különböző miinézetek folytán 
nem merték Faustot leikök szerint élvezni, segéd
kezet nyújtani, s egy pár nehézséget, akadályt 
félretolni az élvezet utjából. — Élvezze az olvasó 
teljesen Gounod költeményét, s ne tartson attól, 
hogy Ízlését rósz hírbe keveri.

Gounod nem a „fortunam Priami cantabo“- 
féle zeneköltők közé tartozik; nem ráz meg eget 
és földet; nem jelszava az ismeretes „flectere si 
nequeo superos, Acheronta rnovebo“ nem dagá- 
lyos, nem hatásvadászó, nem affectál tudományá
val, stilja egyszerű, de művészi; nem dallam-sze
gény, sőt épen sok dallamu; az ének-szólamokat 
önállóan kezeli, s ez már érdeme a régibb operák 
felett. Vannak benne reminiscentiák ? Ha ezeket 
a közönség felismeri, dicséretére szolgál, a kriti
ka ellenben csak hasonlitó szempontból s nem le- 
nézöleg s kárhoztatólag szólhat felőlük, mert szo
rosan véve, minden műben vannak reminiscentiák.
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Egészen más az, ha valaki egész zenei tételeket 
elcsempész, s megint más, ha ismertebb zeneköl- 
tök modorában ir. — így Faustban is több irmo- 
dort s itt-amott reminiscentiákat találunk, mi azon
ban becséből nem von le ; sőt szükséges volt, hogy 
öt felvonáson át egyhangú ne legyen.

Pauli ur leggyengébb az első felvonás kez
detén, hol a meghasonlott kedélyű, magát kétség- 
beesés karjaiba dobó Faustot kellene személyesít- 
nie. Jó játék végtelenül emelné a helyzet érde
kességét. Egész monológját iskolai hangon mond
ja végig. „Isten! isten ! Ki ez isten ? érettem mit 
tehet?“ Osszeroskad Pauli ur az ilyen szavak 
súlya alatt. Azonban több helyen viszont szeren
csével működik, s ha egy félszeg kiejtését elszok- 
hatná: az s és cs betűk rósz kiejtését, sokat emel
né előadását; mert nem komikus-e, mikor nyakig 
szerelmesen mondja : „Ész (t. i. és) mennyi bol- 
dogszág tanyáz abban“ vagy máskor: „Hagyd kisz 
kaczódat szoríthatnom.“ Onnan gondolom, hogy 
P. ur az ilyen hibákat elhagyhatja, mert néha 
ugyanezekben kiejtése jó. — Carina k. a.-nak még 
jobban meg kellene különböztetni a dalt, mit a 
thulei királyról énekel, a magány beszédtől, mely- 
lyel saját helyzetére vonatkozik. — Gondolja meg, 
hogy a dalt nem hangversenyben adja elő, hanem 
egy fonókerék mellett; itt is csak magának énekli, 
mialatt belküzdelmei kitörnek. Tehát a dal ne le
gyen oly színpadias, szenvedélyeit pedig színezze 
jobban. Szintén több kifejezést adhatna azon he
lyekbe, mikor az ékszerek fokonkint elragadják, 
s e közben egy futó pillanattal magába száll. 
Egyébiránt C. kisasszony igyekezete mind nyel
vünk elsajátításában, mind szerepei tanulásában 
dicséretet érdemel. — Siebel — Nagy Istvánné— 
a szép harmadik felvonásbeli kerti jelenetét szé
pen adja. Hofbauer k. a. mint Márta teljesen kie
légít. Kőszeghy jeles ördög. A karok jól beta
nulva. ,

Élvezze hát az olvasó Faustot szíve szerint, 
s ez úttal még csak egyre figyelmeztetem. — Ha 
nem érti a karok szavát, különösen a mit az első 
felvonás kezdetén Faust ablaka alatt énekelnek : 
gondolja meg, hogy ez a többi operákban is igy 
van. Ha lehetne tudni a mit ilyenkor mondanak, 
kétségkívül jobb fogalmat adna a helyzetről, s az 
előadást élvezhetőbbé tenné. — E bajon segítni, 
nem ajánlhatok más módot, mint, nem csak lát
csővel, hanem librettóval is felfegyverkezni. — 
De eszembe jut, hogy a szives olvasó nem tudo
mányos izzadás végett megy a színházba, hanem 
feledni és mulatni. — Elhallgatok hát még egy 
ajánlatommal, mi egyébiránt az élvezetet végtele
nül segitné, t. i. hogy tanulja meg a szives olvasó 
az egész librettót. Ne, oh ne tanulja; mert mi 
1 enne akkor némely münézöből s münézetböl ?

BARTALUS ISTVÁN.

K Ü L F Ö L D I  S ZEMLE.
Két uj regény. Külföld irodalmi lapjai 

legtöbbször emlegetik most Sand „Mademoiselle 
La Quintinie“ és Elliot György (Miss Evans) „Ro- 
mola“ czimü regényét. Tehát két nő müve keltett 
újabban legnagyobb zajt. Mindenesetre szégyen 
a regényíró férfiakra nézve, ha csak azzal nem vi
gasztalják magokat, hogy mind két regény nem 
épen sikerült. Valóban mind Sandtól, mind Elliot- 
tól jobb regényeket is olvastunk már ; a zaj egyik 
főoka részint a regények tárgyában, részint az 
írónők egyéniségében rejlik, mik már magokban 
is figyelemgerjesztők. Sand újabb regénye vallá
sos irányú. Tüstént eszébe juttatja az embernek 
Hahn-Hahn Ida grófnét, e hitetlen protestáns Író
nőt, ki szint’ úgy dicsőítette a szenvedélyt és meg
támadta a társadalmat, mint Sand, s ime most át
térve, a katholika egyházba a vallásos regényeket 
ir, melyek mintegy czáfolatai korábbi müveinek. 
Sand, a hitetlen katholika írónő, szintén a vallás
sal kezd foglalkozni s buzgó protestánsnak mutat
ja magát, vagy legalább is határozottan protestáns 
szellemnek hódol. Hogy ez újabb regényének már 
csak irányáért is sok barátja és ellensége van, 
természetes. Azonban az objectivebb kritikusok 
közül némelyek minden hiányai mellett is na
gyon dicsérik benne azt, hogy a szerző a külön
böző véleményeket és vallásos nézeteket szemé
lyeiben a legnagyobb pártatlansággal tárgyalja, 
annyira, hogy ebből még nem vehetni észre, hogy 
maga melyik részen van. A regény színhelye 
Svajcz ; tele a természet legszebb rajzaival, me
lyekben Sand valódi mester. Két szerető szív, 
egy leány s egy ifjú története az egész ; a leány 
buzgó katholika, vőlegénye nem az, s megkezdő
dik mindkettőjök közt a küzdelem ; a leány segít
ségére gyóntató atyja jő, a vőlegényére pedig 
atyja, ki annyira protestáns, hogy Lutherrel sem 
elégszik meg. Mind a mese szövésében, mind a jel
lemrajzban érezhetni Sand kitűnő tehetsége va
rázsát, azonban hogy e kényes tárgy és kétes ne
mű regény egészbe véven neki sem sikerült, talán 
mondanunk se kell. — Elliot is „Romola“-jában 
egészen más téren próbált szerencsét, mint eddig. 
Odahagyta a jelenkort, Angolországot, az ö ked
ves puritánjait, Bede Adámot, Silas Mariiét, Se
ihet, Hestert, a történelembe mólyedt, Olaszország
gal bajlódik s Romola, Bratti, Nello, Tito lettek 
kedvenezei. Újabb regénye nem hazai történet 
és élmény, hanem tanulmány és reflexió. Törté
nelmi regényt kívánt Írni, tudósabbat magasabb 
neműt, mint az eddigiek. Vajon jobbat irt-e, na
gyon kétséges, de annyi bizonyos, hogy az olvasó 
itt is hódolni kénytelen e nevezetes Írónő tehetsé
gének. Különös gondot fordított Savonarola jel
lemrajzára, mely sikerült is. Nem mondhatni ezt 
Machiavelliről, ki szintén a regény egyik szemé
lye. Machiavelli politikája, hála isten, sehogy se 
nőnek való. E regény Machiavellije egy oly termé
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szetellenes szörny, a ki soha sem élt s nem is fog 
élni. Romola és kedvese, Tito, jól rajzolt jellemek. 
Azonban mindennél inkább sikerültek Pierro di 
Oosimo festész és Nello borbély alakjai. Mindemel
lett az egész regényben, bár uj oldalról tanuljuk is
merni az irónöt, némi hanyatlást vehetni észre. Nem 
oly egyszerűen és természetesen fejleszt, mint ré
gibb regényeiben. Most már meglehetős szerepet 
játszik nála a véletlen is, kedvelni kezdi a melodrá
mai fogásokat, s itt-ott kirí belőle, hogy sokat ta
nult az olasz történelemből, archaeologiából s 
mindezt mutogatni is óhajtja. Valahol olvastuk, 
hogy Scott Walteren kívül senki se irt valódi tör
ténelmi regényt, másutt pedig azt, hogy nőknek 
aligha sikerül valaha jó történelmi regényt írni, 
mert nem élvén közéletet, nem lehet elég érzék ők 
a történelmi tények mélyebb felfogására. Bizo
nyára mindkettő igen szigorú Ítélet, de ez utóbbi 
sokkal valószínűbbnek látszik az elsőnél.

A Patti Család. E család egy valóságos 
dynastiát képez az énekművészeiben. Az apa, 
Patti Salvator, — születésére morva s tulajdon
kép Schlupatti a neve — még valami húsz éve 
kitűnő hösienor volt, neje, Adeline anyja, jeles 
énekesnő, kinek első férje utáni neve, Barili, még 
ma is hires Portugalliában, Spanyol- és Olaszor
szágban. Egyébaránt e nő arról is nevezetes, hogy 
kissé indulatos volt a természete, és gyakran any- 
nyira ment, azt mondják, a hevességben, hogy a 
közönséget megdorgálta, ha nem figyelt rá egész 
lélekkel és tisztelettel. De mivel máskép igen tisz
tességes nő volt, könnyen megbocsáták efféle ki
hágásait, szép hangja és nagy fekete szemei is 
szólván mellette, melyeket leánya Adeline tő
le örökölt. Első házasságból való leánya, a négy 
vagy öt éve meghalt Barili Clotilda, az egész spa
nyol Amerikában nevezetes sikert aratott, kivált 
Limában és San Franciscóban. Három fia, Barili 
Hector, Antal, Miklós mint kitűnő baritonisták és 
bassisták becsületére váltak a családi névnek. A 
második házasságból Pattitól lett gyermekei ezek: 
Amália, egy jeles zongorász Strakosch Mór neje, 
Adeline kísérője müutazásin egész a közelebbi 
időkig, maga is nagyon jó énekes; továbbá Char
lotte, kinek hangja és bámulatos ügyessége fana
tizálta az Egyesült-államokat, mostan a londoni 
közönséget tartja elbűvölve s télire Berlinbe szán
dékozik ; Adeline, leghíresebb mindnyája közt s 
végre Carlo, egy csinos fiatal ember, de kissé szi
laj és változó természetű, kit kalandos szeszélye 
Californiába s Mexicóba vitt, hol mint hegedűs 
tüntette ki magát, azután Uj-Yorkba, hol operaé
nekes lön, megháza.sodott, meg elvált (17 éves ko
rában) innen Memphisbe, hol második házasságra 
lépett, a déli seregbe állt katonának, több harcz- 
bulletinben halottnak hirdették, de mindannyi
szor föltámadt s ez idő szerint nagyon jól érzi 
magát, valamint Pattiék is mindnyájan, kiket va 
lóban boldog családnak mondhatni.

Az Athenaeum, e legtekintélyesb irodal

mi és művészeti lap Angliában, Mendelssohn kö
zelebb kiadott leveleiről szóltában, igy emlékezik 
a legifjabb német zeneközönségröl és mübirák- 
ról: „Németország pelyhes ifjúsága, mely a maga 
tudatlanságában a múlt kor minden nagyjait kií'ii- 
työli, mely Mozartot nehézkesnek, bágyadtnak 
mondja, Beethovent mint egy kezdőt veszi pártfo 
gásába, Webert csak népzenemü szerzőnek ismeri 
el, Mendelssohnt ásítva egyhangú és üres forma
listának jellemzi, de Schumannak valamely együ
gyű darabja mellett el kezd álmodozni és pitye- 
regni s Wagner ur szörnyetegségeit ótalmába veszi, 
—- e levelek olvastán magába szállhatna, meglát
ván belőlük, hogy a németek legnémetebbike, s a 
derekak legderekabbika minden müforma iránt, 
lett legyen bár az övétől mennyire különböző, 
részvéttel és méltánylattal volt, és minden zene
szerzőt a maga valódi értéke szerint becsült, a 
nélkül, hogy kérdezné, uj-e vagy régi.“— Tehát 
még egy tudatlan lap a Koszorún kívül, mely „az 
európai összes kritikától eltérve“ Wagner szerze
ményeiről obligat magasztalásnál egyebet is bá
torkodik mondani. Már hát ketten vagyunk!

V E G Y E S .

— Az akadémia szünideje letelvén, hétfőn 
(oct. 5 .) kezdette meg üléseit, a nyelv- és széptu
dományi osztály lévén a soros. Értekezett Hun- 
falvy Pál, Reguly hagyományai nyomán egy váz
latot terjesztvén elő: „a magyarok és vogulok vi
szonya egymáshoz“ czím alatt; és Budenz József 
„a török hangutánzó igékről.“ Szemere Miklós 
akadémiai taggá választatását kedélyes levélben 
köszöné meg; idősb Mándy Péter pedig már 8 -ik 
sorozatát küldé be a nagy szótárból kimaradt sza
vaknak.

* Pauer Iván Kisfaludy Sándornak drámaí
rói zsengéjét fedezte fel egy drámában, melyet 
a Kesergő szerelem költője 18 éves korában ir t; 
a müczime: ,,Seneca tragoediája, három felvonás
ban, Kisfaludi Kisfaludy Sándor által, Pozsony
ban.“ A drámát egy alkalomszerű hazafias jelige 
s az iró atyjához intézett szívélyes és szerény 
ajánlólevél előzi meg. Alig merjük remélni, hogy 
az irodalomtörténetileg érdekes mű egyhamar a 
közönség kezébe jusson. (Nem tudjuk, mennyiben 
uj e fölfödözés, miután Toldy Ferencz kézi köny
vében már van említve ,, Seneca halála“ Kisfalu
dy Sándortól. Egyébaránt, irodalom történeti ér
dekén kívül, nem sokat várhatni ez ifjúi kísérlet
től. Szerk.)

— A Kisfaludy-társaság m. hó 30-kán tartott 
havi ülésében uj alapitóul a marosvásárhelyi Ka- 
zinczy-alapítvány lön bemutatva 200 írttal. A tár
saság könyvtárát gyarapították: Balogh Zoltán ur 
a folyó évben megjelent „Költeményei“ egy pél
dányával ; Ney Ferencz ur a pestvárosi nyilvános
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főreáltanodának 1862—63-ról szóló 9-dik tudósít- 
ványa három példányával; Szilágyi István ur a 
mármarosszigeti h. h. főtanoda 1862—63-ról szóló 
Értesítője egy példányával. — Örömmel értesült a 
társaság, hogy a magyar népdalokat, meséket és 
közmondásokat nagyobb-kisebb számmal már a 
haza több vidékéről küldözik be a Kisfaludy-tár
saság által kiadandó újabb népköltészeti gyűjte
mény számára. Különösen kiemelendő Abonyi 
Lajos ur küldeménye Abonyból s Illésy György 
űré Debreczenből, gazdag s érdekes tartalmánál 
fogva, melyben többek közt még/ismeretlen rege
dalok is fordulnak elő. — Az „Évlapok“ VlII-ik 
kötetére nézve a társaság abban állapodott meg, 
hogy ez a IX-dik kötettel együtt a jövő év nyarán 
adassék ki. —- Az igazgató jelentette, hogy az 
alapítóknak s pártolóknak járó könyvilletményből 
1863-ra négy kötet (kettő „Esmond Henrik“ vé
gét, kettő Moliére vigjátékait tartalmazva) szét 
van küldve, a még hátralevő egy kötet pedig 
(Sand György „Antóniája“) november elején fog 
szétküldetni. — Örvendetes tudomásul szolgált, 
hogy a pártolók már az uj, 1864—66-diki folyam
ra is kezdenek jelentkezni; nem örvendetes azon
ban, hogy többen az eddigi pártolók közül még 
nem küldték be 1863-diki évdijokat. — Kelt Pes
ten, oct. 1-jén 1863. Greguss Ágost, titkár.

* Dr. Róméf Flóris érdekes archaeologiai 
levelei a „V. U.“-ban figyelmessé tévén az illető
ket a Turnicsén és Veleméren lelt falfestészeti 
maradványokra : a n. színház rögtön Turnicsére 
küldé festészét — Telepi Károlyt, hogy ott, az 
ötszázados, és igy az Árpádok korabeli nemzeti 
viseletűnket ábrázoló képeket lemásolja. Minden
esetre igen nagy szerencsének tekinthetjük a n. 
színház jelmeztárára nézve, mert eddig bizony jó
formán csak a képzelet szüleményei valának a 
sinóros, sujtásos kaczagányok. Vizkeleti Béla és 
Maszák Hugó szintén e festmények technikai ta
nulmányozása végett indultak az említett helyek
re ; az akadémia archaeologiai osztálya pedig 
Storno Ferencz urat bizá meg e képek régészeti 
szempontból való lemásolására, ki már több Íz
ben tanusitá jártasságát e téren. Mi csak azt ad
juk hozzá, hogy vajha minden, hazánkban rejlő 
régiség ily szerencsés kutatóra akadna, mint Rö
mer.

—- Bár mint hetilap elkésve, nem hagyhat
juk emlitetlen a gyászhirt, hogy Bezerédi Beze- 
rédj György, udv. tanácsos és a dunántúli kerületi 
tábla nyugalmazott elnöke, a néhai dicső emlé
kezetű hazafi Bezerédj István lelkes özvegyének 
édesatyja, élete 85fik évében, múlt hó 23-ikán 
meghalálozott. Oly korban hunyt el, midőn a ha
lál már csöndes átmenetei a mindenkivel közös 
enyészetbe : vigasztalja ez a honleány megkese
redett nemes szivét!

* Két igen csekély adományt említünk meg, 
mely az alföldi szükölködőkön nem sokat fog se- |

giteni, de a mérleget alább billenti, mint a Murád 
szultán disznaja. Az egyik adomány — 10 írt — 
mit a hidjai puszta pásztorai gyűjtöttek a Sz. Mi- 
hálynapi búcsú alkalmával — a másik 5 frt. s ezt 
Bossányi Rudolf birtokos lonthói cselédei kórté
ré küldte be, mivel ezek az idén, a szokásos szü
reti tánczvigalomról lemondtak, s igy a czigá- 
nyoknak nem kellett fizetni.

* Reményi említett jótékonyczélú hangver
senyeiből a 3 első 223 ft 36 krt jövedelmezett. 
Ezutáni hangversenyei bevételéből nem harmad, 
hanem fele részt fog a szükölködőknek juttatni.

* Az életben maradt Bihar szerkesztőjét új
ra hadi törvényszék elé idézték.

* Múlt számunkban a „Magyar gazdasszo- 
nyok lapját“ megindulandónak említők. Most meg
említjük, mint megindultak A megjelent első szá
mot b. Eötvös József bevezetése nyitja meg. Ez 
után Vachott Sándorné fölszólalása következik az 
alföldi ínség ügyében, a haza hölgyeihez. A to
vábbi tartalmat Kempelen Riza egyik hátrahagyott 
novellája, egy pár apróság, vegyes, irodalmi hí
rek, egyleti közlemények és gazdasszonyi tárcza 
képezi. A nyílt postából ítélve verseket is fog 
adni.

* Az „Alföldi segély album“ szerkesztője 
felkéri az illetőket, hogy előfizetéseiket e hó 15- 
dikéig szíveskedjenek Pfeiffer Nándor könyvke
reskedésébe (szervita tér) beküldeni.

* Kugler Adolfnál a következő, zongorára 
szerzett, zenemüvek jelentek meg: „Csókcsárdás“ 
50 kr. „Szorítsd hozzád, nem anyád“ 60 kr. 
„Köny és mosoly“ 50 kr. „Pásztor dalok.“ Szö
vege Vecsey Sándortól; Fáy Jolán urhölgynek 
ajánlva, ára 50 kr. Mind négynek zenéjét Németh 
János szerzetté.

— Megjelent a főleg női közönséget érdeklő 
következő czimü röpiratka: A varró gépek, külö
nösen a magyar orvosok és természetvizsgálók 
Pesten 1863 sept 19—26-ig tartott IX. nagygyű
lése alkalmával kiállított, valamint a magyar gazd- 
asszonyok egylete által 1853 octoberben rende
zett kiállításon működő Wheeler és Wilson ameri
kai varrógépeiről. Ára 10 kr., vidékre postán 
küldve 16 kr. Az egész jövedelem a szárazság ál
tal sújtottak részére fordíttatik. A nyomdai kiállí
tást Emich Gusztáv akad. nyomda személyzete 
minden dij nélkül teljesítette. A pénzkezelést és 
illető helyre juttatást a m. gazdasszonyok egylete 
volt szives elvállalni. Kapható Lampel R. könyv- 
kereskedésében, valamint Pfeifer és Ráth könyv
árusoknál is.

* Bulyovszkyné, a keresztes újság szerint, 
még e hó folytán föllép Berlinben a királyi szín
házban. Első szerepe Stuart Mária, a második Ju
lia lenne. Hát a pesti német színháznak adott ígé
retét mikor váltja be? Ha jól emlékszünk közele
dik az ideje.
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UJ KÖNYVEK. *)
A MAGYAR NÉP NAPTÁRA 1864. szökő évre. Sokféle 

hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szer
keszti T a l á r  Péter. Pest (Länderer és Heckenast). 
4r. 48 1. Fametszetekkel. Ára 25 kr.

PAPRIKA JANCSI KEPES KALENDÁRIUMA 1864. 
szokó' évre. Sokféle hasznos és mulattató olvas
mánynyal ellátva szerkesztette T a t á r  Péter. Pest 
(Länderer és Heckenast). K4r. 321. Fametszetekkel. 
Ára 20 kr.

EGYETLEN KÖNYCSEP. Regény. Irta b. P o d m a n ic z k y  
Frigyes Il-ik kötet. 16r. 3(J6 1. (Lauffer, Pest).

A MAGYAR ÍROD ALOM TÖRTÉNETE. Irta J á m b o r  
Pál. 2. kötet. Pest (Ráth) 8r. IY és 223, IY és 356 1. 
Ára 3 ft.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK MAGYARÁZATJA. Irta 
N o g á ll János. Pest (Eggenberger). K8r. 72 1. Ára 
40 kr. f(

KÜLFÖLDI SZÍNMÜTAR. I. A n g o lo s a n , vígjáték 2 fel
vonásban. Irta K ö r n e r , fordította Komlóssy Ferenez. 
Pest (Lampel.) K8r. 108 1. Ára 50 kr.

A VÁLTÓÜZLET honi iparosok számára. Irta K u th y  
Imre. Pest (Trattner-Károlyi). 3r. 186 1. Ára 50 kr.

A MAGYAR GYORSIRÁSZAT kimentő tankönyve. 
Stolze elvei után irta F e n y v e s s y  Adolf. Berlin és Pest 
(Osterlamm) 8r. VI és 64 1. 28 1. kőrajzzal. Ára 1 ft 
50 kr.

LATIN NYELVTAN. II. kötet. Mondattan (Syntaxis) 
gyakorlókönyvvel, olvasmányokkal és szótárral 
együtt a III. és IV. gym. osztály számára D r . S c h u ltz  
F. nyomán készítette W a r g a  János. III. jav. kiadás. 
Pest (Kilian). 8r. I—48 1. A teljes kötet ára 1 ft.

AZ ELEMZŐ MÉRTAN ALAPVONALAI sik alakza
tokra alkalmazva. Irta C o r z a n -A v e n d a n o  Gábor. Pes  ̂
(Pfeifer). N8r. XV és 230 1. 115 ábrával. Ara ?

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME népiskolák szá
mára. Irta B a l la g i Károly. Pest (Osterlamm.) 8r. 75 
1. Ára kötve 28 kr.

A HÁROM TESTŐR. (Les trois mousquetaires). Regény 
i d .  D u m a s  Sándortól. Franeziából fordította H a n g  
Ferenez. 6 füzet. Pest (Lauffer) 8r. 169 1. Ára a tel
jes, hat füzetes műnek 4 ft 80 kr.

ESMOND HENRIK, Anna királynő ő felsége ezredesé
nek önéletirata. Thackeray M. W. által. Két kötet
ben. Angolból S z á s z  Károly és S z á s z  Béla. III, és IV. 
füzet. 8r. 358 1. Kiadta a K i s f a lu d y - lá r s a s á g . (Emich, 
Pest.)

MOLIERE VIGJÁTÉKAI. Forditá K a z in c z y  Gábor. I. 
kötet TARTUFFE. II. kötet. A FÖSVÉNY. DAN- 
DIN GYÖRGY. 8r. XXVII. 168, és 240 1. Kiadta a 
K is f a lu d y - lá r s a s á g . (Emich, Pest.)

A KERESZTYÉN HIT VÉDELME a Krisztus feltáma
dása kérdésében : vagyis szellőztetése Ballagi Mór 
ur „Tájékozásáénak. Irta F iló  Lajos, nagy-kőrösi 
ref. lelkész. Második füzet 8r. 145—355. Ára 80 kr. 
(Osterlamm, Pest.)

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni sziveskedjenek.

LISZNYAI ALBUM. Szépirodalmi zsebkönyv. Szer
keszti N ém eth  János. Lisznyai Kálmán arczképével. 
12r. 252 1. Ára 2 ft. diszp. 3 f. (Kugler bizománya, 
Pest«)

A NŐKKEL VALÓ KÖZLEKEDÉSRŐL. Tanácsadó if
jak és mindazok számára kik a nők kegyét meg
nyerni és megőrizni óhajtják stb. Összeszedte E b e r 
h a r d  Ágoston ; az 5-ik kiadás után magyarította M u- 
r á n y v á r f . 16r. 208 1. Ára 1 ft 20 kr. (Kugler, Pest.)

J e g y z e t . Jövőre csupán azon magyar köny
veket említhetjük meg, melyek szerkesztősé
günkhöz beküldetnek.

KÜLFÖLDIEK.
LA FILLE AUX TROIS JUPONS, roman inédit, par 

O h. P .  d e  K o c k . Paris 12r. 302 1. 1 aczélmetszettel. 
3 frfl,Ti~k

RÉCITS D’UN PROMENEUR. Par, A lp h o n s  C o r d ie r . Pa
ris. 12r. VII és 523 1. 4 képpel Árai frank.

MES VACANCES en Suisse et en Savoie, lettres á un 
ami par A le x a n d r e  d e  L a v e r g n e . Paris. 8r. 337 1. Ára 
2 fiánk •

PÉRES ET ENFANTS. Par I v a n  T o u rg n é n e f . Paris. 8r.
IV. és 328 1. Ára 3 }/ 2 frank.

HISTOIRE DE QUATRE FOUS ET D’UN SAGE. Nou- 
v,elles par E m ile  R e n a u l t . Paris (Hachette.) 8r. 244 1. 
Ára 2 frank.

LE MANDARIN par J u l i e t t e  L a m b e r . Paris (Hetzel.) 8r. 
251 1. Ára 1 1/ 2 frank,

AUSTIN ELLIOT'. By H . K in g s to n . 2 vols. London. 8r. 
Ossz. 5801. Ára 21 shill.

THE LAUREATE WREATH, and other poems. By F . 
E d m . R e a d e  London. 8r. Ára 6 shill.

NYÍLT l e v e l e z é s .
L. J. Miskolcz. Vettem mindent. Azon ur neve nem 

volt bejelentve az első két évre. Magán levelet irok 
nem sokára.

J. L. urnák, V. Pércs. Csak az utolsó évi fizetés van 
hátra. A könyvek expeditiója most foly.

M. F. nek, M. V. H. Az ígéret csak szép szó. A lapo
kat megindítottuk, járnak, az előfizetést máig sem 
kaptuk. Hát a múzsa nem mond semmit ?

Sz. Sándor ügyvéd urnák. Gy. Magán levelet küldöt
tünk önhöz, de válasz még eddig nincs. Vagy az 
egyes előfizetőktől sürgessük ? kénytelenek leszünk 
azt tenni.

T A R T A L O M .
A polgárosodás feltételei és fejlődése. — A rab 

család. M a d á c h  I . — Nagyanyám naplója. J ó s ik a  J . —- 
Három leány. Uhland. J á n o s i  G . — Lízi albuma. — 
Az ujságiró. (Monolog.) K e c s k e m é th y  A . — Irodalom. — 
Nemzeti szinház. B a r ta lu s  I . —’Külföldi szemle. — Ve
gyes. — Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Ejnich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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Á POLGÁROSODÁS F E L T É T E L E I ÉS FE JL Ő D ÉSE.

(Vége.)

Ha a dolgok uj rendje mutatkozik, 
ha a politikai láthatáron uj alakzatok tűn
nek fel, mindig van az uralkodók és mű
veltek között bizonyos számú egyén, k ik , 
bár az eddiginek tarthatlanságát elismerik, 
az uj ellen küzdenek, mert vagy külön ér
dekeiket, vagy átalában a fennállót ve- 
szélyezve hiszik. Az ily föllépést nem kell 
igen szigorúan Ítélni el, mert először nem 
mindenki felfogása egyenlő, továbbá mert 
a néptömeg állapot ja is okvetetlen számba 
veendő, melynek mindig hosszabb idő kell, 
hogy az uj eszmékkel megbarátkozzék. 
Ha a régi állapotot erőszakkal eltörlik, 
mielőtt az uj alkalmasan elő volna készít
ve, csak zavar és fejetlenség az eredmény.

Vallás, irodalom, törvényhozás nem 
okozói, legföljebb okozati a polgárosodás
nak, magok is előkészitő változások ered
ményei lévén; nagy hatást tesznek kétségkí
vül az emberiség állapotára, de méginkább 
hat őrájok ez állapot.*) Az európai művelődés 
gyarapulta egyedül a tudomány haladá
sának köszönhető, mely haladás viszont a 
fölfedezett igazságok számától s elterjedé
sétől függ.

Harmadik lényeges föltétele a civili- 
satiónak, mely nélkül ez csak alig észre
vehetően fejlik, teremtő génié, kitűnő szel
lemek támadása valamely nép közjjÉ^a 
kiknek hatása annál erősebb és 
körű, ha ínár másutt tapasztalást szefez-

*) Ez mintha ellenkeznek avval, mi e tárgyról 
alább mondatik.

tek, ismereteket a hasznos dolgokban, mi
nő a hadviselés, kormányzat. Uralkodók, 
vallásalapitók, bölcsek és költők minden
kor legnagyobb hatással voltak a népek
re, kivált a három első, ha törvényhozó 
gyanánt léptek fel s az államformát, gyak
ran az egyes életét is a legapróbb részletig, 
századokra eleve megszabták. De nem elég, 
hogy az ily kiváltságos szellem csak szer
vező gyanánt működjék népe irányában; 
szükség, hogy az általa megalapított rend
ben a további folytonos fejlődés csirája is 
meglegyen, ne pedig csökönyös maradjon 
és kirekesztő, mint például a Confucius ta- 
hai s a Mózes-féle törvényhozás.

Mindenkor az ember hat legerősebben 
az emberre; csak az őselemi korban tanul
hatott az ember állatoktól is ; igy a régiek 
szerint hajózni a hajós csigától, a mi leg
följebb a Közép- és Csendestenger lakóira 
nézve lehet igaz; a kamcsatkabeliek a med
vétől, mely iránt bizonyos tisztelettel van
nak, de biz’ azért levágják s megeszik; az 
észak-amérikai indiánok a hód állattól, 
mely Kohl szerint őket a kunyhó-építésre 
tanította. Hanem ez, úgy szólva, mind 
semmi a hatáshoz képest, melyet polgáro- 
sult nép tesz egy még nem polgárosultra, 
s a mit a miveltség fejlődésének negyedik 
föltétele gyanánt vehetünk. Ez főkép azon 
sarkallik, minő fokán a fejlődésnek áll a 
két nép, minő arányban állnak egymáshoz 
erőhatalomra, s mi módon érintkeznek egy
mással. Oly műveletlen nép, melynek szá-
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ma, ereje csekély, egy müveit néptől okve- 
tetlen függő' állapotba esik, mely állapot 
legkeményebb elnyomásig, rabszolgaságig, 
vakbuzgalom hozzájárultával teljes kiirtá
sig mehet, a mint ez a rómaiaknak az ibé- 
rek elleni harczaiban, az európai hódítók s 
Amerika ő'slakói érintkezése alkalmával, és 
több más esetben történt. Ellenben, ha egy 
műveletlen de erős faj műveltebb de ke- 
vésbbé harczias néppel akad össze, mint 
például a mongol a chinaival, megtörtén
hetik, hogy a győző elfogadja a legyőződ
nek vallását, államintézményeit, vagy mó
dosítja, eltörli, mint a germánok a római 
birodalom általuk legyőzött tartom ányai
ban cselekedtek. Midőn az assyrok az árja 
törzsbeli méd, persa, baktriai népeket meg
hódították, összeolvasztották vallási rend
szerűket azokéval, átvévén az assyrok a 
nyugoti árjáktól a tűz- és világosság tisz
teletét, de egyszersmind a moloch és my- 
íitt imádást rájok tukmálván. A nagy ki
terjedésű maláji törzs vallása eredetileg 
több isten imádás volt, meg is maradt leg
tisztább alakjában sokáig a Philippin szi
geteken ; de az indiai szigettenger számos 
maláj népsége a XY-ik században Moham
med vallására tért, Már pedig semmi sem 
változtatja meg annyira valamely nép 
egész eszejárását s ezzel együtt fejlődés«# 
irányát, mint ha vallását cseréli, mivel ez 
az emberi lét legbenső gyökeréig szolgál. 
Nem csoda, ha az izlam fölvétele megvál
toztatta a malájok hagyományait és erköl
csét; s e változás hátrafelé is veté árnyé
kát a múltba, elannyira, hogy a maláj törzs 
legértelmesbjei, a jávaiak, oly igen kiestek 
saját történelmök tudásából, hogy királyaik 
(még fönlevőj névsorába izlámi szentek ne
veit zavarták : mig a szomszéd Báli sziget 
lakosai, kik régi vallásukon maradtak, hí
ven megőrzők az ó-jávai történelmet és ha
gyományt. Szellemi fensőbbség és magasb 
miveltség gyakorta ellenállhatlan hatással 
van oly népekre, kiknél a mivelődés fölté
telei megvannak, a mi az emberi természet 
azon nemes vonásában gyökeredzik, hogy 
átalában szereti a tökélyest s törekszik 
utána, úgy hogy méltán mondja Bastian: 
„az árja törzsbeliek több országot hódítot-

■ tak túlnyomó műveltségük — mint a ksat- 
j ríják (katonai rend)nyilai és kardja által.“ 

— Egyes nagy szellemek is, kik vagy ide
gen földről származtak valamely nép közé, 
mint a Peruba keletről vándorolt Inkák, 
vagy azelőtt csak a szellem birodalmában 
élve, jutottak a nép tudomására (Numa 
Pompilius), igen nyomosán hatottak a mű
velődésre ; csak ama rendkívüli böfolyást 
kell említenünk, melyet a klasszikusok gya
koroltak a keresztyén világra, midőn a kö
zépkor éje derülni kezdett, s melyet Aristo
teles az arabokra.

Idegen népekkel való érintkezés meg
változtathatja a nemzet egész jellemét. 
Cook kapitány a Tonga szigetek lakóit 
még puha és nem-harczias népnek találta; 
nem sok évvel azután, a Fidzsi sziget lakói 
befolyására, barbar hódítókká lőnek. Leg
több nép, inkább vagy kevésbbé, szom
szédjai erkölcsét, szokásait utánozza; ebből 
lehet megmagyarázni, például a dohány
zás gyors elterjedtét az egész földön, a 
thea, ópium stb. használatát sok tartomány
ban. Különös körülmény is változtathatja 
valamely nép életm ódját; így például a 
brazíliai cayapó-k és guyacuru-k, kikelébb 
többnyire csónakon jártak  nagy folyóikon, 
olyformán mint achiriguanók s más észak
amerikai indiánok —- lóhoz jutván csak 
oly lovas néppé lettek, mint a mongolok 
ősidők óta. Mikor pedig franczia mérnökök 
Constantine tartományban egy csomó ár- 
tézi kutat ástak, az elbámult és megörült 
nomád törzsek felhagytak barangoló élet
módjukkal, megtelepedtek a kutak körül, 
s földmivelésre adták magokat.

De bár az európaiak hatása más föld
részek miveletlen népeire számos esetben 
jótékony vala is : mindazáltal, ki e viszo
nyokat némileg ismeri, nem tagadhatja, 
hogy még több esetben veszedelmes volt 
az. A tizenötöd!!: századtól kezdve az euró
paiak egy sereg vad népet irtottak ki, vagy 
egészen vagy rész szerint ; a guanchi-k után 
következtek Amerika benszülött népei, hol 
az irtás mai nap is egyre foly: aztán sor
ban a hottentolák, bushmanek, kafferek; 
erre megint az uj-hollandiak, Tasmania és 
Uj-Zéland lakói. A négereket nem könnyű
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kiirtani, mert földjükön európai meg nem 
él, se a mongolokat, nagy számuk és ön
védelmi nagyobb képességük miatt. — Az 
európaiak majd minden más világrész ben- 
szülött népeire nyomort árasztottak lelki- 
ösmeretlen bánás, égre kiáltó igazságtalan
ság á lta l; kimondhatlan csalás, erőszak, 
rablás, számtalan kicsapongás, ragályos 
nyavalyák, pálinka és opium által; har- 
czolva ellenök, s harczra uszítva őket egy
más ellen. A mellesleg folyamatban levő 
kisérletek, bogy e pusztulásra szánt népsé
geket keresztyén vallásra térítsék, részint 
a képmutatás által visszatetszők, részint, 
hol nemes szándékból erednek is, a fehérek 
által elkövetett borzasztóságok láttára, ke
veset használnak. A népesség rendkívüli 
szaporodása Európában, az egyre fokozódó 
szükségletek újabb-újabb kereskedelmi utak 
nyitását, s birtokok elfoglalását követelik; 
az európai árut oly népekre erőlködnek 
rátukmálni, melyeknek arra semmi szüksé
gük nincs, mint a chinai, japáni. H a a nyu- 
goti fehérek hivatása, miről alig lehet két
ség, uralkodni az emberiség többi része fe
lett: vajha közöttük minden nemes gondol
kozáséi oda hatna, hogy ez uralom ne iszo
ny li tetteken alapuló, ne a többi fajok átka 
legyen.

A polgárosodás északi Afrika és Ázsia 
melegebb tájain, s főleg e tartományok 
nagy folyói közelében támadva, nyngot 
felé vette útját, s a természettől annyira 
kedvező állapotba helyezett Európában 
termette legszebb virágait és gyümölcseit. 
E földrész, talpával Ázsiának dőlve, sok 
öblü partjait az atlanti óceán, nem külön
ben egy északi s egy déli középtenger felé 
tárva, a Sahara és az atlanti áramlatok hő 
légtolyamai által sokkal szelidebb kiimá
nak örvendve mint bármely a szélesség 
hasonló fokai alatt eső terület a két fél
gömbön, — mintegy teremtve látszik a fe
hér faj lakhelyéül s már a természet által 
arra rendelve, hogy a legnemesb népek ha
zája s a legélénkebb közlekedés szintere 
legyen. A hosszan elnyúló Amerikának 
aránylag kevés akikötője, k iválta  nyugoti 
partján ; tartományainak nagy része tropi
cus természetű; legészaki, legdéli vége na

gyon mostoha, sőt északi felének mérsék
leti égalja sem annyira való a fehér fajnak 
mint Európa és Elő-Ázsia; míg a déli mér
sékleti éghajlatéi része nagyon keskeny. 
Ázsia szárazföldi tömege roppant nagy arra 
nézve, hogy a központi és szélső tartomá
nyok közt gyors lehessen a közlekedés; 
Afrika partjai nehezen hozzájuthatók, s 
benne, mint Ázsiában, roppanthegylánczok 
különzik el a népeket egymástól, s ez által 
— az égalji viszonyokat számba nem véve 
is -— nagy nemzetek támadását csaknem 
lehetetlenné teszik. Ausztrália minden föld
résznél jobban el van aprózva szigetekre, 
a mi kicsiny (?) szárazföldje van, az is in
kább tagok nélküli törzsnek látszik; folyó
ja  kevés, s partjai nagy részét korall-szir- 
tek zárják el. Látnivaló, hogy a fehér faj, 
ösztönszeruleg Európába vonzódva, miért 
indulhata itten virágzásnak, s egyszersmind 
az is, hogy európai civilisatió nem minde
nütt lehetséges, és nem minden népnek való.

Nem lehet kétség felőle, hogy az em
beri nemzet átalán véve a szellemi haladás 
utján van; belátásunk, a régiekhez képest, 
nemcsak tágult, hanem mélyebb is lett, mi 
a világot, sőt az istenséget is, jobban fog
juk fel, mint ők ; oktatáshoz, ismeretekhez 
könnyebb ju tn i ma, mint ezelőtt; az élet 
dúsabb Ion élvekre nézve, változatosb, sza- 
badosb, külső érzéki formája, tápszer, la
kás, stb. szabályosabb, az emberi természet
hez illőbb. Mindazáltal kérdés alá vonták, 
vajon boldogabb lett-e az emberiség a ci
vilisatió által. Waitz úgy vélekedik, hogy e 
kérdésre nem-mel kell felelni; minden kor
nak, úgym ond, tetszik a maga világa, és 
megtalálja benne azt az elégülést, mely a 
mindenkinek egyenlő mértékkel mérő ter
mészet által neki van rendelve; szerinte a 
civilisatió nem öregbíti, csak változtatja a 
jóllétet; továbbá, minthogy szakadatlan 
munkát követel, nem is gyarapítja az élve
zetet, a mint hogy volt is akárhány kevés
sé művelt nép igazán boldog. — Igen, bol
dog szerencsés viszonyai, de nem az által, 
ho gy műveletlen vo lt; s kérdés, megállhat-e 
a kimondott vélemény. Ha sokkal biztosabb 
jogviszonyok, ha ttírhetőbb vagy részint 
ki is elégitő politikai állapot, ritkább és rö=
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videbb háborúk, nagyobb vallásszabadság, 
szünet nélküli haladás a mesterségekben, 
tudományban s művészetben, párosulva a 
mind nemesebb, mind számosb embernek 
hozzáférhető élvek szaporodtával, boldoggá 
tehetik a halandót: akkor senki nem von- i 
hatja kétségbe, hogy a mi korunk boldo
gabb, mint az elmúlt idő, számtalan zug- 
harczaival, birodalmi, polgári, vallási há
borúival, kinpadjai- és máglyáival s a más

világtól való örökös rettegésivei. Mindazál- 
tal az emberi szív boldogsága eszményét 
az egyes ember földi élete nem valósíthat
ja; de az emberi nemzet összesen annál 
boldogabb lesz, minél tökéletesb; s a mű
velődés legfenső fokának az az állapot te
kintendő, mikor az emberiség erkölcsi czél- 
jának öntudata legtöbb egyénnel közös 
leend.

S mint a fölriadt madárka,
Száll előlem más határra,
Kincseit hiába kértem ;
Megpihent egy perczig értem,
De jó volta semmi más :
Egy mosoly s egy jó tanács.

LÉVAY JÓZSEF.

A S Z E R E N C S E  M O S O L Y A .

Állj meg, állj meg, esdve kérlek, 
Jó szerencse, röpke lélek !
Hadd pihenjen, hogyha fárad,
Kis lakomban fürge szárnyad,
S itt hullajtsd el, ha lehet, 
Egykét gyenge pelyhedet.

Kincsedet pazar szeszélylyel 
Szórod e világon szélyel, 
Érdemetlent fölmagasztalsz, 
Kétségb’esőt megvigasztalsz:
Adj tehát már némi kis 
Boldogságot nékem is !

S im, megáll a csalfa lélek, 
Boldoggá tesz — szinte félek,
És mig ujját intve tartja,
Víg mosolyra nyílik ajka : 
Gyönge gyermek, jól vigyázz ! 
Nem tudod te, mit kívánsz.

A boldogság nem sajátom,
Ot utamban néha látom,
S hová kincset zárok épen, 
Onnan elviszek cserében 
Egy kis szívet, egy kis észt, 
Földi jóért égi részt.

Adományom bármi édes, 
Gondolod tán, nem veszélyes ? 
A mit társaidnak mérek, 
Mindig vagyon abban méreg : 
Telhetienség, vagy közöny, 
Dúlt kedély, vagy néma köny.

Küzdj tovább is földi bajjal, 
Edzett szívvel, férfi karral, 
Magas czélok fénysugára 
Lelkesítsen uj csatára; 
Boldogságod a remény 
S a hü munka lesz, nem én !
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R Ó Z A  M É G I S  F É E J H E  Z M E G Y.
(Elbeszélés.)

I.

Azon környéken, hol Halasiék laknak, 
jól ismeri mindenki e családot. Fösvény, 
zsugori emberek.

A család szorosan véve csak három 
tagból áll. Ezek: Felix ur, a család feje, 
Dorottya asszonyság és Betti kisasszony. 
Azonban ide tartozik még Katalin kisasz- 
szony is, egy szárazságban betegeskedő' 
vén kisasszony, Felix ur testvére, kit 15 
év óta kis tőkepénzeért tart bátyja a háznál, 
s az egész napot fehérneműk javítgatásá
val s harisnya kötéssel tölti el.

A család a fösvénység miatt elvonul
va él. Nem igen fordul meg nálok vendég, 
sem az asztalnál, sem Betti kisasszony kö
rül, a ki pedig bizonyosan meg van már 
20 éves, de annyira elhízott, pofók, vörös
be játszó szó'ke, együgyű és lonesos leány, 
hogy ismeretsége után senki sem eseng, 
ha bár elég tisztességes vagyon néz reá.

Van ugyan a háznál valaki, kivel sze
retnének többen a vidék ifjai közöl megismer
kedni, de azt meg Halasiék nem tűrhet
nék. Ez Róza kisasszony. Árva leány, tá
voli rokona a vén Halasinak, de ha valaki 
avult szoknyáiról, (Betti kisasszony azokat 
már hordta esztendeig,) s azon egyszerű 
karton, vagy kanavász ruhák és olcsó ken
dők után, melyeket Halasiné karácsonra 
vagy pünkösdre a hetivásáron zsidóktól 
vásárol, azt gondolja, hogy Róza kisasz- 
szonyt csak kegyelemből tartják rokonai, 
nagyon csalatkozik. Az árvabizottmány 
könyvei megmondhatják, hogy. Róza csi
nos nászhozományt fog kapni. A vén Ha
lasi gyámja Rózának, s ugyancsak gazdál
kodik a leány vagyonának kamatjából. 
Róza kap belőle legkevesebbet.

A háznál olyan mint a cseléd. Sze
gény leány már elmúlt 18 éves, és még 
soha sem volt bálban, soha sem tánczolt 
egy lépést sem. Nem is tud tánczolni. Míg

Betti kisasszony a farsangok minden táncz- 
vigalmát keresztül szokta döczögni, addig 
Róza otthon a kisasszony százfodríi ruháit 
vasalgatja. Pedig Róza szép leány, s ha va
sárnapokon vagy ünnepeken Bettivel temp
lomba megy, mindenki csak őt nézi. Bettit 
senki sem.

Beszélik, hogy Rózának már több ké
rője volt. Halasi ur mindeniknek kiadta az 
utat. A leány még fiatal. Ha mással nem, 
ezzel állt elő az öreg ur. — Halasi nem is 
fogja egyhamar férjhez adni, mert évenkint 
legalább is 1500 irtot csíp föl az árva ré
szére mint gyám.

Az igazat megvallva, a szép Róza leg- 
kevésbbé sem haragudott szigorú gyám
jára azért, hogy kérőinek kiadta az utat. 
Inkább hordja ezentúl is a Betti viseltes 
ruháit, hallgatja Halasiné szűnni nem aka
ró korholásait, mintsem azok közül, kik 
gyámja előtt jelentkeztek, valamelyiknek 
neje lett volna. Talán volt köztük derék 
ember is, a ki őt csakugyan szereti, azon
ban Róza kisasszony egyiket sem óhajtotta.

Róza kisasszony egy év óta már vá
lasztott magának.

Egy évvel ezelőtt Halasiné leutazott 
a Bácskába, honnan azt a hirt kapta, hogy 
egyik kedves rokonát meghűlés következ
tében makacs betegség fogta elő. Halasiné 
magával vitte Rózát is kedves rokona láto
gatására. Ez nem valami kitüntetés vagy 
kedvezmény volt a leányra nézve. A derék 
asszonyság már annyira hozzá volt szok
va Rózához, hogy föl sem engedte magát 
mástól öltöztetni. Egyéb is volt még a do
logban. Nem akarta idegen szemek tudo
mására juttatni, hogy vendéghajat hord 
és órahosszat fürdik illatos vizekben. Ró
za gyermekévei óta annyira megszokta 
már ezt, hogy többé föl sem tűnt neki. Ha
lasiné asszonyság tehát mint komornát vit
te magával.

A kedves rokon, kit meglátogattak,
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bizonyos Asztalosné nevű özvegy asszony 
volt. Atalános vélemény szerint dúsgazdag, 
egyetlen örökös nélkül. Czélszerű volt te
hát megnyerni vonzalmát, mielőtt szemeit 
behunyná. Halasiné egész éjjeleket elült 
ágya mellett, legtöbbször alig aludt egy-két 
órát. Elég áldozat, kivált oly jól elhízott 
termet mellett, mint a derék asszonyságé, 
ki a mellett otthon rendesen álommal tölti 
el a nap legnagyobb részét. Az alvás va
lódi betegsége volt.

Róza itt ismerkedett meg avval a fia
tal emberrel, kire oly sokszor gondolt az
óta telt s z í v  vei.

A fiatal ember ép oly sokat sürgött- 
forgott a beteg körül, mint Halasiné. Ez is 
rokon volt, habár Halasiné meg nem tud
ná mondani, melyik ágon; a többi rokon
ság sem tudta. De Asztalosné úgy mutatta 
be, mint rokont; a mit pedig Asztalosné 
mondott, az ellen senki sem mert ellenve
tést tenni a rokonság közül. Egyik sem tar
totta tanácsosnak maga ellen ingerelni a 
dúsgazdag és gyermektelen öreg asszonyt.

A fiatal embert Asztalosné egész gyön
gédséggel szerette. Mikor egészségesebb 
volt, (tökéletes egészséget a szegény asz- 
szony férje halála óta nem ismert) mindig 
az ifjúval jelent meg mindenhol, és „Ked
ves Sándornak“ nevezte. Sándor ott is la
kott Asztalosné házánál. Az öreg özvegy 
asszony azt mondta felőle, hogy árva, sen
kije sincs, valakinek csak kell gondoskodni 
róla.

Ki volt atyja, ki volt anyja, senki 
sem tudta. A rokonság tett néha czélzáso- 
kat erre Asztalosné előtt, de az soha sem 
felelt rá. Csak annyit tudtak, hogy Mezei 
Sándornak hívják, egyebet sernnút; hanem 
azért, a hol csak Asztalosnéval megjelent, 
mindenütt szívesen fogadták, pedig teljes 
szivökből gyűlölték.

Egyszer, mikor a fiatal ember egy ro
koni vacsora alkalmával nehány pohár bor
tól jó kedvet kapott, a vén Halasi körül
vette és kérdezgetni kezdett tőle egyet- 
mást, a mit jónak látott volna megtudni. 
Azonban Sándor úgy látszott, maga sem 
tudott sokat születéséről. Nem is emléke
zett szülőire. Egy árva intézetben növeke

dett föl, onnan Asztalosné vette gondjai 
alá.

Ennél többet nem sikerült kifürkészni 
a rokonságnak.

Sándor mindjobban a gyűlölet tárgya 
lett előttük. Az ifjú veszedelmessé lön, hogy 
annyira Asztalosné kegyében állott. Hová 
vezet mindez? Ha a különben is beteges 
asszony meg találna halni, nem lehetien, 
hogy Sándort tenné örökösévé.

Róza kisasszony ezzel az emberrel is
merkedett meg. Mennyire fejlődött az isme
retség köztük : senki sem gyanította. Talán 
-erre gondja sem volt senkinek.

Asztalosné hosszas ideig volt beteg. 
Halasiné mindent elkövetett a beteg körül, 
mit csak ily alkalommal lehet. Fel is gyó
gyult azután s bensőséggel megköszönte 
hu rokona gondoskodását.

— Édes öcsémasszony, ön sokat fára
dott ágyam körül, nem hiszem hogy vala
ha meghálálhatnám.

Halasiné gondolta magában: „Nagyon 
is meghálálhatod!“ Tetszettek neki e sza
vak. Örömtől sugárzó arczczal távozott ha
za. Asztalosné bizonyosan nem fog megfe
ledkezni róluk végrendeletében.

Róza kisasszony az úton és otthon 
egyébről gondolkodott.

Sándor szintén forgatott valamit fejé
ben.

— Nénémasszony, — szólt Asztalos- 
néhoz, — én szerelmes vagyok Róza kis
asszonyba.

Asztalosné jóakarólag mosolygott.
— Tudom, -— szólt. — Egyszer, mi-

I kor Halasiné nem őrizte ágyamat, és azt 
hittétek, hogy alszom, bizalmasan beszélte
tek együtt. Nem aludtam és mindent hal
lottam. —- Róza csinos és jó leány.

A fiatal ember megcsókolta Asztalos
né száraz kezét.

— Szeretném nőül venni.
— Az nem lesz oly könnyű. A vén 

Halasi még nem akarja férjhez adni. Nem 
tudom, hogy boldogulunk vele.

Asztalosné nem sokára ezután meglá
togatta Halasiékat. Az egész család nem tu
dott mit tenni a kedves vendéggel. A láto
gatás nagy megtiszteltetés volt. Asztalosné



nem igen látogatta rokonait. Most már bi
zonyosan hitték, hogy bejutottak kegyébe. 
Hogy fogja ez boszantani a többieket.

A kedves vendég három napig időzött 
Halasiéknál.

Egyik este, mikor senki sem látta, 
Asztalosné fölkereste Rózát szobájában. Ve
le ment Sándor is.

Majd egy óra hosszat beszéltek ott.
A jó asszony meg akart győződni, va

jon Róza is szereti-e Sándort.
Harmadnap elutazott, de megígérte, 

hogy nem sokára újra meglátogatja kedves 
rokonait. Kedves rokonai az utcza ajtóból, a 
ház ablakaiból integettek neki, mikor kocsi
ja kihajtott.

Asztalosné csakugyan be is váltotta 
Ígéretét, mert nehány hó múlva egy levél
ben arról tudósította Halasiékat, hogy ismét 
látni fogja őket.

II.

Épen ma estére várják Asztalosnét.
A család Katalin kisasszonynyal együtt 

a nagy szobában ül. Róza a konyhában 
van és dolgozik. Halasi ur pipázik. Neje 
csöndesen szundikál egy székben. Az asz- 
szonyságot, mihelyt nem babrált keze vala
mit, vagy nem volt a ki szóval tartsa, mind
járt elnyomta az álom, néha oly mélyen, 
hogy hangosan horkolt. Betti kisasszony 
egy karosszékben hanyagul dőlt végig, és 
kezeit a szék karján két felől lelógatva hin- 
tázta maga alatt a széket. Mellette nem 
messze himzőkeret feküdt. Akkor szúrta 
bele az utolsó öltést, mikor a nap még ma
gasan fenn volt. —• Katalin kisasszony 
ezüst evőszereket szedett ki az olajos pa
mutból, mely közt állani szoktak, míg va
lami ünnepélyes alkalomra ki nem szedik.

Az óra mosta nagy Napoleon szobrá
nak lábai alatt nyolczat ütött.

— Hány óra? — kérdezte Felix ur 
Katalin kisasszonytól.

Katalin kisasszony odanézett a Napo- 
leonos órára és mondta bátyjának, hogy 
nyolcz óra.

— A postakocsi csak kilenczkor érke
zik meg ugy-e?

— Kilencz után, bátyám.
Erre Felix ur fölállt és járkálni kez

dett a szobában. Betti kisasszony valami 
régi dalt dúdolt. Mamája szundikálása erős- 
bödő hortyogások közt folyt tovább, habár 
Katalin kisasszony elég hangosan zörgött 
az ezüst kanalakkal.

— Nos húgom, — szólt Felix ur meg
állva Katalin kisasszony előtt, - -  a vén 
Asztalosné benne van a kalitkában. Ó a 
mienk. Most már kaczagom többi roko
nainkat. (Csakugyan édesdeden kaczagott 
is). Tudod-e, hogy mégnem látogatott meg 
senkit. Csak akinek háza előtt ment el sze
kere, oda tért be nehány órára. A kit pe
dig az ember öregségében megszeret, egész 
haláláig kedveli. Minden jól van húgom.

— Várj csnk Félix! — szólt a tisztes 
hajadon fontos arczczal, miközt egy kana
lat magasra föltartott. — Mit gondolsz, 
nines-e Asztalosnénak bizonyos czélja, a 
mi hozzánk vonja?

— Mi ? — kiáltott Halasi harsogva, s 
tenyerét füléhez tartotta. (Szokása volt az 
öreg urnák, ha valami olyat hallott, a mi 
tetszett, vagy nem tetszett neki, úgy tetetni 
magát, hogy nem értette. Némely alkal
makkor erősen állította, hogy nagyot hall. 
Ilyenkor aztán nehéz volt megértetni a for- 
télyos emberrel a dolgot.)

Katalin kisasszony egészen füléhez 
Hajolt és ismételte, hogy nem lehetetlen, 
miszerint Asztalosnénak bizonyos ezéljai 
lehetnek.

— Vagy úgy! — mond szemöldeit 
rángatva Halasi. — Hadd el, Katalin hú
gom, mi ezéljai lehetnének.

— Én azt hiszem. Talán tudnám is, 
mi az ?

S itt Katalin kisasszony a dúdoló Bet
tire tekintett. Halasi észrevette a jelenté
keny tekintetet.

— Beszélj Katalin!
— Éj, lárífári, — mond egész határo

zottan a vén leány, — Asztalosné össze 
akarja házasítani Bettit kedves Sándorával.

—  Hogy mondtad Katalin? — kér
dezte fejét előre nyújtva az öreg ur.

•— Össze akarja házasítani Bettit Sán
dorral, — felelt Katalin oly hangosan, mint
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ha egész ezredhez szólt volna. Ú gy látszik 
nagyon megszokta már a hangos beszédet 
bátyja házánál, mert elfuladás nélkül hasz
nálta a legmagasabb hangokat is.

Betti kisasszony most fölhagyott a 
díidolással és figyelni kezdett. Felix ur 
hatalmas füstfelhőt bodorított ki pipájából, 
azután szunnyadó nejéhez ment és vállára 
ütött.

— Hallod-e anyjok.
— No, mi az ? — szólt öblös hangján 

a felriasztott. — Mit akarsz Felix?
— Katalin azt mondja, hogy Aszta- 

losné szeretné Sándor számára Bettit.
Betti kisasszony nehány kacsaszerű 

tipegéssel ekkor már a tükör előtt állt, és 
összeborzolt vörhenyes haját igazgatta.

— Okos gondolat Asztalosné részé
ről, — szólt Halasiné. —-  Én különben is 
félek, hogy azt a sehonnait teszi örökö
sévé.

— I)e én nem szenvedhetem azt a se
honnait.

— En sem, — válaszolt nyugodtan 
az asszonyság, — de ki tehet róla, hogy a 
rokon annyira kedveli. Bizonyos lehetsz, 
hogy a vén pénzsárkány Sándorra hagyja 
vagyona felét.

— Átkozott kölyök! Betti, mitszólasz 
Sándorhoz? Tetszik neked?

Betti kisasszony vastag ajkán a leg- 
együgyűbb mosoly jelent meg.

— Hanem az más kérdés, vajon Sán
dornak tetszeni fog-e Betti. Ugyan nézd 
anyjok ezt a leányt! Milyen ügyetlen és 
csöppet sem szép.

Betti kisasszony durczásan visszalökte 
magát a székbe.

— Felix. Felix! — kiáltott anyja —  
hagyj békét Bettinek. Miért szomorítod?

— Ej, hadd el anyjok. Sándor vásott 
ficzkó. Nem vettem észre, hogy Betti tet
szenék neki. — Hanem mond csak Katalin, 
honnan gyanítod hogy drága rokonunk
nak csakugyan ez szándéka?

— Hát bátya, véletlenül jöttem a nyo
mába. Mikor a múltkor nálunk volt Aszta
losné, elutazása előtt a reggelinél azt mond
ta Sándornak: „Megvagyok elégedve, nem 
jöttünk hiába. A leányt mind a három na

pon (emlékezhetel bátya, hogy három na
pig volt itt a rokon) szemmel tartottam s 
olyannak találom, milyet mindig óhajtottam 
számodra.“— Szóról szóra ezeket mondta. 
Itt ebben a szobában. Az ajtó nyitva állt 
és én a túlsó szobából hallgattam.

— Ah —- ah! — szólt Halasiné. Csak- 
ugyan azt mondta? Bizonyos benne Kati, 
hogy a drága rokon azt mondta ?

— Oly bizonyos, Dorottya néném, 
minthogy itt tizenkét kanál van.

— Hogy volt csak Katalin! kiáltott 
Halasi, — ismételd csak, hogy mondta Asz
talosné ?

Katalin kisasszony példás türelemmel 
ismételte.

— Hidd el bátya, — folytatta azután? 
— a mit Asztalosné akar, meg is történik. 
Van esze Sándornak, hogy nem szegül el
len, sőt inkább kedvét keresi az öregnek.

Halasi nagy léptekkel kezdett újra 
járkálni a szobában. Betti kisasszony sok
kal jobb kedvvel folytatta kellemetlen du- 
dolását. Halasiné kövér arcza derült volt, 
s mint szemeiből látszott, kedves gondola
tok gyűltek össze fejében. A kellemes gon
dolatok lehajtották fejét a szék támlájára 
és nem sokára le is fogták szemeit. Szokás 
szerint megint elszunnyadt.

Katalin kisasszony kész lévén az ezüst- 
neműek törülgetésével, kötőkosarat vett 
elő és a beálló szürkület daczára kötni kez
dett.

Halasi Felix többször mormogta ma
gában : — Ha Asztalosné is úgy akarja, 
úgy szép, nagyon szép. Akkor még jobban 
kegyébe jutunk.

— Teringettét! — pattant föl egy
szerre kedélyesen, szavait mindenkihez in
tézvén. — Teringettét, ennek a vén asz- 
szonynak van legalább is — hogy sokat 
ne mondjak — százezret érő vagyona. 
Atalkodott ravasz teremtés, akárki elhiheti. 
Uzsoráskodik, fösvénykedik, és szegényen 
él. Férje a leggazdagabb gabona- és mar
hakereskedő volt a Bácskában. Mikor meg
halt, százával voltak lábas jószágai', tölt 
Dunán, Tiszán és Maroson gabnával és a 
dereglyék úsztak. — Hohó asszonyom,
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mi tudjuk hogy gazdag vagy. Ugy-e fele
ség, hogy úgy van ?

Felesége azonban már aludt és nem 
erősíthette állítását.

Asztalosné soha sem mondta, — 
szólt Katalin kisasszony magas hangon, 
nehogy ismételnie kelljen, — hogy semmi 
sem maradt rá, sem azt, hogy sok maradt 
férje után.

— Épen ezért gyűlölöm ! — kiáltott 
Halasi, talpát a földhöz ütve, mire felesége 
fölrettent. — Se nem fehér, se nem fekete. 
Van elég szegény rokona, kiket olykor 
olykor segíthetne. Uzsorás és fösvény. Jól 
tudom én, és tudhatod te is Katalin, hogy 
kis kézi zacskójában, melytől soha egy pil
lanatig sem válik meg, rejtegeti uzsora le
veleit és aranyait. Már nyolcz éve, hogy 
férje meghalt, és azóta mindig karján fi- 
tyeg ez a kis táska. — Szeretném tudni, mi 
szüksége van neki annyi pénzre ? Két év 
előtt háromezer forintot akartam tőle köl
csön venni. Gondoljátok hogy adott ? Saj
nálkozott és azt mondta hogy nincs. Egy
szerűen ennyit mondott: „Sajnálom édes 
rokon, de nem szolgálhatok!“ A vén pénz
evő sárkány!

— Ne gyalázd a rokont Felix, — szólt 
Halasiné álmosan bólingatva. — Pénzéből 
egy fillért sem fog a sírba vinni.

— Igaz, igaz ! — mormogta csillapul- 
tabban Felix ur. — Már múltkori látoga
tása alkalmával is úgy vettem észre, hogy 
nagyon oda van. Közel áll a sirhoz. Épen 
azért fogadjuk szívesen. Betti, ne feledj ke
zet csókolni. Sándornak csinosabb szobát 
nyissatok, mint reggel meghagytam.

A postakocsi érkeztével csakugyan 
megérkezett Asztalosné. Mint gondolták, 
Mezei Sándor is vele volt. Az egész család 
elibe futott. Katalin kisasszony két gyer
tyával kezében világított elébe.

Asztalosné csontos, magas alak volt, 
tiszteletet parancsoló, de beteges vonások
kal. Nyolcz év óta, mióta férje meghalt, 
mindig egyszerű fekete ruhában járt. Más
ban nem látta senki. Jobb karján egy kis

duzzadt táska lógott. Ettől soha sem vált 
meg. Ha leült, ölébe tette, vagy a szék kar
jára akasztotta s egyik kezét helyezte fő
bbe. Ha aludni ment, vánkosa alá dugta. 
Otthon mindig szorosan el volt zárva.

E kis táskáról átalában azt hitték, 
hogy Asztalosné dús vagyonának legna
gyobb része abba van elzárva zálog- és 
adós-levelekben s más egyéb irományok
ban. Különben mért féltené oly nagyon ? 
— Annyi igaz, hogy Asztalosné előtt nagy 
fontossággal kell bírnia, mert egész kü- 
lönczködéssel őrizi.

— Csak hogy megérkezett drága ro
kon. Hogy van? Égészséges-e? Ugy-e so
káig marad nálunk? — hangzott minden 
felől az érkezett elé. Betti kisasszony két
szer is kezet csókolt már, utoljára pedig 
vastag ajkát nyújtotta a kedves vendég 
elé.

Róza is kijött a konyhából. A mennyi
re lehetett, csinosan öltözött fel. Minden 
darab ruháján látszott a fris összehajtás 
nyoma, a mint a szekrénybe volt elrakva. 
Arcza lángolt. Meglehet a ttíztől, mely a 
konyhából hosszú rőt vonalban világított 
az udvarra; meglehet egyébtől. O is kezet 
csókolt Asztalosnénak.

Az öreg Halasi barátságosan kezet 
szorított Mezei Sándorral.

— Derék, hogy ön is eljött öcsérn- 
uram.

Halasiné szívélyesen mosolygott sze
mei közé, és bár most sem tetszett neki, 
(mint máskor sem), hogy a fiatal elmulasz
totta kezét megcsókolni, de nem mutatta.

— Leányom, — szólt Rózához Aszta
losné, — légy rajta, hogy batyumat vala
hova elrakjátok. Sándor te is segíthetsz.

Mindnyájan fölmentek a nagy szobá
ba, csak Róza és Sándor maradtak a ko
csinál.

— Rövid idő alatt el fog dőlni sor
sunk, — szólt Sándor, megszorítva a le
ány kezét. — A néni lesz közbenjárónk. 
Nőmmé kell lenned kedves Rózám, akár
mit tesz is a vén Halasi.

— Félek, hogy nagyon is sok aka
dályt fog elébe gördíteni, — sóhajtott a le
ány. — Az öreg ur nem akarja, hogy férj
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hez menjek még. Ismét volt kérőm. Egy 
fiatal kisbirtokos. Gondolom a templomból 
ismer. Az öreg nagyon röviden elutasítot
ta, pedig atyjával jó barátságban él, s meg
vallva az igazat, nem tudom mi kifogása 
volt ellene, miután az én véleményemet nem 
kérdezte. Nekem lett volna kifogásom. De 
neki. ..! Ellened bizonyosan sok lesz a ki
fogás. Ú gy veszem észre, nem nagyon ked
vel.

— Tudom. Csodálom, hogy ma kezet 
szorított velem. Tüzesen megrázta a keze
met.

A leggyöngédebb szóváltások közt 
szedték le a kocsiból a táskákat és utazó
ládákat. De sokáig nem maradhattak együtt, 
mert Halasi ur csakhamar kijött.

— Nos öcsémuram — kiáltott, — ne 
sokat törődjék ott semmivel. Akad más is 
a ki leczipeli.

S az öreg ur, csontos karjára öltve a 
fiatal embert, bevitte.

Epen Betti kisasszony mellett volt 
egy üres szék számára. Akisasszony ügyet
len kaczérkodással nézett a fiatal emberre, 
a mint belépett, s az üres székre mutatott, 
hogy foglaljon helyet. Sándor csakugyan 
oda ült le, s Halasiné, Betti és Katalin kis
asszony egészségéről tudakozódott.

A társalgás nem tartott sokáig, mert 
Asztalosné csaknem egész betegen érke
zett meg. Örökös főfájása, hasgató katha- 
rusa nem akartak szűnni, azonban rövid 
ideig tűrte, felelt és kérdezősködött.

Mindenképen meg akarta a család jó 
indulatát nyerni a maga részére. Nem is 
sejtette, mily általánosan tisztelt jelenség 
nem csak Halasiék, hanem az egész rokon
ság előtt is, ha köztük megjelenik.

Kis kézi táskája ott lógott karján. 
Egész a duzzadásig tele volt. Halasi sok
szor pislogott erre és nejére ravasz tekin
tetekkel.

A vacsora csakhamar bekövetkezett. 
Asztalosnét ültették az első helyre, ki még 
ekkor sem vált meg táskájától, s a szék 
karjára akasztotta. Sándor Betti kisasszony 
mellé jutott. Búza nem ült az asztalhoz, 
mindig a konyhában volt.

Katalin kisasszony már régen azon

törekedett, hogy a beszélgetést Bettire 
vagy Sándorra irányozza. Talán ismét jut
hat egy két elejtett szó után valaminek nyo
mába. A tisztes hajadon épen egy csibe 
mellhúsát fogyasztotta el, és nagy gonddal 
vakarta le a sarkantyúcsontról a legkisebb 
maradékot is. Azután Sándor felé nyúj
totta.

— Mezei ur, — szólt, — fogja meg 
az egyik ágát, s törjük el. Lássuk, kinek 
teljesül vágya vagy gondolata.

A kisasszony kezében maradt a na
gyobb rész. Hamiskásan kaczagni kezdett, 
a mi vagy 30 évvel ezelőtt még talán illett 
neki. de most két hiányos sárga fogsort 
mutatott elő, és temérdek redőt szedett az 
arczra.

—- Mit gondolt ön kisasszony ?
— Azt gondoltam, vajon meg fog-e 

ön rövid idő alatt házasodni. Ú gy  látszik 
Mezei ur ilyesmit forgat fejében.

Mezei ur meglehet hogye pillanatban 
is ilyesmit forgatott fejében. Arcza lángba 
borult. — Katalin kisasszony megrántotta 
a mellette ülő Halasiné ruháját, Felix ur
nák pedig az asztal alatt lábát nyomkodta. 
Betti kisasszony szende arczczal ült székén.

— Természetesen, — szólt közbe Asz
talosné, — Sándor nem sokára meg fog 
házasodni. Nehány hét múlva épen 24 éves.

— És mi erről semmit se tudunk, — 
mond az öreg Halasi.

— Tehát már választott? — folytatta 
Katalin kisasszony.

— Ki az ? Ki az ? — kérdezte a Ha
lasi-pár nyájas kiváncsisággal. Ismerjük-e 
mi ?

— Azt hiszem, nagyon jól, — felelt 
Sándor.

Katalin kisasszony újra rántott egyet 
Halasiné ruháján, s újra figyelmeztette 
bátyját is.

Halasi ur töltött a fiatal ember poha
rába.

— Az ön választottja egész ségeért, 
Mezei ur !

— Én is ösmerem ? — faggatta to
vább Katalin.

— Kegyed is kisasszony.
— Én is?
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— Ön is, asszonyom.
— Szőke vagy barna? — kérdezi az 

agg hajadon. — Szőke. — (Katalin kisasz- 
szony Bettire tekint. Betti vörhenyes hajú, 
s épen nem lehet barnának mondani.) Hát 
szemei milyenek? —- Kékek. — (Egy kis 
hízelgéssel Bettiét is annak lehet mondani).

— ö n  kiváncsivá tesz, Mezei ur.
— En a nevére vagyok kiváncsi, -— 

jegyzé meg az öreg Halasi.
— Halasi ur, ön sokat kíván. Külön

ben is még házasságom nincs eldöntve. 
Nem lehetlen, hogy megtagadják a leán}  ̂
kezét.

Katalin kisasszony ismét figyelmez
tette titokban bátyját és Halasinét.

— Mezei ur, — szólt Halasi, — szi
vemből óhajtom, hogy boldog legyen. Ön 
derék fiatal ember, édes barátom, s nem 
hiszem, hogy megtagadnák. Teringettét, 
mi kifogást is lehetne tenni ön ellen? El 
sem gondolhatom.

— Szivéből mondja ezt, Halasi ur? — 
kérdezte fölhevülten az ifjú.

— Szivemből, kedves barátom.
Katalin kisasszony erősen rángatta

Halasiné ruháját.
Ekkor felállott Asztalosné az asztal

tól, mert az óra Napoleon lábai alatt tizen
egyet ütött, s elérkezettnek gondolta az 
időt, mikor a rég óhajtott lenyugvásra tá- 
vozhatik. A szék karjáról saját karjára 
fűzte a kis táskát, jó éjt kívánt s kimért 
lassú lépteivel távozott. Mindnyájan elkí
sérték szobája ajtajáig, és örömtől ragyogó 
arczezal tértek vissza.

— Katalinnak csakugyan igaza volt, 
— szólt kezeit dörzsölve az öreg ur, — 
Asztalosné óhajtja a Sándor és Betti közti 
házasságot.

— Es maga Sándor is, -— toldta meg 
Katalin kisasszony. — Láttad-e, bátya, 
mennyire földerűit, mikor mondtad, hogy 
részedről semmi kifogást nem találnál ben
ne. Már annyi, mintha Betti a Sándor neje 
volna.

— Hogy mondtad? Ú gy! Értem. 
Tetszik neki a leány. Asztalosné örökösei 
csak mi leszünk! — mond a vén zsugori, 
elégülten czirógatva állát. — Láttátok,

mennyire meg van tömve táskája? Már 
több nem is férne belé. Sok van már ott 
adóslevelekben. Egyszer azt álmodtam, 
hogy mikor ez az átkozott táska tömve 
lesz, Asztalosné meg fog halni. Bolondság ! 
habár csakugyan igaz, hogy nem állnék 
jót egy évig a rokon életéért. Csupa csont 
és bőr. — Menjünk aludni! Jó éjt!

IV.

Éjjel erős északi szél dühöngött. Kel
lemetlen vendég azokra nézve, kiknek kösz- 
vényök, vagy hystericus betegségök van, 
mint Asztalosnénak is. Nem aludt egész 
éjjel, s reggelre úgy vette észre,hogy min
den csontja fáj, legjobb lesz az egész napot 
ágyban tölteni.

Rokonai résztvevő arczezal tudako
zódtak állapota felől.

— Rendes betegség ez nálam, — szólt 
az asszonyság, — egy-két napig megma
rad, azután ismét eltávozik. Sajnálom, hogy 
épen most volt kedve meglátogatni.

— Hű ápoló kezekre talál köztünk 
drága rokon, — szólt Halasiné asszonyság, 
s leült a beteges vendég ágya mellé, hogy 
egy pillanatra sem fog onnan távozni, mig 
a drága rokon föl nem gyógyul.

A nevezetes kis táska ott volt a ván
kos alatt, csak két szíjzsinórja látszott ki.

Halasi ur kiadta a szigorú parancsot, 
hogy mindenki csöndesen legyen aháznál. 
A fűrészelés, favágás, mozsárban törés ke
ményen meg volt tiltva.

Asztalosnét igazán meghatotta ez a 
gyöngéd gondoskodás. Szemrehányásokat 
tett magának, hogy Halasiékat félreismerte.

Sándor sem várt oly szives fogadta
tást, milyenben részesült. Eddig az öreg 
Halasi csak arra ügyelt, nehogy megsértse 
a fiatal embert, mert ezért könnyen Aszta
losné haragudhatnék meg. Most az öreg ur 
(mint mondani szokás) tenyerén hordozta, s 
mindig „édes öcsémuramnak“ nevezte, más
kor csak Mezei urnák.

— Félreismertem ezeket az embere
ket, — gondolta magában Sándor. — De 
nagyon jól van igy. Remélni kezdek.

íme! Katalin kisasszony fölfedezése
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mennyire megváltoztatta a rokonok egy
másiránti hangulatát. Pedig Felix ur most 
is oly szenvedketlen egyéniségnek találta 
Mezei Sándort, mint ezelőtt, Halasiné még 
mindig boszankodott, mikor a fiatal ember 
ebéd után nem csókolt neki kezet, és még 
most sem felejtette el, hogy egy ízben töb
bek jelenlétében elszúnyadva, mikor föl
ébredt, Sándor egész komolyan .,jóreggelt“ 
kívánt, (estefelé volt az idő) mire harsány 
kaczagás állott be.

De ha a házasság Asztalosné akarata, 
nem lehet akadályozni.

Asztalosné oly szándékkal látogatta 
meg rokonait, hogy Sándor számára meg 
fogja kérni Róza kezét. Tudta, hogy Hala
siék részéről nem lesz könnyű megnyerni 
a beleegyezést, ismerte az okokat. Valahá- 
ra azonban föl akarta szabadítani a leán}T 
Halasi gyámsága alól. Asztalosné szeretett 
röviden végezni mindent. El volt tehát ha
tározva, hogy szükség esetében a városi 
árvabizottmány segélyét is igénybe veszi, 
s Halasi zsarnokoskodásának véget vet.

Mint már említettük, Asztalosné nem 
is gyanította soha, minek rója föl roko
nai túlságos tiszteletét. Ha tudta volna, már 
régen föllép Halasi előtt. Most még a Sán
dor iránt tanúsított jó indulat is arra in
tette, hogy az óra elérkezett, s talán min
den könnyebben fog menni, mint gondolta.

Az első napon azonban nem hagyta 
el ágyát. A második napon úgy érezte, 
hogy nemcsak csontjai fájnak. A harmadik 
nap reggelén egész komolysággal azt mond
ta Halasinénak, ki csakugyan szorgalma
san ott ült egy széken, hogy — beteg.

Halasi maga futott orvosért. Az orvos 
azt felelte Halasi kérdezősködésére, mikor 
megnézte a beteget, hogy a betegség már 
régi, össze van forrva csonttal, hússal, ki- 
gyógyítani nem, csak leesilapítani lehet. 
Mindaddig meg-megújul, míg egyszer sírba 
viszi.

— Istenem, vajon meddig fog élni a 
szegény teremtés! — sóhajtott az öreg ur.

— Meg is halhat, el is élhet még tíz 
évig. ^

Egy hét tölt el, s Asztalosné egészsé
ge nem javult. — Az öreg Halasi a nap

legnagyobb részét nejével együtt a beteg 
ágya mellett töltötte.

A hetedik napon úgy érezte magát 
Asztalosné, mintha könnyebben volna. Kér
te Halasinét, hogy húzza közelebb a széket, 
valamit akar mondani. Más épen senki sem 
volt a szobában. —• Halasiné egészen oda- 
hajlott a vánkosra.

— Kedves rokon, most könnyebben 
érzem magam, szeretnék önnel komolyan 
beszélni nehány szót.

— Oh drága rokon, én mindenre kész 
vagyok.

— Szeretném, ha Sándor megnősülne 
mielőbb. Választott is magának, és én is 
meg vagyok vele elégedve. Nemde rokon, 
ha kegyedtől függne, hogy Sándor boldog
ságát előmozdítsa, nem ellenezné azt.

— Nem, nem drága rokon.
— Akkor úgy fordulok most önhöz, 

mint anyához. Róza kezét kérem Sándor 
számára.

Halasiné hátra kapta fejét, azután meg 
jobban előre tolta.

— Kit mondott édes rokon, Rózát ?
Asztalosné ismételte, hogy csakugyan

Rózát mondta. Halasiné pedig sokáig szó- 
talanul nézett a beteg arczára, s nem tu
dott válaszolni. Asztalosné arcza sápadt és 
beesett volt. Halasiné arra gondolt, hátha 
nehány nap múlva meg találna halni. Ha 
megtagadják Rózát Sándortól, még nevö- 
ket sem fogja végrendeletében megemlíteni.

A derék asszonyság észrevette, hogy 
kelepczébe jutottak.

— Drága rokon, — szólt komolyan, 
— Róza nem érdemes, hogy Sándor neje 
legyen. Egyébiránt férjem van gyámnak 
nevezve mellé, s én férjem nélkül semmit 
se ígérhetek. Kedves rokon, engedje, hadd 
tudósítsam férjemet.

Asztalosné kezével és fejével intett.
Halasiné, a mint kilépett a szobából, 

épen Rózával találkozott. Kövér arcza föl
lángolt s apró szemei kijebb látszottak szök
ni. A folyosó túlsó végén azonban épen e 
pillanatban Sándor lépett ki egyik ajtón. 
Az asszonyság erőt vett magán, nehogy a 
fiatal ember valaminek tanúja legyen, a 
mit azután Asztalosnénak elmondhatna.
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Szó nélkül engedte tehát tovább men- { 
ni Rózát, maga pedig a legközelebbi ajtón 
benyitott, hogy Sándorral ne kelljen talál
koznia, kit e pillanatban mindennél jobban 
gyűlölt. Alig csapta be maga után az ajtót, 
férjével állt szemközt. Az öreg Halasi ar- 
cza különös vegyületét mutatta a harag
nak, méregnek és elfojtott dühnek.

Mindkettő megállóit, a mint egymást 
meglátta, mintha Halasi is valami fontos 
közlendő végett épen nejét kereste volna.

— Atkozott gaz kölyök! — tört ki 
legelőször az öreg ember ajkairól, — no 
de semmi se lesz belőle.

— Mi történt Felix? — kérdezte neje, 
ki sokkal csillapultabb volt.

— Gondold, az a sekonnai, az a ku- 
jon, Róza kezét kérte meg.

— Asztalosné is tőlem.
— Hogy mondtad? Nem hallottam! 

— kiáltott Felix; azután nyomban utána 
tette: — semmi se lesz belőle!

— Meg kell jól gondolnunk. A vén 
asszonyt semmiképen se szabad magunk 
ellen haragítani. Szegény! beteg, s nem 
hiszem hogy valaha felgyógyuljon. Én már 
elkészítettem a papirt és tollat is ágyához, 
ha a végrendeletre kerül a sor. Vigyázz, 
F elix!

Halasi komolyan összeredőzte kopasz 
homlokát.

— Tudod-e, hogy másfélezer forintot 
dobunk el évenkint magunktól, ha Rózát 
férjhez adjuk ?

— Hát azt meg tudnád mondani, 
mennyit dobunk el, ha Asztalosnét magunk 
ellen haragítjuk? Felix, gondolkozzál csak. 
Nincs halasztani való időnk, nem hiszem, 
hogy Asztalosné egy hétnél tovább húzza 
a betegséget. Ha elvesztjük szeretetét, nem 
lesz alkalmunk többé megnyerni. Róza ál
tal csak közelebb fűzhetjük magunkhoz. 
Az igaz, hogy igy nem jut az egész örök
ség a mi kezünkre, de mégis csak több jut 
belőle, mintha megtagadjuk Rózát.

A két ravasz teremtés még félóráig 
tanakodott együtt. A kelepczében benne 
voltak. Rá kellett magokat szánni, hogy 
Róza a Sándor neje legyen. !

Midőn ezt tudtul adták Asztalosnénak, 
a beteg könyek közt ölelte meg őket. Az
után kivánta, hogy három nap alatt men
jen véghez a menyegző.

—-  Rósz előérzetei lehetnek, — szólt 
titokban Halasi nejéhez, —- meglásd meg 
fog halni. Már is olyan, mintha a teritőn 
feküdnék.

Három nap múlva Róza csakugyan 
Sándor neje lett.

V.

Az öreg Asztalosné betegsége nem ja
vult semmit. Az orvos sem mondott semmi 
biztatót. Halasiék már úgy tekintették mint 
halottat. Halasi tett is néhány czélzást a 
drága rokon aggasztó állapotára, s kihúz
va zsebkendőjét, szeméhez vitte, és a meg
indulástól remegő hangon bizonyos vég- 
intézkedést emlitett. Isten mentsen! a ro
kon nem fog meghalni, de az előrelátás 
soha sem árt.

Már vagy háromszor hozta ezt elő a 
derék öreg, de Asztalosné nem figyelt reá.

Közben panaszkodott is az öreg. A ha
szonbérbe vett földekbe belebukott. A múlt
kori jég minden vetést összevert. — Két 
évvel ezelőtt egyik jó barátjának négye
zer forintot kölcsönözött. A napokban ösz- 
szeirták mindenét a jó barátnak, csak teg
nap értesült róla, és kétszáz forintnál töb
bet már nem lehetett semmire sem betáb
lázni. Kétszáz forintot fog kapni négyezer 
forint helyett. Ha ez igy tart, koldus lesz.

Ezek mind azért voltak elmondva, 
hogy a beteg részvétét felébreszszék.

— Asztalosné fél a haláltól, — szólt 
több Ízben Halasi nejének, — azért nem 
akar végrendeletet tenni. Pedig mindent el 
kell követnünk, hogy végrendeletet tegyen.

Hasztalan volt minden.
Egyik éjjel erőszakos kezek rázták fel 

Halasit álmából. Neje kezei voltak, ki egé
szen szétdultan állt az ágy előtt.

— Meghalt! Meghalt! — sugdosta az 
ébredő fülébe.

Halasi felugrott, megfogta neje két ke
zét és elakadt lélekzettel kérdezte:

—- Csinált-e végrendeletet?
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— Nem, Felix. Újra említettem, de nem 
lehetett rávenni.

— Hát táskája, táskája hol van ?
— Majd el is feledkeztem róla. Most 

is vánkosa alatt van.
— Tudja már valaki, hogy meghalt ?
— Mindenki alszik.
Ezeket Felix ur mentében kérdezget

te. Nejével együtt egyenesen abba a szo
bába tartott, hol Asztalosné feküdt meghal
va. Miután meggyőződött, hogy a beteg 
kiszenvedett, benyúlt a vánkos alá és ki
húzta a tömött táskát. Keze reszketett és 
szemei sováran szegződtek reá.

— Most tudósítsd haláláról a többie
ket is.

Halasi elkullogott saját szobájába. 
Ott magára zárta az ajtót, megkoppantotta 
a gyertyát, s mintha hosszú útról jött vol
na, fáradtan ereszkedett az asztal előtti 
székbe, míg kezei mohó gyorsasággal nyi
tották fel a táska száját és görcsös vonag- 
lással mélyedtek bele.

Egy halmaz irományt markolt ki. Né
melyek gondosan össze voltak hajtogatva 
és egy rakásba kötve, mások csak egy-egy j 
szelet papírból állottak.

— Ezek a kötelezvények és zálogle
velek lesznek — mormogta az öreg ember.

Csakugyan mindenünnen számjegyek 
tűntek szemébe. Egész számoszlopok tollal 
vagy irónnal Írva, ismeretlen és Asztalos
né jól ismert szögletes vonásaival.

Halasi azt sem tudta, melyiket olvas
sa előbb. Már többet felvett, de egyiket 
sem értette. Ezek alkalmasint jelentéktele
nek voltak, s a boldogulton kívül talán 
senkit sem érdekeltek. Minden jegyzetei 
itt voltak egybegyűjtve. Legkisebb kiadá
sairól is tett jegyzetet, mint ezt öreg asz- 
szonyok, kik már nem nagyon bíznak em- 
lékezőtehetségökben, tenni szokták.

Végre egy összekötözött iratcsomó 
akadt kezébe. Nem is oldta fel a zsinórt, 
hanem kapzsi türelmetlenséggel föltépte.

— Bizonyosan ezek lesznek azok.
Megtörölte szemüvegét, a gyertyát

közelebb húzta és hozzáfogott az olvasás
hoz. A mint forgatta a lapokat, egyik he
lyén ez ötlött szemébe: „Ezekután boldo

gult férjem vagyona nem tett többet, mint 
1341 frtot 31 krt.u— Szavakkal is utána 
volt írva: ezerháromszáznegyvenegy frt. 
harminczegy kr. Nem lehetett tolihibának 
tartani.

Halasi elsápadt, az asztalon heverő 
zsebkendővel többször megtörölgette hom
lokát, mig szemei mindig e sorokon függ
tek és ajkai halkan mormolták :

— Ki tudja mire vonatkozik ez. Néz
zük rendben végig, a legelejétől.

A legelején boldogult Asztalos Meny
hértnek egy sajátkezuleg irt levele volt. 
Pestről irta nejének, azt a leverő hirt tu
datva, hogy egyik nagy kereskedő-ház, 
melynek évek óta gabonát szállított, meg
bukott. Közel negyvenezer frt veszett oda. 
Asztalos Menyhért négy hóval irta ezt ha
lála előtt. — Utána nejének jegyzetei kö
vetkeztek, melyekben az van megemlítve, 
hogy Asztalos Menyhért e szerencsétlenség 
után egészen megváltozott. Kártyázni és 
borozni kezdett. Sokszor nagy összegeket 
elvesztett és hitelre vásárolt. Azt hitte, idő
vel mindent helyre fog hozni. Nehány hó 

| múlva azonban meghalt.
„Nagyon zavart állapotban hagyta 

ügyeit, (irta egyik helyen Asztalosné nap 
lóforma jegyzeteiben,)mint az idemellékelt 
bizonyítványok kiderítik. En igyekeztem 
rendbehozni mielőbb, hogy férjem becsü
letes neve halála után is megmaradjon. A 
kinek követelése volt, kielégítettem. Ezek 
után boldogult férjem vagyona nem tett 
többet, mint 1341 frt 31 krt. — Ez össze
gért földeket béreltem és elhatároztam, hogy 
gazdálkodni fogok. Kellett is, mert volt 
kinek.

„Férjem, halálos ágyán, egy eddig rej
tegetett titkot fedezett föl. Ifjú éveiben 
egy gazdag leánynyal ismerkedett meg, 
kit szülői ellenzése daczára nőül vett. Az 
egybekelés titokban történt. Titokban is 
maradt, nem jöhetett nyilvánosságra. A 
fiatal nő alig egy év múlva meghalt, egy fi
úcskát hagyva hátra, ki az n . . . i árvain
tézetben Mezei Sándor név alatt növeke
dett. —- Fölkerestem és mint anya gondos
kodom róla. — Keresztlevele a kék szalag
gal egy bekötött csomagban van.w
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Ott voltak a bizonyítványok is, me
lyek kétségtelenné tették, hogy a mit Ha
lasi olvasott, mind igaz,

A csomagra, kivül, Asztalosné azt irta 
rá: „Sándor nagykorúsága napján átadan
dó.“— Szegény jó asszony, nem érte meg 
e napot, pedig csak nehány hét még.

Végül megtudta Halasi az apróbb 
jegyzetekből, hogy Asztalosné mintegy 
tizezer forintot gyűjtött össze férje halála 
után szorgalmas igyekezetével.

— Ez is jobb mint semmi, — gondol
ta magában.

Gondolkozott. Ha elégetné ez iromá
nyokat, Sándor talán soha. nem tudná meg, 
hogy Asztalos Menyhért fia, és a tizezer 
írt nem jutna kezébe. Azonban nem soká- 
ra egy többszörösen lepecsételt iratra akadt. 
„Végrendeletem.“— Halasi ezt nem merte 
felbontani, megismerte rajta a hivatalos 
pecsétet, tudta, hogy hivatalos másolata a 
törvényszéknél is le van téve.

Egész arczából kikelve ült a széken 
és reszketett, mintha nem is puha szőrván
kosok, hanem jég közt ülne. — A végren
delet intézkedése iránt sem lehetett soká j 
zavarban. Emlékezett, hogy talált valahol 
Asztalosné jegyzetei közt olyan kifejezés
re, mely azt mondta: „minden Sándoré, 
mint férjem gyermekéé.“

— Ki vagyok játszva, meg vagyok 
csalva! Ki hitte volna ezt? Ki gondolta

volna, hogy csakugyan nem dúsgazdag. 
Hisz mindenki pénzsárkánynak és uzsorás
nak nevezte.

A táska tehát Asztalosné titkos jegy
zeteit rejtette, és a Sándor születése titkát 
megfejtő irományok miatt őrizte annyira 
az öreg asszony.

Valaki kopogott az ajtón.
Halasi hevenyében a táskába dugdos- 

ta az iratokat, és azután az asztalfiókba 
rejtette el.

— Ki az ?
— En vagyok, Halasi ur, — hangzott 

künn Sándor szava.
Halasi fölnyitotta az ajtót.
— Valamit keresek Halasi ur. A sze

gény boldogult tegnap adta tudtomra, 
hogy ha meghal, vánkosa alatt megtalálom 
kézi táskáját, mely rám nézve igen fontos.

— Ah igen. Itt van.
Halasi átadta és gyűlöletes pillantás

sal nézett a fiatal emberre.
Sehonnai! — sziszegte fogai közt.

* **
Boldogéit Asztalosnét Sándor temet- 

tette el. Halasi azt mondta, hogy egyetlen 
fillére sincs kéz alatt. Az egész Halasi-csa
lád nem nagyon szeretett ezentúl Asztalos- 
néra emlékezni.

Annál nagyobb kegyelettel gondoltak 
rá Sándor és Róza.

KAZÁB EMIL,

I F J Ú É  A B O L D O G  É L E T !
Ifjúé a boldog élet!
Keble dagad és feszül, 
Szemeiből kéj sugárzik,
Ajkán édes mosoly ül.
Igen bizony — arczom sápadt, 
Szemeimben semmi fény,
A mosolyt rég elfeledtem — 
Pedig — ifjú vagyok én.

Ifjúé a boldog élet!
Vígan kering a pohár,
Foly a tréfa, harsog a dal: 
„Issza — issza — issza már!“ 
Igen bizony — egy pohár sör 
Néha-néha foly belém 
Füstös korcsma szögletében — 
Hiszen — ifjú vagyok én.

Ifjúé a boldog élet!
Jó barátok környezik,
Velők gondol, velők érez,
Velők örül — s könyezik.
Igen bizony — járok-kelek, 
Holdvilágnál, dél hevén,
S nem akadok jó barátra,
Pedig — ifjú vagyok én.

Ifjúé a boldog élet!
Őt áldja a szerelem,
Karja ölel, ajka csókol — 
Boldogsága végtelen!
Igen bizony — egyszer másszor 
Ábrándosán néz felém 
Egy-egy ránczos arczu angyal — 
Hiszen — ifjú vagyok én.
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Ifjúé a boldog élet !
Nem tagadom — meglehet,
Hej! csupán csak az a baj, hogy 
Az nem illet engemet !
No de a mi nincs, — lehet még,
El bennem a szép remény,
Hogy még én is élek egyszer,
Hiszen — ifjú vagyok én.

TORKOS LÁSZLÓ.

AZ Ú J S Á G Í R Ó .
(Vége.)

A speculatió, a tőzsde lapjainak czélja —- 
pénznyeremény; nem közvetlenül alapból; sőt 
ellenkezőleg a lapra többnyire ráfizetnek ; hanem 
az által, hogy a lapban bizonyos üzletek védetnek, 
vagy a közönség átalán félrevezettetik, a politikai 
állapotok iránt elámíttatik, mivel az üzlet, a ke
letár állása úgy kivánja. Ily lapok és Íróik nem 
ismernek elvet, loyalitást, hűséget, csak opportu
n is t ,  mely felhasználandó.

E fajta lapok virágzanak Francziaország- 
ban ; s Bécsben is szép sikerrel fejlődik. Nálunk 
e faj nem létezik ; nem mintha nem volna kedv 
negyvenezer előfizetőt, vagy nehány millió frtot 
szerezni, hanem nincs alkalom.

De átalán mondhatni, hogy ezen senyve a 
journalistikának valódi alkotmányos országban, 
mint Anglia, nem hatalmasodik e l; mert alkot
mányos országokban — a lapok : 'pártlapok; tehát 
bizonyos eszmék, elvek, törekvések közlönyei.

Hol pártlapok nem léteznek, a napisajtónak 
el kell aljasodni.

Ha jól alapjára nézünk a dolognak, ide kell 
visszajönnünk, hogy megtaláljuk okát a journa- 
listika mai bajainak, sülyedésének, sazon becsülés 
hiánynak, mely korunkban az újságíró osztály
része.

Ilyen baj, hogy sok hiú, fölületes, mit sem 
tanult, e mindenhez érteni akaró ember előtér
ben áll, ki mindenről ir, külpolitikáról, vasútról, 
vámtarifról, színházról, közjogi kérdésekről, ke
reskedelemről. 0  mindent tud! pedig annyit sem 
tud, hogy legalább a tudatlanok előtt ügyesen el
rejtené tudatlanságát, s legalább nem decreditálná 
az összes journalistikát!

Baj, hogy minden tizennégy éves fiú, ki 
szinházi kritikákat, városi újdonságokat ir, mint 
pld. hogy a járda rósz, a fiakerek gorombák; ez s 
ezen kocsmában jól és olcsón ebédelhetni: vagy oly 
hírlapi favágó, ki valamely lapból fordítja, mit ne
ki a szerkesztő vörös plajbászszal kijelöl —■ s ha 
még fordítaná, hát jó volna ! — de roszul fordít, 
kifordít, elferdít; — egy próba-hónap után elbo- 
csájtják: és az ilyenek journalístának, újságíró

nak, szerkesztőtársnak, szerkesztőnek nevezik 
magukat.

Még nagyobb baj, hogy ilyenek utóbb csak
ugyan szerkesztőkké is lesznek, kik nem tanul
tak se jogot, se nyelveket, se természettudomá 
nyokat, se metrikát vagy aesthetikát!

Honnan jöjjön, hogyan maradjon meg a köz- 
becsülés ?

Hja — és ez is baj ! — hogy nem kell az 
ifjúnak se censurát, se doctoratust letenni, mégis 
iró lehet!

Igaz, hogy utóvégre a közönség Ítéli meg, ki 
az iró. Tőle kapja meg az iró hallgatag diplomáját 
s szerkesztőségi engedélyét. Hanem valljuk meg, 
e censura sem sokszor találóbb némely iskoláénál, 
sőt a censoroknak kegyeltjei, kegyenczei is van
nak, kik nekik szép phrásisokkal tudnak hízeleg
ni, a tömeg gyengéit simogatni, hangját eltalálni. 
. . .  És e részben sovány vigasztalás, hogy az 
ilyen irók sikere egyoldalú lesz, az értelmiség 
applaususát nélkülözni fogja, vagy csak rövid 
ideig tartand. . Ámbár vannak példák reá, hogy 
minél magasabbra szállt az ilyen Icarus, annál 
mélyebbre esett.

Vannak egynapi rózsák is. írók, kiknek 
neve egyidei csillámlás után , elsötétül: a czit- 
rom ki van préselve, s eldobják; s oh fatum! ke
vesebb volt a leve, mint eleinte gondoltuk volna.

Vannak irodalmi kullancsok és kenyérva
dászok, kik mindenhova befurakodnak, hol a di
csőség mellett kenyér is jut; minden hivatalt és 
még nehány sinecurát maguknak szereznek meg. 
Ezek pályájukat csak kezdik az irodalmon ; s ki
vívott némi irói hirnevök hitelét pénzüzletekre 
használják fel; vagy általa nyomást gyakorolva 
jobbra balra húsz társulat, s ugyanannyi jótékony 
intézet titkára, jegyzője, ügyvivője, pénztárnoka 
gyanánt — az irodalmat másokra bízzák, maguk 
pedig a ballhatlanság fénykörével fejők körül 
babérjaikon kinyujtózva pénzelnek.

Vannak azután idealisták, kik nem a köl
tészetben, hanem azon képzeleti világban élnek, 
melyet hiúság teremt. Minden reggel, melyen uj
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czikktík megjelen, azt hiszik, megváltoztatták ve
le a világügyek állását. Azon öntudattal lépnek 
az utczára, hogy most mindenki csak az ö vezér
cikkükről beszél s azt minden ember elolvasta, 
ők mód fölött pontos emberek ; nélkülök nem tör
ténik semmi; nekik mindenütt ott kell lenni; s 
minden egylet, társulat, vállalat választmányi tag
jai. Pénz után nem áhítoznak annyira, mint az 
után, hogy az utczán ujjal mutassák : ez ő !

Mind e kinövések s gyengék némi kis ré
sze pedig egyesül korunk valódi, par excellence 
journalistájában. Mert valódi újságíró, mindenben 
a mit tesz, vagy nem tesz, kizárólag lapja érdekét 
tartja szem előtt.

Hogy a valódi újságíró valamit, .valami uj 
eseményt vagy hirt megtudjon, reggeltől estig 
képes egy ház kapuja előtt föl-le járni; portás-, 
komornyik-, kályhafütővel fraternisálni; kulcs
lyukon hallgatózni; az ajtón betörni; magát ki
dobatni ; s ismét visszajönni.

Hogy a holnapi számban valami újdonságot 
közölhessen, mely még valóban uj, mely kizáró
lag övé, melyet még az nap egy lap sem fog hoz
ni : ezért ő képes becsületszavát megszegni, szent 
titkokat elárulni, egész családokat tönkre tenni, 
nőket compromittálni, embert ölni!

Ilyen a modern újságíró.
És e mellett nem is igen törődik avval, va

jon az ily drága áron szerzett, mondhatni „bor
zasztó“ újdonság való-e? Ez tökéletesen közö
nyös t. i. a lap érdeke szempontjából. Mert erre 
nézve elég, ha 24 óráig róla beszéltek.

Csodálhatni-e tehát, ha gyengéd idegzetű 
körök nem akarnak érintkezni is a journalistai 
osztálylyal? ha a kormányok — féltik az újságí
róktól titkaikat (ámbár siker nélkül) ; ha a mo

I R O D A L O M .

Gondolatok. (Irta b. Eötvös József. Pest. 
1863. Ráth Mór bizománya.) E könyvről sokan 
azt, hiszik, hogy nem egyéb, mint Eötvös kü
lönböző müveiből összeszedett gondolatok gyüj 
teménye. E zavart alkalmasint az okozza, hogy 
ezelőtt egy pár évvel csakugyan szerkesztett va
laki ily könyvet „Gyöngysorok“ czime alatt. Min
den félreértés eloszlatása végett ki kell jelente
nünk, hogy ez teljességgel nem anthologia Eötvös 
müveiből, hanem egészen uj mü, mely a szerző
nek huszonöt éves politikai és irodalmi pályája 
folytán, különböző benyomások között, különböző 
tárgyakról irt gondolatait foglalja magában. Szer
ző munkáját anyja emlékének szenteli, s jeligéje 
ez elhunyt derék nő egyik leveléből van véve : 
Ne higy oly gondolatnak, melynek szived ellen mond. 
Az egész öt főrészre oszlik : I. Hit és vallás. II. 
Ember és világ. III. Irodalom és tudomány. IV. Ál
lam és politika. V. Észrevételek és szabályok, A fi

ralisták, conservativek, szemforgatók kígyót bé
kát kiáltanak a journalistikára; s miután drácói 
törvények sem fognak ki rajta, sőt még inkább 
demoralisálják : a tör vény faragás legterméke
nyebb, legváltozatosabb ága Ion — a sajtó-tör
vényhozás? s olyan ember, ki a föltétien sajtó- 
szabadság mellett szól — vagy felforgatási haj
lamoknak, vagy ha tisztességes ember, utopia s 
csendes őrültségnek gyanújába esik? Csoda-e ez ?

És most már mondjátok meg, a napisajtó^ 
miként hat?

Sokról felvilágosítja a tömegeket, mikről 
elébb fogalmuk sem volt. Előítéleteket eloszlat, s 
a többi. Mindez sokszor el volt mondva. Igaz is. 
De fölületes nézeteket is terjeszt, mert rögtönöz s 
a napi szenvedélyek befolyása alatt áll. Leszok
tatja az embereket a gondolkozásról, mert min
denről kész véleményt beszél bele; — és pedig 
annál bizonyosabban, mert többnyire mindenki 
egy laphoz ragaszkodik, az az ő közlönye, mely 
rokonszenveihez legközelebb áll.

Másrészt a hírlapok nagysága és sokasága 
annyira elözönli a világot, hogy már egyebet ol
vasni ritkaság, kivétel. Tehát mindinkább terjed 
a fölületesség; s ritkább lesz az alapos ismeret.

De mindezek tán csak közhelyek?
A napisajtó úgy hat, mint egy hatalmas 

elem a természetben; teremt és rombol; éltet és 
ö l; felvilágosít s ámít; polgárosít és demoralisál.

Ki tudná megmondani hatásának túlsúlya 
jó-e, — rosz-e?

Talán majd csak azon utóvilág, mely a mai 
társadalmak romjaiból fog kikelni, fogja ezt meg
ítélhetni ; — s az fogja tudni, e társadalmak kora 
bukásában mennyi része volt a napisajtónak ? *) 

KECSKEMÉTHY AUKÉL.

gyelmes olvasó észre fogja venni, hogy a szerző, 
midőn gondolatjait föl kezdte jegyezni, nem terv 
szerint járt el s nem törekedett bizonyos megha
tározott formára. Látszik, hogy csak későn kezdte 
osztályozni nagy számra növekedett gondolatait s 
határozta el kiadásukat. Ezért e gyűjteményben 
nagy változatosságban követik egymást gondola
tok, fejtegetések, reflexiók, gnomák, maximák, 
aphorismák, ötletek, sőt prózai epigrammok is. 
Nem az volt a szerző czélja, hogy e rokon, de 
mégis különböző genreokat szorosan vett formai 
szempontból szerepeltesse, hanem az, hogy egy
szerűen megírja a mit érzett és gondolt különböző 
benyomások alatt. Nem annyira művészi hatásra 
törekedett, mint inkább arra, hogy egész közvet
lenségben adja át tapasztalatait az olvasónak. 
Napló ez, hol reflexiók jelölik az elhallgatott tó

*) Mint minden ily természetű rajzolatban, eb
ben is lebet egy kis túlzás jobbra balra. Mi nem félt
jük a társadalmat a napisajtótól.

ß z e r k ,
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nyékét, eseményeket és küzdelmeket5 emlék
könyv, hova örömök és csalódások Írtak be egy- 
egy tanulságot; mozaik kép, mely töredékessége 
mellett is élénken kiemeli a szerző nemes voná
sait. Valóban mindenütt Eötvösre ismerünk e 
könyvben, az Íróra és emberre egyaránt, sőt néhol 
azt sem volna bajos kimutatni, hogy e vagy ama 
gondolatot irodalmi vagy politikai élete melyik 
korszakában jegyezte föl. De más szempontból is 
ajánljuk olvasóinknak e könyvet. Eötvösnek ki
váló hajlama van a reflexióra; nemes szív , moz
galmas élet és nagy miveltség szolgálják e hajla
mot, annyira, hogy e tekintetben nálunk senki se 
versenyezhet vele. Kétszeresen érdekessé teszi e 
könyvet mind belbecse, mind szerzőjének egyéni
sége. Olvasóink már előre sejthették ezt azon mu
tatványokból is, melyeket belőle a múlt félévben 
közlöttünk. íme egy újabb :

— Ha a keresztyén porba hajlik Isten előtt, 
nem szabad elfelednie, hogy az Ur saját képmá
sára teremté őt, s hogy más teremtmények előtt 
hajlongania nem illik. Mentül elevenebb azon vi
szonynak érzete keblünkben , melyben Istenhez 
állunk, mentül inkább meg vagyunk győződve az 
emberi gyarlóságról, annál kevesebb okot talá
lunk arra, hogy magunkat földi hatalom előtt 
megalázzuk. Ki magát Isten szolgájának ismeri, 
nem keres földi urat.

— Ha azon hatástól, melyet testünk beteg
sége a lélekre gyakorol, valaki azon következést 
akarja vonni: hogy lelkünk működése csak testi 
organismusunk következménye, gondoljunk azon 
hatásra, melyet a hangszer megromlása a művész 
előadására tesz. Megromlott hangszerrel a legna
gyobb művész sem idézhet elé harmóniát, de va
jon ebből az következik-e, hogy a zene csak a 
hangszernek tulajdonítható ?

— A boldogság, melyet e világon élvezhe
tünk, sokkal kevésbbé függ attól, miként viselik 
magokat irányunkban mások, mint inkább attól, 
mint járunk el mimagunk mások irányában. Az, 
ki minden kötelességeit teljesíti, ha iránta az egész 
világ igazságtalan lenne is, mindig boldogabbnak 
fogja érezni magát annál, ki iránt mindenki mél
tányos, de ki magát túlbecsüli, vagy kit szeretet 
környez, de ki szeretni képtelen.

— Azok, kik a születési aristocratia követe
léseit nevetségeseknek tartják — mert hisz azon 
felsőbbséget, melyet a pénz ád, napjainkban nem 
vonja többé senki kétségbe — csak egyről felejt
keznek meg, s ez az : miszerint van valami ennél 
még nevetségesebb, s ez azoknak boszankodása, 
kik az által, inert nehány, talán igen egyszerű em
ber, velők társalkodni nem akar, magokat sértve, 
sőt megalázva érzik.

— Félig majom, félig angyal, ilyen a gyer
mek. Mennyit kell emelkednie s mennyit sülyed- 
nie, mig emberré válik.

— Az emberek bármily sértést inkább meg

bocsátanak , mintha velők jót teszünk de csak 
félig!

— Valamint abból, hogy valaki azok iránt, 
kik neki hízelegnek, hajlamot mutat — még nem 
következik, hogy magát hízelgéseik által ámítat- 
j a : úgy tévedünk, ha a hízelgőben mindig ámítási 
szándékot teszünk fel, s az utóbbi sokszor ép oly 
kevéssé érdemli megvetésünket, mint az első saj
nálatunkat. Kevés ember van, ki kellemes dolgo
kat ne hallana szivesen magáról; s vannak embe
rek, kik ilyeneket szivesen mondanak el mások
nak, nem mellékes czélból, hanem csak mert ne
kik jól esik ; s tapasztalásom szerint ezek nem a 
roszabb emberek közé tartoznak. A hízelgés sok 
esetben csak azon túlzott udvariassághoz hasonló, 
melylyel asszonyok irányában élünk, mely által 
nem csal s nem csalatik senki, s rigoristáink, kik 
e gyengeség felett oly szigorú Ítéletet mondanak, 
alig gondolták meg, mivé lenne társas életünk, ha 
abból a hizelgés minden nemei egyszerre számű
zetnének.

— Korunk nem legkisebb calamitásai közé 
tartozik az úgy nevezett genialis emberek meg
szaporodása, értve ezen nevezet alatt nem azokat, 
kik teremtő észszel s alkotó tehetséggel bírván, 
arra érdemesek, s kiknek most sem vagyunk bő
ségében ; hanem azon émelygős fajt, mely a geni- 
alitást feladatául választva, különös öltözetben jár 
s hivatását abban keresi, hogy semmi hasznossal 
nem foglalatoskodik.

— „Nem kár-e, ha oly férfiak, kik tehetsé
geik s tudományuk által az egész világra hatná
nak, egy kevesek által értett nyelven Írva, a kört, 
melyre befolyásuk terjed, önmaguk szorítják 
meg;“ Sokszor hallottuk ezen ellenvetést nemzeti 
irodalmunk ellen. De vajon azon általános uralom, 
melyre gondolva képzetünk felhevül, nem ép oly 
lehetetlen e az eszmék, mint#a népek világában? 
Kétségen kívül vannak emberek, kik arra hivat- 
vák, hogy tágabb körben hassanak és csak a meny
nyiben ezen hivatásnak eleget tesznek, találhat
ják meg nyugvásukat; de a helyet, melyen azt 
tenniök kell, a gondviselés jelölte ki. S ha azt, ki 
saját gyermekeit elhanyagolva másokat nevelne 
fel, vagy más család jólétéért fáradva, édes övéi
ről megfeledkeznék, legjobb esetben bolondnak 
nevezzük; nem látom át, miért érdemelne más 
nevet az, ki saját nemzete iránt közönyös marad
ván, az összes emberiségért lelkesülne. — Ha 
igaz mit Schiller oly szépen mond, hogy ki saját 
korában a jobbaknak eleget tett, az élt minden 
kornak: bizonyosan igaz az is, hogy ki saját nem
zete iránt híven teljesité kötelességeit, az lerótta 
tartozását az egész emberiség irányában. — Min
den irodalmi műnek nemcsak hatása, de még be
cse is azon összeköttetéstől függ, melyben az a 
nemzet életével áll; s bizonyos, hogy világköltő 
csak az lehet, ki elébb egy nemzet költője volt. 
Csak miután gondolatai a szükebb kört, melyben



kimondattak, egészen eltolták, akkor terjednek 
azok tovább.

—• A születési aristocratiánál néha későbbi 
nemzedékek, a pénz aristocratiánál azok, kik csa- 
ládjoknak magasabb állását megszerezték, nem 
méltók tiszteletünkre; s azért természetes, ha oly 
korszakokban, midőn, mint a római respublika 
hanyatlásánál a két aristocratiának hibái egyszer
re tűnnek fel, s egy magát túlélt patriciatus mel
lett, egy felfuvalkodott tözsér aristocratia támad: 
végre az aristocratiának még neve is utálatossá 
válik, s az emberek, annyi romlottságot látva, a 
democratiában keresik egyedüli menedéküket.

— Oly urak, kik hízelgést követelnek, több
nyire csak rósz emberek által szolgáltatnak, s 
ilyen, fájdalom, néha a nép is.

— Tény, hogy minden forradalmak között 
az sikerült leginkább, melynek parlamentaris tör
ténetéről legkevesebbet szólunk, az amerikai, s az 
legkevésbbé, melyből legtöbb hires beszéd ma
radt reánk, a franczia. Úgy látszik, az ékes szólás 
nem a legüdvösebb hatást gyakorolta a népek ki
fejlődésére.

— Egy vén ismerősöm, ki noha tehetségei 
és szorgalma által kitűnt, a közélet mezején min
dig alárendelt állást foglalt el, törekvéseinek gyen
ge sikerét rósz kedvében igy szokta magyarázni 
barátainak : Hiába, okos embernek tartottak egész 
életemen át, s az ilyen a közpályán nem viszi mesz- 
sze. Nyugodt időben a hatalom többnyire korlátolt 
(bornirozott), forradalmi korszakokban őrültek 
kezébe kerül, s a józan ember, ki valóban kor
mányra való, legfeljebb nehány napra, mint át
meneti combinatió, jut fel a polczra.

— Nincs szomorúabb, mintha az jut eszünk
be, mily csekély azoknak száma, kik politikai 
mozgalmaknál saját meggyőződésöknek áldozzák 
tel magokat. A hasonlithatlanul nagyobb rész csak 
becsületérzés, vagy viszonyai által vezettetik oly 
irányban, melyet mások jelöltek ki, melynek rósz 
következéseit maga is átlátja.

— Nincs fonákabb eljárás, mint midőn azért, 
hogy a világot azon bajoktól megszabadítsuk, me
lyeket egyesek nagyravágyása okozott, millióknak 
irigységét hívjuk fel küzdelemre. Ez az, miben ko
runk democratiájának nagy tévedése fekszik. Ha 
keresztyén civilisatiónk feltartja magát, az egyen
lőség, mely a keresztyénség alapelveinek követ
kezése, 3zükségkép győzni fog, de csak akkor, ha 
azt nem az emberi nem aljas, hanem ha nemesebb 
tulajdonaival hozzuk kapcsolatba. Nem a gyűlö
letnek, melylyel a felsőbbek állása megtámadta- 
tik, hanem a nemes versenynek, melylyel a nép 
minden osztálya saját emelkedésén dolgozik, kö
szönjük korunk haladásait.

— Felgerjedett időkben az, ki a legfoná
kabb eszmék mellett szenvedélylyel lép fel, számos 
követőket találhat, de ki a legvilágosabb igazság 
védelmében csak nyugodt okokra támaszkodik,

bizonyosan elhagyatva marad. Vannak időszakok, 
hol a józanság is csak a szenvedélyesség alakjá
ban léphet fel.

— Ki elég sokáig él, az a politikában esz
méinek győzelmét el szokta érni, s majdnem min
dig életének egy bizonyos szakában népszerűvé 
válik: de valamint az életben ifjú vágyaink több
nyire akkor teljesülnek, mikor irántok már közö
nyösökké váltunk, úgy a politikában eszméink 
néha akkor fogadtatnak el, midőn min magunk 
azokban kétkedni kezdünk, vagy rajtok tovább 
mentünk.

— Első kötelessége minden embernek, ki a 
közéletben részt vesz : tisztán kimondani meggyő
ződését azon esetben is, ha ez által állását veszé
lyezteti ; de a másik, nem kevésbbé fontos köte
lessége a z : hogy ha meggyőződését kimondva, 
arra, hogy az elfogadtassák, semmi reménye nincs, 
magát alárendelni tudja, s midőn azokhoz csatla
kozik, kik nézetéhez legközelebb állnak, szint’ 
oly buzgósággal teljesítse polgári kötelességeit, 
mint ha saját véleményéért küzdene. — Vannak, 
kik az ily eljárást következetlennek nevezik, — 
de, meggyőződésem szerint, ha van elv, melyhez 
a politika mezején minden időben s körülmények 
között teljes következetességgel ragaszkodnunk 
kell, ez csak az : nem válni el soha nemzetünktől.

— Tagadhatatlan, hogy erkölcstelen embe' 
rek néha szeretetre méltók, s hogy sokszor a leg
tiszteletreméltóbb jellemek igen kellemetlen alak
ban tűnnek fel előttünk. De ha a dolgot közelebb
ről vizsgáljuk, meggyőződünk arról, hogy vala
mint az ok, melyért erkölcstelen emberek szere
tetreméltókká válnak, egyes jó tulajdonaikban 
fekszik: úgy a kellemetlen benyomás, melyet az 
erény reánk néha tesz, csak azon hibáknak követ
kezése, melyeket a legerényesebb emberekben is 
találunk. Többször történik, hogy egy kő, mely 
több nemes érczet foglal magában másnál, mely
nek aranyerei mind a felszínen vonulnak el, ke
vésbbé becsültetik; de mi abban setét s a másik
ban fénylik, az ott is csak salak, s ez itt is csak 
nemes érez.

— Jó emberek többet szenvednek lelkiis- 
meretök furdalásaitól, mint a gonoszok; az oko
sok többször kételkednek eszökön mint az osto
bák ; s a gazdagok inkább aggódnak vagyonuk 
felett mint a szegények.

— Életem nagyobb felén áthaladva, a múlt
nak tapasztalásai azon meggyőződéshez vezettek, 
hogy megelégedésünk főkép kettőtől függ: Elő
ször attól, hogy életünket ne élvezetnek, hanem 
kötelességnek tartsuk, melyet elutasítanunk nem 
szabad, s melynek főöröme azon öntudatban fek
szik, hogy azt a legkisebb részletekig férfiasán 
teljesítettük. Másodszor attól, hogy mindent, mit 
az élet ád, egy felsőbb hatalom megmásíthatatlan 
rendelésének tekintsünk, mely ellen küzdeni hasz
talan. A practicus eredmény, melyhez a philoso-
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phia által ősz korunkban jutunk, ugyanazon egy
szerű oktatás, melylyel a vallás a gyermeket az 
életre készíti: teljes resignatió.

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

B ulyovszkyné Berlinben. Nehány porosz 
lap fekszik előttünk, melyek Bulyovszkynénak a 
berlini királyi szinpadon való vendégszereplésé
ről Írnak. Már kétszpr lépett fel „Stuart Máriá“- 
ban és „Romeo és Juliánban. A „Berliner Alge- 
meine Zeitung“ elragadtatva magasztalja alakját 
és öltözékét. „Úgy tetszett nekünk — mond — 
mintha rámából lépne ki valamely egykorú képí
ró által elővarázsolva: nemes szenvedő arcz, fáj
dalom által sújtott, de meg nem hajolt termet, egé
szen akkori jelmezben.“ Ruhájának anyaga, szí
ne, vágása egészen az volt, melyet a banzi kolos
torban mutatnak; öv, gallér, hajviselet egészítették 
ki e képet, mely lehető hű volt a történelmihez. 
„Azonban — folytatja— e fényes foszlányok még 
nem teszik a királynőt; vendégmüvésznőnk szel
lemben távolról se közelítette meg annyira Schil
ler Mariáját, mint a történelminek testi alakját.“ 
Hibáztatja benne különösen azt, hogy a szenve
délyt idegességgel fejezi ki. Mindamellett hivatott 
színésznőnek nevezi s egyszersmind a drámai tech
nika tökélyes mesternőjének. A „Breslauer Zei
tung“ berlini levelezője sokkal kedvezőbben nyi
latkozik róla, bár dicséreteibe némi oly illetlen 
személyeskedést is vegyít, minőt Bulyovszkyné a 
magyar journalistikában soha sem tapasztalt. Leg- 
objtictivabbnak látszik a „National Zeitung“ bírá
lata, melyet egész terjedelmében közlünk, annyi
val inkább, mert egyik politikai lapunk igen rész
rehajló kivonatban közölte. „Bulyovszkyné — 
mond a Nat. Zeitung — legforróbb köszönetünket 
és elismerésünket érdemli, hogy mint született 
magyar nő, ennyi időt, fáradságot fordított nyel
vünk megtanulására s költőink alakjainak meg
testesítésére. Csak erős ielkesülés, s a német mű
vészet szeretete bátoríthatta őt e nehéz feladat 
megoldására. Bármily hiányokat találjunk is já
tékában, ez érdeme érintetlen marad, s ez értelem
ben minden német örülni fog, hogy nyelvét egy oly 
tehetséges nő ajkáról hallhatja. Azonban azt, hogy 
e nyelvet a maga tökélyes tisztaságában beszélje, még 
nem érte el Bulyovszkyné; az idegen hangsúlyt még 
gyakran nagyon is észrevehetni rajta. A mi a víg
játékban talán még bizonyos kellemet kölcsö
nözhet, zavarólag hat a tragédiában, Stuart Má
ria magas eszményi stiljába pedig épen nem illik. 
Úgy tetszik nekünk, hogy a művésznő első ven- 
dégszerepót nem jól választotta meg. A mi őt ki
tünteti, az az értelmes kiszámítás, bizonyos hide
gen fontoló érzék, a jellemzetesre törekvés, ide 
hajlik már arczulata s egész alakja. A mi királyi 
fönség és pathosz, hiányzik benne. Hangja sem

állja ki a szenvedély viharát. Az ö Mária-rajzában 
sok finom vonás volt, bizonyos neme az aprólékos 
rajznak, de a géniusz egyetlen szikrája sem, mely 
az egész alakot megvilágítsa. Sajátságos volt ez 
előadás, sem a shilíeri, sem a történelmi Máriát 
nem tüntette föl. Bulyovszkyné az ötödik felvo
násban valami oly hangot és megtört magatartást 
vett föl, mely félig túlvilági átszellemülést, félig 
fásultságot akart kifejezni. De hogyan lépett a 
vérpadra ? Könyek nélkül, bátran, fényesen öltöz
ve, mintha ünnepélyre menne. A hóhér háromszor 
érinté s még csak nem is rezzent össze. Oly Stuart 
Mária, a ki e lassú ünnepélyes egyhangúságban, 
minden bensőség nélkül mondja Leicesternek :

Borulj le Erzsébet lábához és ne
Legyen jutalmad büntetésed is !

soha sem létezett, se Schiller drámájában, sem a 
történelemben. Az első felvonás egy magasabb 
vígjátékként hatott a nézőre; úgy a hogy Bu
lyovszkyné adta át a levelet és képet Mortimer- 
nek, se egy királynő, se egy Stuart nem viselheti 
magát szemben alattvalójával. Malborough her- 
czegné volt a „Pohár viz “-bői, vagy Margaréta a 
„Navarrai királyné regéidből.-Mindenütt csak az 
értelmet, a reflexiót láttuk, még pedig a roszul 
számító reflexiót, csak egyszer a szivet, a harma
dik felvonásban. Itt nehány szerencsés mozzanata 
volt, hangokat hallottunk, melyek a lélek mélyé
ből jőnek. Bulyovszkyné tehetségét ez első elő
adásból nem akarjuk megítélni, másban alkalma
sint szerencsésebb lesz. A ki magában géniuszt 
érez, az büntetlen szakithat a művészet hagyomá
nyaival s újat teremtve, magát a művészetet is elő- 
viheti, de a ki csak tehetség, jól teszi, ha a régi 
formáknál marad és számba veszi erejét.“ Máso
dik vendégszerepéről „Romeo és Juliánban igy ir 
szintén a Nat. Zeitung: „E mű égi fényéből é3 
déli varázsából volt valami Bulyovszkyné Júliá
jában is. Alig találhatni már színészeinknél a tra- 
gikai nagy stilt; nincs erejük a tragicum előadá
sára, a közönségnél pedig hiányzik hozzá az ér
zék. Nincsenek többé hőseink, tulajdonkép nem 
hiszünk igazán bennok. Egy más, bizonyos demo- 
cratiai felfogás erőt vett mindnyájunkon. A nép 
és a dolgok magasra emelkedtek becsülésünkben, 
az egyén pedig lesülyedt. Korunk a genre, a váz
lat korszaka. Nem Scott Walter történelmi regé
nyei tetszenek többé, hanem az életrajz és emlék
iratok. Ezért sikerülnek a modern tragédiák oly 
ritkán színpadunkon, ezért vonják le színészeink 
a tragieumot oly örömest a genre körébe : szinészt 
és közönséget ugyanegy átok sújt. így vendégsze
replő művésznőnk Júliája is nem tragikai alak a 
szó magasb értelmében, de mégis igazabb és meg- 
hatóbb, mint volt Stuart Máriája. A skót királynő 
úgy szólva mozaik alak, mely valóban se élni, se 
halni nem tudott; ellenben Julia él, szeret és szen
ved. A művésznő magatartása most szabadabb 
volt, s orgánuma teljesb és kedvesb. A második 
felvonás erkély jelenete, mint előadásának fénypont■
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ja , újabban is bizonyító, hogy Bulyovszkynét 
mind tehetsége mind alakja a vígjáték körébe uta
sítják. Ez arcz csak mosolyogni tud, egyetlen vonása 
sincs Niobe -fájdalma vagy Phaedra szenvedélye 
számára. Júliát az erkélyen eszményibbnek, na- 
gyobbszerünek képzelhetjük, mintegy környezve 
a borzasztó halál sejtelmeitől, de a mi kecses, áb- 
rándszerü és gyöngéd e jelenetben, annak Bu- 
lyovszkyné kedves és bájos képviselője. Többi 
jelenetei nem sikerültek ennyire, mind a mellett 
holmi elrontásról épen nem lehet szó. E jelenet fé
nye egész a végjelenetig világított: igy húzódik 
nyári éjben Olaszország tengerén egy fényes vo
nal a hajó után a habokon. Egész előadásában 
legtisztábban fejezte ki a művésznő Júlia fájdal
mát a szülőivel való jelenetben, a hol ezek termé
szetien módon és sértő nyerseséggel erőltetik Pa
rishoz férjhez menni. Mesterkéltebbnek tűnt fel 
nekünk az üvegcse elvetése e szavak után: „Ro
meo, ezt érted ittam ki.“ Az ablakhoz tántorgást 
és visszatántorgást nagyobbszerüen és egyszerűb
ben kellett volna játszania. Stuart Máriával szem- < 
ben e szerep mindenesetre rendkívüli haladás: a 
közönség láthatólag meg volt lepve és örvendett. 
Bulyovszkyné Júliájának genreszerüségét nem 
tekintve — ugyan is kivéve Seebachot nehány 
jelenetben ki játszik már nálunk cothurnusban ? 
— az egész alakon bizonyos déli melegség, sze
relmi ábránd, hanem is szerelem mámor, húzódott 
át. A fájdalom kifejezésében hiányzott a mélység 
és nagyszerűség, de nem a meghatottság, és ne
mesebb volt, mint Mária megtörtsége: egy szóval 
az egész derék játék volt, minőt évek óta nem 
láttunk a királyi színpadon.“ íme egyik berlini 
legtekintélyesb lap véleménye Bulyovszkyné já
tékáról. Vajon máskép nyilatkozik-e róla, mint 
mi ezelőtt nehány hónappal? Néhol szóról szóra 
csaknem azt mondja, a mit mi. A különbség köz
tünk és közte csak az, hogy mi első czikkünkben 
nem voltunk oly szigorúak, második czikkünket 
pedig nem igyekeztünk annyira megezukrozni, 
mint ő. Valóban a berlini lap czukortartóval ke
zében némi nevetséges ellentétbe jő meggyőző
désével, melyet sehogy se tud elnyomni. Az er
kélyjelenetet Bulyovszkyné előadása fénypontjá
nak nevezi, az egész előadását derék játéknak, 
mégis ugyanakkor a vígjátékba utasítja a tragikai 
Julia eléggé dicsért képviselőjét. Mind a mellett 
Bulyovszkyné alkalmasint szerződtetni fog a ber
lini királyi színházhoz, mert jeles szinésznő, ha 
nem is tragikai s átalában véve nem valami rend- 
kivüli nagy tehetség. Németország hanyatló sziné- 
szete nem igen mutathat fel oly sok jeles színésznőt, 
hogy Bulyovszkyné fölösleges lehetne. Szerződte
téséből hihetően alkalmat vesz egy pár lapunk 
megmagyarázni nekünk azt, hogy mennyire le
győzte Bulyovszkyné a két nyelvű szinészkedés 
akadályait. Azonban jó lesz meggondolni, hogy a 
Nat. Zeitung véleménye szerint a tisztelt művész
nő szavalatán még nagyon is érzik az idegen hang

súly; midőn pedig nem rég nemzeti színpadunkon 
szerepelt, mi éreztünk szavalatán némi idegensze- 
rüt, ha nem is oly nagy mértékben, mint a berli
niek. A kétnyelvű szinészkedés tehát — egyebet 
nem is említve —- még nem sikerült. Választani 
kell a tisztelt művésznőnek a kettő közt. Úgy lát
szik, a német felé hajol; nem szólunk ellene, de 
kérjük, ha csakugyan elhatározta magát, ne kíván
jon ismét magyar szinésznő lenni. Ha ő el lehet 
nyelvünk nélkül, ez is el lehet nélküle, ha neki 
kicsiny a magyar nemzet, ő sem oly nagy, hogy 
ily kicsiny nemzet is nagyon érezze hiányát.

GY. P.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Okt. 2-án először.)

Egy bujdosó kuruez. Eredeti színmű. Irta 
Szigligeti. Zenéjét Böhm Gusztáv. — „Ma igen jó 
vagy épen remek müvet fogunk látni; ez első ama 
darabok közt, melyeket az uj drámabiráló vá
lasztmány ajánlott előadásra, a drámabiráló vá
lasztmányban ízléses emberek, sőt szigorú kriti
kusok ülnek s igy csak jó vagy épen remek mü
veket ajánlhatnak.“ Valami ilyest. vettem ki ne
hány hátam mögött ülő ur társalgásából. Nem 
azért mondták, hogy én is halljam s épen nem 
gúnyból. Nem csodálkoztam rajta. Már többször 
volt alkalmam tapasztalni, hogy nálunk a művé
szeti és irodalmi dolgokban itt-ott, még a miveit 
embereknél is, furcsábbnál furcsább felfogásra ta
lálhatni. Ha némelyek azt hiszik, hogy holmi 
nagy összeg pénz virágzó drámai és szinészeti 
korszakot képes teremteni, hogy egy kitűnő igaz
gató magyar Racheleket és Talmákat varázsolhat 
színpadunkra, miért ne higyék azt, hogy az eddi
ginél egy kissé szigorúbb drámabiráló választ
mány épen magyar Shakespearekkel ajándékozza 
meg a magyar drámairodalmat? Azonban azon 
már csodálkoznom kell, hogy ilyen felfogás még 
hírlapokba is becsúszik. íme másnap a fennebbi 
párbeszéddel analog magánbeszédét olvastam 
egyik esti lapunkban: „Ez ephemer életű mű el
ső azok közül, melyek az újonnan alkotott dráma
biráló választmány rostájában maradtak. Greguss, 
Egressy és Tóth Lőrincz fogadták el“— kiált föl 
a referens némi kimélő gúnynyal. Oh boldog fia
tal ember, mert nem lehetsz más, ki a nem ephe
mer életű költői müveket oly mindennapi dolgok
nak tartod! Oh szerencsés kritikus, ki nem tudod 
még, hogy szigorú absolut szempontból tekintve, 
egy pár mű kivételével egész drámairodalmunk 
alig áll egyébből, mint ephemer becsű müvekből. 
Amaz urak párbeszédébe nem szólhattam belé az 
illem megsértése nélkül, de a te rövid monologod
hoz hozzá szólok, ez már kötelességem s egész 
atyailag megintelek: ne kívánd, hogy csak örök 
becsű müveket fogadjon el a választmány, mert 
akkor bajosan lesz szerencséd uj eredeti műhöz s
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alkalmasint te leszesz az első, ki az eredeti drá
mairodalom elnyomásával fogod vádolni a választ
mányt; elégedjél meg, ha azon harmincz-negyven 
mü közül, melyeket színházunkhoz évenkint be
adnak, nehány olyant fogadunk el, melyek egy 
vagy más tekintetben kitűnnek 8 méltók az elő
adásra. Ez is elég gondot ad nekünk, a többi a 
közönség és kritika dolga.

A legtöbb lap úgy szól Szigligeti e legújabb 
müvéről, mint teljesen megbukott darabról. Mi 
úgy vettük észre, hogy a közönségnek eléggé tet
szett s nem minden ok nélkül. Már tárgya olyan, 
hogy rokonszenvet ébreszt. A múlt század elsőbb 
évtizedei a csak közel múlt évtized emlékét költik 
föl. A kedély kész a benyomások elfogadására. 
Továbbá a mü három első felvonása kitűnő ügyes
séggel van összeszerkesztve, annyira, hogy min
den bensőbb drámai élet nélkül is meglehetős ér
deket gerjeszt s folyvást leköti figyelmünket. Egy 
pár sikerült genreképi alak, jól beillesztve, kelle
mesen szövődik át az egész cselekvény folyamán. 
Mindez magában oly dolog, a miért nem lehet hi
báztatni se a szerzőt, se a közönséget. Egészen 
más kérdés: vajon egészben véve sikerült költői 
mü-e?Nem tartom annak, sőt Szigligeti jobban 
sikerült müvei közé sem sorolhatom. Azonban 
úgy hiszem, hogy lapjaink hibáztak, midőn a tra
gédia vagy szorosan vett dráma szempontjából 
ítélték meg e melodramatikus müvet. Megenge
dem, hogy e genret el lehet ítélni, de azt hiszem, 
hogy e genreban irt sok oly franczia műnél jobb, 
melyek a mi divatlapjaink szigorú kritikáját dia
dalmasan kiállották.

Szigligeti se tragédiát, se szoros értelemben 
vett drámát, se vígjátékot, se bohózatot nem akart 
írni. Mellőzte a drámai költészet e két fő- s e két 
alnemét. Ama vegyes nem terén próbált szeren
csét, melynek határozatlan stilja s válfajai külön- 
félesége miatt tulajdonkép nincs neve és 3okan 
csak melodrámának nevezik, még akkor is, ha 
hiányzik benne a zenekiséret. Különböző stilok 
vegyülete ez, egyaránt felveszi a tragikai és ko
mikai motivumokat, habár az érzelmes az uralko
dó elem benne. Rendesen a szembe tett érdekeket 
és szenvedélyeket kibékitni törekszik s ennyiben 
még leginkább hajlik a szorosb értelemben vett 
dráma felé. Tárgyát kiválón a csodálatos és ka
landos teréről szedi, kedveli a látványosságot s 
nagyobb hatás kedvéért a kiválóbb mozzanatokat 
zenével kiséri. Örömest folyamodik a tündérme
séhez, mondához, criminalis perekhez, történelmi 
és jelenkori par excellence regényes események
hez. Tárgyban és formában nagyon változatos. 
Olykor, moralizáló hajlamánál fogva, hasonlít va
lamennyire a középkori moralitáshoz, máskor az 
úgy nevezett polgári drámához. Sokszor nem 
egyéb, mint dramatizált regény, néha politikai és 
társadalmi irányt tűz ki s leginkább a nagy tö
megre igyekszik hatni. A tündéres és látványos 
szinmÜ, a rémdráma, a történelmi és korrajz, szó

val a mit nem lehet osztályozni, mind az ö körébe 
vág. Sőt a mi népszínműveink egy jó része sem 
egyéb, mint ily melodrámai mü, s épen ezért Szig
ligeti nem tett helytelenül, midőn e darabját a 
harmadik előadáskor népszínműnek keresztelte. 
Leginkább a francziáknál van e nem divatban, 
bár a német színpadon is eleget találhatni. A fran
czia klasszikái tragédia zsarnok uralma alatt irt 
komolyabb hangulatú müvek, melyeknek tárgya 
a jelenkorból vétetett, alkották meg leginkább e 
nemet. Később a romantikái iskola győzelmével, 
mint alsóbb rendű romantikái drámák kezdtek 
szerepelni. Némely boulevardszinház, kivált a 
Port. St. Martin, majd mind ily müvei táplálja kö
zönségét. Színpadunkon is számtalan fordult meg 
ilyen, melyek közül legyen elég a nem rég adott 
„Kártyavetőnöu-t említenünk.

Nincs se időm, se elég ismeretem e tárgyról 
bővebben vagy épen kimerítőn írni. Máskor talán 
tüzetesebben és derekasabban szólhatok hozzá. 
Most csak annyit említek, hogy az aesthetikusok 
e nemmel nem igen bajlódnak, egyszerűen meg
vetik vagy oly kétes becsűnek mondják, melyet 
valódi költőnek jobb meg se kisérteni. S ez ter
mészetes. E téren még egyetlen nagy költő se je
lent meg, mint törvényhozó lángész. Aztán más
felől az aesthetika, a határozott stilt, a szoros mü- 
formát legkevésbbéa drámában adhatja föl. Azon
ban azt nem tartom helyesnek, hogy e nemet tud
tomra senki se vette behatóbb vizsgálat alá, mert, 
hogy egyebet ne említsek, az oly müvek felett 
mint Raymond tüneményes darabjai, csak puszta 
kategóriákkal nem lehet pálczát törni. Nem iga
zolni akarom e nemet, egyéni hajlamaimnál fogva 
épen nem kedvelem, s visszaéléseit épen úgy is
merem , mint akárki. De tény az, hogy számos 
költő dolgozik e nemben, s a nagy tömeg sokked- 
vencz darabja innen telik ki. Vajon ily körülmé
nyek közt helyes-e, ha a kritika mindig csak meg
vetéssel szól e müvekről, a negativ terén marad s 
nem igyekszik némi positiv álláspontot foglalva 
el, a mennyiben lehet, e téren is szolgálni az Ízlést ?

E szempontból méltánylatot érdemel e mü, 
a mennyiben a szerző kerülte a melodrámák dur
vább eszközeit s átalában a közönség nemesebb 
érzelmére kívánt hatni. A komikumot is úgy ve
gyítette müvében, hogy nem ártott vele az egész 
alap hangulatának. Csak a népjelenetekben érint 
egy-egy vidámabb hurt, s e jelenetek nincsenek 
csak úgy oda férczelve. A szolga hallgatózása, ki 
annyiszor pórul jár, Peti ispán nevetséges félté
kenysége, mind lényegesen befolynak a cselek- 
vényre. Némely lap rósz néven veszi a szerzőtől, 
hogy illő helyen itt-ott éneket vegyített müvébe, 
hogy egy pár jelenetet zenével kísértet, hogy 
a színház uj holdvilágát felhasználta. Ha csak 
ennyi baja volna a melodrámáknak, az aesthetika 
könnyen igazolhatná. Nagyobb baj az, hogy a szer
ző nem igen igyekezett némi bensőbb drámai élet
tel is nemesíteni melodrámáját. Személyei csak
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nem mind úgynevezett állandó, kész jellemek, a 
kik semmi nemű belső fejlődésen nem mentek át. 
Odönfi és neje jellemében látunk ugyan fejlődést, 
de nem annyit, a mennyi négy felvonást betölthet
ne. Innen aztán, hogy a tulajdonképi cselekvény 
nagyon későre indul s jobbadán a külső esemé
nyek befolyása alatt fejlődik. Igaz, a szerző oly 
ügyesen csoportosítja az eseményeket és szemé
lyeit, oly tapintatosan készíti elő a figyelmet a ti- 
tokszerü kurucz megjelenésére, hogy a valódi fej
lődés hiányát alig veszszük észre. De annál in
kább észreveszszük, midőn kivillanván a titok, 
egy csoport összeütközés áll elő, melyek akár 
jobbra, akár balra dőlhetnének. Ez okozza azt is, 
hogy a mellékszemélyek genre képei, alakjai, sok
kal jobban sikerültek, mint a főbb személyeké. A 
genreképi alak egy pár jelenetben is kidomborul
hat, a drámai személynek a cselekvény bensőbb 
folyamatosságára van szüksége.

Ha e benső folyamatosságot inkább megkö
zelíti szerző, oly melodrámát ír, mely a jobb fran- 
czia melodrámákkal bátran kiállja a versenyt. 
Tudjuk, hogy a melodráma kedveli a váratlant, 
az eseményeknek inkább külső, mint benső kap
csolatát, sőt némikép ez egyik főjellemvonása, 
szemben a szorosb értelemben vett drámával. 
Azonban, ha a drámai költészet e kétes becsű ne
mének jobb hirt akarunk szerezni, jó lesz minél 
közelebbi kapcsolatba hozni a valódi drámával. 
Nem izgatni akarunk a melodráma mellett, de ha 
már divatban van, jobb ha nemzetit látunk, mint 
idegent, jobb, ha nemesítni törekszünk, mint ha 
elvadulni engedjük.

GY. P.

V E G Y E S .

— Az akadémia hétfői ülésében (oct. 12.) 
a tör vény tudományi szakból értekeztek : Hoffmann 
Pál 1. tag és kassai tanár, ki a „jog lénye“ czimü 
értekezéssel foglalá el akadémiai székét; s Pauler 
Tivadar r. tag, ki a volt nagyszombati egyetem 
tanárainak jogirodalmi tevékenységéről folytatá 
előadását, ezúttal a XVII és XVIII századból öt 
tanár működését ismertetvén. Nevezetes adat elő
adásiból, hogy Magyarországban a könyvcensura 
először 1745-ben állíttatott fel, Pozsonyban, s első 
könyvvizsgálók jezsuiták voltak. — A m. k. hely
tartótanács a Pozsonyban alakuló „jogtudományi 
egylet“ felől az akadémia véleményét kérvén: e 
tárgyban bizottság neveztetett ki. Olvassa továb
bá a titoknok a statistikai bizottság jegyzőkönyvé
nek egyik pontját, mely szerint a berlini statisti
kai congressusra küldött Weninger Vincze jelen
tést tesz, hogy e congressuson mély fájdalommal 
kellett tapasztalnia hazánknak, más országokhoz, 
még a kis Serbiához képest is nagy elmaradását 
statistikai adatok gyűjtésében; minek folytán el-

határozá az akadémia, újólag sürgetni egy kormá
nyi tekintélylyel biró országos statistikai hivatal 
felállítását. K. helytartó gr. Pálffy ö exc. értesíti 
az akadémiát, hogy Fuad pasa nagyvezértől sike
rült kinyerni az államkövetség utján az engedélyt, 
mi által magyar tudósok bejuthatnak s némi meg
szorítással búvárhodhatnak a szultán könyvtárá
ban, s felszólítja, kiket, mikor szándékozik Kon- 
stantinápolyba küldeni s mennyit adhat nekik úti 
költségül. A küldöttség összeállítása részint a 
személyes vállalkozástól is függvén: az akadémia 
archaeologiai bizottságát bízta meg, hogy a nyelv- 
tudományi osztály illető tagjait magához vevén 
a kivitel módjai felöl tanácskozzék.

* A Szentháromság szobrának, a plebánia- 
téren, fölszentelése múlt vasárnap történt meg 
nagyszerű ünnepélyességgel. A szertartás után 
tartott diszebéde helytartó ő exja indítványára alá
írási iv indíttatott meg Sz. István király Pesten 
felállítandó szobrára s az eredmény igen szép volt, 
mert mindjárt a lakomán mintegy 8000 forint 
gyűlt össze e czélra, mihez bibornok hg. ő eminen- 
tiája 4000 forinttal járult. Adja isten, hogy a jóté
kony főpap, felköszöntésében kifejezett óhaja sze
rint, maga szentelhesse föl a készülendő szobrot.

* Múlt héten folyt le a helv. hitv. négy egy
ház-kerület Pesten tartott egyetemes gyűlése, 
melyben az összes magyarhoni ref. egyházat ér
deklő ügyek, s különösen az iskolák fejlődésének 
útjába gördített akadályok elhárítása képezék a 
tanácskozások tárgyát. Elnökök — a világiak ré
széről a négy egyházkerületi gondnokok legidősb- 
je b. Vay Miklós, az egyháziak részéről pedig 
Nagy Mihály superintendens urak voltak.

* Telepi Károly visszatérvén küldetéséből, 
a m. képzőművészeti társulat igazg. választmányá
hoz benyújtott jelentéséből kitűnik, hogy a tur- 
nicsei templom falfestményei nem annyira jelmez-, 
mint művészet-történeti érdekkel birnak.

* A nemz.szinh. igazgatósága felkérvén Szász 
Károlyt, hogy a Shakespeare ünnepélyre II. Rik- 
hardot fordítsa le, a fordító azon ígéretet tévé, 
hogy nemcsak dec. elejére II. Rikhárdot elvégzi, 
hanem hogy jövő é. jan. végére a nálunk még szin
tén nem adott VIII. Henrik fordítását is elkészíti.

* Néhai Bene Ferencz özvegye f. h. 10-én 
múlt ki csendes halállal, 82 éves korában, alig 
pár héttel az után, hogy a m. orvosok és termé- 
szetvizsgálók féDyes küldöttséggel és a férje em
lékére vertt ezüst érem egy példányával tisztelték 
meg.

* A m. gazdasszonyok kiállítása múlt hétfőn 
nyílt meg, a Köztelek épületében, oly érdekes 
rendezéssel, hogy mindenesetre megérdemli a meg
tekintést. Belépti dij 10 kr.

* A kolozsvári műkedvelők által e hó I l 
dikén rendezett igen érdekes programmá „mű- 
egyveleg,“ az alföldi szükölködők javára, fölemelt 
árakkal, nagy számú közönség előtt ment végbe. 
Mint halljuk, igen jói sikerült a „Férj az ajtó előtt“
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és a vivási mutatvány; kevésbbé a humoriszti- 
kus felolvasás. Jövedelem —- remélhetőleg —
nagy- —- A budai népszinház igazgatósága dráma- 
biráló választmánya által ezennel 50 arany díjt 
tűz ki színműre. Drámák, egész estét betöltő víg
játékok és népszinmüvek egyaránt pályázhatnak. 
A kitűzött dij, azon műnek, mely előadható s leg
jobbnak bizonyul, fog kiadatni. Beküldési határi
dő jövő 1864. évi február első napja. Az előbb ér
kezendő müvek haladék nélkül bírálat alá fog
nak bocsáttatni, s az elfogadottak még a beálló nyá
ri időszak előtt kerülnek színre. A tisztelt pályá
zók kéretnek, hogy müveiket bekötve s olvasható 
Írással küldjék be. Kelt Pesten, 1863. October Il
dikén, A népszínházi dráma-bir. választmánya ne
vében. Takács Adám vál. jegyző.

* A kolozsvári oláh olvasó egyletnek 90 
tagja van. A 12 forintos tagdí jakból lapokat járat
nak, minden nyelvkülönbség nélkül.

* Hollósy Kornélia asszony a múlt héten 
indult el felső-magyarországi hangverseny kőrút

jára. Első hangversenyeit e hó 10 és 11-kén adta 
Kassán, kitűnő sikerrel; innen Eperjest, S.-A.-Uj- 
helyt, Ungvári, Szigetet, Szathmárt, Nyiregyhá- 
zát stb. látogatja meg, s úgy hiszszük, hogy mint 
eddig nem, úgy most sem felejtendi sehol a se
gélyre szorultakat.

* A sz. István rend jövő évi májas 3-ikán 
ülendi meg alapításának századik évnapját.

•— Évnegyedes tiszt, előfizetőinket 
(azokat t. i. kiknek ezimszalagján j u l—sept. 
van) figyelmeztetjük, hogy a mennyiben 
az előfizetést meg nem njitották volna, a 
lap további küldése jelen számmal meg
szűnik.

Azon tiszt, urak és hölgyek számára, 
kik a Koszorú julius—decemberi folyamá
ra kívánnának előfizetni, teljes p é ld á n y n y a l  
még fo lyvá st szolgálhatunk.

UJ KÖNYVEK. *)
A VÁLTÓÜZLET honi iparosok számára. Irta Kuthy 

Imre. Pest (Trattner-Károlyi). 3r. 1861. Ára 50 kr.
MOL1ÉRE VÍG JÁTÉK AI. Forditá Kazinczy Gábor. I. 

kötet TARTUFFE. II. kötet. A FÖSVÉNY. DÁN 
DIN GYÖRGY. 8r. XXVII. 168, és 240 1. Kiadta a 
Kvfaludy-tái saság. (Emich, Pest )

A KERESZTYÉN HIT VÉDELME a Krisztus feltáma
dása kérdésében : vagyis szellőztetése Ballagi Mór 
ur „Tájékozásodnak. Irta Filó Lajos, nagy-kŐrösi 
ref. lelkész. Második füzet 8r. 145—355. Ára 80 kr. 
(Osterlamm, Pest.)

LISZNYAI ALBUM. Szépirodalmi zsebkönyv. Szer
keszti Németh János. Lisznyai Kálmán arczképe'vel. 
I2r. 252 1. Ára 2 ft. diszp. 3 f. (Kugler bizománya, 
Pest) , ,

A NŐKKEL VALÓ KÖZLEKEDÉSRŐL. Tanácsadó if
jak és mindazok számára kik a nők kegyét meg
nyerni és megőrizni óhajtják stb. Összeszedte Eber
hard Ágoston ; az 5-ik kiadás után magyarította Mu- 
ránynári. 16r. 208 1. Ára 1 ft 20 kr. (Kugler, Pest.)

KÜLFÖLDIEK.
GUIDO MALATESTA, a novel by T. Ad. Trollope. 3 vols. 

London. 8r. Ossz. 950 1. Ára 31 Va shill.
WILHELM VON ORANIEN IN WHITEHALL. Schau

spiel in 5 Aufzügen. Von Gustav zu Putlitz. Berlin. 
(Schlesinger). 8r. III és 86 1. Ára */3 tallér.

EBERHARD iM BART. Historisches Schauspiel in 5 
Acten. Von H. Rüstige. Stuttgart (Schweizerbart). 
8r. 87 1. Ára '/a tallér.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

NYÍLT l e v e l e z é s .
Ilanvára. A mostani levelet kaptam, az előbbenit is, 

de a mire hivatkoznak, nem. Áz előbbeni levélből azt 
gondoltam, hogy a megjelent kötetről van szó, mely 
hozzám jutott természetesen ; de a mostaniból látom, 
hogy más küldemény volt az, melynek elvesztét két 
szeresen fájlalom. Nem lehetne kipótolni ?

Brüsszel. Óhajtanánk mutatványul 'önállóbb részt köz
leni, ha még lehet, s legott szives készséggel teljo- 
sítnők kötelességünket. A küldött szakasz igen mű
vészi lélekrajz, de összefüggéséből kiszakítva nem 
elégitné ki a vegyes közönséget. Bocsánat, hogy ezt 
ily későn tudatjuk, de soká haboztunk e lépés iránt, 
félve a balul értéstől.

Pless. Magán levelet akartunk irni, s ime, elkéstünk. 
Talán majd akkor, ha az ígért kötet kezünknél lesz, 
a mi eddig nincs. A nyelvbeli haladás dicséretes, 
de még nem elegendő arra, a miben kegyed kísér
letet tőn.

Cs. S. urnák. Sajnáljuk, ha a reclamált szám nem ju
tott kézhez, mi minden reclamátiót azonnal át te
szünk az expediturához, hol megnyugtatnak a vég
rehajtás felől. A küldött verset is megkaptuk, de 
részint a miatt haladt el közlése, mert nem akartuk 
kegyed szivességét nagyon igénybe venni, miután 
még eddig semmivel sem viszonozhattuk.

T A R T A L O M .
A polgárosodás feltételei és fejlődése. — A sze

rencse mosolya. Lévay J. — Róza mégis férjhez megy. 
(Elbeszélés,) Kazár E. — Ifjúé a boldog éle t! Torkos L. 
— Az újságíró. (Monolog.) Kecskeméthy A. — Irodalom. — 
Külföldi szemle. — Nemzeti szinház. Gy. P. — Vegyes- 
Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
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A Z  E M B E R  E R E D E T E * )  

II.
M I K É P ?

Miután a teremtés hat napját, bátor 
csak a mi parányi földgömbünkre értve is, 
esztendők számos millióira szélesité ki a ge
ológia, önkint várhatjuk, hogy az ember 
eredetére nézve is igen szűk tudósitás a tu
domány emberének az, hogy: „Teremte 
azért az isten embert az ő képére,“ mely- 
lyel Írja le az egész müfolyamot a legosi- 
ebb történelmi oklevél. Vajon ennek a ki- 
szélesitése, vagy épen mással, mind jobbal, 
mind bővebbel való felcserélése sikerült-e 
annyira, mint ama másik, az a kérdés; mely
nek ha nem eldöntését, legalább világositá- 
sát vettük ezúttal czélba.

A tudománynak e téren tett nyomo
zásai eredményét egy pár szóval megmond
hatom. E helyett: „Teremté őt isten a ma
ga képére és hasonlatosságára,“ Írjuk ezt: 
„Fejleszték Őt a természeti szükségek a 
majom képére és hasonlatosságára,“ — és 
azonnal kész a felelet a czikkünk homloká
ra biggyesztett „mikép“-re.

Csak egy kis paródia, és egyéb semmi.
És ne gondolja a k. o. mintha én, vagy 

rajta kikapni vagy átalában az egész ügy-' 
bői tréfát űzni akarnék. íme ott van a H u x 
ley tiz ives könyve **), mint a felvett kér
désnek tüzetes, legújabb és legbővebb tár

*) Kezdete az 1. 2. számban. Szerk.
**) Evidence as to Man’s place in nature, by-Tho* 

mas Henry Huxley. London. 1863, nagy 8adr.

gyalása: tessék elolvasni figyelmesen, s ha 
más, vagy több tanulságot bir kivonni be
lőle, mint a mennyit az iménti nehány szó
ban elmondék, abban az esetben ünnepé
lyesen lemondok arról az igényről, hogy 
valaha, bárminő állapotomban — az irói 
segélypénztárhoz folyamodhassam.

De sok is van ám abban az egyné
hány szóban — paródia létére : több, mint
sem futó pillanatra gyaníthatná az olvasó. 
Az az állítás t. i. csak az ember-fajra való 
alkalmazása egy sokkal szélesebb állítás
nak. Annak: hogy átalában mind az, a mit 
ma külön fajnak ismerünk és tartunk, nem 
külön teremtés, vagy akár minemű saját 
és önálló származás eredménye, hanem kö
zös bizonyos typusok forma-változása. P. o. 
valamennyi tű- vagy tövislevelű fa egyet
lenegy fenyő typusnak kiima, talaj és más 
befolyások által különbfélesített alakjai. 
Továbbá, valamennyi húsevő (ragadozó) 
emlős-állat egy kutya vagy macska typus 
hasonlókép okozott elváltozása. Szóval Ovi
dius „metamorphosiai“ a természeti tudo
mányok ez ágának sokkal hűvebb képe, 
mint Virgilius „georgicon“a a hajdani Ita
lia gazdasági irodalmának.

• Az imígy kiszélesített állítást röviden 
„Darwin elméletének“ nevezik, mivel a ne
vezett angol tudós szerkesztó s adá elé kö
vetkezetesen és a tudomány számos ada-
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taival és előzménjeivel támogatva, eze
lőtt egy pár évvel. A magyar olvasóval a 
„Budapesti Szemle“ ismerteté a X-dik kö
tetében.

Hanem valamit, a mit ez idézett ismer
tetésben nem olvashatni, itt el kell monda
nunk. Darwin a typusból kétkép fejleszti a 
fajokat, u. m. fel- és lefelé.*) Felfelé szer
vek (tagok) származása vagy tökélyesbü- 
lése, lefelé ugyanazoknak satnyulása vagy 
elenyészése által. A fóka otromba s inkább 
csak úszásra használt lábai p. o. tökélete
sedvén s járásra alkalmasokká lévén, a ví
zi állatból szárazi, tegyük medve lesz. Is
mét más esetben elnyomorodnak a fóka 
lábai, elvesztik talpaikat, ujjaikat, csupa 
úszó, v. evező és kormányzó tagokká vál
nak, s azonnal kész a — czethal. És mind
ezekre tervező, rendező, vagy épen terem
tő ész nem kell a mi angol tudósunknak. 
Az egész dolog igen egyszerűen foly le. A 
typus-fókák egy részének a hazájában ki
száradt a tenger s a megfeneklett állat kény
telen volt lábait próbálgatni, hogy ne von
szolják oly ügyetlenül testét, hanem emel
jék fel s lépdeljenek tovább-tovább. Ez ál
tal a lábak formálódtak lassan-lassan s a 
következő ivadékoknál minél tökélyesbek 
lettek,”mig utoljára elkészült a medve.

Alkalmazzuk az ember-, vagy Huxley 
szerint a majom-családra, melyben alig 
foglal némi rangot, ugyancsak a nevezett 
tudós deductioi szerint, a mi fajunk. Kimu
tatja ugyanis boncztani, jelesen a csontok 
szerkezetéből vett részletes adatokkal, hogy 
az ember nem különbözik annyira, termé
szetrajzi bélyegeit tekintve, a legfelsőbb 
majmoktól, simpánszitól, gorillától, mint a 
mennyire ezek különböznek a mindjárt utá- 
nok következő alsóbbaktól. Csufondáro- 
son utasitja el azokat a balgákat, a kik 
rendi különbséget leltek és lelnek abban, 
hogy az embernek két keze és két lába, ho
lott a majomnak négy keze van s ennek 
következtében a „bimanus“-ok és „quad- 
rumanus“-ok két rendjét (ordo) állították 
fel. A kéz és láb csontjai és csontirkái rész

*) Meg kell jegyeznünk, hogy ez az eszme „Vor“- 
és „Rückmetamorphose“ nevek alatt már jóval Darwin 
előtt ismeretes volt a természeti tudományokban.

letes és összehasonlitó fejtegetésével kimu
tatja, hogy az ember lába tulajdonképen 
kéz, és csak egy kis accomodatió kellene 
hozzá, hogy a kéznek minden működését 
megtegye, s igy az emberből majom le
gyen, Igen is, megvalljuk, sokkal kisebb, 
mint arra, hogy a fóka czethallá váljon. 
No de majd hozzászólunk, most kövessük 
Iiuxleyt okoskodásában.

A mondottakból önkint következik, 
hogy lényegtelen s a „tudomány magasb 
fokozata előtt meg nem állható“ különb
ségeket számba nem véve, a Linné eredeti 
rendjét — primates — mely embert és 
majmot összefoglal, helyre kell állítani, 
mely aztán ilyeténképenoszlik családokra: 
1. Anthropini (Emberfélék). 2. Catarhini 
(0  világi majmok.) 3-r Platyrhini. 4. Arcto- 
pithecini. (3. és 4. Újvilági majmok.) Az 
utóbbiak typusa a „marmoset,“ mely már 
a medvével rokonos, legalább külsejére 
nézve. Lám, lám, Rousseau mégis jól vetett 
a dologhoz, pedig nem volt zoologus. — 
5. Lemuree. 6. Cheiromyini. 7. Galeopithe- 
cini. (A három utolsót Linné a lemur 
[maki] nemben foglalta volt össze. Lásd 
Földi természethistoriáját.) A legutolsóból 
már a denevérekre van átmenet.

No már, ha Darwin elmélete szerint 
még különböző családokba tartozó fajok is 
származhattak, sőt tettlegesen származtak 
egy bizonyos közös typusból, mint a czet 
— fóka — medve példájában kimutatók, 
mennyivel inkább és valószinüebben azon- 
egy család tagjai, ember és majom ? És va
lóban, volt egy typus —* csak azt nem tud
ja egészen eldönteni Huxley, vajon az em
ber és gorilla közé, vagy imez és az alsóbb 
majmok közé helyezze-e ezt a képzelt ty~ 
pust — melynek eléíelé való metamorpho- 
sisa az ember, hátrafelé való a maki. Le
gyünk bátrabbak, mint Huxley,s fogjuk rá, 
hogy az eredeti typus maga a gorilla volt. 
Ennek az arczával majdnem színvonalban 
álló orra —- miért, miért nem, azt nemcsak 
én hanem Darvin is bajosan tudná meg
mondani — kiemelkedett, a szerecsené ke- 
vésbbé, a kaukázusi fajtáé már egészen. 
Továbbá a bátulsó kezei — mert akármi
lyenek a csontjai, de csak kezek, nem já
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rásra, hanem fogásra alkotott kezek azok —- 
melyeken most, és csak kénytelenségből, 
ügyetlenül tipeg és ingadoz, a járáshoz va
ló szoktatás által megczombosodtak, meg- 
ikrásodtak és sarkasodtak és láb vált be
lőlük, az agyveleje az értelmi működések 
sűrűbb és intensivebb gyakorlatával meg
nőtt és — hogy úgy mondjam, megcsuk- 
rosodott — és kellett-e több, hogy ember 
legyen belőle!

Most már a következnék, hogy az al
sóbb rangú majmok átaíakultát kisérjük 
képzelődésünkkel. Első tekintetre semmi 
sem látszik könnyebbnek. A majomtypus 
vagy typusmajom orra a szájától megkü- 
lönböztetlenebbé vált s kúpformálag elé- 
nyult mint a rókáé; szőre megszaporodott, 
hogy úgy mondjam megbundásodott; a 
hátgerinczéhez farkcsigolyák járultak s az 
igy származott fark izmok alkalmazásával 
az állat mozgásait segítő taggá, úgyneve
zett fogódzó farkká tökélyesült.

„Tökély esült!“ ismétli szemrehányó- 
lag és bámulva a jó emlékezetű olvasó. 
„Hiszen ön feljebb azt irá, hogy az alsóbb 
formák a felsőbbekből hátra felé való me
tamorphosis, azaz satnyulás által lettek. 
Már pedig az imént elszámlált vonások elé 
felé fejlő, szaporitó, tökélyesitő változáso
kat jelelnek.

A szemrehányás méltó lehet, k. olva
só, csak hogy nem engemet, referenst illet. 
Mert mit tehetek én róla, ha Huxley a maj
mokat ottan-ottan, és megszokott kifejezés
sel „az ember elsatnyult másolatainak“ 
(the blurred copies of man) nevezi. Nekem 
hát úgy kellett előadnom a dolgot, s ha 
mint látók, a praxis meghazudtoló a theo- 
riát, nem az én hibám. Átalában ezt: töké
ly esülés vagy satnyulás, egyiket sem lehet 
egész fajokra alkalmazva kimondani; csak 
egyes szervekről használhatni. íg y  p. o. a 
czetnek a szájában „halcsont“ van, a milyen 
a fókának nincs; ellenben a fókának foga 
van, a mi a czetnek nincs. És igy e két 
tekintetben ellenkező rangot foglalnak egy
máshoz képest a teremtmények létráján a 
czet és fóka.

A mi hát az imént oly könnyűnek 
tetszik vala, most midőn „kenyértörésre

került“ a dolog, nem kis habozásba ejtett, 
melyből Huxley ki nem segít; mert őmin
den ilyes kényes kérdés elől kitér, azzal az 
átalános nyilatkozattal, hogy tana az „em
ber eredetéről“ a Darwin elméletével áll 
vagy bukik. „Kisegít hát ez,“ biztatja ma
gát a k. olvasó. Oh nem! Darwin 40 egy
néhány íves könyve legnagyobbára afféle 
példák halmaza, a milyet én a czetről, fó
káról és medvéről elmondék. Efféléből pe
dig magam is tudnék még egyszer 40 ívet 
írni, s — azzal sem volna segítve a bajon. 
A természet oly dúsgazdag, hogy nincs az 
a — bármi kissé plausibilis — elmélet, 
melyre ennek kedvező példákat ne lehes
sen válogatni. Tagadhatlan már, jelen 
ügyünkre vonatkozva, hogy a természet 
szerves két országában számtalan, temén- 
telen eset van, melyben tapasztaljuk, hogy 
bizonyos fajban meg van bizonyos szerv, 
melyet egy más fajnál sokkal tökélyesb 
állapotban lelünk; holott ismét másnál csak 
kezdeties állapotát, durványát (rudimen
tum) találjuk. Ezt már, azt mondja Dar
win, nincs mód másképen megmagyarázni 
a természet törvényeiből, vagy a mint a 
most divó kifejezés tartja : „másodrendű 
(secundarius) okokból,“ mint úgy, ha fel- 
teszszük, hogy a két utóbbi faj az elsőből, 
mint typusból származott; az egyik töké- 
lyesülés, a másik satnyulás által.

Jól van, tisztelt tudós! megengedjük, 
hogy a például vett esetben igy lehet és az 
ön elmélete kielégitőleg magyaráz. Hanem 
nekünk némi aggodalmaink vannak. Első 
az, hogy igen könnyű példát vettünk fel. 
Mert ebben atypust már valóban létezőnek 
tettük. De hátha nincs ? a minthogy még 
számtalanabb és teméntelenebb esetben 
nincs is. Ez azonban Darwint nem aggaszt
ja, vagy is inkább, hogy teljes igazságot 
szolgáltassunk neki, ő elméletének ezt a 
gyenge oldalát, (mit még gyengébbé tesz 
az a cserélgető eset, mely szerint egy szerv
ben egyik faj lehet tökélyesebb, a másik 
satnyább, egy másban megfordítva), hogy 
átalában nem is keresi typusait a most lé
tező természetben. Azok hát mindnyájan 
képzeltek, azaz egykor létezhettek, s hogy az 
elmélet álljon, valóban létezniük is kellett.

33*



388

Nem tudom, hogy van megelégedve olva
sóm ezzel a syllogismussal; de nekem azt 
a prédikátort juttatja eszembe, a ki a Jézus 
feltámadását a következő dilemmával akar
ta bebizonyítni: „A Jézus testét, vagy el
lopták a sirból, vagy feltámadott. Tegyük, 
bogy ellopták; igen, de nem lopták el; 
tehát feltám adott!“ *) Véleményem szerint 
a lett volna a Darwin kötelessége, hogy 
végig menvén sorban az állat- és növény
ország osztályain, mindenikben állítsa fel 
az ő — bár képzelt — typusát s mint egy 
természetrajzi genealógus, ágaztassa ki be
lőlük fel és alá, jobbra és balra, elő- és 
hátra a földön létező vagy ősállati marad
ványaikból ismerhető fajokat. Erre, igaz, 
hogy nem 40, de 400 vagy tíz ennyi ív sem 
lett volna elégséges, aztán még ha ezt az 
anyagi bajosságot legyőzhette volna is, 
alig hiszem, hogy a dolog természetében 
fekvő okoknál fogva sikerülhetett volna. 
Könnyebb volt hát mellőzni és elsiklani 
felette, mint a korcsolyás átsiklik sebes 
haladásában egy jégrepedésen, mely felett 
ha megállana — találják ki önök, mi tör
ténnék vele ?

De ez még nem elég. Más bökkenő is 
van a kérdéses elméletben. Szerkesztője 
azt igéré, hogy a természeti törvények 
nyomán magyarázza ki nekünk a fajok 
eredetét. J ó ! lássuk mikép teljesíti? A ter
mészet törvényei nincsenek Sinai hegyen 
kiadott kőtáblákra Írva; a természet tényei- 
ből kell őket kihalászni, mely halászatot a 
tudomány inductionak nevez. Egy termé
szeti törvény nem egyéb, mint bizonyos 
körülmények közt sokszor, és igazi kivétel 
nélkül, egyformán történő tény egyszeri 
leírása. Midőn azt mondom ki, hogy két, 
különböző irányú erőtől hajtott test, egy 
harmadik, közép irányban halad, millió, 
meg millió oly tényt mondok el átalános 
kifejezéssel, mint pl., hogy ha egy csónak
ban egyenesen keresztül igyekszem evezni

' a Dunán, a szembe levő ponton jóval alól 
fog csónakom a túlsó parthoz érni. Vagy 
ha —  de mire halmozzak példákat ? In 
kább sietek tudósítni az olvasót a felől, 
hogy Darwin az ő elmélete alapjául, bár 
egyetlen egy parányi tényt sem bir kimu
tatni a nagy természetben — épen mint a 
históriai adomából ismeretes, czimzetes őr
nagy egy „káplárkát“ a zászlóaljban. Va
lóban nem, munkája 40 ivén egyetlen egyet 
sem ! A természeti működéshez legközelebb 
járó példáit a kertészektől veszi, kik a disz- 
virágok száz meg száz különböző alakjait 
-— változékait és nem fajait állítják elő. 
Aztán az állattenyésztőktől, kik válogatott 
példányok párositása által gazdasági, egy 
vagy más tekintetben kitűnő, fajtákat sza- 
porítnak. „Ha ember ezt teheti,“ kérdi, 
„hogyne a sokkal hatalmasabb és véghe- 
tetlenűl több erővel rendelkező természet?“ 
Csak azt a bökkenőt — melyet még iró
niából sem lehet kicsinynek mondani, — 
akarja D. elfelejtetni az olvasóval, hogy az 
az alakitó, tenyésztő kertész, gazda, mint 
értelmes, tervező, elmélkedő, fontoló sze
mélyiség valóban létez, holott az ő „műkö
dő természete“ mint az épen mondott tu
lajdonságú felsőbb lény, sehol sincs! És 
igy a „natural selection“ (természetes vá
logatás) is, a mint ő ennek a nem létező 
lénynek a működését nevezi, üres hang, 
ingyen szó; sőt tö b b : képtelenség, mert vá
logatást válogató nélkül gondolni se lehet. 
Természeti törvénynek ipari — értelmes 
ágenst feltevő — tények alapul nem szol
gálhatnak. Maga Darwin is rósz névén 
venné egy ultra-tanítványától, ha a sat- 
nyuló alakulást (Rückmetamorphose) a női 
kalapoknak a fej tetején taréj módjára ég 
felé álló karima maradványából, mely már 
se eső, se napfény ellen nem véd, akarná 
magyarázni. Azzal t. i. hogy az a karima 
egykor igenis ernyőnek szolgált tökélyesb 
alakjában, de a divatból kimenvén, most 
már csak satnya maradványában tartották 
meg.*) Történelmi te'ny.

(Folytatjuk.) BRASSAI.
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A  „ P A L O T A “ H E L Y É N .

Felettem százados fák lombja függ,
A föld színén zöld moh terül henyén ;
Hüs árny alatt, ábrándozás között 
Heverészek a „palota“ helyén.

Hol volt, hogy állt? nem mondja omladék, 
Nevén kívül minden jel elveszett . . .
Nem látni itt ember kezét, nyomát,
Csak az örök s erős természetet.

Kinek dörgö szavát hallá a völgy 
A hegytető ködös vidékiről ?
Egykor mik estek itt . . . ? a képzelet 
Mig épít és bont, rajzol és töröl:

. . .  A helyre fáradt vándor érkezik,
Szeme tüzes, vonási zordonak ;
Kardján, vértjén: szól csorba s horpadás . . . 
Ravasz, délczeg, — félrabló, féllovag.

Kicsoda ö, kit bűn vagy üldözés 
Eme vadon tájékra vezete?
Kiséri-e s minő emlékezés ?
Hol van, ha van, hazája, nemzete ?

Ki tudja azt! Ő a bérczen marad,
Italt forrás ad és vadat nyíl e jt;
Rövid, rövid szendergés álma; — kész 
Riadásra s veszélyben állni helyt.

így él. Majd társ akad, egy, végre több, 
Kiket, mint ár, a vaksors összehord;
S az éji tűz vérszinü udvarát 
Beüli vad, rongyos, kétes csoport.

Hegy, völgy e farkasok tanyája lész,
Kik túlüvöltik a honos vadat;
Egygyé forr végre mind: embertelen 
Törvényben, esküvel s vezér alatt,

Kinek hatalma mind-nagyobbra nő,
S tovább nyúlnak kifosztó kezei;
A név elég: szemeknek álmait 
S szivek nyugalmát elrezzenteni . . .

Es a mivel zug és barlang telik,
S gazdaggá lész az átkozott tanya:
A nép bora, marhája, kenyere,
A kalmár selyme, gyöngye s aranya. —

Év évre jő ; és rejtek, szakadék 
Szűk már a had-kincs-gőgnek egyaránt;
S sziklát a hajtott nép csákánya tör,
Orjási csert, ledöntve, bárdja hánt;

Reng, zúg hegy-völgy; — meg-megroppanva szál 
Mélyebbre a szenes hegyű karó;
Száz vérző kéz követ kőhöz ragaszt, 
Bálvány-fákat vonszol s egymásba ró.

Feláll gyorsan, s mégis szilárdan, az 
Idomtalan, felemás palota;
A messze el-látszó tető, torony 
Sokat riaszt el, sokat csal oda.

Most a vezér nemes szüzet rabol,
Őrizve azt frigyetlen hitvesül;
S akkorra, hogy fehéredik haja,
A vad kebel hő v ágya teljesül:

Apjok nyomán, zaj és vér közt, — habár 
Anyátlanul — felnőnek a fiák ;
És a gonosz köpü odúiból 
Egymás után gyorsan kirajzanak.

A mennyi, mind saját útjára tér,
Más-más tetőre ül s kastélyt emel,
(Mig czélnak czél, oromnak az orom 
Jól érthető, gyors viszhaügban felel).

Felsőt nem néz, törvényre nem hajol,
Mely gyenge gát s előtte átszakad;
Ügyét a kard-ki-kard elé viszi:
Tegyen, ki bir, magának igazat!

így századok s ösek költöznek el . . .
Jőnek fiák, fiakra unokák;
Eredetök hir, hagyomány, idő 
Fényes, mesés pólába burkolák,

S a dédösök talányos czimerén 
Hosszan mereng a boldog ivadék ;
Büszkén tekint családfájára . . .  az 
Fejedelmi törzs ágából hajta rég . . .!

De béke van . . .  a buzogány pihen . . . - 
Elhagyva a rideg, magas tetőt:
A völgybe száll a maradék s meg-ül . . .
(Fenn, egyedül bolyg a boszús előd).

Es úszik ott a köznap árjain,
Sarkantyúban szolgál kicsiny ügyet;
Nem háborítják a múlt képei,
Lassan-lassan homályosul, sülyed . . .

Elveszti majd a meglepő vonást 
Mit jellem, arcz örökle ősjegyül;
Nevet cserél . . • más vérbe olvad át . . .
Végre a népben végkép elvegyül.
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Ősfészke is romol, pusztul vele :
Mély repedés kezdődik a falon, 
Szeglet válik, torony bukik le majd, 
És lész a vár kietlen kőhalom,

Ragasztékit kelő mag és csira 
S vékony gyökér tágítja mint vas-ék ; 
Egy-két rövid századra, áll a rom, 
Hogy szomorú végét sirassa még . . .

Moh, televény s erdő borúi reá,
A fold, ez álló örvény, elnyeli . . .
lm, eltűntek a fal s az alakok
Mint ábrándom gyors tüneményei . . . !

Találgatom : hol állt a „palota“ ?
Nevén kívül minden jel elveszett . . .
Nem látom itt ember kezét, nyomát,
Csak.az örök s erős természetet!

TOMPA MIHÁLY.

A SZÜRKE KAPÜTOM TÖRTÉNETE.
(Elbeszélés.)

Csodálatos és rendkívüli történet ez 
uraim, — kezdé elbeszélését e történet el
beszélője, — egyike azoknak, a minőket a 
rendki vüliségek iránt elhidegült Ízlésű je 
lenkor egyetlen színmű- vagy regényíró
nak sem hinne el, de melyben önök, tekin
tetbe vevén személyes megbizbatóságomat, 
szeretem rem élni, nem fognak kételkedni, 
s csekély egyéniségem iránti figyelemből 
teljesen megnyugtatják magukat arra néz
ve, hogy jóhiszeműségekkel nem tíznek gá
lád játékot, hanem valósággal megtörtént 
esemény meghallgatására kérik föl figyel- 
möket, melyből, a ki az effélét szereti, még 
tanulságot is vonhat magának.

Gyönyörű őszi délután volt. A dátum
mal is szolgálhatnék, de ez nem épen mul- 
hatlanul szükséges. Elég annyit monda
nom, hogy a legkellemesebb őszi, még pe
dig késő őszi napok egyike volt, melyeken 
az ég kékebb mint májusban s a lég illato
sabb és enyhébb, mint a legszebb tavaszi 
napokon; egyike azon csábos mosolyok
nak, melyekkel e kaczér és szeszélyes év
szak búcsűzkodni szokott, hogy távozása 
feletti fájdalmunkat még nagyobbá tegye. 
Mindig is mondtam én, hogy az ősz sza
kasztott olyan, mint a kaczér asszonyok.

Az ilyen mosolyok legelső hatása az, 
hogy az ember szabadba vágyik, megte
kinteni még egyszer a berket mielőtt meg
őszült illetőleg megsárgult leveleitől vég
kép megválnék. — Szomorú sorsa a sze

gény fáknak : gyermekeik mind hamarább 
meghalnak, mint ők maguk! — a növény
zetet, mielőtt az irigy fehér lepel elfedné 
szemeink elől, s a hegyeket és völgyeket, 
míg tavaszi és nyári pompájuknak utolsó 
foszlányait is le nem tépi róluk valamely 
haragos fergeteg.

Nem tagadom, bennem is fölébredt e 
természetes vágy, de sok okom volt elfoj
tani. Később önök is meg fognak győződ
ni, hogy ez okok, fájdalom! nagyon is el
fogadhatók voltak , most azonban csak 
annyit mondok, hogy midőn e vágy meg
szólalt, igen lehangoltan és szomorúan ül
tem a szoba egyik zugában, hánytorgatva, 
vetegetve fejemben, hogy vajon mily úton 
és módon tudnék ügyefogyott állapotomon 
segíteni.

A feleségem az ablak előtt ült, s rákö
nyökölve a párkányzatra — istenem, hogy 
sajnáltam szegénykének a könyökét, mert 
biz’ ott nem volt puha vánkos —- látszó
lag a szemben épülő ház kőműveseinek 
munkáját kisérte figyelemmel, de csak lát
szólag, mert igen jól tudtam, hogy sze
gényke szintén azon súlyos csapások felől 
gondolkodik, a melyek tömegesen ránk 
rohanva, mostani szomorú állapotunkat elő
idézték. Hogy e föltevésem igaz volt, mu
tatta azon önkénytelen mély szomorú só
hajtás, melyet már tovább nem volt képes 
visszafojtani, s mely talán akaratja ellené
re fakadt fel szivéből. Önkénytelenül visz-
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hangjává váltam e sóhajtásnak, mert ugyan 
ki uralkodhatnék magán ak k o r, midőn 
gyöngéden szeretett nejét oly bánat által 
látja sorvasztatni, melyre nem képes gyógy
szert találni ? 0  meghallotta válaszomat s 
kiapadhatatlan gyöngédségével vigasztalni 
iparkodván szivemet, el akarta hitetni ve
lem, hogy a szegény napszámosok tulter- 
heltetése fölött szomorkodik. Igaz, hogy e 
felett is szomorkodkatott volna, mert egy 
szegény tizenhárom éves gyönge termetű 
leányka épen ezen pillanatban erőlködött 
egy téglákkal telerakott taligát — mely 
bizony nem volt kisebb mint a legizmo
sabb férfiaké szokott lenni — a meredek 
állványon feltolni; de én azért tudtam, 
hogy e sóhaj a mi sorsunkat panaszolja. 
Hiában, az emberi szív annyira önző, hogy 
mindenekelőtt saját bánatára gondol. H a
nem azért színleltem, mintha hitelt adnék 
ámításának. Mivel is vigasztalhattam vol
na ? Az én Luizám nem olyan nő, a kit kö
zönséges üres frázisokkal ámítni lehessen, 
s isten kegyelmét és jóságát emlegetni pe
dig annyi lett volna, mint állapotunk teljes 
reménytelenségét és saját aléltságomat val
lani be, mit pedig, a meddig csak lehetsé
ges, titkolni volt szándékomban. Annyit 
mondtam tehát csupán, hogy: biz’ igaz a, 
lelketlenség ezeket a szegény gyermekeket 
igy gyötörni!

Hanem, ha ő nem tudott elámítni en-' F
gém, biz’ én sem tudtam őtet. Eles tekin
tete, de még inkább gyöngéd sejtelme azon
nal kitalálta, hogy beláttam szivébe; azért 
hozzám jött, lágy kis kezével megsimogat
ta homlokomat, s míg karjával szorosan 
kebléhez szorította fejemet, oly biztatólag 
és szeretettel mosolygott rám, hogy rögtön 
vidám, meleg verőfény hatolt szivembe, 
mely újból fölébresztette csüggeteg és lan
kadt bátorságomat. Oh, míg e verőfény s 
e mosoly tart, nem is lesz az én szivemben 
éjszaka, bármily haragos és komor felhők 
tornyosuljanak is fejem fölé!

De hogy a dologra térjek, minthogy 
ily hangulatban, mint mindkettőnké volt, 
igen nehéz lett volna társalgást folytat
nunk a nélkül, hogy egymást még jobban 
el ne szomorítsuk, sétát indítványoztam,

mit nőm örömmel fogadott. Elhatároztuk, 
hogy a városerdőbe megyünk, hol séta után 
vacsorálunk. Nőm sokat mondó mosolya 
figyelmeztetett ugyan rá, hogy e fölösleges 
kiadás jelen helyzetünkben talán igen is 
könnyelmű pazarlás, de mit akarnak önök ? 
a szomorú napokban van leginkább szük
ségünk a szórakozásra, s különben is régi 
igazság, hogy szorongatott vagyoni viszo
nyok között legnehezebb a gazdálkodás. 
Mindig úgy tapasztaltam, hogy azok, kik- > 
nek kevesebb van miből, mindig többet 
költenek a rendezett jövedelmű embereknél. 
Legnehezebb különösen az a'szomorú át
meneti korszak, a sóhajoknak azon, fájda
lom mindenütt meglevő hídja, mely a ké
nyelemből a nélkülözésekre vezet. És én, 
uraim, e szép őszi napon már megtettem az 
első lépést e végzetes hidon.

De tán helyesebb is lesz, hogy míg 
nőm felkészül, rövid szavakkal megismer
tetem önöket viszonyaimmal. A legkevésb- 
bé kaczér hölgy öltözködése is igénybe 
vesz legalább egy negyed órát, ennyi idő 
pedig teljesen elég arra, hogy körülmé
nyeimet elbeszéljem.

Tegnap még egy meglehetősen virág
zó üzletnek voltam tulajdonosa, holnap már 
e kérdésre: kihez van szerencsém? csak 
puszta nevemmel válaszolhatok; ma, ez órá
ban talán azon, rám nézve szomorú eljá
rást végzi ügyészem, mit a jogászok törvé
nyes átruházásnak neveznek. Tegnap te
hát még voltam valami, volt czélom, mun
kám, becsvágyam, reményem, holnap csak 
egy közönséges vagyonbukott leszek, k i
nek neve csak arra jó, hogy a hitel tartóz
kodását és aggodalmait még jobban iga
zolja. Tegnap még egy kis hiúsággal (és 
tegyék csak kezöket szivökre, uraim, ki 
ment egészen ezen eredendő bűntől?) oly 
embernek tarthattam magamat, ki hazájá
nak, ha bár szerény, de mégis némi hasz
nos szolgálatokat tesz ; holnap talán azon 
megsemmisitő vallomást kell megtennem 
magamnak, hogy tán még arra sem leszek 
képes, hogy családom fentartására a szük
séges összeget kikeressem. Szomorú érzés 
uraim, talán legszomorúbb mindazok közt,
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melyek az embert földi vándorlásai közben 
sújthatják.

Tartozom azonban az igazságnak be
vallani, hogy üzletem azon természetűek 
közül való volt, melyek tulajdonképem biz
tos, ingatlan alappal soha sem birtak. Oly 
nemű, egészen a közönség tetszésétől, sze
szélyétől és a divattól függő vállalat, mely 
ma még virágzik ugyan, de mely arra néz
ve, hogy holnap egyszerre, minden számí
tásba vehető ok és előzmény nélkül nem 
bukik-e el végkép, semmi nemű biztosité- 
kot nem nyújt. Hanem én mindemellett 
nagyobb előszeretettel ragaszkodtam hoz
zá, mint ha akár nagy földbirtok akár tő
kepénzek képezték volna talapzatát. Iga
zán nem hiszem, hogy akárm ely vasúti 
vagy takarékpénztári üzlet kedvesebb lett 
volna előttem, bármily nagy és fényes ki
látást nyújtott volna is a sikerre és gaz
dagságra. Ma talán már nem igy  gondol
kozom, de akkor valóban egészen elvakult, 
mondhatnám rajongó előszeretettel csüng
tem vállalatomon. De miként is ne ? Ez ké
pezte egész becsvágyómat, ez adott bizo
nyos, habár nem fényes, de előttem eléggé 
tisztességesnek látszó állást a társaságban, 
s a mi mindenek felett becsessé tette előttem, 
nőm, az én mindenek felett szeretett Lui- 
zám teljes mértékben osztotta előszeretete
met az üzlet iránt, nem csak, hanem egé
szen büszke volt azon tudatban, hogy férje, 
nézete szerint, ily fontos és becses vállalat 
élén áll.

Ez magyarázza és menti ki tehát, 
hogy midőn kezdetben reményem felett 
virágzó üzletem rósz idők, rósz viszonyok 
következtében sülyedni kezdett, azon meg
győződésben, hogy e pangás csak átmeneti, 
fölfrissitésére kölcsönhöz és váltókhoz fo
lyamodtam. Mintha bizony kénkő-eső és 
nem üdítő harm at lenne a föld felfrissíté
sére szükséges. Hanem az igazat megvall
va, keveset értettem a váltókhoz, s mint 
mondám, a pangást csak átmenetinek tar
tottam. Csalatkoztam. A pangás nem át
meneti, hanem következetesen tartós volt, 
sőt fájdalom folyvást növekedett. Hanem 
én még mindig nem ismertem fel a bajt, s

azt hittem , hogy újabb erőfeszítésekkel 
újabb lendületet adhatok üzletemnek. En
nek következései újabb adósságok, újabb 
váltók voltak, sőt minthogy csupán szemé
lyes hitelemmel már nem szerezhettem 
többé pénzt, és minthogy hitelezőim ily 
módon hajlandóknak vallották magukat, 
elég gyönge és meggondolatlan voltam nő
met is (kinek szintén volt valami üzlete) 
belékeverni ügyeimbe. Vég'erő megfeszíté
sem szintén hasztalan volt, reményeim ú j
ból megcsaltak. Vállalatom nem csak föl 
nem frissült, hanem folyvást lejebb sülyedt.

Egy, üzletemmel szoros viszonyban 
álló háznak bukása megadta a végcsapást. 
A határnapok bekövetkeztek — és én fi
zetni nem tudtam. Hasztalan kértem, kö
nyörögtem hitelezőimnek időhaladékért, 
(Van is az uzsorásnak szive! Mert tudniok 
kell önöknek, hogy ily valódi emberárusok 
kezeibe jutottam) hasztalan festettem le 
előttük hitemet, reményeimet ügyeim jobb
ra fordulása iránt: ők kérlelhetlenek vol
tak s a törvény egész szigorával jártak  el 
ellenem. E gy napon törvényszolgák ron
tottak szállásomba, s elvették mindenün
ket. Bútoraimat, miket nőm .annyi ízléssel 
és kecsesei tudott berendezni, hogy laká
sunk egész kis földi paradicsomnak volt 
mondható. Ágyi és fehérruháinkat, miket 
még jó anyám font és szövetett, öltözetün
ket, főző s étszereinket, nőm csecsebecséit 
— barátaink és szerelmünk ama csekély 
pénzértékű, de előttünk mindenek felett 
becses emlékeit — szóval mindent, mindent! 
Még azon kis korall keresztecskét sem 
hagyták meg, melyet jegyváltásunk nap
ján  ajándékoztam nőmnek, s mely Luizám 
hite szerint talizmán volt, mi biztositandja 
boldogságunkat. Midőn a törvényszolga 
durván kezébe ragadta, úgy éreztem, mint
ha szivembe nyilallott volna, s elég gyönge 
voltam kérést koczkáztatni megmenthetése 
végett. Tapasztalatlan voltam, ne nevesse
nek önök.

Szóval, ama szép őszi délutánon, me
lyen együgyű történetem kezdetét vévé, 
már semmim se volt, s ha Náczi barátom 
nincs, hogy az első napokban menhelyül 
ajánlja fel saját lakását, igazán nem tudom
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hová és merre fordultunk volna első zava
runk- és kétségbeesésünkben. Sok könyv
ben olvastam, s okos emberektől is mindig 
hallottam, hogy az élet legnagyobb kincse 
a valódi barátság. Nem kivánom, hogy 
önök is tapasztalásból győződjenek meg 
felőle, — mert ilynemti tapasztalásokat 
csak a szerencsétlenség napjaiban tehetni,
— de ha valaha napjuk végkép elborul, s 
akkor közeledik önökhöz valaki, hogy ke
zét nyújtva, szivükben uj hitet és bátorsá
got igyekezzék ébreszteni, oh fogadják e 
kézszoritást úgy, mint isten bátorítását, ki 
habár olykor büszkeségünk vagy gyarló
ságunk büntetéséül földhöz sújt is bennün
ket, mindig küld vigasztaló jó angyalt, ki 
fölsegítve első gyengeségünkben, kijelölje 
az ösvényt, mely a megnyugvás vagy a 
megadás révébe vezérel. A barátság, az 
igazi barátság azon balzsam, melyet isten 
a szerencsétlenség enyhítésére és vigaszta
lásul ajándékozott. O h , hogy szerencsét
lenség kell felismerésére! Csillag az, mely 
sötét éjben ragyog legfényesebben!

Ne csodálkozzanak önök, hogy ennyi
re áradozóvá lettem egy oly egyszerű s a 
legtöbb ember nézete szerint nem valami 
rendkívüli ritkaságu és nagyságú szívesség 
fölemlítésénél, hogy egy barát a másikat 
nehány napig házába fogadja, — de lássák 
önök, a s z í v  sohase hálásabb, mint a sze
rencsétlenség s csalódások napjaiban, s 
mind azon számos ismerőim között, kik, 
mig napom derülten ragyogott, oly sokat 
beszéltek barátságukról, Náczi barátom 
volt az egyetlen, ki nem fordított hátat 
midőn elestem, hanem ő maga keresett fel, 
felajánlva házát, szivét, barátságát. Pedig 
mindannyia között ő volt a legszegényebb,
— de tán épen ezért a legjobb és legrész- 
vevobb szivtí is! Ne mondjanak ellent 
uraim, a vagyon és gazdagság kemény 
burokkal borítja be a szivet, melyen a jobb 
érzéseknek nagyon nehéz áthatolniok. Nem 
vagyok igazságtalan; elismerem a kivéte
lek lehetőségét, s csupán saját tapasztalá
saim után következtetek.

íme, uraim, bevégeztem nem épen vi
dám történetemet, és pedig épen jókor,

mert ime kis feleségem már felkészült s je 
lenti, hogy indulhatunk.

— Induljunk hát édesem, — mondám 
kalapot botot véve, s oly vidám arczczal, a 
minőre csak képes valék.

— Ni n i! kiálta Luizám elszörnyű- 
ködve, — talán csak nem akarsz felső öl
töny nélkül szabadba mennyi! Az esték 
hívesek, még bizony meghuthetnéd ma
gadat.

Mindig ilyen gondoskodó volt; min
dig igy őrzött! Hogy hálámat kitüntessem 
gyöngéd figyelméért, bár a lég nyáriasan 
enyhe volt, felső kabátot vetettem vállamra.

A kérdéses szürke kaput volt, a mely
nek történetét el akarom önöknek beszélni, 
s mely hogy az elbeszélt catastropha után 
még birtokomban maradt, csupán annak 
köszönhetem, hogy midőn a törvényszol
gák megrohantak, esetlegesen nem volt 
otthon. Náczi barátomnál feledtem volt pár 
nappal azelőtt, a midőn neje születése nap
já t ünnepeltük.

A séta és vacsora pompásan ütött ki. 
Szórakozva és szórakoztatva oly nyájas 
vidámsággal elcsevegtük az időt, hogy 
egyszer csak azon vettük észre magunkat, 
hogy már tiz óra, s hogy ugyancsak siet
nünk kell, nehogy valamikép az utolsó om
nibuszról lemaradjunk.

Szerencsére elégj ókor érkeztünk. Sze
rencsét mondok, holott szerencsétlenséget 
kellene mondanom. Hanem rendesen úgy 
szokott történni, hogy a gyarló ember so
ha sem tudja előre, jóra vagy roszra fejlő
dik-e első öröme vagy bánata!

Midőn a sétakocsizás után haza, ille
tőleg Náczi barátom szállására értünk, Lui
zám hirtelen csak felkiáltott: „Ni ni, hát 
hol a felső kabátod?“

Akkor jutott eszembe, hogy az omni
buszon felejtettem.

No, de se baj, esetlegesen megjegyez
tem a számot, Nro. 33; majd holnap utána 
m egyek!

Luizám jól kinevette szórakozottságo
mat, s én, hogy jó kedélyét még fokozzam, 
vele nevettem. Együtt nevettünk, hanem 
aztán fájdalom később együtt is sirtunk.

Másnap felkerestem az omnibusz ko-
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csísát. Mit sem tudott kaputom felöl, vagy 
legalább nem akart tudni. Még pár fordu
lót tett, mint mondá, s ki tudja, ki tett rá 
kezet. O nem fiakker, ö nem felelős a ko
csiján feledt holmikért. Gondoskodjék min
denki a magáéról, neki elég baja van lova
ival. 0  nem fél a kapitányságtól sem, mert 
ő nem fiakker, s különben is becsületes 
ember, a ki tizenhárom csatában vett részt. 
A kapitánya még m ais él, menjek csak tu
dakozódni a m agyar biztosító társulathoz, 
majd megmondják ott, hogy becsületes em
ber-e Kulcsár Miska, a volt szakaszvezető, 
s hogy föltehető-e róla, hogy más ember 
jószágát eltagadja?!

M egnyugtattam a méltatlankodó ko
csist s kedvetlenül hazatértem. Mindig el
felejtkezem magamról, folyvást otthonról 
beszélek menhely helyett, de nagyon ne
héz megszokni azon gondolatot, hogy az 
embernek ne legyen otthona! Vendégnek, 
idegennek lenni mindenütt, nem birni bár
mily szerény zuggal is, hol az ember há- 
borítlanul, tanú nélkül meghúzhatná ma
gát örömével, bújával. A hol kisírhassa 
magát ha szive egyik- vagy másikkal csor
dultig tele van, mert mindakettő egyaránt 
fáj, ha nagyon sok van belőle; azért esik 
olyan jól, hogyha szemünk csak nehány 
csöppel is megkönnyit.

Nem sokat ért az istenadta kabátja, 
öreg is, kopott is volt már kissé , de azért 
mégis mélyen elkedvetlenített elvesztése. 
Megszoktam volt, sok jó napot rósz napot 
kiszolgált nálam, s már azért is különös 
becscsel birt előttem, hogy a nagy hajótö
résből, a nagy vizözönből, mi mindenünk
től megfosztott, csak egyedül őt mentette 
meg a veszélyes véletlen. Ú gy tekintettem, 
mint valami kis szigetecskét, a mit a féket 
rontott áradat, gúnyból vagy szánalomból, 
megkímélt az elboritástól, s a hová képze
lődésem le-leszállhatott, hogy felvidámítsa 
lelkemet kissé a múlt idők, a szebb napok 
visszagondolásával. Valahányszor csak rá
pillantottam, mindig eszembe jutott, hogy 
nem mindig voltam én ilyen hánytvetett 
haszontalan állapotú ember, s vigasztaló- 
dást találtam azon ábrándban, hogy a sze
rencse forgandósága szerint mért ne jöhet

ne ismét vissza az, a mi már egyszer volt? 
Mért ne áshatnám ki magamat újra a rám 
szakadt romok közül, hisz nem egy példa 
van rá, hogy elesett emberek újra feltá- 
pászkodtak s uj erőfeszítéssel s egy kis jó 
szerencsével, vagy urambocsá’! mit beszé
lek : egy kis isten áldásával ismét elfoglal
ták azon helyet, melyről alázuhantak, sőt 
még, tapasztalásaik által bölcsebbekké vál
va, szilárdabb és biztosabb kőfalakkal épí
tették fel szerencséjük palotáját.

Szóval, ha jól kinevetnek is érte ura
im, nem röstellem bevallani, hogy ez egy
szerű vén szürke kabát rám nézve folyvást 
a vigasz és reménység forrása volt, és igy 
elvesztése sokkal inkább levert, mondhat
nám kétségbeejtett, semmint okosság és jó 
zanság megengedték volna. Valóban, ösz- 
szes vagyonom elpusztulása alig okozott 
nagyobb fájdalmat azon sivár, keserű ér
zésnél, mi szivemet megkapta ez uj veszte
ségen. Ú gy tűnt fel nékem, mint a sors 
egy gúnyos arczcsapása, a ki, mint nemte
len és embertelen harczosok szokták, nem 
elégszik meg vele, hogy megölje ellenét, 
hanem még hulláját is meggy alázza és 
megrugdossa.

Aztán meg más okaim is voltak sú
lyosabb csapásnak tskinteni a dolgot, mint 
valóban látszott lenni. A vén kabát nem
csak nekem, hanem nőmnek is kedvencze 
volt, a ki szintén nagy előszeretettel visel
tetett iránta és mindig igen élénken emlé
kezett rá, hogy midőn először találkoztunk 
a svábhegyi búcsú alkalmával, (oh szép 
aranyos nap, melynek forró sugarait még 
most is szivemben őrzöm!) épen ezen szür
ke kabátot viseltem. Akkor még uj volt a 
szegény öreg, s nem dicsekvéskép mon
dom, hanem igazán olyan délczeg és kifo
gástalan magatartású kabát volt, hogy tel
jesen igazolta szabómnak azon hetyke és 
kissé tán nagyon is merész állítását, hogy 
különbet nálánál mégPárisban és London
ban sem tudnának készíteni. Ezeket tudva 
azt is elhihetik és megérthetik önök, hogy 
szegény Luizám egészen ellágyult, sőt kö- 
nyekre fakadt, midőn az öreg végelvesztése 
felől értesült.

Mindez önök előtt, kik mindannyian
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okos és gyakorlati férfiak, tulvitt érzelgő- 
ségnek tűnhetik fel, de lássák Önök, az em
ber a szerencsétlenség napjaiban oly mo
hón ragaszkodik a legcsekélyebb értékű 
dologhoz is, a mi a jobb napok emlékét 
őrzi, s aztán különben is, nincs miért tit
kot csinálnom belö'le, hogy jellememből 
teljesen hiányzik azon gyakorlati okos vo
nás, mely meg szokta óvni az embert attól, 
hogy a dolgoknak és személyeknek a va
lódi értéken felül nagyobb becset tulajdo
nítson. Szóval nem akarom tagadni önök 
előtt, hogy az ábrándozási és érzelgési haj
lamoktól nem vagyok egészen ment, a mi 
űzletbeli embernél mindig menthetlen hiba. 
Valóban azt kell hinnem, hogy ezen hibám
nak köszönhetem mostani helyzetemet is, 
mert valamivel józanabb életnézettel és vi
lágismerettel mindjárt eleinte felismertem 
volna az üzletemet fenyegető veszedelmet, 
s inkább azonnal felhagytam volna vele, 
mintsem csalfa képek által elámíttatni hagy
va magamat, hasztalan erőlködéssel emész- 
szem fel egész vagyonomat és hitelemet.

No de ez önvád és szemrehányás, mit 
sem változtat a dolgon, azért meg is kímé
lem magamat, s a helyett inkább az utol
só okot tudatom önökkel, a mi kabátom 
elvesztése miatt nemcsak szomorított, ha
nem aggasztott is. Ez okot, a mely gya
korlati sulylyal bir, azt hiszem önök is tel
jesen méltányolni fogják.

A kabát zsebében egy levél volt, mely 
rósz kezek közé kerülve becsületességemet 
is compromittálhatja, holott ha eddig volt 
valami vigasztaló szomorú helyzetemben, 
az azon Öntudat volt, hogy bukásomat sen
ki a világon nincs feljogosítva szerencsét
lenségnél egyébnek keresztelni, s hogy sú
lyos helyzetem daczára fölemelt és büszke 
fővel jelenhettem meg mindazok előtt, a 
kik az embereket nemcsak a dolgok kül
színe után szokták megítélni.

A dolog úgy történt, hogy bukásom 
előtt nehány héttel nőm azonboldogitó re
ményt ébresztette szivemben, hogy isten 
megáldotta szerelmünket, s én a várt ked
ves vendég számára születési ajándékul 
egy hitelintézeti sorsjegyet vásároltam, a 
melynek húzása épen a legközelebbi hó

elsejére esett, és a melyet az illető üzérek 
oly csábító és rábeszélő módon tudnak hir
detni, hogy igazán nagyon nehéz lett vol
na a kisértésnek ellentállanom, már csak 
azért is, mert Luizám véleménye is határo
zottan az volt, hogy sovárogva várt kis ven
dégünk számára illőbb és előnyösebb aján
dékot (nőm teljesen meg volt győződve s 
én sem kétkedtem rajta, hogy e jegynek 
okvetetlenül nyernie kell!) alig választhat
nánk.

Midőn aztán jó csillagunk végkép le
hanyatlott és a veszedelem kikerülhetlen- 
nek bizonyult, abban állapodtunk meg 
Luizámmal, hogy legalább e jegyet (annyi 
csábos remény forrását) meg kell mente
nünk. El is küldtem egyik barátomhoz le
tétkép, s a levél, mely kabátom zsebében 
maradt, barátom válasza volt, melyben tu
datja, hogy az említett jegyet kézhez vette, 
s ígéri hogy nyugton lehetek, mert mint 
magát enyelegve kifejezte: ezen 200,000 
forintra szóló biztos utalványt lelkiismere
ten megőrzendi.

Meglehet uraim, hogy hibát követtem 
el, midőn e jegyet hitelezőim elől elrejtet
tem, de minthogy már (elismerem, hogy 
nem törvényes szempontból) nem tekintet
tem sajátomnak, hanem jövendő gyerm e
kem tulajdonának, hát minden legcseké
lyebb önvád és habozás nélkül tettem azt 
és épen nem láttam benne semmi kárhoz- 
tatásra méltó cselekvényt.

Es mégis uraim, e levél elvesztése nem 
kissé aggasztott, mert meg voltam győződ
ve, hogy ha valamely különös ellenséges 
véletlen e levelet rósz kezekbe juttatja, hi
telezőim egészen más szempontból Ítélik 
meg az embert, s épen nem lesznek hajlan
dók méltányolni e tárgyban kifejtett néze
teimet. Es higyék meg önök, hogy ez es
hetőség elgondolása (bármily valószínűtlen
nek látszott is) sok órámat elkeserítette, 
sok édes álmát űzött tova gondvetette 
ágyam  mögül.

Ha nem velem történik e gúnyos já
ték, uraim, talán magam is épen úgy két
kedném és elámulnék, a mint önök fogják 
tenni, ha tudatom, hogy a majdnem lehe-
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tétlennek látszó szerencsétlenség bekövet
kezett : a levél rósz kezekbe került.

Másnap barátom házát törvényes em
berek keresték fel, kik saját levelének elő- 
mutatása mellett őt á kérdéses jegy kiadá
sára kényszeritették. Hozzám pedig hitele
zőim megbizott ügyvéde kopogtatott be, 
kijelentendő, hogy hitelezőim, kétségtelen 
bizonyságot nyerve arra nézve, hogy ré
szemről szándékos megkárositási hajlandó
ság forog fenn, visszautasitnak minden ál
talam tett kiegyezkedési ajánlatot, s hogy 
készen lehetek rá, hogy ellenem a törvény 
egész szigora alkalmaztatni fog.

Én készen is voltam, uraim, (hisz a 
kilátástalan helyzetekben a szivet bizonyos 
jóltevő közöny szállja meg) de szegény 
Luizámat sehogy sem bírtam rá elkészíteni. 
Hasztalan igyekeztem meggyőzni felőle, 
hogy az adóssági börtön tulajdonképen 
nem bélyegző, hogy számtalan nagy, ma
gas állású és hires férfiú kiállta azt, a nél
kül hogy polgári állása szenvedett volna 
általa valamit. Hasztalan idéztem névsze
rinti tekintélyeket: szegény nőm vígaszta
laikul maradt, s folyvást megmaradt azon 
Lite mellett, hogy e meggyaláztatást soha 
sem lesz képes túlélni.

Teljesedésbe megy-e e szomorú hite, 
vagy isten megtartja még számomra egye
düli vigasztalásomat és boldogságomat e 
földi életben, azt csak a jövendő mutatja 
meg. Annyi bizonyos csupán, hogy midőn 
a törvény szolgák megjelentek, hogy, mint

magukat kifejezték: a személyes biztosítást 
végrehajtsák, szegény angyalom ájulásba 
esett, s azóta folyvást azon emésztő, égető 
lázban szenved, mit az orvosok typhusnak 
neveznek. Yisszafordul-e még azon vészes 
szomorú útról, az orvosok nem tudják meg
mondani, annyit állítanak csupán teljes bi
zony ossággal, hogy szerelmünk reménysége, 
melynek meleg fénye még szomorú hely
zetünkben is képes volt vigasztalást nyúj
tani, végkép kialudt. De tán jobb is igy, 
hisz egy beszennyezett névnél mit hagy
hatnék rá egyéb örökséget!

íme uraim, ez volt az én szürke kabá
tom története.

Önök kétkedő, hitetlen arczokat mu
tatnak, nem csudálom, hisz magam is elis
merem, hogy ez egy rendkívüli, hihetetlen 
történet, de én bizonysággal is szolgálha
tok önöknek.

Kérem jőjenek csak az ablakhoz, és 
tekintsék meg ezt az újonnan épülő négy 
emeletes palotát. No s, ezt S tettnerur épít
teti !

Hogy hát mi köze van Stettner ur
nák az én szürke kabátom történetéhez ? 
Csekélység, uraim , csupán csak annyi, 
hogy a kérdéses sorsjegyet a törvényes ár
verésen Stettner ur vásárolta meg, és e 
sorsjegy — mint a hogy az én imádott 
Luizám előre megjósolta — csakugyan 
megnyerte a 200,000 forintos első nyere
ményt.

BALÁZS SÁNDOR.

A M E G É T E T T * )  J Á N O S .
(Székely népballada.)

Hát te hol jártál, szivem lelkem Jánosom? 
Jaj, én ángyoméknitt, édes anyám asszony, 

Jaj, fáj szivem fáj,
Vesd meg ágyamot.

Hát ott mit adtak, szivem lelkem Jánosom ? 
Ott négy lábú rákot **), édes anyámasszony, 

Jaj, fáj szivem fáj,
Vesd meg ágyamot.

Hát azt mibe’ adták, szivem lelkem Jánosom? 
Azt egy szép tángyérba’, édes anyámasszony, 

Jaj, fáj szivem fáj,
Vesd meg ágyamot.

Azért vagy tán beteg, lelkem szivem Jánosom? 
Az a földbe viszen, édes anyámasszony,

Jaj, fáj szivem fáj,
Vesd meg ágyamot.

*) Megélni =  megétetni. — ##) Négy lábú rákon a nép varasbékát ért mint mérget.
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Hát mit hagysz apádnak, lelkem, szivem Jánosom ? 
Jó vasas szekerem, édes anyámasszony,

Jaj, fáj szivem fáj,
Vesd meg ágyamot.

Hát mit hagysz bátyádnak, lelkem, szivem Jáno- 
A szép négy ökrömet, édes anyámasszony, [som ? 

Jaj, fáj szivem fáj,
Vesd meg ágyamot.

Hát mit hagysz ecsédnek, szivem, lelkem Jánosom ? 
Négy szép hámos lovam, édes anyámasszony,

Jaj, fáj szivem fáj,
Vesd meg ágyamot.

Hát mit hagysz húgodnak, lelkem, szivem Jánosom ? 
Házi rakományom, édes anyámasszony,

Jaj, fáj szivem fáj,
Vesd meg ágyamot.

Hát mit hagysz ángyodnak, lelkem, szivem Jáno- 
Orök kárhozatot, édes anyámasszony, [som ? 

Jaj, fáj szivem fáj,
Vesd meg ágyamot.

Hát mit hagysz anyádnak, lelkem, szivem Jáno* 
A bút s a bánatot, édes anyámasszony, [som ? 

Jaj, fáj szivem fáj,
Vesd meg ágyamot.

Közli: ,
KRIZA JÁNOS.

A S Z E R Á J  T I T K A I .

Mióta Montagu asszony a nagyúr szerájának 
küszöbét átlépte, a török háremeket fedő fátyol 
nagyon sokat vesztett sűrűségéből. Több európai 
hölgynek volt alkalma török nővérei házas életét 
egész nyugodtsággal tanulmányozni, s rendesen 
nem igen fösvénykednek tapasztalataik közlésé
ben. E közlések között méltán kiválóbb figyelmet 
érdemel Audouard Olympia asszony „Les mys- 
téres du Serail, et des Harems Turcs“ czimü ily 
tárgyú csinos könyvecskéje, annyival is inkább, 
mert a boldogult Abdul Mecsid végnapjairól és a 
jelenleg uralkodó Abdul Aziz családi viszonyai
ról is ad némi felvilágosítást. Audouard asszony
nak szerencséje volt egy hajdani nápolyi török 
követ és egy pasa háremébe bemenetelt nyerhetni 
s ezenkivül nehány nő-ismeretséget is kötött, me
lyek által a nagyúri szeráj ajtai is megnyiltak 
előtte.

Szeráj nagy épületet, kastélyt jelent. Az el
halt Abdul Mecsid szultán szerája a nyugoti styl- 
ban épült Dolma Badzsi volt, mely a régi szeráj 
szomszédságában, evvel összeköttetésben áll. Á 
kastélyt gyönyörű kert környezi, melyben a höl
gyek a nélkül mulathatnak, hogy valaki meglát
hatná kivülről. A kert egyik oldalát egy magas 
kőfal veszi körül, másika pedig a Bosporusra rúg. 
A szultán nem lakik a szerájban, de van benne 
egy pár pompás szobája és egy trónterme, mely
ben — újév napján, a bejram ünnepen, s más ün
nepélyes alkalmakkor — trónusán ülve fogadja 
hölgyei hódolatát. Régebben szokás volt, hogy a 
hárem-hölgyek, rangjok iránti sorban vonulván el 
előtte, lábait megcsókolták. Abdul Mecsid e szokást 
oda módosította, hogy csak egy, a szultán ölében 
nyugvó széles szalagot kell kezeikkel megérinte
niük, melynek szegletét egy rabszolga nyújtja oda 
nekiek; az helyettesíti most a csókot.

Azt mondják, hogy a szeráj hölgyeinek szá
ma ötszázra megy, de e számításba bele vannak 
értve az udvarhölgyek, a törvényes hat feleség, a 
négy kegyencznö és magok az udvarhölgyek ren
delkezésére álló rabnők is. Emezek fiatal lány
kák, kiket a szultán vesz, —■ gondosan neveltet, 
s midőn elérték a hajadoni kort: kiházasít. Min- 
deniket tehetsége és hajlama szerint zenére, táncz- 
ra, vagy szinészségre tanítják. A szerájban két 
zenekar van. Az egyiknek ép oly zeneszerei és 
egyenruhája van, mint a katonai zenekaroknak 
— csakhogy öltözetük gazdagabban van kisujtá- 
sozva. E zenekar csupa lányokból áll, ez zenél 
a dalművekben, és karnagya is egy nő. A második 
zenekar is lányokból áll, a kik éneküket maguk 
kisérik zenével, vagy zongoráznak, hárfáznak, he
gedülnek. E zenésznök a szultán hölgyeihez és 
kegyencznöihez is elmennek, ha kívánják, s játék
kal, dallal és tánczczal, mulattatják őket. A szeráj 
egyik nagy terme színházul szolgál, ebben adják 
elő a balleteket és operákat s épen úgy van be
rendezve, mint a mi színházaink, csak hogy ha- 
sonlíthatlanul nagyobb fénynyel és pompával. 
Rendesen csak olasz operákat, és franczia halléte
teket adnak, s valamennyi zenész, tánczos, színész 
és énekes csupa lányokból telik ki. Audouard 
asszony erősen állítja, hogy a fiatal töröknők igen 
jól adják a férfi szerepeket. Ez előadásokon ter
mészetesen egyetlen férfi sincs jelen, a szultán ki
vételével, A hallgatóság a szeráj hölgyei-, az elő
kelőbbek meghívott nejei- és európai nőkből áll.

A szultán hat nejének és négy kegyencznö- 
jének, mindeniknek külön lakása van, mely háló
szobából, ebédlőből és egy társalgó teremből áll. 
Mindeniknek megvannak a maga rabnöi, kocsii, 
kocsisai (eunuchok), egy szóval egész cselédsége. 
Ha kedvök tartja, egészen elzárkózhatnak a többi
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hölgyektől, de ez — alkalomszerű féltékenykedé
seket kivéve — nem igen történik, sőt inkább lá
togatásokat tesznek egymásnál; ebédeket és esté
lyeket adnak. Fogságról a szerájban —- legalább 
most már, szó sincs. Ha valamelyik szultánának, 
vagy odaliknak eszébe jut —• a mi igen gyakran 
megesik — kirándulni az édes vizekre, vagy be- 
vásárlani a bazárokon, egyszerűen előállítja kocsi
ját, kimegy s épen addig marad oda a meddig ne
ki tetszik.

A kegyencznöknek s udvarhölgjeknek is 
megvan a maguk saját lakásuk, cselédségük, ko
csijuk s lovaik. A rabnők, kik valami művésze
tet tanultak, osztályokra vannak osztva, melyek 
élén egy felügyelönő áll. Mindeniknek megvan 
külön szobája, s magában lakik. Egy ily rabnö 
tüpénze havonként ötszáz piászterre megy — a 
mi pénzünk szerint mintegy ötven forint. A kö
zönséges rabnők — kik a mi szolgálóinkkal álla
nak egy rangban — közös hálóteremben alszanak, 
huszonötivei.

A szobák bútorzatáról azt mondja Olympia 
asszony, hogy ő csak ismeri a franczia kastélyokat: 
de e fényűzéstől egészen meg volt kövülve. — A 
legpompásabbak a fürdők, különösen a szultánéi. 
Az első terem egészen divánokkal van körítve ; 
ezeken szokott a szultán fürdő-köpenybe burkol
va pár csibukot kiszíni: hogy a következő szobák 
bőségéhez hozzászokjék. A második szobában a 
divánok tiszta arany hímzésekkel vannak fedve; 
a falak gyönyörű velenczei tükrökkel beaggatva, 
s a legszebb, legritkább virágok vannak pazar bő
séggel felhalmozva. A fürdöterem maga kerek, s 
csupa márvány- és üvegből áll. Kupolája a leg
tisztább hegyi kristályból van ; minden csap a für
dő medenczéken tiszta arany. A szultán soha se 
hagyja el három óra előtt e fürdőt.

Abdul Mecsid szultán háremhölgyei iránt 
maga volt a megtestesült jóság. De boldogok még 
sem valának. Egyik hölgye — a szép Ketiras — 
halálosan beleszeretett egy tábornokba, kit a ba
zárokon s a Bosporuson látott hajókáztában. Sze
relmének nem volt az a tragikus vége, mint a há
rem-kalandoknak a regényekben szokott lenni. A 
tábornokra nem rontott zivataros éjszakán egy 
csapat bosztondzsi egy bakóval, ki a szerető fejét 
lábai elé tette volna; a Bosporuson sem siklott to
va a setéiben egy kis csolnak, egy zsákot dobva 
a vízbe, melyből — mielőtt a hullámokba zuhant 
volna — egy:

„Nem sokára, mindörökre
Veled, e'des, összekötve . . .“

sóhaj hallatszott volna ki. Ketiras szabadságát 
visszanyeré, midőn a szultán szive állapotját meg
tudta, s a maga rendi szerint a tábornok neje lön. 
A boldogított különben ez összeköttetésnek nem 
igen örülhetett. A szeráj határtalan fényűzéséhez 
hozzászokva, a dáma íolytatá az eddigi pazarlást, 
s hihetlen rövid idő alatt oda vitte a dolgot, hogy

férjének háza és egyéb vagyona is dobra került, 
s maga is kényszerítve volt kérelmet nyújtani be, 
hogy rendeljék ezredével az ország legolcsóbb vi
dékére. De a nagylelkű szultán nem sokáig hagy
ta szerencsés vetélytársát a számkivetésben ; ha
nem kifizette minden adósságát s újra berendezte 
Konstantinápolyban. Hogy vajon Ketiras asszony
ság azóta jobb gazdasszony lett-e, arról hallgat 
az irás.

Hasonló kalandba keveredett egy más — 
Naura nevű — udvarhölgy. Szerelmének tárgya 
egy fiatal görög volt, egyike ezon valódi léhütök- 
nek, kik az isten szabad ege alatt semmi egyebet 
nem tanultak, nem is tesznek, mint hogy fiatal, 
együgyű leányokat elbolondítsanak. Az ismeret
ség eleinte csak épen ártatlan ismeretség volt, 
rövid idő alatt nagyon is komoly jellemet váltott. 
Egy reggel a szerájnak egyik Bosporusra néző 
ablaka tárva nyitva volt s az udvarhölgyek közül 
egy hiányzott — természetesen Naura. Görögje 
Syrába vitte, hol aztán a régi nótát: „Egy kuny
hó és szív“ —  görög-török bővítésekkel végig 
játszták. Valamíg tartott a kis örökségben, mely
ből a rest szerető élhetett: a dolog türhetőleg 
ment, de az eltűnt utolsó drachmával a szerelem 
lángjából sem maradt egyéb, mint a kialudt, hi
deg hamu. A görög nem sokára hegyen-völgyön 
túl volt, s a szegény Naura, ki azonközben egy 
mosónőnél szerezte meg keserű kenyerét, pár hét 
múlva csak hallja, hogy a hütelen Piréusban egy 
gazdag özvegyet fedezett fel s hirtelenében bizto
sította magának — a házasság által. Naura okos, 
erős lelkű leány volt, s a helyett, hogy a mosó 
teknő mellett megtört szívvel összerogyott volna, 
útiköltséget szerzett magának Konstantinápolyig, 
és a szultán lábaihoz borult. Reményében nem 
csalatkozott; bocsánatot nyert, helyét megint visz- 
szakapta s azóta boldogul s megelégedetten él öt
száz piaszternyi tüpénzéből, de minden görög elöl 
már messziről kitér.

De Abdul Mecsid jóságával csúnyául visz- 
sza is éltek. Háremhölgyei oly kiadásokat enged
tek meg maguknak, melyek még a szultánákat és 
odalikokat megillető kiadásokat is messze túlszár
nyalták. Minden szobájuk tele-tömve volt azokkal 
a finom és költséges csecsebecsékkel, melyek az 
asszonyi sziveket gyöngyök, gyémántok, pélkék 
és kosaracskák alakjában felüdítik. A jó szultán 
olykor-olykor tiltakozott e roppant kiadások ellen, 
de ilyenkor aztán átalános összeesküvés készült 
ellene ; mindenki feldúzta az orrát, daczoskodtak, 
sírtak, s Abdul Mecsid kénytelen volt, ha nyugal
mát ismét vissza akarta nyerni, engedni. 1858-ban 
már annyira ment a dolog, hogy az európai dip
lomába tömegesen tisztelkedett a szultánnál s 
kérte, hogy most az egyszer legyen ur saját házá
ban. Abdul Mecsid mélyen felsohajtott s egy Hatti 
Humayomot bocsátott ki, melyben rosszalását fe
jezte ki a fölött, hogy nem is tekintve a szükséges 
kiadásokat, melyek a herczegnők kiházasitásaira
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történtek, sokkal több adósság gyűlt össze, mint a 
mennyit ki bírna fizetni. A szeráj adósságai meg
vizsgálására bizottmány lön kinevezve, s rövid 
idő alatt 500,000 zacskó vagy 250 millió piasz- 
ternyi összeget irt össze, a mi pénzünk szerint kö
rülbelül 25 millió forintot. Különben nem a szultá
non múlt, hogy ez adósságok még magasabbra 
nem hágtak, mert ö maga hatvan millió piásztert 
(6,000,000 frt) kivánt a legutóbbi [bejram ünnepek
re, s nagyon elégedetlen volt avval a tizenegy 
millió piászterrel, mit Baltazzi bankár ez alkalom
ra utalványozott. Ez adóssági vizsgálatoknál nagy 
sikkasztásoknak s még több vesztegetésnek jöttek 
nyomába. Egy csomó hivatalnokot letettek, a szul
tán egyik testvére és négy házas nővére gyámság
alá kerültek------ de a szerájban csak a réginél
maradt minden.

Azon herczegnői kiházasitások, melyeknek 
költségeiben — mint az 1858-iki Hatti-Humayum 
kifejezi — semmit sem szabad kímélni, különös 
megemlítést érdemelnek. Ha a szultán valamelyik 
lánya elérte azon kort, melyben a török nőket férj
hez szokták adni, az apa férjet keres számára 
udvara előkelői közü'. Ha a lánynak valami fiatal 
ember különösen megtetszik : ezt mindjárt tábor- 
nagygyá teszik, mert e rangon alul soha sem eresz
kednek. A választott ezenkívül kap egy pompás, 
mindennel ellátott palotát és 60000 piaszter (6000 
frt) havi zsebpénzt, — s a háztartás minden kia
dását az após fedezi.

Különben a választott nem mindig a legbol
dogabb e megtiszteltetésben. Ha már házas, el 
kell válnia; a herczegnö mellett soha más nőt, 
vagy kedvest nem tarthat, — s aztán sokkal in
kább szolgája mint férje nejének. A szultán ma
ga adja tudtára jövendőbeli szerencséjét, s a vőle
génynek egyéb teendője nincs, mint magát hódo
latteljesen meghajtani, a szultán lábait megcsó
kolni s pár szót rebegni a megtiszteltetésről, a 
reménytelen szerencséről stb. Evvel egy kamarás 
kíséretében — ki a császári haitit (parancs) vi
szi — a magas porta elé megy. Elől katonai ze
nekar lépdel, két felül katonák képeznek sorfalat 
és tisztelegnek. A felső lépcsőn a vőlegényt a 
nagyvezér fogadja, egy szobába vezeti — hol min
den miniszter Össze van gyűlve — s felolvassa a 
parancsot. Ebből áll az eljegyzés.

Az esküvő majdnem azon módon megy vég
be, mint az előkelő törököknél átalában. Ha a vő
legény gazdag, ö maga veszi meg a menyasszonyi 
ajándékokat, de ezekre a pénzt rendesen a szul
tán küldi neki. Az. ajándékok ezüst vagy arany 
kosárkába vannak rakva, melynek fedelére virá
gok vagy csókolózó galambok vannak kiverve, 
gyémántokból, rubinok, gyöngyök, diadémok , 
karpereczek, Övék, csészék és ezer más arany ap
róságokból, bundákból, arany-himzetü ruhákból, 
shawlokból állanak. A vőlegény apósától kap egy 
pompás kardot, gombokat, egy órát, lánczczal; 
természetesen mindez gyémánttól csillog; meny

asszonyától pedig egy szép gyöngy olvasót és min
denféle fehérneműt. Eddig a miniszterek is szok
tak mindig ajándékokat adni, de ez már kiment a 
divatból, s most csak ők kapnak ajándékokat a 
szultántól. A menyasszonyi hozomány rendkívül 
becses. Olympia asszony látott egy ilyen meny
asszonyi ruhát, mely legalább is másfél százezer 
forintot érhetett. Ä finom szövet, melyből a ru
ha készült, alig látszott a sok arany hímzéstől és 
gyöngytől.

Miután az ajándékok a vőlegénynek át lő
nek adva : a menyasszony másnap elmegy házába, 
hogy megnézze a berendezést. Közlőnk jelen 
volt, midőn Fatima herczegnö, Ali Ghalip pasa 
jegyese, e látogatást megtevé. Számos kísérettől 
körülvéve a menyasszony beleült egy díszhintóba, 
mely 70000 forintba került, s ezen robogott vé
gig a néppel tömött utczákon. Égszínkék selyem 
ruha volt rajta, tele aggatva gyémántokkal s gyön
gyökkel, s arczát egy tiszta aranyszálakból szőtt 
fátyol fedé. A vőlegény háza küszöbén fogadá. 
Szép fiatal ember volt, hanem, a mi nagyon ter
mészetes — kissé halvány és elfogult vala, mivel 
jövendőbelijét soha sem látta s ez alkalommal sem 
vehetett ki többet belőle, mint fulladásig felczi- 
czomázott testének legkülső körrajzát. Miután hó
dolatteljes bókkal fogadá, s kezénél fogva a ház
ba vezeté, ismét megjelent és eltávozott. Ez első 
látogatás egyedül azon czélbói történik, hogy az 
ara leendő lakásának egész berendezését egészen 
fesztelenül szemügyre vehesse.

Az uj házaspár valódi összejövetele ez nap 
estéjén történik. Kilencz órakor a herczegnö a szá
mára berendezett kastély egyik termébe megy s 
egy trónusra ül. Két udvarhölgy áll mellé jobb
ról és balról. A felczifrázott és egy nagy fátyollal 
lebontott hölgy lábai előtt gazdagon kivarrott szo- 
nyeg van kiterítve. A férj rokonaival saját házá
ban ebédelt és egy mecsetben végzé imáját. Ke
véssel kilencz után menyasszonyához megy, hova 
két eunuch vezeti be, kik rá az ajtóban várakoz
tak. Legelőbb is letérdel a szőnyegre és imádko
zik. Ha ez megvan, nejéhez közeledik, alázatosan 
üdvözli, megcsókolja kezét s pár szót szól, a mi 
épen eszébe jut. Erre az udvarhölgyek leveszik a 
menyasszony fátyolát s a vőlegény csak ekkor lát
ja, hogy szépet vagy csúfot vett-e ?

De már akár szép, akár nem szép (mert csú
fot nőről mondani nem lehet) a herczegnö mindig 
érezteti férjével, mennyivel felül áll őrajta. A 
férj a neje melletti szobában lakik, s minden percz- 
ben készen kell parancsai teljesítésére lennie. 
Akár van nála valaki, akár nincs, mihelyt vala
melyik eunuch tudtára adja, hogy neje látni kí
vánja : rögtön fel kell állnia, tcmenát kell csinál
nia, az az jobb kezével a földet, azután homlokát 
megérintenie, — és neje szobájába sietnie. Itt áll
va kell maradnia mindaddig, mig föl nem szólítja 
a leülésre. Ha a férj családját meglátogatja, vagy 
valami dologban eltávozik a háztól: előbb erre
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nejétől engedelmet kell kérnie, s ha netalán kelle
ténél tovább maradna oda, erről és okairól szá
molnia kell. Magában kimennie soha sem szabad, 
egy pár eunuch mindig követi, s ha valami hely
telent cselekednék, rögtön tudósitnák erről úr
nőjüket.

Az ily házasságban közös étkezésről soha 
sincs szó. A férjnek saját szobájában terítnek min
den czerimonia nélkül; a nő pedig herczegnöhöz 
illőleg eszik. Ebédkor egy szép szőnyeget terítnek 
ki szobájában s rá egy nagy vagy kis asztalt ál
ltának a szerint, a mint egy-maga van, vagy höl
gyeket hívott, meg. Számára egy külön nagy ezüst 
tálczát hoznak, melyet finom musselinnal terítnek 
be, s erre tesznek minden tányért. Ebéd előtt egy 
fiatal rabnö térdel elébe, kinek semmi más köte
lessége nincs — egy arany mosdótálat tart elébe, 
s egy görög amphora alakú kannából langyme- 
leg vizet Önt kezére. Egy másik rabnö arany csip
kés fehér selyem törülközőt nyújt neki. A konyha 
külön épületben van, s minden ételt egy fehér 
musselinnal lebontott tálczán hoznak be. A lep
let a konyhában lepecsétlik, s mielőtt a herczeg- 
nő egy tál ételt megkóstolna, egy udvarhölgy meg
vizsgálja a pecsétet, ha ép-e még. Ebéd alatt rab- 
nők zenélnek; utána ismét megmosdik a herczeg- 
nő s egy más szobába megy imádkozni. Ekkor 
kezdődik az estély. Egy divánon végig terülve

F I N N  N É P M E S É K .
II.

AZ Á R V A  L E ÁN Y .
Két testvér, fiú és leány, laktak egykor 

együtt. A mint atyjok halálán volt, igy szólta fiá
hoz : Bánj jól a húgoddal, s férjetek meg egy
mással. Darabka ideig szép egyességben éltek; 
hanem akkor a fiú megházasodott; az Ördög fele
ségének egy leánya a nyakára tolta magát, s ö el
vette. A gonosz ángy nem szenvedhette a férje 
húgát, s fenekedni kezdett reá; akármit csinált a 
szegény leány, amaz árulkodva adta elő férjének, 
mondva: „Húgod még tönkre fogja tenni egész va
gyonúnkat.“ Midőn a gonosz asszonynak gyerme
ke lett, ö maga elmetélte orrát s füleit, kiszúrta a 
két szemét, s aztán igy szólt férjéhez: „Nézd, mit 
tett velünk a húgod.“ Bátyja elvégre hitt neki, s 
mindketten kegyetlenül megverték a leányt, s fél- 
holtan kiűzték a házból. A szegény leányka a ki
rályi váriakba ment, s koldulva tengette életét.

Ekkor a király fia egy szép tavaszi napon 
borsóföldjére ment veteményezni, s vetésközben 
igy szólt embereihez mosolyogva: „A ki az első 
borsót megeszi e vetésből, azt, ha leány, feleségül 
veszem.“ A leány épen a mező túlsó oldalán volt

szivarozik vagy csibukozik s vagy felolvastat ma
gának, vagy zenéltet. Ha vendégeket is hivott, 
konczertet, balletet vagy színdarabot adnak, s ez 
alatt déli gyümölcsöt, süteményt és kávét horda
nak körül. Ha a herczegnő férfiakat akar látni, 
megparancsolja férjének, hogy bizonyos vendé
geket hívjon meg. Az ilyen társaságok oly szo
bába gyűlnek, mely aranyozott rostélylyal két
felé van osztva; egyik felében a herczegnő ül 
hölgyeivel, — hall és lát, a nélkül hogy láttat
nék, a másikban az urak vannak és úgy választ
ják társalgásuk tárgyát, hogy ö császári fensége 
mulathasson rajta.

A férfi semmi szin alatt sem menekedhetik 
rabságából. A herczegnő minden perczben elvál- 
hatik tőle, — de neki ki kell állani a sarai Neki 
nem marad egyéb vigasza, mint hogy élete semmi
jébe se kerül, és hogy a mesés fényűzésben, mely* 
lyel neje körülveszi magát, annyira részt vehet, 
a mennyiben az megengedi neki. E herczegnök 
férjeit áldozati barmokul lehet tekinteni, melyeket 
a férfi-nem büntetésül szolgáltat, az asszonyok 
iránti megvetéséért. Hogy e férfiak soha egyen 
kívül több nőt nem vehetnek, török vallomá- 
súl tekinthető, hogy mily lealázó a soknejü- 
ség. A törökök vonhatnák belőle azt a tanulsá
got : „A mit nem akarsz hogy egy herczegnő vei 
történjék, azt mással se tedd!“

—sz—a.

á sövény mögött, hallotta a mit a királyfi mondott, 
s megtartá eszében.

Megjött a nyár, s a borsó megért. Akkor a 
leány egy búvóhelyet ásott magának a sövény alatt, 
s kiosont naponkint, hogy a borsóból egyék. A 
herczegnek is eszébe jutott borsóföldje, s egyszer 
elgondolá magában : „Mégis csak elmegyek s 
megnézem, mi lett a vetésből.“ Oda ment s látta, 
hogy egy jókora csomó már el van költve belőle. 
Ekkor föltette magában, hogy lesni fog, s addig 
lesett, mig a leány ismét kiosont rejtekéből. Ek
kor megfogta s haza vitte. Itt királyi ruhába öl- 
tözteté s kijelentette, hogy feleségül veszi.

Együtt éltek tehát, míg a menyecske más 
állapottal lett. Ekkor férjének háborúba kellett 
menni; a mint búcsúzott, igy szólt nejének: „Ha 
fiút szülsz, tudasd velem levél által; úgy rögtön 
hazajövök; ha leányt, azt is üzend meg; úgy 
csak akkor jövök ha ráérek.“ A menyecskének 
fia lett, s rögtön levelet irt a férjének ilyképen : 
„Siess, jőj, fiad született.“ Egy szolgát küldtek el 
a levéllel. Ez útközben éjszakára ugyanazon pa
raszt házba szállt, a honnan való volt asszonya. 
Midőn a követ kissé megpihent a szobában, igy 
szólt a háziasszony: „Nem akar-e vendégünk meg- 
fördeni?“ „De meg, felelt amaz; utazónak jól es- 
hetik a fürdés. “ S ezzel a fürdőszobába ment.

MAGYAR
TBIOmányos akadémia
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E közben a gazdasszony megnyitá málháját, meg- 
másitá a levelet, s ezt irta bele: „Leányom lett."

Képzelni lehet, hogy a szolga mitsem tudott 
a dologról. Másnap tovább ment, míg a herczeg- 
hez ért, s kézbesíté a levelet. A mint ez elolvasta, 
visszaküldte a követet ily tartalmú levéllel: „Me
gyek mihelyt ráérek.“ A követ megindult. É j
szakára ismét előbbi szállására tért be; a gonosz 
asszony ismét fordeni küldte, felnyitá málháját, s 
megmásítá a levelet, hogy az ekként szóit: „Fe
leségem vesse le a királyi ruhákat, öltse fel me
gint saját rongyait, s menjen a gyermekkel a 
merre tetszik.“ A mint a bzolga e levelet asszo
nyának kézbesíté, ez fejet hajtott férje képzelt 
parancsának, elhagyta a királyi palotát, vándorolt 
és sirva koldulta kenyerét.

Vándorlása közben egyszer megszomjazott 
a szegény menyecske, s az erdőbe ment, hogy víz 
után nézzen. Miután egy darabig kutatott, forrás
ra talált, melynek igen tiszta vize volt, s mellette 
egy szép arany merítőkanál. Félre kellvén men
nie, a forrás szélire tette a gyermeket. A mint a 
gyermek magára volt, áthajlott, hogy a kanálért 
nyúljon, de a forrásba bukott fejjel. Anyja elö- 
sietett, s kihúzta mielőtt megfúladt. Arczát s ke
zét megnedvesité a viz, a mitől egy perez alatt 
kimondhatatlan szép lett, s még egészségesebb 
mint azelőtt; a gyermek pedig oly igéző leve, 
hogy párja nem volt a világon.

Ezzel a menyecske gyermekestül tovább 
vándorolt, s végre oda ért, a hol még a bátyja la
kott nejével együtt. De nem ismertek reá. Szál
lást kért éjszakára; erre igy válaszolt a gazdasz- 
szony morogva: „Van ott az ajtó mögött hely.“— 
„Jó nekem akárhol,“ monda a fiatal nő, s éjsza
kára ott maradt gyermekével.

Késő estve visszajött a herczeg és hadsere
ge a háborúból, s ugyanazon házhoz szálltak. S a 
mint a szobában le s föl sétálgatott, a menyecske 
földön hagyta mászkálni kis fiát. A gyermek a 
herczegig csúszott; ez karjára vette, nézte, s kér- 
dé az anyját: „Hová való vagy te, asszony, hogy 
oly szép gyermeked van, s magad is oly szép 
vagy ?“ Erre elkezdé a menyecske: „Lám, lám, 
már nem is ismernek reám; e házban laktam én 
előbb is, míg a sógorasszonyom rám nem torzsal- 
kodott.“ — „Fogd be a szádat, hitvány teremtés!“ 
ordított reá bátyjának neje; hanem amaz igyfoly- 
ta tá: „Torzsalkodott reám, s beárult férjénél. Ek
kor kegyetlenül bántak velem, s félholtan taszí
tottak ki a házból, A király várába vándoroltam, 
ott a király fia lett férjem; a herczeg háborúba 
ment embereivel; ékkor én ily tartalmú levelet 
írtam neki: „Fiam született.“ De ö megboszanko- 
dott reám, s én oly választ kaptam, melyben pa- 
rancsolá, menjek a világba gyermekemmel.“ — 
„Fogd be a szádat!“ üvölté a gonosz sógorasszony 
megint. De a herczeg monda: „Beszéld csak vé
gig; én itt ura vagyok mindenkinek.“ S a me
nyecske elbeszélte, a mi minden megtörtént vele.

S a mint a sógorasszony harmadszor kiálta: „Fogd 
be a szádat, nyomorult teremtás, ne hazudozz !“ 
megkapta a herczeg, s kihurczolta az udvarra, s 
felakasztatá a szarufára. Aztán fogta feleségét és 
gyermekét, haza vitte a várba, s ezentúl boldogúl 
éltek együtt. Ha élnek-e még, arról nincs tudo
másom.

K. G.

I R O D A L O M .
Egy sajtó alatti érdekes gyűjtemény iveit 

volt alkalmunk látni, melyre előleg is felhivjuk 
az irodalom barátai figyelmét. Szorgalmas ifjú köl
tőnk Thaly Kálmán a régi magyar költészet ta
nulmányára s ilynemű versek gyűjtésére adta ma
gát, s búvárlata eredményéül már is két kötet van 
sajtó alatt, Vitézi és történeti énekek, továbbá Vitézi 
énekek és elegyes dalok czimü. A gyűjteménynek 
nem minden darabja ismeretlen, némelyik megvan 
az Erdélyi-féle népdalok közt, más a Toldy kézi
könyvében : de ezek is itt többnyire érdekes va
riánst képeznek, mi által kiadatásuk igazolva van. 
Némelyiknek nem annyira költői mint történeti, 
korfestő érdeke van ; de kívánatos volt az ilye
neket is összeszedni, s a gyűjtő e munkában di
cséretes szorgalommal fáradozott. Nem akarván a 
rövid időn megjelenendő gyűjtemény érdekét a je
lesebb darabok közlése által csökkenteni: figye
lem gerjesztésül csak egy a XVIII. század közepe 
táján kelt éneket adunk, melyben egy valami vét
ség miatt Bécsbe idézett páter naiv humorral 
panaszolja keserves sorsát. ím e:

PÁTER MÁRTON.

Oh én szegény”páter Márton, magyar királyné rabja,
Jaj melly elburíta engem sok ínségeknek babja !
Nincs mit tennem,
Hová lennem,
Kevés van innom és ennem,
Jaj már nékem — én most érzem:
Nyugta szivemnek nincsen.

Elindultam ide Bécsben, a hol sohasem voltam, 
Lóbalálával siettem, mellyet meg sem gondoltam 
Hogy ilyen nagy keseró'ség 
Váratlan keserves ínség 
Szálljon magamra — s társamra,
Mellyet megtapasztaltam.

Alig jutottam bé Bécsbe, hát ott terem egy német,
Ki fegyverben, nagy kevélyen szállásomra belépett, 
Csak azt mondja : kum her mindjárt!
Hogy menjek el, nem vallók kárt;
Jaj elmentem, — néki hittem, 
íme rabságba estem.

Egy haragos és parókás németre bizattattam, 
Annálinkább morgolódott: mennél szebben szóllottam ; 
Sem irást, sem izenetet,
Sem beszédet nem engedett:
Hanem mint egy gonosztevőt 
Még meg is fenyegetett.

34
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Könyörögtem a németnek : hallja meg beszédemet;
De egy vastag : holts maul Mal letorkola engemet, 
Három lakat alá tettek,
Társamtul messzevetettek,
Minden vigasztalás nélkül 
Magamot rekesztettek.

Eljön estve három leány, ételt italt hozának :
Kiket amaz hatalmasok hozzám sem bocsátának,
Ajtón ált kiáltnak : essen !
Feleltem én : nem kell, fressen, —
Ober Jungfrau — ober Jungfrau 
Sag den Grafen ; pitt fir uncz !

Azok pedig neveiének, és azt mondták : der nix tájts ! 
Még azt kérdték mit vétettem ? talán valamiben pájsz . . .  
Azt feleltem, hogy : ik vájsz n it,
Mert én nem vétettem semmit,
Ártatlanul — büntelenül 
Szenvedek én itt annyit!

A szolgám is azzal b iztat: Nicht fircht, Praelat is schon
h ie r!

De ez nekem volt igen nagy-keserves, szomorú hír,
Mert féltem az apáturtul 
Mint az Jákob Ezsautól,
Nem volt tehát a ki engem 
Mentett volna bánátiul.

Sőt hány napra fölviradtam : annyi rósz hirt hallottam, 
Hogy keserű búbánatban nem is imádkozhattam.
Hol az ablakomat verték —•
A vasgótért készítették,
Hol pediglen bilincseket 
Ajtóm előtt pöngették.

Kérlek azért szent Úr Isten, ebbül a nagy fogságbul 
Vigy ki, haza Szent-Mártonba ily nagy nyomoruságbul! 
Fogadom : Németországban 
Sem pedig Bécs várossában 
Soha többet bé ném jövö*k —
Otthonn, helyemen ülök !

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

Grimm Jakab. Németország ez annyira 
kitűnő tudósa sept. 20-kán halt meg. Nem rég 
üdült fel egy hosszasb betegségből, most gutaütés 
érte, s hirtelen, váratlanul oda lett. Immár mind a 
három Grimmtestvér egyesült a halálban. Jakab, 
az idősb, legtovább élt, Vilmos, a középső, Jakab
bal együtt az egész müveit világban elterjedt tu
dományos nagy hir viselője, halt meg először 
1859-ben, őt tavaly követte a legifjabb testvér, 
Emil, egy kevéssé ismeretes tanár a casseli mü- 
vészakadémiánál. A Grimmtestvérek hesseniek, 
Hanauban születtek. Jakab 1785-ben született 
január 4-én ; úgy szólva kerülő utón jutott a nyel
vészethez, pályája első felében diplomata volt. A 
casseli lyceumból 1802-ben Marburgba ment, jo
got hallgatni s 1805-ben tanárát, Savignyt, Páris- 
ba követte, hogy mintegy segéde lehessen irodal
mi munkásságában. Visszatértével titkárnak ne
vezték ki a hadügyministeriumhoz. Még Páriá
ban talált időt, az irodalom s a középkori költé

szet, kedvencz tanulmányai, folytatására. Mikor 
Jeröme alatt a vestfáli királyság meg lön alapít
va, Müller János közbenjárására kettős állomást 
nyert: könyvtári felügyelő lett s egyszersmind az 
államtanács titkára. A fejedelem visszatértével 
mint követségi titkár szolgált a szövetségesek tá
borában, később Párisban s Bécsben, a congres- 
sus alkalmával. Bécsben az 1815 ki év egész jú
niusáig mulatott; a következő hónapban ismét 
Párisba küldötték, részint hesseni ügyben, részint 
pedig azért, hogy némely, a porosz kormányra 
nézve érdekes okiratokat nyomozzon. Midőn mind 
a két küldetésben sikerrel eljárt, valósította régi 
tervét, tudniillik odahagyását az államférfim pá
lyának, másodkönyvtárnok lett Casselben. Itt a 
hivatalos foglalatosságok mellett elég ideje maradt 
a tudományos és irodalmi munkásságra, s nem 
sokáramegkezdte nyelvbeli nyomozásait világ elibe 
bocsátani. 1830-ban göttingai tanár lett s nagy 
tetszés között tartott felolvasásokat a német nyelv- 
és irodalomtörténetből, egész 1837-ig, midőn hat 
társával együtt aláírta az ismeretes tiltakozást az 
Ágoston Ernő által megsértett hannoverai alkot
mány ügyében. Ennek következtében hivatalából 
letétetett s az országból kiutasíttatott. Vele együtt 
ugyané sors érte Dahlmant és Gervinust is. Grimm 
visszament Casselbe s ott csendes visszavonult- 
ságban élt egész 1841-ig, midőn IV. Frigyes Vil
mos porosz királytól Berlinbe hivatott s mint az 
akadémia tagja engedélyt nyert az egyetemen is 
felolvasásokat tarthatni, azonban nem tartott. Ez
után még egyszer visszalépett a politikai életbe, 
mint a Pál-templom tagja; itt igen tisztelt, bár 
hallgatag, társa volt a gothai pártnak. Egyébiránt 
Grimm Jakab tulajdonképi körét nem a politiká
ban kell keresnünk, hanem a nyelvészetben, 0  
Vilmos testvérével együtt egy uj korszak megala
pítói a német nyelvtudományban. Nevezetesb mun
kái : hires német nyelvtana, a német nyelv törté
nelme, német mythologia stb. Mind oly müvek, 
melyek a német nyelv fejlődési folyamát, a német 
szellem és élet eddig homályba burkolt oldalait 
mély tudományossággal s legélesb elmüséggel lep
lezik föl. Népmesegyüjteménye a német költészet 
örök becsű s végetlen gazdag kincsét mentette 
meg az enyészettől. Német szótára, melyet szin
tén Öcscsével együtt kezdett dolgozni, az egész 
német írói nyelvet felöleli történeti fejlődésében, 
Lv^hertől Goethéig, a legszigorúbb tudományos 
vizsgálat alapjáo. E nagyszerűen terveit, óriás 
munka még csak töredék ugyan, de az egésznek 
anyaga megvan Jakab hátrahagyott iratai közt s 
remélik, hogy Haupt Móricz képes lesz Grimm 
szellemében bevégezni. Immár —* kiált föl egy 
német irodalmi lap — mind a két testvér meghalt, 
azonban örökké fognak élni a német nemzet em
lékében. — Nem csak mint nagy tudósaira tekint 
fel hozzájok a nemzet, kiket bámul, hanem mint 
a becsület és jó szív példányaira is, kiket szeret 
és tisztel. Bizonyosan Firmenich tanár felszólítá-
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sä a Grimm Jakabnak emelendő nemzeti emlék 
ügyében viszhangra fog találni. Azonban e nem
zeti emlék szintúgy megilleti Vilmost, mint Jaka
bot. Mindkettőt egyszerre és együtt kell megün
nepelnünk. Ezt kivánja a méltányosság, ezt test
véri szeretetök, mely életökben és tudományos 
munkásságokban mindkettőt oly szorosan fűzte 
egymáshoz.“ — A franczia és angol lapok is nagy 
elismeréssel szólanak Grimm Jakabról necrolog- 
jokban. A „Times“ a többek közt azt mondja róla, 
hogy tudománya nagyobb mérvű volt, mint Scali- 
geré és Casaubonusé s nagy tudományát Andersen 
János Keresztély egyszerűségével és derültségé
vel egyesítette. Mindamellett nem állhatja meg, 
hogy, midőn a nagy német nyelvészt ünnepli, a 
többieket oldalba ne rúgja. Kiemeli Grimmet, 
mint oly nyelvészt is, ki szépen, tisztán és érthe
tően tudott írni. Ritka madárnak nevezi a német 
nyelvészek között, kik nagyrészt érthetlen pe
dánsok.

Az angol testőrtiszt em lékiratai. Gronow 
kapitány nem rég három könyvet adott ki, (Remi
niscences ; Recollections of the Camp, the Court 
and the Clubs; Recollections and anecdotes) me
lyek pikantságuknál fogva meglehetős tetszésben 
részesültek. A kapitány sokat élt, látott, hallott a 
nagy világban s kellemesen tud elbeszélni össze
vissza jellemzőbbnél jellemzőbb pletykát, bonmot-t, 
egészen és félig igaz történeteket. Az 1814 
utáni idők emlékiratai tárgya s leginkább Páris- 
ban és Londonban szeret mulatni. Mulatságos 
könyvek, azonban úgy hiszszük, nekünk elég lesz 
belőlök egy pár irodalmi adomát kiemelni. — 
Balzac, Sue és Dumas Sándor a párisi társaságnak 
már régi idő óta előtérben mozgó alakjai. Balzac 
a szivek elvarázslója, külsőleg a legköznapibb em
ber volt a ki csak valaha élt, alacsony termetű és 
kövér, széles vörös képű, nagy tokával. Ez elhízott 
barátképen csak egyetlenegy volt szép, a sötét 
lángoló tüzű szem. Mindig nagyon ízléstelenül öl
tözött, szennyes ingén drága gombok ragyogtak s 
mosdatlan kezén gyémántos gyűrűk. Ellenben Sue 
Jenő a legdivatosabb öltözékben járt, kocsit lovat 
tartott a legszebbet és legválasztékosbbat a mit 
csak lehetett, hires ebédeket adott és solognei 
kastélyában egész sardanapali életet élt. Különösen, 
kedvelte a szép virágokat és szobáját a legritkább 
exoticus növényekkel díszítette föl. Balzac nagy 
pazar volt, az ember nem is gondolhatta, hogy tu
lajdonkép mire költ oly nagy összegeket. Az év 
egyik felében rendesen dolgozott szakadatlan mint 
egy napszámos, a másik felét azzal töltötte, hogy 
bujdoklott hitelezői üldözései elöl. Az elveszett 
atya, a mint Dumast saját fia nevezte, még pazar- 
lóbb Balzacnál is. Monte Christo nevű villájára 
roppant összegeket költött. Hosszas távoliét után 
egyszer meglátogatja villáját több barátjával együtt. 
Egyik szolgájának azt parancsolja, hogy hozzon 
fel champagneit. „Nincs“ volt a felelet. Dumas 
pénzt ad neki, hogy valahonnan a közelből hoz

zon egy pár palaczkot; nem sokára aztán kimegy 
valamiért s ime mit lát. Szolgája nehány palacz
kot hoz föl saját pinczéjéből. Megijedve omlik gaz
dája lábához a tetten kapott csaló s bocsánatot kér. 
„Jól van — felelt Dumas — most az egyszer meg
engedek neked, de arra kérlek, hogy máskor leg
alább hitelezz nekem.“ Dumas alakja egészen 
olyan, mint egy mulatté, maga is gúnyolja szí
nét. Midőn leányát férjhez adta, a vőlegény any
ja, egy igen tiszteletre méltó vidéki úrnő, az eske- 
tőre Párisba érkezik. E templomba nagy közön
ség gyűlt fel s köztök történetesen számos néger. 
A vőlegény anyja, ki épen Dumas mellett ült, kér
di tőle, hogy mire vélje ezt a sok négert. „Ah — 
felelt Dumas — azt könnyen érthetni, ha meg
mondom, hogy ezek az én családom tagjai, kik el 
nem maradhattak ez ünnepélyről.“ A tisztes úrnő 
nem igen örült e nagy atyafiságnak s nagyon meg- 
könnyült, midőn látta, hogy az eskető után az 
úgynevezett atyafiság egész hideg idegenséggel 
távozik a templomból.

A cochinch inai színkritika. A „Kölnische 
Zeitung“ párisi levelezője a többek közt a követ
kezőket irja: „Az anamiták nagy barátjai a színi 
előadásoknak s a szuéi nagy urak palotáiban ál
landó színházak vannak. Azonban a színészeket 
itt nemcsak koszorúkkal jutalmazzák. Tudniillik 
ha az anami birodalomban valamelyik színész egy 
mondatot elvét vagy csak egy szót is roszul hang
súlyoz, nem fütyülik ki, hanem valami roszabb 
vár reá. A mandarin intésére le kell fekünnie és 
jól elverik. Erre nézve saját tarifa van. Mihelyt 
a büntetés végrehajtatott, a drabantok a színfalak 
mögé vonulnak, az elpáholt Roscius pedig feláll, 
rendbe szedi magát s tovább folytatja játékát ott, 
a hol kénytelen volt abba hagyni, s ügyel, nehogy 
a közelebbi jelenetben hasonló sors érje.

Az angol irodalm i újdonságok  közül kie
meljük Charles Cowden Clarke „Shakespeare-jelle
niek“ czimü munkáját, melyet a külföldi lapok igen 
dicsérnek ; továbbá Wilkie Collins -— a Fehérruhás 
nő szerzője — „Vegyes“ czimü apróságait egy 
kötetben, hat szakaszban. Különös a divat! Mi
kor Collins Fehérruhását kiadta, egész kis iroda
lom támadt nyomában, minta gomba, a sok kék, 
zöld, fekete stb, ruhásnök történetében. De mióta 
az általunk is említett „Lady Audleys secret“ 
megjelent, azóta mind csak kriminális história 
kel — legalább erről panaszkodnak az angol új
ságok.

Egy angol kom ikus. Mathews, a népszerű 
angol komikus, Párisban vendégszerepeit s a mi 
legtöbb, az angol komikus a francziák közt tetszés
ben részesült. Legtöbb tapsot egy ilyenforma jele
nettel aratott: „Egy spleenes különcz angol min
denkép össze akar házasítani két, egymást szerető 
fiatalt, de Gogo papa ellene van. Ekkor Brown ur 
— a splenes angol — előlép s rákiált a súgóra, hogy 
eresztesse le a függönyt; az legördül s Brown ott 
marad kívül rajta és felhívja a közönséget bizonysá-

34*
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gul, hogy ö minden tőle kitelhetőt megtett, hogy 
az öreg beleegyezését kicsikarja. Ekkor Gogo a 
függönyön túl kapituláló hangját hallatja. Az an
gol jelt ád, a függönyt felhúzzák s következik az
áldás, házasság stb.u

Furcsa hirdetések. A külföldi lapok hir
detéseit némelykor mulatságosabb olvasni, minta 
lap belső felét. íme egy pár mutatvány belölök: 
a „Nürnb. Corresp.“-ben egy „német férfi“ föl
hívja a német asszonyokat és lányokat, hogy ün
nepeljék meg ők is a lipcsei csata emlékét s ves
sék le a — krinolínt. Még verset is csatol e fel
szólításhoz, melyben csúnyán odamondogat „ené- 
mettelen és természetellenes öltönynek.“ Vagy: a 
német képes újság legközelebbi száma egymaga 
öt levéljegy hirdetést hoz, -— mert tudni kell, 
hogy a mai divatvilág már nem római régisége
ket, pompejii mozaik darabokat, cseremisz fegy
vereket és chinai papucsokat, hanem elhasznált 
levéljegyeket gyűjt s az a legboldogabb és legdi
vatosabb ember, kinek gyűjteményében a világ 
minden részéből van olyan elhasznált levéljegy, 
a milyeket nálunk a kis iskolás gyerekek raggat- 
nak az ábécze táblájára. — Vagy: egy német zon
goramester és zeneszerző zongora leczkéket kiván 
adni — levél utján, és pedig nem csak tréfából, 
legalább nem hiszszük, hogy csupa mulatságból 
fizette volna meg annak a félhasábos hirdetésnek 
diját. — És mind e rántások nagy Németország
ból kerülnek k i!

NEM ZETI SZÍNHÁZ.
(Oct. 16-kán.)

S zécsi Mária v a g y  M urányvár ostrom a.
Eredeti szinmíí dalokkal 3 felfonásban. Irta Szi
geti József. Zenéjét szerkesztette, részben erede
tileg irta Erkel Gyula. — Megint uj melodráma, 
eredeti melodráma, a jövő héten talán egy harma
dik, azután egy negyedik s igy tovább. Legköze
lebbről, a mennyire lehetett, méltányolni igyekez
tem a drámai költészet e kitagadott fajzatát, sime, 
úgy látszik, a sors jutalmul a melodrámák egész 
záporával készül megáldani. Talán drámaíróink 
nem is akarnak egyebet írni melodrámáknál? Oh 
jaj, ha talán nekem is részem lesz e melodráma
korszak előidézésében. Ha bűnt követtem is el 
múlt czikkemben, már eleget lakoltam érte. 
Szigligeti melodrámájában még el tudtam nyelni 
egyetmást, még azt is, mikor a kurucz leánya oly 
czifrán ömledez a szerelemről, de ez a Szécsi Má
ria, ez a Wesselényi majdnem beteggé tőn. Ä mü 
jobb és derültebb részei sem tudtak felvidítani. 
Az émelygős sentimentalismus, politizálás, szerel
meskedés és hazafiaskodás még folyvást üldöz. 
Mintha most is fülemben csengenének Mária és 
Wesselényi felkiáltásai: „Mi az élet szabadság 
nélkül?“ „De mi a szabadság élet nélkül.“ stb.

Tréfa a mi tréfa, nem szükség a melodrá
mák ellenségének lennünk, hogy drámairodal
munk sülyedését lássuk a drámai költészet fő- és 
alnemei elhanyagolásában s e kétes nem túlbuz
gó mivelésében. Nem annyira az a baj, hogy me
lodrámákat kezdünk írni, mint az, hogy a tra
gédiát és a szorosb értelemben vett drámát, a víg
játékot és bohózatot aránylag elhanyagoljuk. Ha 
nincs hajlamotok vagy erőtök a tragédia magasb 
szárnyalásához, fogjatok a kevesebb igényű drá
mához, dolgozzátok fel a jelen élet kisebbszerü, 
de azért nem kevésbbé érdekes és költői összeüt
közéseit, ha unjátok a fensőbb vigjá^ékot, dolgoz
zatok a közép nemben, vagy épen ereszkedjetek 
le a bohózathoz. Aztán nem bánjuk, ha néha-néha 
egy-egy melodrámát irtok, a tehetség és Ízlés itt 
is nyújthat aesthetikai gyönyört. De magában e 
genre nem méltó, hogy drámairodalmunk súly
pontját képezze, nem olyan hogy az irót emelje, 
inkább az írónak kell emelnie s mihelyt nem igyek
szik erre, könnyen megronthatja tehetségét is.

Mindezt nem ok nélkül mondjuk el épen 
most, midőn Szigeti legújabb müvéről akarunk 
8zólani egy pár szót. Szigeti drámaírói tehetségét 
és technikai készségét senki se fogja kétségbe 
hozni, bár ízlését nem mindig dicsérhetni. Azonban 
e tehetség leginkább a vígjátékra van utalva, ott 
is leginkább a bohózat terére. Midőn Szigeti ne
hány évvel egy pár népszínművet irt, mi sokkal 
inkább örültünk e müvek irányának, mint élvez
tük magokat a müveket, bár bizonyos tekintetben 
a sikert nem lehetett tölök megtagadni. Olyasmit 
láttunk bennök, mintha az a sok mindenféléből 
összevegyített valami, melyet mi népszinmünek 
nevezünk, kezd kristályosodni s legelőször holmi 
nemzeti bohózat kiválására lehet reményünk. Szi
geti népszínműveit bohózati elem tulnyomóssága 
különbözteti meg rendes népszínműveinktől. 0  jól 
ismeri az alsóbb néposztályok életét, élénk érzéke 
van a genreképi jellemzeteshez, kedveli a komi
kus vonások bohózatos túlzását s nem hiányzik 
benne egy jó adag nyers, de legalább nagyjában 
egészséges humor. Mindehhez csak tisztultabb vi
lágnézetek s némi művészi forma lennének szük
ségesek, hogy Szigeti nemzeti bohózatunknak 
egyik merészebb kezdeményezője legyen. A bo
hózat nem csekély dolog, épen oly jogos genre, 
mint a vigjáték s ha Molié're és Shakespeare mi- 
velhették e nemet, bizony Szigetinek sem válha- 
tik szégyenére. Azonban ő inkább kedveli a víg
játékot és melodrámát, mint a bohózatot, melyre 
legtöbb tehetsége van, s úgy látszik, nem tartozik 
ambitiói közé, hogy magyar bohózat eröteljesb kez
deményezője legyen. Nem mondjuk, hogy a víg- 
játékaiban nem találhatni néhol a szerencsésb in- 
ventio nyomaira, egy-egy sikerültebb rajzra, de 
itt is ott jobb, hol a bohózatos felé hajlik s átalá- 
ban a mélyebb s magasabb komikumhoz nincs 
erős érzéke. Melodrámáiról mégkevesebb jót mond
hatni. Midőn komoly összeütközést, vagy hevesebb
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szenvedélyt rajzol, valami oly émelygős sentimen- 
talismusba esik, mely csaknem kiállhatlan. Ilyenkor 
mind a compositiót, mind a jellemrajzot illetőleg 
a reflexió dolgozik benne, holmi felületes és ro- 
szül számitó reflexió. Csak a színpadi routine ta 
karja e nemű müvei szegénységét s egy pár bo- 
hózatos alak menti meg a bukástól.

Ily müve Szécsi Mária is, melyet nem szá
mítunk ugyan az úgy nevezett bukott darabok 
közé, mert a közönség aránylag meglehetős tet
széssel fogadta, de meg kell vallanunk, hogy na
gyon kevés van benne olyasmi, mit az engedéke
nyebb kritika is méltányolhasson. Szécsi Mária 
története oly tárgy, mely első pillanatra nagyon 
alkalmasnak látszik a költői feldolgozásra, de va
lósággal nem épen a legalkalmasabb. A mint tud
juk számos magyar költő dolgozta föl már e tár
gyat komoly alapon : Gyöngyösi, Kisfaludy Ká
roly, Arany, Petőfi, Tompa, de egyik sem irt be
lőle valami elsőbb rendű müvet. Lenni kell vala
minek a tárgyban, hogy ily kitűnő költők sem 
tudták kitünöbb művé megalkotni. Valóban okát 
hirtelenében nem tudom megmondani. Úgy látszik, 
hogy a tárgy regényes külszine nagyon megkapja 
a phantasiát, de bensője nem elég gazdag, hogy 
az alkotást nagyon előmozdítsa, és sokkal több 
komikai elem van benne, mint egyelőre látszik. 
Nem kisebbítni akarom azon kitűnő költőket, kik 
e tárgyat feldolgozták, sőt elismerem, hogy majd 
mindenik helyesen fogta föl, midőn a tiszta nöi- 
ségnek, a szerelemnek a nöietlen hősködés feletti 
győzelmét testesiték meg Máriában. Azt sem hi
báztatom, hogy Szigeti meglehetősen eltért e fel
fogástól, de csodálkozom, hogy ö, ki inkább a ko
mikum terére van hivatva, nem komikailag fogta 
föl Máriát. Meg vagyok győződve, hogy Szécsi 
Mária legalkalmasb vígjátékra, amolyan Scribe- 
féle vígjátékra, minő a „Pohárviz.“ Talán nem ér
zett magában elég hajlamot az ily fajta vigjáték 
finomságaihoz, bohózatnak pedig, mint nem elég 
alkalmas tárgyat, nem dolgozhatta föl? Nem tud
juk, elég az hozzá, hogy melodrámát kisértett 
meg. Jól van, de akkor tartotta volna meg a ré
gibb költők felfogását, kik ezt úgy szólva egy
mástól vették át s mégis elég eredetiséggel, sőt 
több költői erővel testesiték meg, mint elődeik.

Szigeti Máriájában is a szerelem ül diadalt 
a hősködés felett, de tulajdonkép nem a természe
tes szerelem, vagy legalább is nem a szerelmes nő 
a hősködő felett. Nincs e műben sem hősködő, sem 
szerelmes Mária, csak a szerző mesterkélt reflexi
ója jár-kel szoknyáson és sisakosán. Szigeti Má
riájának már első szerelme Wesselényi volt, a kö
rülmények szakiták el tőle s adták Bethlen Ist
vánhoz, kinek most Özvegye. Ez eddig jó. Az 
ember azt várja, hogy a nem boldog nő, ki nöietlen 
különczségekbe igyekszik temetni bánatát, most 
egy újabb lelki fejleményen megy át s a szerelem 
által ismétnövé válik. Szigetiletér e természetes út
ról, mind erre majd semmi súlyt nem helyez. Oly

kevéssé festi a harczias, mint a szerelmes nőt. Az ő 
Máriája akkor kezd inkább felindulni, midőn Ve- 
selényi mintegy megkérésképen elbeszéli első fe
lesége halálát, ki nehezen halt meg, mind csak 
gyermekeiért búsult s azt tanácsolta neki, hogy 
vegye nőül Máriát, mert csak ö lesz a gyerme
keknek igazi anyja. Felindulását még inkább fo
kozza Vesselényi, midőn megmagyarázza azegyii- 
gyű asszonynak, hogy tévúton jár, az övé az igaz 
ha/afiság útja s egy csoport tirádát hord össze az 
egyetértésről, a haza állapotáról s a maga nagy 
érdemeiről. Mária már kész hozzá menni, szivét és 
Murány várát egyaránt feladni, de a katonai be
csület visszatartja. Segít a dolgon. ír az erdélyi 
fejedelemnek, hogy mentse föl esküje alól, a feje
delem nincs otthon, de helyette Illésházy, utólagos 
jóváhagyás reményében, minden tekintetben dis- 
pensálja. Megérkezvén a dispensatio, már csak a 
lakadalom van hátra, de a várnagy semmit sem 
akar tudni a vár feladásáról, kirohanást tervez s 
azzal vigasztalja Máriát, hogy úgy intézte el a doh 
got, hogy mikor az ellenség a vár birtokába jut, 
a puskaporos bástya fellobban s a légbe röpíti a 
győzelmes sereget. Mária etszörnyüködik, már 
most emberbaráti szempontból is igyekszik az el
lenség kezére játszani a várat, mi meg is történik.

íme a szerző Máriája, ki megnyerhetné pő
rét talán még a katonai törvényszéknél is, de 
nem a kritikainál. Ez alak rajzából is láthatni, 
hogy a műben teljesen hiányzik minden bensőbb 
drámai élet. Pusztán csak események lánczolata 
és látvány. Az oly szerencsétlenül rajzolt Mária 
jellemének sokat árt az is, hogy ő látogatja meg 
követ képében Vesselényit, s nem ez öt, mint a 
hogy az e tárgyat feldolgozott költőknél találjuk. 
Továbbá szintén e ^szempontból az sem helyes, 
hogy Mária környezetében Bukkenbuk és Gyü- 
szüsi játszszák a főszerepet. Egyik sem alkalmas 
arra, hogy emelje Mária alakjának méltóságát. 
Nem mondjuk hogy e két bohózatos alak fölösle
ges e müban; mindkettő befoly valamit a cselek- 
vényre, Bukkenbuk midőn az őröket elfogatja, 
Gyüszüsi mikor postáskodix. De igen előtérbe 
vannak, sok helyet foglalnak el. Egyébiránt Buk
kenbuk, Fallstaff e halvány másolata, legjobb 
az egészben, kivált ha Szigeti játszsza, Gyüszüsi- 
vel is megbarátkoznék az ember, ha szerző vagy 
az előadó színész egy kissé mérséklené igen is 
túlzott casperliadjait.

Talán igen szigorúaknak látszunk. Mindegy. 
Nem lehetett elnyomnunk meggyőződésünket. 
Félünk, hogy a melodráma túlsúlyra kap dráma- 
irodalmunkban, továbbá inkább becsüljük Szigeti 
tehetségét, mintsem ne figyelmeztessük valódi kö
rére, hol számára koszorúk virulhatnak.

GY. P.
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N y í l t  l e v é l .

Tisztelt szerkesztő u r! Bátor vagyok ke
gyedet egy távollevő érdekében a következő so
rok közlésére fölkérni.

A „Koszorú“ 16-ik számában Gy. P.-tól 
„Bulyovszkyné Berlinben“ fölirattal egy czikk je
lent meg.

Ez ismételt figyelmet Gy. P. és a „Koszorú“ 
részéröl csak különös megtiszteltetésnek lehetne 
venni akkor, midőn ugyanazon számban egy ere
deti szinmü első előadása biráltatván, a nemzeti 
színház jeles művészeiről alig történik említés.

Hanem van Gy. P. bírálatában egy pont, 
melyet a t. szerkesztő ur engedel mével szó nélkül 
nem hagyhatok.

Hogy valaki, a ki nyilvánosság pályáján van 
a „Koszorú“ kritikai körébe vonatik, az ellen 
nincs szólásom, bármikép ítéljen is felőle.

Az ellen sem lehet szavam, hogy Gy. P. bí
rálatában oly lap ítéletére támaszkodik, mely ma
ga sem ítél, — legalább az annyi önmogelégedés- 
sel idézett „National“-féle bírálat maga is azt 
mondja:

„ B.-né tehetségét ez első előadásból nem akar
juk megítélni“ és Gy. P. mégis ebből állítja össze 
B.-né egész művészi mivoltát.

Ez sem baj. Gy. P.-nak szabadságában állt 
annyi lap közöl épen ezen „nem ítélő“ lapot idézni 
mint tekintélyt és a többi határozottabbakat és 
kedvezőbbeket számításba nem venni.

Továbbá szabadságában állt egy előtte isme
retlen előadásról még ez egy tekintélynek vallott 
lap dicséreteit is kétségbe vonni (ha akarom te
kintély, ha akarom nem) és azt mondani, hogy az 
ezen dicséretekkel csak „czukrozni“ akart. Az 
orvosok állítása szerint bizonyos cholerikus ter
mészeteknek sajátja, hogy nem tűrik a czukrot, s 
inkább szeretik a mi „mar.“

Végre egy nagy kritikusnak is veheti e va
laki rósz névén, ha egy kis népszerűségre törek
szik, és viszonyaink közt egy színésznő ellen írni, 
ki németül játszik, nagyobb „oppositions field“ 
hiányában elég hazafias tér.

Gy. P. mindezt teheti, hasábokat irhát egy 
„nem rendkívüli tehetségrőlidézhet lapot, mely
re mint mesterre esküszik és esküttet másokat; a 
„Koszorú“ tért nyithat neki, hiszen az illető csak 
a színpadról czáfolhatná meg, mely száz mért- 
földnyire van. Más replikától se lehet tartani, hol 
a lándzsatörés politikailag nem háládatos.

Szóval egy művésznőt, vagy ha jobban tet
szik „színésznőt“ tetszés szerint meg lehet tá
madni azon oldalról, melyről a közönségé, de nem 
szivét és lelkét, nem egyéni érzelmeit.

Es mégis ezt tette Gy. P. midőn azt mondja 
róla az említett czikkben : vha kicsiny neki a nem
zeted Nem tudom mi ad neki alkalmat és jogot 
erre, de mindenesetre kíméletlen és gyanúsító ; két
szeresen kíméletlen, midőn egy nő ellenében hasz

nálatik, a kit egyszer már egy felbujtogatott cso
port a hazafiság nevét bitorolva, bántalmazott. 
Vagy azt hiszi Gy. P. hogy a komoly kritika s a 
művészeti taglalat hivatása bujtogatni a macska- 
zenélök táborában ?

Tiszteletem Gy. P. ur iránt ösztönöz, azt 
hinni, hogy csak tolla sikamlott el és ezen elsie
tett kifejezést helyreigazítja, annyival inkább, mi
vel tudhatja, hogy nagy azok száma, a kik ha
zánkból hazájoktól távol szolgálják a művészet 
egy és közös istenét, de mindegyikről föl kell ten
nünk: nem azért, hogy „nemzetét kicsinylené 
sőt épen bizonyosan az ellenkező mi őket szülő
földjüktől, rokonaiktól, gyermekkori emlékeiktől, 
távol kárpótolja, lelkesíti és dicsőségre serkenti. 

Pest, oct. 19. l p63.
Szerkesztő urnák tisztelője

BULYOVSZKY GYULA.

V E G Y E S .

— Az akadémia hétfői ülése (oct. 19) a ma- 
thematikai és természettudományi osztályoké volt. 
Csányi Dániel lev. tag és debreczeni tanár szék
foglaló értekezése nyitá ezt meg: rövid tájékozás 
a mértan rendszerének alapelvei körül. Azután 
Hollósy Justinián 1. tag székfoglalója következett. 
Györy Sándor rendes tag bemutatá (de fel nem 
olvasta) a régi római font súlymértékéről szóló 
értekezését. Annyit azonban jelente, hogy müve 
inkább az eddigi meghatározások czáfolata, mint 
uj meghatározás. Pólya r. tag Lenhossék egyete
mi tanár anatómiai munkáját ismerteié, mely bí
rálatra adatott ki, nem különben Hazslinszky Fri
gyes levelező tagnak Szabó József által bejelen
tett füvészeti kézikönyve, mely felső Magyaror
szág 11 megyéjének összes virányára terjed. Egy 
elkésett pályamunka — a hölgyek dijára — min
den igazolás nélkül pályázatra bocsáttatott. Duka 
Tivadar Kelet Indiából Írott levele örvendetes tu
domásul vétetett, mely szerint több rendű termé
szeti tárgyat és ritkaságot küld az akadémiának ; 
de az utóbbi nem tartván külön gyűjteményt az 
effélékből, a nemz. múzeumnak fogja átengedni.

* A „Családi Kör“ szerkesztőnője a „Sze
retet könyve“ eddigi 3000 előfizetője után begyült 
pénzből eddigelé már 1200 forintot küldött az al
föld különböző helyeire kiosztás végett. Mint a 
„Cs. K.“ reméli, az előfizetők száma nem áll meg 
3000-nél. Adja isten.

* A „Sz. L.“ Petőfinek egy sajátkezüleg irt 
német levelét közli, melyet ez Tyroler aczélmet- 
szönek küldött volt, midőn arczképét késziték. A 
levélből kitűnik, hogy Petőfi sem tudott oly jól 
németül, mint verset Írni. Nem sajnáljuk tőle a 
helyet s ide Írjuk betűről betűre:

Pesth 24 nov. 1847.
Lieber Herr von Tyroler!

Es ist mir Leid, dasz ich in eigener Person
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kann nickt Sie besuchen; ich bin krank, wie der 
Teufel. Wenn mein Brief nicht zu spät kommt, so 
haben Sie die Güte, den Bart mir so machen, wie 
ich habe gezeichnet hier auf diese Bild, manu 
propria, weil ich so hab lassen vaxen den Bart in 
die neuere Zeit. Aber sonst machen Sie nichts 
nach von diesem Bild, und am venigsten die Na- 
sen. Und ich bitte Sie, machen Sie nicht zu dick 
und dunkel das Bart, weil ist mein Bart nicht dick. 
Wenn ich werde gesund, werde ich Sie besuchen. 
Leben Sie wohl!

Ihr Verehrer
A. Petőfi.

Kivül: „Réz- és aczélmetsző Tyroler urnák 
Pesten, vácziut, kifelé menet balra 77 szám.“— 
Azon lap, mely e levélhez volt mellékelve s mely
re, úgy látszik, tükörből magát lerajzolta, elve
szett.

* Rómer Flóris, buzgó régiségbúvárunk, 
mint tavaly, úgy az idén is fog az egyetem épü
letében nyilvános fölolvasásokat tartani, minden 
szombaton délután 6 órakor. Ez idei előadásinak 
tárgyát a középkori éremtan és a régi művésze
tek (festészet, szobrászat, hímzés) leírása képe- 
zendik. Ez érdekes felolvasások hallgatója bárki 
lehet.

* P. Szathmáry Károly tudatja a „Részvét 
album“ érdekében, hogy 1. B. Eötvös József el
vállalta a begyülendő tiszta jövedelem kezelését. 
2. A könyv szellemi részének biztosítására úgy 
szólva minden nevesebb erdélyi iró megigéré köz
reműködését, mint: Brassai, Dózsa, Gyulai, b. 
Józsika, Jakab Elek, b. Kemény Zsigmond és 
Gábor, Kővári L., Kriza, Mentovich, gr. Mikó 
Imre, Nagy Péter, Salamon F. Szabó és Szász 
Károly, Szilágyi Sándor, id. gr. Teleki D. stb. 
minek következtében az album lehető díszszel le- 
endvén kiállítva, újból is felhívja a részvékeny 
közönséget vállalatának s ez által nehány szen
vedő családnak támogatására. Az előfizetések e 
hó végéig N.-Enyedre, a szerkesztőhöz küldendők.

* A Vas Gereben szerkesztette „Népbarát“- 
ban ilyeneket is lehet olvasni: „A szent István- 
rendnek száz éves fönállását a jövő évben fogják 
megülni. Nagyon aggódunk, hogy Ballagi addig 
bebizonyítja, hogy szent István nem volt szent; 
mert Ballagi semmit sem hisz. (Ebből ismerjük 
meg, hogy Ballagi zsidó volt; mert creditre még 
most sem ád semmit.)“ Ilyen sorok írójának iro
dalmi creditjére} bizony jól teszi, ha nem ád is 
semmit.

* Dr. Márki József újévre ismét megindítja 
„Népnevelők lapja“ czimü heti lapját. Előfizetési 
ár évnegyedre 1 forint, mely szerkesztőhöz, kecs
keméti utcza 5 sz. alá küldendő. Ugyancsak Már
ki az egyetemi könyvtárról „caimmutató“-t készí
tett, melynek első füzete, 1 forintért, nála megren
delhető.

* A „P. Napló“ kérdést tesz azon tánezvi- 
galmak jövedelmének ügyében, melyek a nyáron

a császár fürdőben, részben a Lisznyai-árvák ja
vára tartattak, mivel a bevételekről még mind ez 
ideig nyilvános számadás nem történt. Különben, 
ha valaki neki adná magát, sok ilynemű kérdést 
intézhetne egyhez-máshoz oly megindított irodal
mi vállalatokról, melyek sorsáról a közönséget 
későbben nem értesítette senki: mi lett belőlök, s 
nyertek-e az illetők kárpótlást.

* A „M. S.“ hirképen közli, hogy Kovács 
Lajos, a „Független“ tulajdonosa és szerkesztője, 
visszalép e lap vezetésétől s azt Kecskeméthy 
Aurél, a „Sürgöny“ volt szerkesztője veszi át.

* A katonai törvényszék Vajda Jánost, mint 
a „M. Sajtó“ volt szerkesztőjét két, Heckenast 
Gusztávot, mint az említett lap kiadóját egy heti 
fogságra és 1000 forint birságra Ítélte egy — még 
májusban elkövetett — sajtóvétségért. Az Ítéletet 
mindketten fölebbezték.

* A „Bihar“ Szent László szobor emlékét 
indítványozza, Nagy-Váradra. Hiszen szép, szép, 
csak — nem most az ideje.

* Dux, Dietze és Földényi a legkitűnőbb ma
gyar lyrai költeményeket le akarják németre for
dítni, a „Függ.“ értesülése szerint. Olyan dolog, 
a mit nem lehet ma elhatározni s holnap már ki 
is vinni. Inkább hiszszük, hogy eddigi ilynemű 
fordításaikat szándékoznak most kiadni, mert, 
mint tudjuk, eddigelé mindhárman foglalkoztak a 
fordítással, — és pedig nem is sikertelenül.

* Munkácson műkedvelői előadás volt a 
szükölködök és beregi tüzkárvallottak javára. A 
tiszta jövedelem 221 frt 73 kr lön.

* Roboz István, a Zala-Somogyi közlöny 
szerkesztője, a télen műkedvelő társulattal kör
utat szándékszik megyéjében tenni, a rendezendő 
előadások jövedelmét a szükölködőknek ajánlván 
föl.

* Említettük volt az uj magyar biblia for
dítást. Most „Az izraelita magyar egylet“ az 
ügyet magára vállalván, fölhívja a fordítani kívá
nókat, hogy ez év végéig Löw szegedi rabbihoz 
küldjék be „bibliaforditási mutatványaikat.“ Jó
zsua könyvére 50 frt, a Bírákra 75 frt, Sámuel 
első könyvére 65 frt p és másodikára 150 frt, a Ki
rályok könyvére és Ezsaiásra 175 frt, Jeremiásra, 
Ezékielre és az apró prófétákra 140—140 íorint 
tiszteletdij van kitűzve.

* Tóth Kálmán „A király házasodik“ czimű 
vigjátékának előadása jövő szerdára van kitűzve.

* Egyik kolozsvári lap szerint Renan „Jé
zus élete“ czimü munkáját két fiatal iró magyarra 
szándékszik fordítani, s már folyamodtak is enge
délyért a kanczelláriához. Renan most a 12 apos
tol élettörténetének megírásával foglalkozik. Kü
lönben az egész nagyhírű munka nem sok újat 
mond; Strausz sokkal tudományosabban, számta
lan újkori rationálista pedig sokkal szebben és 
szabadabban irta meg már régen az egészet.

* A népszínház homlokzatának kiépítése 
már folyamatban van s még e hó folytán be lesz
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végezve. Az összes költség 2938 forintra van ter
vezve, melyhez, mint már említők, a népszínház 
tagjai havifizetésükből 300 forinttal járultak. A 
többi az adakozók nagylelkűségéből. Az adako
zók nagylelkűségére tehát több mint kétezer fo
rint jut.

* Reitenhoffer Rudolf, kolozsvári postahiva
talnok előfizetést hirdet „Az osztrák postaügy“ 
czirnü kézi könyvre 2 írtjával. Az előfizetési felhí
vásból ítélve a munka részletes és kimerítő leend, 
ajánljuk az illetők figyelmébe.

* A bécsi törvényszék előtt egy Rosenthal 
nevű csaló ellen folynak a pörtárgyalások. A só
gor több nemű csalási fogásai mellett 23 lapot hir
detett, melyeket mind maga szerkesztett és adott 
volna ki. Ä begyült pénzt természetesen zsebre 
rakta. lm egynéhány a tervezett lapok czimei kö
zül: „Parlament“ szabadelvű központi lap, min
den nemzet számára. „II Favorito“ olasz, „Odro- 
dzenie“ lengyel; „A sarkantyú“ magyar; „Le

Desinteresse“ franczia; „Industry“ angol; „Au
stria“ közlöny Austria, „Germania“ közlöny Né
metország számára; „Zbély“ a cseh érdekek köz
lönye; „Rózsavölgy“ felvidító családi lap; „A 
nyelvész“ átalános n}Telvészeti közlöny; „A vil
lám“ humoristikus lap; ezen kívül katholikus, 
protestáns, zsidó egyházi lapok stb., egyszóval 
számszerint huszonhárom. Szép volt tőle, hogy 
minket sem feledett.

* Hamburg egyik külvárosi színpadán „Mac- 
betht“ ily czim alatt adták elő: „A vér az ujja- 
kon, vagy a nem anyától lett gyilkos és bosszú
álló.“ A publicum igen nagy tetszéssel fogadta a 
drámai irodalom e legújabb termékét. Sülyesztő 
hiányban : a színpadon lyukat vágtak, bele laj
torját állítottak, melyen Banquo szelleme átalános 
lelkesülés közben — f ú s le sétált. Auch gut.

—- Mai számunkhoz van mellékelve 
G vadányi arczképe.

UJ KÖNYVEK. *)
A  N Ő K K E L  V A L Ó  K Ö Z L E K E D É S R Ő L . T a n á c s a d ó  i f 

j a k  é s  m in d a z o k  s z á m á r a  k ik  a  n ő k  k e g y é t  m e g -  
n y ern j é s  m e g ő r iz n i ó h a jt já k  s tb . Ö s s z e s z e d te  Eber
hard Á g o s to n  ; a z  5 - ik  k ia d á s  u tá n  m a g y a r íto t ta  Mu
rányi ári. 16r. 2 0 8  1. A r a  1 f t  20  k r . (K u g le r , P e s t . )

G O N D O L A T O K . Ir ta  B . Eötvös J ó z s e f .  P e s t .  R á th  M ór  
b iz o m á n y a . 8r. 3 3 6  1. (1 8 6 4 .)  A r a  ?

H I A D O R  K Ö L T Ő I M Ü V E I . I. 16r. 2 9 5  1. (O b la th , S z a 
b a d k a .)  Á r a  f ű z v e  1 ft  8 0  k r . p o m p á s  d i s z k ö t é s b e n  
3 frt.

E G Y  G Y Á S Z O L Ó  N E M Z E T . L e n g y e lh o n  1 8 6 1 -b e n . Ir ta  
gr. Monlalambert. A  fr a n c z ia  e r e d e t ib ő l  fo r d íto t ta  
Szabó M ih á ly , t a n itó k é p e z d e i  ta n á r . ( T is z ta  j ö v e d e l 
m e a  s z e g e d i  t a n itó -k é p e z d e  s z e g é n y  so r s ú  n ö v e n 
d é k e i S e g é ly e z é s é r e  fo r d it ta t ik .)  N 8 r . 57  1. Á r a  50  
kr. (B á b a  Im re  b iz o m á n y a , S z e g e d .)

E G Y E T E M E S  T Ö R T É N E T . M a g y a r  é s  e r d é ly o r s z á g i  
k ö z é p  ta n o d á k , a lg y m n a s iu m o k . é s  m a g á n  in té z e te k  
sz á m á ra . Ir ta  Szilágyi Sándor, p r o fe ss o r  s a  m . tu d . 
a k a d é m ia  t a g ja . I. f ü z e t .  A z  ó -k o r  tö r té n e te ,  k e z 
d e t tő l  a  n é p  v á n d o r lá s ig .  Á r a  60  k r . 8r . 184  1. ( P f e i 
fer , P e s t .)

A  B U D A P E S T I  S E B É S Z I  É S  O R T H O P A E D I A I  M A 
G Á N G Y Ó G Y I N T É Z E T  n e g y e d ik  é v i  m ű k ö d é s é n e k  
e r e d m é n y e , s tb . K ö z li  Batizfalvy S a m u  o rv o s , s e b é s z  
tu d o r  e s  s z ü lé s z  s tb . F é n y r a jz  u tá n  k é s z ü l t  n é g y  fa -  
m e ts z v é n y n y e l .  8r. 5'2 1. (M ü lle r  n y o m d á ja , P e s t . )

B U D A P E S T I  S Z E M L E . S z e r k e s z t i  é s  k ia d ja  Csengery 
A n ta l.  L I X  é s  L X . fü z e t . N 8 r . 1 6 5 — 3 8 0 . Á r a  e g é s z  
é v r e  10 f t . (E m ic h , P e s t .)

*) H ogy  ez  á llan d ó  rovatot m inél te ljeseb b é  teh essü k , 
kéretnek a  t. k iadó, i lle tő le g  szerző urak, h ogy  az újonnan  
m egjelenő m üvekből e g y -e g y  p é ld á n y t, v a g y  lega láb b  annak  
egész czim ét, h ozzánk  b ek ü lden i sz ívesk ed jen ek .

A  M A G Y A R  T U D . A K A D É M I A  J E G Y Z Ő K Ö N Y V E I .  
1 8 6 3 . A  m . tu d . a k a d é m ia  r e n d e le té b ő l  k ö z z é t e s z i  
Csengery A n ta l  a k a d . j e g y z ő .  E ls ő  k ö te t .  1. f ü z e t .  8r. 
1 2 5  1. (E m ic h . P e s t .)

NYÍLT l e v e l e z é s .
Sz. S. urnák, Gyöngyös. M e g k a p tu k  é s  m in d en  ren d én  

v a n . M i s z iv e s  k ö s z ö n e t t e l  ta r to z u n k  ö n n e k , b u z 
g a lm á é r t  la p u n k  ügyében, de a z t  h is z s z ü k , m e g b o 
c s á t  é s  t e r m é s z e t e s n e k  f o g ja  ta lá ln i ,  h a  b iz o n y o s  
id ő r e  t i s z t á b a  s z e r e tü n k  j ő n i  s z á m a d á s u n k k a l.  A  
k ü lfö ld r e  m en ő  p é ld á n y  ir á n t  in té z k e d tü n k .

Tatába, B. GY. urnák. A  s z é tk ü ld é s  m é g  m in d  fo ly , s  
k e g y e d  h a  m é g  n em  k a p ta  v o ln a , r ö v id  n a p  m e g é r 
k e z ik . A  n é v b e n  tö r té n t  t é v e d é s t  m é g  a k k o r  k iig a -  
z ito ttu k .

Imádkozzál Jonatkán..............A z  im á d s á g  se m  ta r tja
m e g .

Halottak napján. M é g  c s a k  g y a k o r la t ,  s a z  se m  g y a 
k o r lo tt . K ü lö n b e n  a z o n n a l in té z k e d tü n k  a  la p  irá n t.

Királyi. A  8 -ik  s z á m o t  a  k é p p e l  e g y ü t t  m é g  a k k o r  s 
m o s t  újra e x p e d iá lta t tu k . H a  m é g  se m  k a p n á  n a g y -  
sá d , ú g y  v a ló b a n  n e m  tu d ju k , m ifé le  ö r v é n y  n y e l i  e l, 
s a k k o r  jo b b  v o ln a  v a la m i m á s  a lk a lo m  á l t a l  v ite tn i  
e l  in n en .

T A R T A L O M .
A z  em b er e r e d e te .  Brassai. —  A  „ p a lo ta “ h e ly é n .  

Tompa M. —  A  sz ü r k e  k a p u to m  t ö r té n e te .  E lb e s z é lé s .  
BalázsS.—  A  m e g é t e t t  J á n o s . ( S z é k e ly  n é p b a lla d a ) . K ö z li  
Kriza J. —  A  sz e r á j  t i tk a i .  — sz.— a. —  F in n  n é p m e sé k .  
K. G. —  Ir o d a lo m . —  K ü lfö ld i s z e m le . —  N e m z e t i  s z ín 
h á z . Oy. P. —  N y ílt  le v é l .  Bulyovszky Gy. —  Vegyes. — 
U j k ö n y v e k . —  N y i l t  le v e le z é s .

Arany János f e le lő s  s z e r k e s z t ő  é s  k ia d ó .

P e s t ,  186 3 . N y o m a to t t  E m ich  G u s z tá v  m a g y . a k a d . k ö n y v n y o m d á s z n á l.

W  Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk.
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HETILAP.

MÁSODIK FÉLÉV. NOVEMBER 1. 1863.

E l ő f i z e t é s ;  e g é s z  év r e  
12 ír t , fé lé v r e  6 fr t . 

E lő fiz e té s t  e l fo g a d  s a lap  
s z é tk ü ld é s é t  is  k e z e l i  Eniieh 

G u sztá v  k ia d ó - h iv a t a la  : 
B a r á to k -te r e  7. s z .

18. SZÁM.

M e g j e l e n i k  hetenkint 
vasárnap.

S z e r k e s z t ő  s z á l l á s a ,  
hová a  dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : -Üllői-út és 3 
pipa-uteza sarkán, it . sz.

AZ E M B E R  E R E D E T E .
(Folytatás.)

Jórendén hát jég hátára épített Hux
ley atyánkfia, midőn az ember eredetéről 
való tanát Darwin elméletétől tette függő
vé. Pedig ő, mint némileg láttuk, a majom 
— vagy primates — családra nézve ipar
kodott megtenni azt, a mit én az imént Dar
wintól megkívántam volna. És micsoda 
eredménynyel. Halljuk saját szavait: „Nem 
volna semmi észszerű ok kétkedni, hogy 
az ember ne származhatott volna egyik 
esetben egy emberforma majom fokozatos 
módosulása által, a másik esetben úgy, 
mint elágazása annak az eredeti törzsnek, 
a melyből ama majmok is származtak.“ *) 
Mondám feljebb is, hogy Huxley egy kis 
bajban van a typusával; de tegyük, ha 
még annál hihetőbben meglelte volna is, 
vajon azért igazság-e valami, hogy „nincs 
semmi észszerű ok kétkedni benne?“ Az 
Iliasban, leszámítva a mythologiai befo
lyást, nem találunk semmit a mi felől két
kedni észszerű okunk volna; azért hisz- 
sziik-e, hogy minden a szerint s azokkal a 
beszédekkel folyt le, amint versekbe szedte 
Homerus? Pedig írhatta ő az egész dolgot 
szájról szájra szállott részletes hagyomány 
nyomán. Szintoly kevéssé van „észszerű 
okunk“ kételkedni Lear király, Clarissa, 
vagy Ernest Maltravers részleteiben, me
lyekben több psycliologiai igazság van,

*) „There would be no rational ground for doub
ting, that Man might have orginated in the one case by 
the gradual modification of a manlike ape; or in the 
other case, as á ramification of the same primitive stock 
as those apes.“

mint Kinglake históriai adatában, mely 
szerint a krimi háború azért ütött volna ki, 
hogy Newcastle herczeg referadája alatt az 
egész ministerium elaludt volt, s mintegy 
öntudatlanul helyeselte a Konstantinápoly- 
ba küldött sürgönyt. Röviden, tudományos 
hypothesisnek a benső hihetőség, csak ma
gára, igen gyarló támasza— csak conditio 
sine qua non-ja! Az még korán sem jogo
sítja Huxleyt arra a diadalhirdető tároga- 
tásra, melylyel a jelen nemzedék „mély és 
széles tudományát“ szembe állítja „20 
százév poetriá“-jával, mint tudatlanság 
ápolta ábrándozással, *) csak azért, hogy

*) „The men of genius propound solutions, which 
grow in to systems of Theology or of Philosophy, or vei
led in musical language . . . take the shape of Poetry of 
an Epoch . . and remains in high authorithy it may be for 
one Century, or it may be for twenty ; but as invariably 
Time proves each i-eply to have been a mere approxima
tion to the truth — tolerable chiefly on account of the 
ignorance of those by whom it was accepted, and wholly 
intolerable, when tested by the larger Knowlegde of their 
successors.“— Ha sok naturalista, a helyett hogy refor
málni akarja, előbb megtanulná a philosophiát, megér
tené azt is a többek közt, hogy két féle igazság (veri- 
tas, truth) létez az emberre nézve. Az egyikféle teljes
séggel nincs alája vetve az „approximatio“ processusá- 
nak s ez előtt 4000 és több évyel épen oly tisztában volt 
velők az emberiség mint ma. És az a népfajta, mely állí
tólag csak négyig tud számlálni, épen oly biztosan és 
tökélyesen tudja azt az igazságot, hogy „kétszer kettő 
négyé' mint Leverrier vagy Petzval. Ä másik rendbeli 
igazságok ellenben azok, a melyekhez nemcsak hajdan 
— „a tudatlanság korában“— hanem jelenleg és jöven
dőben az örökké-valóságig mindig csakis közelíthet az 
emberi nen}, s a melyek a, tökély legmagasabb fokát is 
csak mint valószínűségek érhetik el. Ezek közé tartoznak 
az inductiv igazságok, melyekre vonatkozólag óvatos 
philosophus nem a mély és széles (large} „tudomány“ ha
nem csak „mély és széles tapasztalás“ kifejezését merte 
volm 
csak

használni. Az idők és tapasztalás folyta pedi 
lözelítni szokta a véleményeket a valóhoz,
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ez az ábrándozás az embert külön családba 
sorozza s különbé a majmokat. Azt a syl- 
logismust bízvást alkothatta volna Aristo
teles is. Yalmiki—  a Rámáyana költője — 
pedig épen Huxley mellett szavaz; tehát 
szintoly közel jutott az igazsághoz, mint 
korunk széles tudományának ékesen szóló 
im e képviselője; pedig Yalmiki aligha tu
dott anatómiát.

De, tegyük, hogy Darwin elmélete 
még oly erö's lábon álljon; tegyük, hogy 
erősebben, mint szóban forgó tanítványa 
hiszi, mint a ki meg vallja, hogy „in ég hi
ányzik egy lánczszem a rendszerben;“ va
jon már azzal nyert pere van-e az „ember 
helyének a természetben“ a majmok közt?

Bátor vagyok kételkedni benne, és 
folytatom a „wiedersprecholást.“

A nagy Linné az emlősök (mammalia) 
sergének rendekre osztásában másutt gya
korlott útját követte s rendszerét egy szerv, 
ez esetben a fogazat különbségeire alapí
totta. Későbbi zoológusok úgy találták, 
hogy Linné felosztása „csak közeledés volt 
az igazsághoz, mit csak az akkori tudatlan
ságnál fogva lehetett eltűrni.“ Korunk „bő 
tudománya“ ennélfogva felvette az állat 
egész kül- és belszervezetét, s ezzel össze- 
hangzó életmódját, és a jellemek csoportos 
összeállításával tervezte ki a „természeti 
családokat,“ jelesen az emlősökéit. íg y  vált 
a „primates“ rend két külön családra: a 
kétkezüekére (bimana) és négykezüekére 
(quadrumana); amazt az ember egyedül, 
imezt a majmok alkoták. Huxley, hogy 
Darwinnak s a maga hypothesisének ele
get tehessen, hátrafelé lép, eláll a jellemek 
összesége elvétől, kirekesztőleg csonttani 
(osteologiai) jellemvonásokra támaszkodva, 
visszaállítja — mint már említők — a pri
mates családot s egy akolba csapja az em
bert és majmot. „A láb és kéz közti kü
lönbség — úgy mond — csak ákombák“ — 
(,skindeep,£ a legmardosóbb giínyu kifeje
zés, melylyel az angol tudományos nyelv 
a felületességet bélyegezni bírja) — , és 
munkája tetemes terjedelmű részét a kéz

távolítni is tőle. A tudomány drámáinak szintúgy van J 
hol víg, hol szomorú katastrophájok, mint a játékszíni- I 
eknek.

és láb csontjainak és csontirkáinak részle
tes leírása és összehasonlítása teszi. Ezzel 
szemben az emberi ésmajomi agy velő közti 
különbségnek csak nemet és nem családot 
választó erőt tulajdonít, s a beszédet s „ön
tudatos értelmiséget“ természetrajzi jellem
vonásoknak sem ismeri el.

Meg kell vallani, hogy felette könnyű 
és kényelmes bizonyítás. Felállítunk rend
szerünk alapjául egy önkényes elvet, en
nek a nyomán kiczirkalmazzuk családain- 
kat, s világos, hogy ha két adott nem vagy 
faj valamelyikökbe beleillik, rokonság van 
köztök, s Darwin elmélete szerint egyik a 
másiktól, vagy mind a kettő egy közös ty- 
pustól származott. Könnyű, mondom, csak 
az a kérdés, vajon a természet igazolja-e 
azt a mi, netalán egyoldalú felosztási el
vünk erején hevenyészett rokonságot ? És 
én, egyenesen tárgyunkhoz szólva, azt kér
deném Huxley tanártól : meri-e állítani, 
hogy egy zoológus, a jelenleg bevett fel
osztásról semmit se tudva, minden emlősök 
előtte álló csontvázaiból épen azokat a csa
ládokat állítná össze, a melyeket a legú
jabb, tudományosabb és competensebb zoo
lógusok minden szervek tekintetbe vételé
vel állítottak fel? Mintha látnám, miként 
huzza össze ismét a szemöldökét a Magyar 
Sajtó sanyarú kritikusa, a ki oly keményen 
megleczkézett azért az ártatlan észrevéte
lemért, hogy a tudományban hiú és meddő 
igazságok is vannak s az ember eredetének 
„mikor?“-ja egyenesen azok közé illik. 
Mintha hallanám feddődzését : „Hát oly 
idegen és járatlan ön a természeti tanok
ban? Hát nem tudja mily szoros kapcso
latban van az állat izom- stb. borítékja a 
csontváza minőségével? Nem azt, hogy a 
halhatatlan Cuvier csontváz-maradványok
ból rajzolta le a plesiosaurus, ichtybsaurus, 
pterodactylus, igaunodon, mastodon, di- 
notherium s többek elenyészett alakjait?“ 
— Tudom, tudom én mindezeket, ítész ur; 
láttam is rajzaikat fa-, kő- és rézmetszetek
ben, pano-, diorámákban, optikai Vorstel- 
lungokban. Nem is állítom, hogy olyanok 
ne lehettek volna; a valóságban; de hogy 
igazán épen olyanok voltak-e, arra azt hi
szem, ön is, Cuvier is szintoly kevéssé mer-
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nének hitet tenni le, mint a berlini tanár 
W*** a Hegel philosopliiájára. Bármily fon
tosságú tehát a csigolyás állatban a csont
váz, a családosítás egyedüli kulcsául nem 
szolgálhat s Darwin elméletére támaszkod
va sem képes meghatározni „az ember he
lyét a természetben.“

Ú gy de ha egy erősség igen keveset 
bizonyít, mivel vékony („skindeep“), mint 
ezt a vitatott példában kimutatók; egy má
sik az által lehet „ákombák,“ ha oly vas
tag mint a bivalbőr és sehogy se akar a 
felvett tárgyra simulni, azaz, kép nélkül 
szólva, ha igen sokat bizonyít. Es erre me
gint könyvirónk szolgál példával.

Huxley nagy súlyú körülmény gya
nánt emeli ki, hogy ember és ember agy
veleje közt nagyobb a különbség, mint az 
emberi legkisebb agyvelő és a gorilláé 
közt. „Az emberi legnagyobb agy velő 131 
lat, a legkisebb 63 lat, a különbség hát 68 
lat; holott az utóbbi és a gorilláé (40 lat) 
közt csak 23 lat; tehát az agy velő súlya 
nem szolgálhat családi, hanem csak nemi 
ismertető és megkülönböztető jegy (chara
cter) gyanánt.“

Mellőzzük azt, hogy az erősség, ha 
nem perfid, minden bizony nyal a „népsze
rű közönség“ szemébe port szóró módon 
van szerkesztve. Mert egyfelől az ember
fajban hasonlítatlanul nagyobb a válfaj ok
beli különbség, mint a gorilla vagy más 
majomfajban, és igy nem a legkisebb 63 
latot, hanem a közép számot, u. m. 97 latot 
kell vala számítás alapjául felvenni, mely 
szerint aztán a különbség 57 lat lenne. 
Másfelől az agyvelő súlyát nem csak vi
szony talanul, hanem a testsúlyához képest 
arányosan is kell vala felvennie, mely eset
ben aztán még sokkal tetemesb különbség 
ütötte volna ki magát. Még azt a petitio 
principii-t is elengedem, hogy az agy velő 
súlya nem szolgálhat családi különbség je
gyéül, mi következménynek van előállítva, 
holott máshonnan való bizonyítást igényel, 
mit sehol sem lelünk köny virónknál. Szám
talan példáit adja ellenben a taxonómia 
(rendszertan), hogy egy s más jegy, mely 
egyik családban még nemek, sőt fajok 
megkülönböztetésére is csaknem érvényte

len, más családban, sőt családok közt is 
fontos és lényeges lehet. Ennél fogva a 
család leírását és megkülönböztetését a je
gyek avatos és mélyreható megvitatásának 
kell megelőzni, nem hogy csak vaktában 
„skindeep“-nek nyilvánítsunk egy oly je
gyet, mely netalán czélunk elérésének vagy 
előítéletünk, kedvencz eszménk érvényesí
tésének útjában áll.

Hanem mindezeket csak mellesleg és 
futólag emlitém. Ezek okoskodási hibák, 
a mily eket Huxley, merem mondani, egy  
tisztán tudományos és tudósoknak irt mun
kában, nem mert volna elkövetni; hanem 
oly publicum előtt, a milyeneknek szokták 
a „népszerű tudományos felolvasásokat“ 
tartani, nem genirozza magát az ember. 
Hibák, mondom, de nem az igen sokat bi
zonyítás hibái, mint az, a melynek most 
mindjárt tapintunk a tyúkszemére.

Ha a majomcsaládot ismertető jegye
ket szemügyre és fontolóra veszszük, nem 
egyet lelünk, a melyre nézve egyik ma
jomfaj a másiktól nem kevésbbé, olykor 
tetemesben különbözik, mint egy s más 
szélső faj egy rokonos rend hozzája legkö
zelebb álló fajától. Az ily eseteket átmene
teknek szokták nevezni, s maga az Írónk 
hármat jelel ki a feljebb listázott családok 
három utolsójának a szomszédjában. Az 
„átmenet“ a rendszerezők Attilája, alkot
mányaik döntögetője, határaik felforgatója, 
osztályaik összezavarója. Ebből a követke
zik, hogy a legóvatosabb elemzés és becs
lés nélkül, és az átmeneteknek kelletinél 
több erőt, fontosságot tulajdonítva, minden 
osztályozás, rendszerezés lehetetlenné vá
lik, minthogy a családok s más csoportok 
határai összefolynak. Ennek az eszmének 
felhasználásával, jelesen az agyvelő súlyá
ból vont következtetéssel csempészi be 
írónk az embert a majom rendbe. De elfe
ledte, vagy inkább el akarta feledni, hogy 
következetesen alkalmazva, az emlősök 
egész sergét egyetlen egy rendbe, sőt csa
ládba olvaszthatni össze. Már pedig a kö
vetkezetességet szakkedvelő, népszerű kö
zönség is megkívánhatja felolvasójától.

Nem jól mondám hát? hogy Huxley 
az igen sokat bizonyítás logikai hibájába

35*
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esett, midőn az ember majom létére irány
zott erősségéből a sül ki, bogy az ember —  
emlősállat! S e szerint typusát nem is épen 
a majmok közt, hanem valahol a sereg kö
zepén a medvében — hol már Kousseau is 
kereste — a disznóban vagy mókusban —* 
nézzük csak mily kedvesen rágicskálja két 
kezében tartva a mogyorót — remélhetjük 
fellelni. Vagy pedig — Írónk alternatívá
ját követve — egy eszményi typust kell 
képzelnünk, melynek idők folytában egy
felől emberré, másfelől czethallá kellett át
alakulni a természetes válogatás útján. Biz
tosíthatom olvasómat, hogy ez a felvétel 
Darwin eredeti eszméjével is inkább meg
egyezik , mint a ki az egész élő természet 
fajai kimagyarázására 8—-10 genealógiai 
typust elegendőnek tart.

A kifejtettem végeredmény bizony 
nem érdemiette meg azt az illustrált tiz 
ivet, melyen Huxley az uj tudományt hir
deti. Hogy az ember állat, még pedig em
lősállat, a felől aligha kételkedett valaha 
valaki, és épen napjainkban, bizonyosan 
nem kételkedik se tudós, se tudatlan. 
A felől pedig, hogy az ember helye a ter
mészetben — azaz az emlősállatok közt — 
épen a négykezüek vagy majmok család
jában volna, szabadjon kételkednünk mind
addig, inig a tiz íves könyv a most benne 
foglaltaknál szilárdabb és győzhetetlenebb 
erősségekkel nem szaporodik vagy tizen
kettőre.

És ha, teszem, ezek az ellentállhatat- 
lan erősségek már most mind megvolná
nak is, mi lenne elérve, mi megnyerve vele? 
Világos tisztán semmi sem egyéb, mint egy j 
szaktudományi, elméleti, — u. m. a tenné- 1

szetrajzi rendszerezésbe tartozó — kérdés 
eldöntése. E pedig nem sok vizet zavar. 
Hogy igen keveset mondjak, egy hét nem 
telik el, melyben egy fajt más nembe, vagy  
egy nemet más családba, vagy egy csalá
dot is más rendbe ne költöztetnének által 
kisebb-nagyobb joggal, vagy valószinliség- 
gel a tudomány férfiai, s az egész eljárás 
igen is csak őket érdekli, csak hozzájok is 
van intézve, csak köztök támaszt eszme
cserét, vitatkozást, olykor elég tüzes har- 
czot. A harczok kimenetelével, mely nem 
mindig szilárdítja meg az annexiót, hanem 
gyakran az elébbi status quo-t állítja hely
re, a világnak semmi köze. Deeandolle egy 
rakás cinerariát a Senecionem alá csaphat; 
vagy Linné a porczogós halakat a kétéle- 
tüekhez sorozhatja, és sem a Sorbonne nem 
szór anathemát ellenök, sem a philosophiai 
facultas nem lázad fe l; de bizony diploma- 
tiai jegyzékváltás sem keletkezik miatta. 
Mi az oka, hogy Huxleynak épen oly érté
kű és jelentőségű eljárása a nagy közön
ségben gerjesztett nagyobb sensatiót, mint 
a szakba avatottak között? A német köz
mondásként : „hol fekszik a kutya elte
metve ? “

Megmondom — vágy miért én, mi
dőn megmondta már Kisfaludy S. ebben a 
dalában :

„Minervát, ha fegyvert zörget,
Lehetetlen szeretnem ; «

Herkulest, ha rokkát pörget,
Nem lehet nem nevetnem.

Van határa a két nemnek
S nem toldása az érdemnek,

Hanem hiba s gyávaság,
A ki azon általhág.“

(Vége köv.) BRASSAI.

C S A L Á D I  K É P .

A fészekben két kis madár van,
Az anyjok őrzi melegen,
— Ti vagytok n^kem, oh ti hárman, 
Kincsem, családom, életem !

A kis parányi, bimbó-szépen 
Csügg édes anyja kebelén, 
Vagy álmodik kis bölcsejében, 
Hol ép’ most ringatám el én.
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A nagyobb (még az is piczinke !) 
Mosolygva oda-odavon;
Ugrál, nevet, mint könnyű czinke, 
Mely télben is vig a havon.

Most anyjok is elszenderüle,
S fölöttük állok egymagám,
És szent gyönyörben elmerülve, 
Vigyázom őket boldogan.

— Mit oly sok keres lótvaíutva, 
S oly kevesek s ritkán leiék : 
Mi föltaláltuk im magunkba’
A lóher négyes levelét !■

SZÁSZ KÁROLY.

A  M E  N  E  K  Ü  L  T .

(Elbeszélés.)

I.

A jó öreg tiszt. Weisz Benjamin rend
kívüli szeretetben s tiszteletben állt egyhá
zának minden rendű rangú tagja előtt.

Az öreg asszonyok kedvelők széppre- 
díkáczióiért, az öreg emberek feddhetetlen 
erkölcseiért, a fiatalabb nép azért, mert úgy 
látták az öregebbektől. Mindnyájan szeret
ték pedig azért, mert valóban jó őrizője, 
bajban tanácsadója, szükségben segítője 
volt az ő nyájának.

Volt ugyan akárhány gazdagabb ek
lézsia alsó Ausztriában, mint épen az övé; 
hanem olyan pap alig, kinek kiadásai közt 
a jótékonysági rubrika nagyobb lett vol
na, mint az övéi között.

Bizonyára papiak is volt elég a vidé
ken szebb és kényelmesebb az ő rozzant 
házikójánál; hanem olyan szép gyöngyvi
rágszál nem nevekedett egyben is, mint 
ezen ócska ház vályogfalai közt.

E szép virágszálnak botanikus neve 
hirtelenében nem jut ugyan eszembe, ha
nem annyit tudok, hogy Lujzának hív
ták, s hogy a mi szépet szerelmes poéták 
s balga szerelmesek valaha összebeszéltek 
szőke fürtök aranytengeréről, ibolyasze
mek bubájáról, rubin ajkak részegítő mo
solyáról, junói termet fenségéről: az mind 
föltalálható volt rajta.

A jó tiszteletes nem is hívta máskép, 
kis aranyom, kis tündérem, s a mi e hízel

gő czimeket illeti, az első rendkívül illett is 
rá, nem csak azért mert szőke fürtéi oly 
ragyogók voltak mint az arany, hanem 
még sokkal inkább azért, mert megboldo
gult atyjáról, ki az öreg papnak testvér- 
öcscse s gazdag bécsi kereskedő volt, ne
vezetes mennyiségű arany, ezüst és bankó
készlet maradt rája örökségül.

Az öreg urra csupán azon gondok 
szálltak testvéréről örökségképen, melyek
be a kis leányka fölnevelése került; ha
nem ennél kedvesebb adományt alig adha
tott volna neki a sors. Boldogsága, gyö
nyörűsége volt e gyermek, s ez öröm, e 
boldogság azon mértékben növekedett nap
ról napra, a mint annak kora haladtával 
szűzies bájai mind igézőbben fejledeztek.

Bizalmas embereinek, s ezek közt a 
falubeli gazdag bérlő első helyen állt, szün
telen csak kis leánya jóságáról, szépségé- 
ről, nagy vagyonáról beszélt, — s minden 
alkalommal előadta töviről-hegyére nagy 
pontosan, hogy mint szerezte öcscse isten 
segítségével e dús vagyont, melyet gyer
mekére hagyott. Eleinte csak szegény sza
tócsboltja volt, hanem egyszer a kis lut
rin ternót csinált, nevezetes összeget nyert, 
nagyobb kereskedést nyithatott, s miután 
igaz az, hogy a.kibe egyszer a szerencse 
belebolondult, azt egy könnyen nem hagy
ja el, nehány év múlva megütötte egy nagy 
sorsjáték első nyereményét. Egyszerre gaz
dag lett, ur lett, nagy ember lett. — S a
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derék bérlő lelkiismeretes figyelemmel hall
gatta végig mindannyiszor a százszor-hal- 
lott történetet, mert jól tudta hogy az öreg 
tiszteletes ezen szavakkal fogja berekeszteni 
beszédét: Hanem kegyelmednek is ugyan 
derék legényfia van ám !

Néha aprólékosabb dolgokra is kiter
jedt a jó öreg bőbeszédűsége; elmondta, 
hogy a leányka örökségében most is több 
nagy sorsjegy foglaltatik, snem hiszi, hogy 
azok közül is egyik vagy másik meg nem 
üti elébb utóbb a főnyeremények vala
melyikét. Az igaz, hogy mind olyan külö
nös számok; az egyik nevezetesen a 100-ik 
series 100-ik száma, egy másik pedig épen 
11,111 -ik számú: hanem az nem tesz sem
mit, ha az isten akarja, kijöhetnek azok 
egytől egyig.

Egyszerre azonban nagyobb fontossá
gú dolgok kötötték le az öreg pap figyel
mét. Kiütött az 1.8 31-ki lengyel forrada
lom , s ő mint szenvedélyes történész, élénk 
kíváncsisággal figyelte meg annak minden 
változatát. Szerette a nagyszerű csatákat 
— ujságlapókban leírva, s a hősök küz
delmeit —■ lelkesült költők magasztaló ver
seiben megdicsőitve, barátságos födél alatt, 
kényelmes házi kabátban, kedélyes pipáz- 
gatás közben végig olvasgatni; bár még a 
napóleoni harczok idejéből úgy emlékezék, 
hogy a hadviselés iránt, kivált ha közvet
len közelében foly, nem igen nagy rokon- 
szenvvel viseltetett.

Végig tanulmányozta Lengyelország 
történetét, előszedegette rég nem használt 
térképeit, s miután szemei már gyöngék 
voltak, Lujzának kellett rajtok a hírlapok
ban előforduló egyes pontokat kikeresni, s 
más alkalommal leendő könnyebb rátalál- 
hatás okáért, jóravaló vörös irónnal kellő
leg észrevehetően áthuzogatni.

Ezen időtől fogva ez képezte a jó öreg 
bőbeszédűségének soha meg nem unott tár
gyát. A falu értelmesbjei közül hozzája 
jártak el minden nap, a kik a politikai hí
reket kedvelték s a hirlapok tudósításai
nak nyomán épülni óhajtottak. — De még 
sem volt szorgalmasabb látogatója a bérlő 
fiánál, ki jól tudván, hogy a szép Lujza 
mindkét illetékes oldalról neki van szánva,

szoros kötelességének ismerte már csak an
nál fogva is minél jobban belé szerelme- 
sedni.

Miután az öreg szemei kissé már el
gyöngültek, Lujza szokta előtte a hírlapo
kat felolvasni, s utóbb ebbe már annyira 
beleszokott, hogy még mások jelenlétében 
sem hagyta leánykájának e tisztét más ál
tal betölteni. — A fiatal suhancznak, ki 
mellesleg mondva elég ügyes fiú volt, ez a 
körülmény tetszett nagyon; s olvasás köz
ben nem egyszer lehete hallani, a mint föl- 
sohajtott: „ Oh beh szép! “ — azt ugyan nem 
mondotta meg, hogy a lengyelek dicső 
csatáira érté-e ezt, vagy azoknak fölolva
sójára, — hanem annyi bizonyos, hogy 
valahányszor a tiszteletes, lelkesedésében 
szinte neki-izzadva, kérdezé: „Hejh öcsém ! 
ha lengyel volnál, elmentél volna-e te is?!“ 
mindannyiszor esküdözve mondott igen-t.

Mikor aztán egymásra jöttek a hírek 
a fölkelők csatavesztéseiről, utóbb a forra
dalom teljes leveretéséről, a jó öreg alább
hagyott a hírek közlésével; ha kérdezték, 
azt felelte: nincsenek bizonyos tudósítások, 
bizonyosan szünetelés állt be a csatatére- 
ken, s nem akart hitelt adni a szomorú új
donságoknak. — Egyszerre azonban végig 
zúgott egész Európán a jajszó: Finis Poio- 
niae! — s ő, kételkednie többé nem lehet
vén, abban keresett megsebzett részvétére 
vigaszt, hogy azontúl félredobott minden 
hírlapot, nem akarván megismerkedni az 
azután következett kor borzalmaival.

Egy csöndes estvén Lujzával együtt 
szobájában üldögélve, egyszerre idegen lép
tek zaja ütötte meg füleit, s hogy nem 
csalódott, bizonyságot tőn a vén, lom
pos, tarka eb, mely felszökelve a ház előtti 
kényelmes nyughelyéről, hangos csaho- 
lással vágtatott az utczaajtó felé.

Nehány másodperezre azután fölnyilt 
a szoba ajtaja, s nemes tekintetű deli bar
na ifjú lépett be rajta, tisztességes, de por
tól lepett úti öltözetben.

— En tisztelendő Weisz Benjámin 
urat keresem, — szólt a jövevény tökéle
tes németséggel.

A pap fölemelkedett üléséből s eléje 
lépett.
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— Ki ön uram ? és mivel lehetek szol
gálatára ?

Az ifjú ember e kérdésre láthatólag 
zavarba jött, pedig az nem volt valami rend- 
kivüli egy idegen ember szájából, — el le
hetett rá készülve előre. Azután feje keb
lére hanyatlott, szemeit könyek boriták el, 
kezei önkénytelen emelkedtek föl fájda
lomtól dúlt arcza eltakarására.

Lujza csodálkozással vegyes érde
keltséggel nézte e néma jelenetet, mig báty
jának szivében az első pillanatra meleg 
vonzalom támadt a — hite szerint — két
ségen kívül szerencsétlen ifjú iránt.

Oda ment hozzá s megfogta kezeit.
— Fiatal ember, ön szenved; legyen 

bizalommal hozzám, tán segíthetek vala
hogy baján, — az istenre kérem, kicsoda 
ö n ; mondja meg igazán.

— Ki vagyok? felelt emez, — épen 
azért jöttem iTtasitásaim nyomán önhöz, 
hogy elrejthessem ki-létemet! Ön gyanak- 
vólag néz rám ? ne féljen, nincs oka be
csületemben kételkednie: én egy szeren
csétlen , számkivetett menekvő vagyok!

— Ön menekül, tehát üldözik, —■- és 
iildöztetik, tehát bűnös! . . .

— Menekülök, üldöztetem is, de bű
nös nem vagyok, valamint nem bűnös azon 
ezer meg ezer honfitársam, kik e perczben 
ugyan e sorsot osztják . . .

Hogyan ? u ram ! ön csak nem a sze
rencsétlen . . .

— De igen ! a szerencsétlen Lengyel- 
ország fia vagyok!

Tisztelendő Weisz Benjamin ur alig 
tudta magát feltartóztatni, hogy az ifjú 
embert kebelére ne ölelje. De valahogy 
mégis csak megtartóztatá magát, s egy kis 
ellenvetést bátorkodott koczkáztatni.

— De hisz igy önt már nem üldözik, 
nyugodt lehet. . .

— Sőt ellenkezőleg! válaszolt az ifjú, 
még nem tudjuk hogy e császárságban 
biztos menhelyet találhatunk-e elnyomóink 
üldözései ellen. . .

— De hát akkor, hogy mertek erre 
jönni? . . .

— Mert más felé nem lehetett, s mert

tudtuk, hogy ezen tartományokban szá
mos oly lelkes barátja van szerencsétlen 
nemzetünknek, kik védelmünkre saját kocz- 
káztatásukkal is készek. íg y  utaztam egész 
idáig, erdők, hegyek között, az éjszaka ol
talma alatt, s becsületére legyen mondva 
ön polgártársainak, azok közöl, kikhez uta
sítva voltam, nem csalatkoztam még egy
ben i s ; és e körülmény remélnem engedi, 
hogy önben sem csalatkozom.

—- Tehát utasítva van hozzám ?
— Igen.
— S ki által?
— Hihetetlennek fog ön előtt látsza

ni, a mit mondok, de igaz. Az északi óriás, 
mint magát elnyomónk szereti nevezni, 
azt hiszi, hogy diadalai által — csúfos di
adalok ! — tönkre tette nemzetünket! Csa
latkozott! Az utolsó kardcsapás, az utolsó 
fegyverdördülés egy újabb harcz előkészü
leteinek megkezdésére volt a jeladás. Len
gyelországban csend van, a halál csendje! 
ezt kiabálják ellenségeink, — pedig az a 
titok csendje, melynek leple alatt ezer kéz 
készít vészt és halált Oroszországnak. Mi
kor érik meg e titok gyümölcse ? azt tud
ni nem lehet. Évek, meglehet évtizedek 
múlva tör ki egy újabb harcz, hanemcsi - 
rájában már most is él, annyi bizonyos. 
Egyik bizonysága az is, hogy én most tisz- 
telendőséged házában vagyok. Európának 
minden tartománya el volt árasztva nem
zetünk ügynökeivel. Ezek megfordultak 
mindenhol, láttak mindent s tudósításai
kat megküldötték pontosan hazájokba, s 
biztosíthatom önt uram, hogy Lengyelor
szág ismeri a maga barátait egytől-egyig; 
s az ön neve, uram, ezen barátok sorában 
ragyog! — Ezren meg ezren bujdosnak 
honfitársaim közül, kiknek lépteit mind az 
említett titkos hatalom kormányozza és 
őrizi, mely engemet is iderendelt tisztelen- 
dőséged rokonszenve-, vendégszeretete- s 
nagylelkűségéhez. Egyetlen szavától függ 
uram, és én távozom! . . .

A jó öreg e csodaszerü dolgok hallá
sára egészen más hangulatba jött, semhogy 
a jeladó szót kimondhatta volna. Megfogta 
az ifjú kezét s megrázván, monda:
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— Meg fogja látni, uram, hogy dicső 
nemzete énbennem nem csalatkozott!

II.

Mi a szív szerelem nélkül ? az mi a 
rózsa illat nélkül. Milyen az ifjúság sze
relem nélktilt olyan mint a csillagtalan éj, 
mint a virágialan tavasz. Mint támadnak a 
csillagok? mnt születnek a virágok? úgy  
születik a szivben is a szerelem.

Lujzára elkövetkezett azon kor, mely
ben, mint a költő mondja: „Aszivnek, hajh! 
szeretni k ell! “ s hogy a véletlen a lengyel 
ifjú idevetődése által elhatározó befolyást 
gyakorolt szívügyeire nézve, azon a bérlő 
fiának volt legtöbb oka szomorkodni.

Semmi okunk -sincs fürkészni, bogyl 
mint támadt szivében a mozgalom a len
gyel ifjú iránt, annyi bizonyos, hogy már az 
első pillanatban is csodálat és tisztelet ve
gyes érzelmeivel tekinte rá, mint egy bá
mulatra méltó harcz bajnokára; szeren
csétlensége pedig kétszeres mértékben biz- 
tositá számára a részvétet és gyöngéd fi- 
gyelmezést. — Ily körülmények közt a jö
vevénynek nevezetes esélyei voltak a bérlő 
fiával szemben, kinek ügyét még rontotta 
az a körülmény, hogy a lányka előtt sem 
volt épen titok, hogy egymásnak vannak 
szánva. A szív gyűlöl minden önkényt, bár
mily szeliden legyen is az alkalmazva, ha 
függetlenségét, szabad választási jogát tá
madja meg. *— Annyi bizonyos, hogy a 
fiatal leánykák, ha egyszer eljött az idők 
teljessége, épen úgy nem tudoak megélni 
ábrándok nélkül, mint a virág napsugár 
és harmat nélkül; az ábrándnak vége pe
dig a szerelem kezdete. Midőn a s z í v  áb
rándjainak tárgyát feltalálta, akkor kezd 
szeretni.

Lujza a fiatal menekültben találta fel 
ábrándjai tárgyát, s az méltónak mutatta 
magát a leányka szerelmére. A falu népé
nek úgy volt bemutatva mint az öreg pap 
közeli rokona, s igy senki sem ütközhetett 
meg rajta, hogy oly soká tartózkodik a 
háznál, a bérlőéknek ugyan sehogy sem 
esett kedvök szerint ez a dolog, de még

azért távol voltak attól, hogy a legroszabb- 
tól tartsanak.

Az öreg tiszteletes, talán mivel kevés 
tapasztalatot gyűjtött az effélékben, észre 
sem vette a viszonyt, mely a fiatalok közt 
napról-napra szorosabbá fűződött; s talán 
soha észre sem is veendette, ha egyszer 
Wratisláw, (mint a menekültet magok közt 
nevezték) a lánykával történt előleges meg
egyezés szerint, föl nem födözte volna előt
te a dolgot.

A titok leleplezése épen nem tett az 
öreg urra kellemetes hatást. Nagyon leiké
hez volt már nőve az eszme, hogy kis leá
nyát a bérlő fia nejévé tegye.

Azonban az ifjú fontos argumentumok
kal állt elő.

— En előkelő gazdag család sarja va
gyok — igy szólt. Gazdagságom ugyan 
épen most nem sokat nyom a latba. Jószá- 
gimat nem lehetett magammal hoznom; 
azonban családi kincseimnek legnagyobb 
részét mégis megmenthetém. Egy barátom 
és fegyvertársam, gróf Branicki, szállította 
el azokat, mivel ő az enyémnél biztosabb 
utón menekülhetett. í ) Párisba ment s on
nan franczia útlevéllel jövend Bécsbe, s át- 
adandja nekem kincseimet, melynek érté
ke nevezetes összegre rug. íg y  a megélhe
tés miatt nem kell jövendőnk felől aggód
nom, s miután ezen oldalról tisztelendő 
ur nyugodt lehet, nem kételkedem hogy 
áldását adandja ezen frigyre, mely leányát 
egy előkelő nemes család tagjává avatja.

Bár az öreg urat mind e dolgok nem 
ingatták meg nézeteiben, nem mert hatá
rozottan nem-et mondani. Egy kis gondol
kodási időt kért, s aztán félreliivta Lujzát 
kis kertjének félreeső lugasába, s szigorúan 
faggatni kezdé.

— Lásd, gyermekem, — ezeket mon- 
dá neki, — ő előkelő nemes család tagja, 
erős gyanúm van, hogy gróf. Te egyszerű 
neveltetésben részesültél, sehogy sem ille
tek össze. Még most ugyan azt hiszitek, 
hogy e különbség nem tesz semmit; szere
titek egymást, s szerelmetek betölti azt az 
űrt, mely polgári állástok közt tátong, — 
de majd később magatok is belátjátok, 
hogy balgatagul cselekedtetek — s mi lesz
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akkor, ha a megtörténteket megváltoztatni 
nem lehet!? — Aztán, ha egybekelnétek, 
neki is föl kellene födöznie nevét, kilétét, 
— s isten tudja, micsoda büntetés érhetne 
bennünket, ha nyilvánosságra jutna, hogy 
egy idegen országbeli menekülőt házunk
nál rejtegettünk! ? Még papságomból is ki
csaphatnának ! Nyugodjál meg, kedves 
gyermekem, abban, hogy nem egymásnak 
szánt a végzet benneteket, igyekezzél dt 
elfelejteni, majd én gondoskodom, hogy 
házunktól valamely más helyre tehessíik, 
hol szint oly biztosságban leend, mint itt 
vala.

De Lujzát a hideg bölcselkedés meg 
nem győzhette, szemeibe könyek gyüle
keztek, s mikor az öreg ur kedvesének el
távolítását helyezte kilátásba, keservesen 
zokogott, mondván :

— Ha Wratisláw elm egy, én meg
halok.

Az öreg ur érzett magában annyi 
philosophiát, hogy ezt a frázist megmoso
lyoghassa.

Oda is lépett a bűsongó leánykához, 
megczirógatta szép fehér-piro s arczát, s azt 
felelte:

— Dehogy halsz meg, kis aranyom! 
majd meglátod, hogy nem halsz meg! — 
Es oly megelégedetten csóválgatta e sza
vak után fejét, mint a ki érzi magában, 
hogy megdönthetien igazságot mondott.

S valóban igazsága is volt; nagyon 
kevésre megy azok száma, kik efféle be
tegségben haltak meg; az emberek okosak 
s könnyen beérik olyan kárpótlással a mi
lyen akad. Hanem ennek a föltételnek volt 
még egy másik alternativája is, melyre a 
jó öreg rágondolni álmában sem merész
kedett volna, s mely ilyenképen hangzott: 
ha Wratisláw megy, én is megyek!

Mikor Lujza kedvesének elpanaszko
dott, az nagyon katonásan, mondhatni ka- 
lózosan fogott a dologhoz.

— Enyém lészsz az d akarata ellené
re is ! mi szükségünk is nekünk az d bele
egyezésére? Te szeretsz engemet, s nekem 
elég vagyonom van, hogy fényűzés nélkül

megélhessünk belőle. Jöjj velem és légy 
az én ndm!

Lujza meghökkent mikor e vakmerd, 
de mégis rendkívül csábító ingerü szavakat 
hallá. Hanem lassankint erőt vettabennök 
rejlő bűbáj mindazon kifogásokon, miket 
ellenök a józan ész szava lelkében támaszt-, 
hatott: sdt ut5bb meg-vesztegetá a szív 
vágyó heve még a józan ész itéldszékét is, 
s a maga részére használta föl fegyverül.

— Hiszen nem maradunk oda örök
re, — igy okoskodott magában, — csak 
megesküszünk s aztán megint visszajövünk. 
Egy-két napi aggodalmába kerül bátyám
nak az egész; s ha visszajövünk és meg
látja, hogy mennyire szeretjük egymást, 
mily boldogok vagyunk, bizonyára még 
áldani fogja bátorságunkat.

S aztán úgy történt a mint kigon
dolták.

Az öreg ur, a mint egy szép nyári 
reggel fölkelt s kertjébe kisétált, nem ta
lálkozott ott — mint rendesen —• a mene
külttel, kit házába fogadott, — s később 
hiába várta leánykáját, ki vidoran szök- 
desve virágai között, ott szokta őt, szives 
jóreggel kívánás mellett, megcsókolni.

Azok bizony egy házzal odább mentek.
Még csak egy jelt, egy fölvilágosító 

sorocskát sem hagytak maguk után. Hi
szen magyarázatra nem is volt szükség, az 
előzmények megértettek mindent, s a tény 
elég hangosan beszélt, hogy az olyasokat 
fölöslegessé tegye; de egy vigasztaló, meg
nyugtató szót mégis csak megérdemlett 
volna azon leánytól, kit jobban ápolt, gon
dosabban nevelt, mintha tulajdon gyerme
ke lett volna.

Miben keressen már most vigaszt? 
Hideg bölcselkedésben ? A szív legmélyéig 
hatott sebek tirét az be nem töltheti. — 
Ismerősei részvétében ? Azoktól titkolnia 
kell fájdalmait, mert fölfedezésök szégyent 
és gyalázatot hozna fejére, porig alázná 
lelkét. — A vallásban? Mikor ajkán az 
isten-káromlás szavai függenek ?!

Nem keresett vigasztalást. Kétségbe
esett lelke belétemette magát keserveinek 
tengerébe, — és óhajtotta a halált.
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A két szerelmes leikétől ezen idő alatt 
messze járt a bú. A mámoros szerelem 
lágy ölén megfeledkeztek első találkozá
suk színhelyéről, a kisded faluról, a kisded 
házikóról, melyben egy aggastyán keserű 
könyeket sír miattok s keserű átkokat ki
ált fejökre.

Valahogy sikerült kivinniök, hogy 
egy pap összeeskette őket, s aztán valódi 
kóbor-életet folytattak, egyik városból a 
másikba mentek, sehol se pihentek tovább 
egy-két napnál. Lujzának eszébe sem ju
tott e különös életmód okai felől tudako
zódni : akármerre mentek, mindenhol velők 
ment a szerelem, s az kielégítette lelkének 
minden vágyát.

íg y  telt el körülbelül öt hét, s még 
mindig nem gondolt arra, a mit a szökés 
idején önmagának mondott: „Hiszen csak 
egykét napra megyünk el, azután vissza
jövünk megint.“ Férje határtalan ura volt 
minden akaratának, tán gondolni sem mert 
olyasmire, miről nem tudá, hogy férjének 
szándékával nem ellenkezik; de meg tán 
tetszett is neki e tétlen nyugalmas élet, 
melyben számára nem termett semmi bánat, 
semmi gond, csak boldogság és szerelem.

Egy napon, — tán épen akkor volt 
ötödik hete egybekelésüknek — azt kérdé 
tőle Wratisláw: vajon közelében nincs-e 
valami rokona, kinél nehány napig tartóz
kodhatnék? Mert, a mint értesült, gróf 
Braniczki megérkezett Bécsbe, s neki oda 
kéne utaznia pénzének fölvétele végett. — 
Lujza azt válaszolta, hogy igen, Linzben 
lakik anyjának testvérje, tán addig elle
hetne ott.

Félt ugyan azon lehetőségtől, hogy 
helytelen tettéről már ott is értesülve van
nak, de mégis számított arra, hogy bátyja 
c botrányt aligha bizta még legközelebbi 
rokonainak is titoktartására. Elhatározta 
tehát, hogy úgy megy oda, mintha csak 
épen látogatáskép jött volna bátyjától, s 
megegyeztek, hogy egy hét múlva egy 
bizonyos vendéglőben, ugyancsak Linzben, 
találkozni fognak.

I I I .

A jó rokon szívesen is fogadta, mivel 
még csak nem is sejtett semmit a történ
tekről; tudakozódott az öreg papról, ör
vendezését fejezte ki a fölött, hogy kis hú
gából ilyen szép leány lett, s Ígérte, hogy 
csak maradjon itt, meglássa hogy férjhez 
fogja adni.

Negyednapra ezután, egy pénteken 
délelőtt, mikor a papok épen a vasárnapi 
prédikáczióra szoktak készülni s ugyan
ez okból az öreg tiszt. Weisz ur is mú
zeumába vonult vissza, hűvös szobácskájá- 
nak ajtaja egyszerre csak fölnyílott, s mi
dőn hátratekintett, ajkai nyitva maradtak 
a csodálkozás miatt.

Ott állt előtte a kit életében soha töb
bé látni nem hitt, a menekült. Meglepetve 
nézett szeme közé merőn; ajkai némán mo
zogtak, mintha nem találna szavakat ez 
ember megszólítására , vagy nem tartaná 
méltónak, hogy hozzá szóljon.

— Ön nem várt engem, — szólt az, 
belépve a szoba közepére, váratlanul jöt
tem, azt tudom.

Azután hallgatott nehány másodper- 
czig, s midőn az öreg ur válaszát hiába vár
ta, újra megszólalt:

— Nem is örvend jöttömnek . . . az
zal nem törődöm. E szavakkal egy széket 
vont elő a szögletből s leült rá, az öreggel 
szemtiil-szemben.

— Én elvettem az ön unokahugát.
— Elcsábította! mondja ö n . . . felelt 

az öreg pap keserűn, kirabolta házamat, 
melyben vendégszeretettel fogadtatott, s 
tolvajként szökött meg belőle éj idején!

— Az mindegy! a dologra csak az 
tartozik, hogy én nőül vettem az ön uno
kahugát ; ő az én törvényes hitvestársam. 
Itt vannak a bizonyítványok, mert ön nem 
hisz az én szavaimnak.

Ezzel nehány csomag papirost rakott 
az asztalra, melyeknek tartalmát az öreg 
ur figyelmes pontossággal olvasta végig.

— No’s? meg van ön elégedve velem? 
kérdé Wratisláw.

— Ebben nincsen semmi érdem! vi- 
szonzá az öreg, — ez csak azt mutatja, 
hogy ön nem akart aljasságra halmozni 
aljasságot. Mindazáltal én eléggé méltány-
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lom öntől még- ezt is; s ha vissza akarnak 
jönni házamhoz, nem csukom be annak aj
taját orruk előtt.

— Ahhoz semmi kedvünk nincs. É gy  
rósz faluban elzárkózva élni, az épen nem 
mulatságos. Nekünk csak pénz kell öntől, 
mert élnünk kell, — és pedig sok pénz, 
mert kolduskodni nem akarunk.

— Hisz ön azt mondá, hogy elegen
dő vagyona van . . . .

— Az ördögbe! ha volna, nem kér
nék öntöl, — s ha lett volna, nem vettem 
volna a nyakamra feleséget!

— Dehogy ? viszonzá az öreg, mi köz
ben a tollat, mely kezében volt, a kalamá
risra tévé, s pápaszemét az orrán megiga- 
zitá.

— Ezt ön is beláthatja.
— Beláthatom, természetesen belát

hatom; s miután ezt belátom, ön meglehet 
győződve, hogy éntőlem egy fillért sem 
fog kapni. Ezzel fölemelkedett üléséből, 
kezeit összetette melle fölött, s félvállról 
nézve le emberére, m onda:

— Ha egyéb beszélni valója nincs 
önnek velem, távozhatik.

Az fölkelt székéről, s elfojtott hangon, 
mi közben szemei villogtak, szó lt:

— Még van . . .
—  Mi legyen az?
— Adja ide kulcsait . . .
— Mit akar? ismétlé az öreg kérdé

sét, mintha nem jól hallott volna.
— A kulcsokat, uram! kiálta ez re

kedt hangon, — a szekrény kulcsait, mely
ben pénzét tartja.

Az öreg összerázkódott.
— Késlekedik? szólt a menekült, — 

jó — én várhatok, én tudok türelmes len
ni. Figyelmeztetem, hogy tudom mennyi 
időm van. Heggel óta a ház körül vagyok, 
s jól haliám, a mint cselédjét az imént a 
mezőre kiildé . . .

— Elment az esze! ? mit akar itt ?
— Láthatja, hogy tudom, mit cselek

szem. Akarom, hogy pénzét ideadja, a nél
kül nem megyek e l; azt bírnom kell bármi 
áron ; érti ön ? bármi áron.

— De hisz ez rablás! ön életével já t
szik! .

— Előbb az önével! felelt ez, oldal
zsebéből egy pisztolyt vonván elő.

Az öreg papot, a mint e pisztolyt meg
látta, valami vad állati düh szállta meg. 
Rávetette magát a rablóra-, kikapta a pisz
tolyt kezéből, fölhúzta és lőtt. Nem volt 
megtöltve. A rabló elkaczagta magát s vil
logó tőrrel rohant áldozatára.

*# *

Ugyan e nap délutánján a kis falu 
népét egy borzalmas eset hire hozta rend- 
rendkivüli izgatottságba.

A lelkész, munkaszobájának padlatán, 
megölve találtatott.

A véres esemény iszonyát még nevel
te az a titok, mely részleteit boritá. — A 
bérlő ugyanaz nap délben jött haza egy 
szomszéd városból, s az utón, a falutól mint
egy órányira, találkozott a pappal. Szem
közt jött valaneki két-kerekíí egy-lovas ko
csiján, melyen rövidebb utait rendesen ten
ni szokta, s maga hajtotta a lovat. A bérlő 
még köszönt is neki, s midőn hazaért, fej
csóválva mondá fiának, hogy a tiszteletes 
ur aligha van már a régi jó indulattal irán
tuk, mert köszönését még csak nem is vi
szonzá. Azelőtt világért sem tette volna 
ezt. S ime! alig mondá ki e szavakat, mi
dőn berohan a pap férfi-Cselédje, s az ijedt
ségtől szinte szólni sem tudva, hebegi el, 
hogy a mint a mezőről megjött, urát a föl
dön fekve, vérében, halva találta.

— Lehetetlen! kiálta a bérlő, — hi
szen én, alig egy órával ezelőtt, egy jó 
mérföldnyire találkoztam vele.

Mindazáltal — a falu birája lévén — 
kötelességének találta azonnal a hely szí
nére sietni, meg nem feledkezvén a szom
szédban lakó doctorról sem, kivel aztán a 
helyzethez illő szótlan komolysággal bal
lagtak a lelkész háza felé.

A cseléd az alatt összekiabálta az egész 
falut; úgy hogy mire a bérlő és a doktor 
a törvényes látlelet fölvételéhez kezdtek, 
az egész házat kiváncsi népcsoport vette 
körül. A bérlő egyre csak azt variálta: 
hogy ő meg nem foghatja, mikor ezelőtt 
egy órával . . . .  és a többi. Mindazáltal a
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látvány maga elóg megfoghatólag beszélt. 
Ott feküdt a szegény öreg a padozaton, 
fején, nyakán tőrdöfések nyomai, parókája 
letépve fejéről, s gyér ősz fürtéi vérrel 
mocskosítva.

A doctor megvizsgálta a holttestet, s 
kinyilatkoztatta, hogy az erőszakos halál
nak legalább is két órával előbb kellett tör
ténnie. E nyilatkozat a bérlőnek alkalmat 
adott arra, hogy még egyszer előadhassa,

hogy ezelőtt csak egy órával találkozott a 
pappal a falun kívül egy órányira, még kö
szönt is neki, akár megesküdjék reá: s mi
dőn a doktor mindamellett nem akart el
térni véleményétől, azt mondá neki, hogy 
szamár! A doktor, a ki mellesleg mondva 
csak borbély volt, egy megvető pillantás
sal felelt a sértő czimezésre, s azon percz- 
ben a tudomány mártírjának érezte magát.

(Vége köv.)
UDVARDY VINCZE.

A W A L E S I  B Á R D O K .
(Ó-ángol ballada.)

Edwárd király, angol király 
Léptet fakó lován:

Hadd látom, úgymond, mennyit ér 
A welszi tartomány.

Vadat és halat, s mi jó falat 
Szem-szájnak ingere,

Sürgő csoport, száz szolga hord, 
Hogy nézni is tereh ;

Van-e ott folyó és földje jó? 
Legelőin fü kövér ?

Használt-e a megöntözés:
A pártos honfivér ?

S a nép, az istenadta nép,
Ha oly boldog-e rajt’

Mint akarom, s mint a barom, 
Melyet igába hajt?

Felség! valóban koronád
Legszebb gyémántja Welsz:

Földet, folyót, legelni jót, 
Hegy-völgyet benne lelsz.

S a nép, az istenadta nép 
Oly boldog rajta, sire !

Kunyhói mind hallgatva, mint 
Megannyi puszta sir. —

S mind, a miket e szép sziget 
Etelt, italt terem ;

S mind, a mi bor pezsegve forr 
Túl messzi tengeren.

Ti urak, ti urak! hát senkisem 
Koczint értem pohárt ?

Ti urak, ti urak! . . .  ti welsz ebek ! 
Ne éljen Eduárd ?

Vadat és halat, s mi az ég alatt 
Szem-szájnak kellemes,

Azt látok én : de ördög itt 
Belül minden nemes.

Ti urak, ti urak, hitvány ebek !
Ne éljen Éduárd?

Hol van, ki zengje tetteim —
Elő egy welszi bárd !

Edwárd király, angol király 
Léptet fakó lován: 

Körötte csend a merre ment, 
Es néma tartomány.

Montgomery a vár neve,
Hol aznap este szállt; 

Montgomery, a vár ura, 
Vendégli a királyt,

Egymásra néz a sok vitéz,
A vendég welsz urak ; 

Orczáikon, mint félelem,
Sápadt el a harag.

Szó bennszakad, hang fennakad, 
Lehellet megszegik. —

Ajtó megöl fehér galamb,
Ősz bárd emelkedik.
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Itt van, király, ki tetteidet 
Elzengi, mond az ag;

S fegyver csörög, haló hörög 
A mint húrjába csap.

„Fegyver csörög, haló hörög, 
A nap vértóba száll, 

Vérszagra gyűl az éji vad : 
Te tetted ezt, király !

„Emléke sír a lanton még —
No halld meg, Eduárd :

Átok fejedre minden dal,
Melyet zeng welszi bárd.“

Meglátom én! — S parancsot ád 
Király rettenetest:

Máglyára, ki ellenszegül,
Minden welsz énekest!

Levágva népünk ezrei,
Halomba mint kereszt,

Hogy sírva tallóz a ki é l: 
Király, te tetted ezt!“

Máglyára! e l! igen kemény — 
Parancsol Eduárd —

Ha ! lágyabb ének kell nekünk ; 
S belép egy ifjú bárd.

„Ah! lágyan kél az esti szél 
Milford öböl felé ;■

Szüzek siralma, özvegyek 
Panassza nyög belé.

Ne szülj rabot, te szűz! anya 
Ne szoptass csecsemőt! . . . “

S int a király. S elérte még 
A máglyára menőt.

De vakmerőn s hívatlanúl 
Előáll harmadik;

Kobzán a dal magára vall,
Ez ige hallatik:

Szolgái szét száguldanak, 
Ország-szerin, tova.

Montgomeryben így esett 
A hires lakoma. —

S Edwárd király, angol király 
Vágtat fakó lován;

Körötte ég földszint az ég :
A welszi tartomány.

Ötszáz, bizony, dalolva ment 
Lángsirba welszi bárd :

De egy se birta mondani 
Hogy : éljen Eduárd. —

Ha, ha ! mi zúg! .. .  mi éji dal 
London utczáin ez ?. . .

Felköttetem a lord-majort,
Ha bosszant bármi nesz !

All néma csend; légy szárnya bent, 
Se künn nem hallatik:

„Fejére szól, ki szót emel!
Király nem alhatik.“

„Elhullt csatában a derék — 
No halld meg, Eduard : 

Neved ki dicscsel ejtené 
Nem él oly welszi bárd.

Ha, h a ! elő síp, dob, zene !
Harsogjon harsona! 

Fülembe zúgja átkait 
A welszi lakoma. . . .

De túl zenén, túl sip-dobon,
Riadó kürtön á t :

Ötszáz énekli hangosan 
A vértanúk dalát. *)

ARANY JÁNOS.

* )  A  történelem kétségbe vonja, de a mondában erő sen tartja magát, bogy I. E d u á rd  angol király, Wales 
tartomány meghódítása (1277) után, ötszáz walesi bárdot végeztetett ki, hogy nemzetök d ic ső  múltját zöngve, a 
fiakat föl ne gerjeszthessék az angol járom lerázására.
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A Q U A R T  E R O N N  E .*)

I. A K E R E S K E D Ő  HAJ Ó.

Egy octoberi ködös napon, a gyönyörű me- 
xicói öböl fölött kiterjedő ég, mely csaknem egész 
éven át megtartja azúr színét, sötét, nehéz felle
gekkel vala elborítva. Az egész láthatár telve 
volt; és mentül jobban haladt a nap, annál jobban 
halmozódtak a sötét vészt jósló fellegek öszve, és 
a szél is annál hűvösebb Ion. Komor sötétség bo
rító, még mielőtt az est beállt volna, e roppant 
vizterületet, mely legszebb az egész földtekén; de 
a mely e napon mindinkább mozgásba jött, mint 
a vihar keletkezésénél szokott. A hullámok növe
kedő erővel magaslottak fel s hömpölyögtek odább, 
hófehér habjaikkal élénk ellentétet képezve a ten
ger fekete alapjához.

Most egy kisded hajót lehetett látni a tenge
ren a habokkal birkózva, roppant vitorlája —jel
lemző az amerikai hajókon — félig volt kiereszt
ve egyetlen árboczán. Ide-oda taszítva a hullámok 
által, a hajó el-eltünt egy-egy óriási hullámban, 
mintha elsülyedt volna, de azt széttörvén majd 
ismét egy másik tetején jelent meg.

A tengerész, ki a kormánynál a hajó mene
tét vezette, karcsú, de erőteljes termetű ifjú volt. 
Arczán vakmerő bátorság tükröződött; azon hideg 
vérről, melylyel helyzetét felfogta, s szikrázó fe
kete szemeiről reá lehetett ismerni a veszélyekkel 
megbarátkozott s velők daczolni szokott emberre. 
A kormányrudat majd jobbra majd balra hajtá, 
hogy a hullámoknak mindig a hajó elejét fordít
hassa. Kalapját s kabátját elvetette, és igy a szél 
szabadon lobogtatá fehér-fekete csíkos ingét és 
hollószín hosszú haját.

Azon szünetekben, miket a szél süvöítése a 
hajó kötélzeten keresztül és a hullámok moraja 
engedett, kétségbeesett jajkiáltásokat lehetett hal
lani, panaszok, s közönkint vallásos ének szaka- 
dékai hangzottak íöl a hajó belsejéből, e hézag 
mindkét oldalán, vasrudakhoz lánczolt szerecsen 
rabszolgák hevertek. Nem volt itt legkisebb vilá
gosság is, minden nyílás el lévén zárva.

Mindazáltal a hajó .szünteleni hánykódása 
és a haboknak erős ütődése a hajó oldalához, s a 
víz zuhogása, ha egy hullám széttört a födélzeten, 
mind ez semmi kétséget sem hagyott a szegény 
bezárt négereknél azon veszély felöl, melyben 
forogtak.

— Oh teremtő, könyörülj rajtunk! kiálták 
egyneliányan.

— Jézusunk, szabadítónk, szabadíts ki ben
nünket a veszedelemből! kiálták mások.

*) Quarteroimenak nevezik a feliér apának fél 
szerecsen nejétől született, leányát. Főid.

Szüntelen reszkettek, hogy a hajó. a dühön
gő vész által hajtva, valamelyik sziklához vágó
dik , hogy darabokra törve, őket a feneketlen 
mélységbe sülyeszsze.

A szél az atlanti tenger felöl, a floridai sí
kon keresztül, a hajónak szemközt fújt; ez pedig 
azon tájék nyugoti oldalára törekvék, de szünte- 
leni lavirozás nélkül nem birt haladni.

— Ereszszétek ki a vitorlát, kiálta most a 
kormányos ifjú az árbocznál álló matrózoknak.

Egyszersmind a kormányrudat minden ere
jéből félre nyomta, hogy a vitorla több szelet fog
hasson fel.

— Mit gondol ön ? kérdezé egy matróz el- 
halaványodva. Bizonyosan elmerülünk, ha még 
jobban kieresztjük a vitorlát.

— Ereszszétek ki a vitorlát, ha mondom! 
ismétlé Weston, oly mérgesen toppantva lábával, 
hogy társai most már őtőle félemlettek meg. Eresz
szétek ki, különben el vagyunk veszve.

A tengerészek azonnal teljesiték a parancsot, 
mit kapitányuk adott nekik, miközben a vihar 
zúgása közzé vegyült azon egyhangú kiáltás is, 
mely az amerikai hajós népnek szokása, ha vala
mi munkát összesen kell végezniük.

— O . . . hio !
Most már a hajó a szél egész erejének ki 

volt téve, mi oly hirtelen s erősen megkapta, hogy 
egyensúlyt vesztve, az árbocz teteje a habokat 
érinté, és a hullámok a hajó hidlásán összecsap
kodtak. De Weston, hideg véréből semmit sem 
vesztve, vas markaival oly erőteljesen kormány - 
zá a hajót az ár ellen, hogy kényszerité hullámról 
hullámra a floridai parthoz közeledni.

—- Oldjátok fel a vitorlát, kezdé újra a ka
pitány.

Meg akart a hajóval fordulni, hogy egy, a 
floridai partnál levő, természetalkotta tengeröböl
be juthasson, mely öböl a Cuba-sziget felé be
nyúlik.

Pár perez múlva a szabadon eresztett vitorla 
elkezd ingani jobbra balra az árbocz körül, mig 
Weston a hajót ígyekvék egyenesen szél ellené
ben erőltetni, de egy hirtelen jövő szélroham a 
lebegő vitorlát oly erővel kapta meg, hogy pár 
másodpercig oldalára feküdt a hajó.

— Atkozott! kiálta most fel a kapitány, 
mindkét karjával a kormányrudban megkapasz
kodva a hullámok elsodrása elöl.

A tengerészek is mindnyájan megkapasz
kodtak, némelyek az árbocz kapcsaiba, mások a 
hajó kötélzetébe, mig ismét mások a legközelebb 
kezök ügyében eső ingatlan tárgyban fogódzottak 
meg.

De nehány másodpercz múlva, állását visz
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szanyerve a hajó, irtóztató sebességgel kezdett a 
parttal párhuzamban haladni.

Nem messze azon helytől, hol a hajó meg
állapodni szándékozott, egy folyamnak a tengerbe 
ömlésénél képződött egy kis kikötő, mely szikla 
völgybe szorul, s melynek két oldalát óriási fák 
csoportozatai ékítik, amerikai fejszék által kivá
gott egykori őserdők maradványai, mik azután 
gerendák s deszkák képében vándoroltak az új
világ más tájékaira.

E csoport fák háta mögött, melyek nyilván 
azért hagyattak meg, hogy a Carlos öbölben, szá
mos ki- s bejáró matrózoknak visszavezetöül szol
gáljanak, a föld átalában véve lapályos és sík ; az 
egész floridai félszigeten kevéssé emelkedik ma
gasabbra a tenger színénél. Valamivel távolabb, 
ott a hol a folyó könyököt képez, emelkedik egy 
lakház, fából épülve, egészen magánosán. A ház 
homlokzata a tengeröböl felé van fordulva, s kö
rülvéve roppant fákkal, melyek széles levelei ár
nyékolják. Háta mögött narancs-, czitrom-, grá
nát- és pálmafa erdő terül el. Jobbra e durva 
építménytől, gyepes föld fekszik, mig balra a fo
lyó elég meredek partja keríti e kis birtokot.

Míg a hajó szélsebességgel úszott a hullá
mokon, egy csaknem óriási termetű s ritka el
szántságot tanúsító arczú egyéniség állt a fentebb 
említett ház előtt, a veranda egyik oszlopához tá
maszkodva. Öltözéke hamuszin kabát, s fején 
ugyanolyan színű posztó kalap volt. Mozdulatla
nul, mint egy szobor, szemeit le nem vette a ten
gerről, és néha távcsövet vitt szemeihez, melynek 
segítségével szemlélte a hajó veszett futását.

— Emberségemre mondom, kezdé e férfi a 
mint újra hosszan nézett a hajó felé, — ha az a 
gaz nép szerencsésen eléri partunkat, mert úgy 
látom ide törekszik, csakugyan szerencsét mon
dok neki hozzá.

E szavakat egy magánál jóval fiatalabbnak 
látszó nőhöz intézte, ki a veranda alatt ülve, gya
pot tisztogatással foglalkozott.

— Ott van ni, a hajó felfordult, kezdé újra 
nehány percznyi hallgatás után. No most már ir
galom nélkül elveszett. Jó éjt, tengerész urak, 
reményiem megírták végrendeletüket, minthogy 
itt már bevégezték.

E beszédet hallván a nő, kiönté kötényéből 
gyapotját, gyorsan felállt üléséből és a legnagyobb 
sajnálkozás hangján monda:

— Istenem! szegény emberek!
Egy másodpercz alatt már társa mellett állt, 

szemeivel keresvén a hajót, de nem látván egye
bet, mint a lassú morajjal egymásba ütköző hul
lámokat.

Nehány perczig némán állt ott, szemeit egy
re a tenger felé fordítva. *— Ekkor hirtelen felki
áltott :

— Hála az égnek, a hajó nem sülyedt el, 
újra helyre fordult, én már felvehetem vitorláját.

Azután nyákkendőjét helyreigazítván, me

lyet a dühös szél rohama letépett nyakáról, újra 
elfoglalá helyét a veranda alatt, hol nem érte any- 
nyira a szél, Mind^záltal már nem volt képes foly
tatni munkáját. Állva maradt a ház előtt és foly
vást a tengerre nézett, nem annyira kíváncsiság
ból, mint szánalomból; mert a vitorla hol a magas 
hullámok tetején tiint elő, hol a tenger mélyében 
látszott elmerülni.

E nő a szürke kabátos egyén neje volt.
A férfit Crawfordnak hitták és a fennebb 

említett ház tulajdonosa vala, melynek ajtaja előtt 
nézték a hajó veszélyes állapotát.

Crawford jacksoni születésű a Misisippi ál
lamból, hol apjának egy kis gyapot gyarmata volt, 
de a melyet több egymásután következő balese
tek kipusztitottak. Áz öreg gyarmatos nem bírván 
túlélni a csapásokat, elhalt, nem hagyván fiának 
egyebet, mint adósságokkal megterhelt birtokot, 
egy erőteljes és hűséges rabszolgát, és egy leány
kát, Leontát, az öreg második nejétől — egy mu- 
lát nőtől — született leányát. Atyja elhalván, az 
ifjú Crawford, ki már a húsz évet betöltötte, elad
ta apai birtokát, és a megmaradott kis összeggel 
kivándorlóit Floridába, remélvén, hogy a szeren
cse kedvezőbb lesz iránta és folytonos tevékeny
sége után utat tör magának a világban. A carlos-i 
öböl mellett választott magának lakhelyet. Sam, a 
szerecsen segítségével lakházat épített magának, 
és egy erdőrészt gyapot termő földdé változtatva, 
csak nehány munkással kívánt többet, hogy földje 
mind terjedelmére, mind hasznára nézve gyara
podjék.

Minthogy Leonta még alig volt tizenkét 
éves, sokkal gyermekebb volt, mintsem a ház gond
jait vihette volna. Crawford egy fehér nőt vett el, 
kitől leánya született s már négy éves vala. Neje, 
a szelídség és jóság mintaképe, Leonla irányában 
anyai gyöngédséget tanúsított és szorgalmasan 
művelte annak eszét és lelkét. Később, miután 
anya lett, akkor sem szűnt meg szeretetét leánya 
és Leonta közt megosztani. Ez utóbbi iránti sze- 
retete azon gyöngéd szánalomból vette eredetét, a 
mit minden nemes szív érez egy szegény árva el
hagyatott sorsán, növelte azt még az a folytonos 
sértegetés, bántalmazás is, melynek a szabad Ame
rikában a szegény szines emberek ki vannak té
ve, és e helytelen előítélet miatt az ifjú leánynak 
is sokat kellett szenvednie. Mindig is vérzett szi
ve Crawford derék nejének, valahányszor valami 
idegen jött a család látogatására. Köny csillogott 
a szegény Leonta szemében, a mikor Crawford
nak egy intésére távoznia kellett a szobából, nem 
mutatott ugyan semmi ellentállást, de azért nem 
kevésbbé szorult el szive.

A leányka elérte tizenhetedik évét, és va
lóban a szépség, kellem és szeretetreméltóság 
mintaképéül lehetett tartani. Az egész floridai te
rületen senkit sem lehetett volna találni, kit a 
Missisippi partok e kedves szülöttével párhuzam 
ba lehetett volna állítani. Magas és hajlékony tér-
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metét mintha az ó kor valamelyik szobrásza fa
ragta volna ki. Minden mozdulata kecses és fesz
telen. E mellett szive s lelke oly tiszta, oly szűzi
es és ártatlan vala, hogy a környéken a telepek 
birtokosai Carlos-öböli angyalnak nevezték. Azon
ban bármily egyszerű s visszavonult volt is a le
ány, mégis ösztönszerüleg érezte szellemifensőbbsé- 
gét, melyet előnyös külsejénél és okosságánál fogva 
gyakorolt azon fehér nőkre, kiket a véletlen elé
be hozott; de azt is nagyon jól tudta, hogy szép
ségéért irigységet és finom arczbőrén találtató kis 
barnaságáért előítéletet talál mindezen emberek
nél. Ki is került mind öltözékében, mind gyönyö
rű gazdag fekete hajának fésülésében mindent, 
mi a tekintetet magára vonhatta volna. Szemeit 
szerénységből mindig lesütve tartá, nehogy valaki 
kaczérsággal vádolhassa, mi az ő szivéhez és fa
jához úgy sem illett volna; ha hajához valami fe
hér rózsát vagy valami gránát virágot tűzött, azon
nal kihúzta, mihelyest valami idegent sej te, és 
meg sem jelent addig, mig fogadott anyja nem 
hítta. Crawfordné és a kis Anna iránt határtalan 
szeretettel vala.

A mi bátyját illeti, iránta őszinte ragaszko
dást, egyszersmind példátlan tiszteletet érzett; és 
Crawford, daczára annak hogy iránta egész közö
nyös volt, még sem nézte rósz szemmel, hogy ne
je úgy szereti az árvát. Sőt magában szánta a sze
gény leányt, ha felgondolta faja iránt amaz előí
téletet, mondhatnék átkot; s voltak perczek, mi
dőn e kedves teremtés szépségét és eszét csodál
va szemrehányásokat tett magának, hogy nem ta
núsíthat iránta oly szeretetet, mint saját édesaty
ja gyermeke megérdemelné, annál is inkább, mint
hogy húga egész jövője el vala zárva hazájában.

Bármik valának is a gyarmatosnak Leonta 
iránti belső érzeményei, sohasem érezteté vele se 
szava, se pedig amaz önkénytelen előzékenység 
által, melyet némely pillanatban a legkeményebb 
szivüek sem tagadhatnak meg. Megfosztva először 
anyjától, később atyjától, ki lön zárva a leány 
azon gyöngéd szeretetbŐl, mely a gyermek éveit 
édesekké teszi. E két, helyre hozhatlan veszte
ség után nem volt senki, kire azon szeretetet, 
melylyel szive telve volt, kiáraszthatta volna, 
mert testvér bátyját is „Crawford ur“-nak czimezé.

Crawford különben is hideg s magába vo
nult természetű lévén, kevés vonzódást érzett ma
gában mások iránt, ehhez járult még az is, hogy 
állapotával sehogy sem volt megelégedve, mert 
látta azt, hogy hosszú évek fáradalmai után sem 
gyarapodott vagyoni állásában. Sam, a néger, ki 
atyjáról maradt reá, hűségesen kitartotta mellette 
minden dologban, de munkája alig eredményezett 
annyit, hogy az életre legszükségesbeket be sze
rezte volna. Crawford maga keveset dolgozott, és 
földje, már homokos természeténél fogva sovány, 
a szünteleni használat által teljesen ki lön élve, 
annyira, hogy már alig volt érdemes a munkára. 
Marháit soha sem nevelhette nagyra, időelőtt be

kellett azokat fogni. Vadászatra sem mehetett oly 
időszakban, a mikor jó eredménynyel lehetett vol
na vadászni, mert akkor a földet kellett művelni, 
igy tehát csak a föld termésére kellett támaszkod
nia. Lassankint elkedvetlenült, látva hogy mun
kájának nincs sikere, az meg eszébe sem jutott, 
hogy pompás tölgyfáiból jövedelem forrást nyis
son magának, melyeket deszkáknak felhasogatva, 
Uj-Orleansban drága pénzen eladhatott volna, ha
nem az újonnan települőknek olcsó árért veszte
gető, kik aztán boszuságára igen szépen felvették 
magokat, mig ő szegényen maradt. Ehhez járult, 
hogy későn vette észre, hogy az egész tájon a 
leghomokosabb földet választá, mig pár mérföld
del odább sokkal termékenyebb volt a föld. De 
már késő volt é hibát helyrehozni, és tudván azt, 
hogy ennek egyedüli oka ő maga, s másra nem 
háríthatja, mindez elégületlenné tévé öt magával 
és irigygyé az egész világra.

Crawfordot ez nap nem a hajó küzdelme a 
szél és vihar ellen csalta ki házából, hanem sze
rette a természetet bősz haragjában, nagyszerű
ségében csodálni, ez öszhangzóbb vala lelki álla
potával, mint az egyhangú tenyészet körülötte, 
noha ez pompásan fürdött a nap fénylő sugarai
ban. A szélvész zúgása, mely hajóját összevissza 
csapkodta, s körülte mindent, mi útjában akadt, 
lerombolt, jóltevő hatást látszott reá gyakorolni; 
és a nélkül, hogy az életveszélyben küzdő ten
gerészek iránt csak legkisebb részvétet tanúsítana 
is, figyelemmel kisérte a hajó vitorlája minden 
mozdulatát, melyet minden szélroham a feneket
len mélységbe sodorhatott.

— No lám, újra legyőzte ama hajó a hul
lámokat, és most már azt hiszi hogy a kikötőt el
érheti — kezdé újra Crawford elég hosszú hall
gatás után. Csakhogy nem tudja hogy itt milyen 
siklós hely van ezen az oldalon; aztán be is éjje- 
ledik mielőtt idáig ér.

E szavak után távcsövét leeresztve, belépett 
a veranda alá nejéhez.

— Ki tudja, folytatá, neje mellé ülve; a ha
jó újra valami idegen települőket hozhat szomszéd
ságunkba. Nem is csodálkoznám rajta, ha ez va
lami speculans ember lenne, ki az elhalt Hender
son jószágát megvenné amott a folyó túlsó párt
ján. A szegény ember kis árvái rokonaiknál talál
tak menhelyet, és a telep árverés alá kerül, szere- 
csen rabszolgáival együtt. Az igavonó marhák is 
meg vannak már becsülve. E telephez tartozó 
földek az egész tájékon kivétel nélkül a legjobbak, 
és nekem módomban vala ezt választani idejöve
telemkor, csak úgy mint ezt a szerencsétlen ho
mokos földet, melylyel meg vagyok verve.

— Ki tudja, barátom, ott oly jó egészségben 
maradtunk volna-e, mint itt, viszonzá Crawfordné, 
férje vállára tevén kezét, ki akarván békítni sor
sával az elégedetlent. Először Henderson felesége 
halt meg, azután valamennyi gyermeke mind be
tegségbe esett, mig végre Henderson is meghalt.
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A hideglelés állandóan uralkodik ama dombokon 
hol szegények laknak, mig ellenben a folyó innen
ső partján mindnyájan egészségesek vagyunk.

— Hideglelés vagy bármi, de legalább gaz
dagok lettünk volna. El lehet egy kis betegséget 
szenvedni ha aztán pénzt szerezhet az ember. 
Gazdagságot nem adnak ingyen, válaszok Craw
ford.

— De ha az egészségbe kerül?
Kár is az, ha az ember gazdaggá lehet, vi- 

szonzá Crawford határozott hangon.
E szavakat mondván, fejét kezébe hajtá és 

sötét gondolatokba merült; majd, mintha önma
gának felelne — mondá fenhangon :

E telepet meg lehetne kapni kétezer dollá
rért ; de hol venném rá a pénzt.

Ha most valaki szeme közé nézhetett volna, 
láthatá, mint dúlták fel arczát a sötét szenvedé
lyek, szemei vadul forogtak és szikrákat lövelltek 
szét. Neje, inkább sejtve, mint látva, mi bántja 
férjét, sietett ellenvetni :

— De hátha minket is az a szerencsétlen
ség ért volna, mi Hendersonékat ? Ha te is, én is 
meghaltunk volna, mi lett volna kedves kis An
nánkból és a szegény Leontából ?

Hallván a leányka nevét, Crawford mérge
sen kelt föl ültéből, két kezét zsebeibe mélyeszté 
s kiment a veranda alól és ugyanazon oszlophoz 
támaszkodván, melynél oly soká kisérte figyelem
mel a hajó mozdulatait, fogai közt mormogta:

— Leonta — Leonta, mit tehet az ember ez
zel is?

Alig mondá ki e szavakat, a leányka meg
jelent a ház ajtajánál, karjai közt tartván a kis 
Annát, ki szelíden fonta nyaka köré kicsiny karjait, 
fejét Leonta gazdag fürtéi közé dugván. A negyed
rész szerecsen leányka egyszerű világossárga 
gyapotruhába volt öltözve, mely bokáig sem ért 
neki, ruhája bö ujjaiból gyönyörű gömbölyű kar
jai látszottak ki, az egész ruhát kerekded tagjain 
csak egyszerű vörös öv szorította karcsú dereká
hoz. E kedves teremtés arcza szeretetteljes mo- 
solylyal volt fordulva a gyermek felé, s beszélt 
hozzá kedves, zengzetes hangon :

— Jer, Annácskám, nézd a tenger mily dü
hös, nézd a habok mint verődnek össze hullámok
ká. — De ni ni, amott egy hajó jön erre, felénk 
tart, látod kedves ?

Bármily mérsékelt volt légyen is a leány 
meglepetése , látván a bősz hullámokkal küzkö- 
dő hajót, mely Florida nyugoti oldalán elég min
dennapi eset, minthogy ott a szélvész gyakran dü
höng, mégis nagyobb érdekkel látszott most e ha
jó iránt viseltetni, mint rendesen. Szája kissé nyit
va, annyira, hogy hófehér fogait mint pár gyöngy
sort látni engedé, nagy szemei merően néztek a 
tenger felé, ösztönszerü kíváncsisággal követve a )

hajó minden mozdulatát, mintha csak sorsa füg
gött volna e törékeny hajó életétől vagy vesztétől.

— Istenem! Mint hán_) ják-vetik e hajót a 
habok! mondá a leányka. Csak legalább partun
kat elérné.

E közben a hajó, félig baloldalra fekve, 
ijesztő gyorsasággal haladt a carlosi kikötő felé.

Azon magaslat végénél, hol Crawford telepe 
terült el, a hullámok oly zúgással ütköztek össze, 
mely nem kissé hasonlított a folytonos mennydör
géshez. Az öböl két oldalát szegélyező sziklákhoz 
oly erővel ütödtek a hullámok, hogy a víz jó ma
gasra felszökvén, hófehér gyöngyökké válva esett 
vissza. Mások nehéz morajjal ütödtek egymásba 
a kikötőben, s oly erővel csapódtak szét, hogy a 
folyó vizét visszatolták ágyába.

E pont felé irányzá menetét a hajó, és csak
ugyan ügyes és gyakorlott tengerésznek kellett 
annak lenni, ki azt bátorkodjék reményleni, hogy 
ide bejuthat. Szerencsére Weston kapitánynak jó 
szeme és erőteljes, gyakorlott keze volt, karjaival 
a kormányrudat feszítve igyekezett elérni a kikö
tőt, melyet már messziről kivehetett, minthogy a 
kikötő partja magas fenyőfákkal vala szegélyez
ve, közelebbről pedig, a folyó medrébe betoluló, 
torony magasságú hullámok jelölték neki azt. 
Már annyira közeledett a kikötőhöz, hogy csak 
egy roppant hullám választá el tőle. Egy másik, 
csaknem oly nagy, üldözte a hajót s ez utolsó 
akadályon keresztül taszitá, mely önkénytelen 
fördés után úgy befutott a folyó medrébe, mint 
egy biztos kéztőí irányzott nyil.

A mint a hajó a hullámban eltűnt, Crawford- 
né és Leonta önkénytelenül elsikoltották magokat, 
mert látva azon roppant gyorsaságot, melylyel a 
hajó e veszedelmes kísérletet tette, azt hitték, 
hogy a hajó örökre oda. De pár perez múlva 
újra megjelent az minden baj nélkül, s lobogtatta 
a szélben kis háromszinü zászlóját.

— Végre csakugyan bejutott, dörmögé 
Crawford, no ez ugyan dicsekedhetik vele, hogy 
ügyesen csúszott be. Lássuk no, hoz-e nekünk 
valami uj települőt.

E szavak után elindult egy, a folyó felé ve
zető gyalogúira, mely a ház mögött kígyózott le. 
Leonta a veranda alatt maradt, s a kis Annát még 
mindig karjai között tartva, szemeit el nem ve
hette a tengerről, melynek zajos hullámzása nagy
szerű látványt nyujta neki.

Alig ért Crawford a folyó partjára, a mint a 
hajót ismét meglátta, hogyan fordult be egy kiálló 
szikla háta mögé, mely óvta a szél dühöngéseitől.

Nehány perez múlva a vitorlát bevonák, a 
csolnakot vízre ereszték, s nehány evezőcsapás 
után a kapitány elérte a partot.

(Folyt, köv.)
Francziából

KALOCSA RÓZA.
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IRODALOM.
Budapesti szemle. (Szerk íszti és kiadja 

Csengerv Antal. LIX és LX. Pest.. 1863.) E ket
tős füzettel be van végezve hatodik évi folyama e 
vállalatnak, mely oly kitűnő helyet foglal el iro
dalmunkban. Valósul-e a hir, hogy végkép meg
szűnik, bizonyosan nem tudjuk, legalább a füzet
ben nem olvasunk ilyes nyilatkozatot, sőt ellen
kezőleg újabban azt is halljuk, hogy még a hete
dik folyamot megkísérti a szerkesztő. Fog-e oly 
részvéttel találkozni, mely a további folyamokat 
lehetővé tegye, az egészen a közönségtől függ, mely 
úgy hiszszük, a nem épen fontos irodalmi folyóira
tok mellett, legalább mellékesen, egy pár valóban 
fontost is fenntarthatna.

E füzetben következő czikkeket olvasunk : 
I. A lyrai költészet világirodalmi fejlődése. Ville- 
main „Essais sur le genie de Pindar et sur la poé- 
sie lyrique“ czimü kitűnő müvének ismertetése. 
Szász Károlytól. II. Dante Alighieri és a Dante- 
irodalom, Saint-René Taillandier után. G. A.-tói.
III. Lessing. írói élet- és jellemrajz. Második köz
lemény. Majthényi Dezsőtől. IV. Meddő költészet 
és termékeny bírálat. Erdélyi János kisebb prózái. 
Greguss Ágosttól. V. Az ember a geológiában. Sza
bó Józseftől. VI. Irodalmi szemle: I. Dupont Whi
te, Odillon-Barrot s az Edinb. Review a központo- 
sitásról. Tóth Dénes. II. Lamartine Socratese. 
Schwarcz Gyula. III. A Cricket-játék. Gróf Zelins- 
ki Róbert. IV. Cairnet munkája az államgazda
ság jelleméről és logikai módszeréről. V. Milton 
élete Lieberttől. Deák Farkas. VI. Magyar iroda
lomtörténet Jámbor Páltól. Gy. P. VII. Byron jel
lemrajza. Mutatványul Macaulay essayi forditásá- 
ból. Kazinczy-Beöthy Paulina.

A Gy. P. bírálatára némi megjegyzésünk 
van ; egy kis hiba csúszott be bele. Gy. P. hibáz
tatja Jámbort, hogy nem sokat ad a chronologiai 
rendre. „Elég neki — úgymond — ha az ugyan- 
egy században született Írókat egymás mellé rak
hatja. Egyébre nem gondol. Balassa Bálintot, ki a 
XVI. század végén született, elébb tárgyalja, mint 
Istvánfi Pált, ki már 1539-ben munkát adott ki, 
Tinódit később mint Ilosvayt s igy tovább.“ Nem 
hibáztatjuk e hibáztatást, de a Balassa Bálintot il
lető indokolás nem pontos. Balassa Bálint 1551- 
ben született s 1572-ben adta ki első költői kí
sérleteit. A bíráló tehát vagy azt akarta írni, hogy 
Balassa a XVI. század közepén született, vagy 
azt, hogy a XVI század végén fejtette ki Írói mun
kásságát.

Nem tehetjük, hogy Macaulay essayje for- 
dítmányából ne közöljünk egy töredéket, azt a 
részt, mely a szabatosságról szól. Oly fejtegetés 
ez, melyet nem ajánlhatni eléggé írónak, olvasó
nak egyaránt.

„Korunk költészete miben különbözik főleg 
az utolsó századétól ? Száz ember közül kilencz- 
venkilencz azt felelné, hogy a múlt század költé
szete, habár szilaj és szabálytalan, sokkal élén- 
kebb képeket nyújt és sokkal erősebben izgatja 
föl a szenvedélyeket, mint a Parnellé, Addisoné 
vagy Popeé. Hasonlókép folytonosan halljuk, 
hogy az Erzsébet korabeli költők sokkal lánge- 
szübbek, de jóval kevésbbé szabatosak, mint az 
Anna korabeliek. Elismert dolognak látszik, hogy 
szabatosság s teremtő erő közt némi Összeférhet- 
lenség s ellentét van. Mi inkább úgy gyanítjuk, 
hogy e nézet pusztán aszókkal való visszaélésből 
származik, és sok oly tévedés szülője volt, mely a 
kritika tudományát zavarba hozza.

Mit jelentsen szabatosság a költészetben ? 
Ha szabatosság olyan szabályokhoz alkalmazko
dást jelent, melyeknek alapjuk az igaz s az embe
ri természet lényege : úgy szabatoaság csak más 
neve a kitűnőnek. Ha a szabatosság csak tisztán 
önkényes szabályokhoz ragaszkodás: úgy pusz
tán más neve leend az üres s képtelennek.

Az az iró, ki a látható dolgokat hibásan festi, 
s megsérti a jellem sajátságait, az az iró, ki a he
gyekkel éjtszaka álmos fejeiket bólintatja vagy 
egy haldoklóval Maximin-féle szódagályban mon
dat búcsút a világnak: az ily irót nevezhetni a 
szó magas és valódi értelmében nem-szabatosnak. 
Művészete első nagy törvényét sérti meg. Után
zása épen nem hasonlít az utánzóit tárgyhoz. Ily
nemű hibáktól leginkább mentek Homer, Dante, 
Shakespeare és Milton. Ennélfogva ők egyérte
lműben, még pedig a legvalódibb értelemben, a 
legszabatosabb költők.

Ha azt mondják, hogy Virgil, bárha nem 
volt oly lángész, mint Homer, szabatosabb iró : mi 
értelmet tulajdonúnak a szabatos szónak ? Azt ér
tik alatta, hogy az Aeneis ügyesebben van kifejt
ve, mint az Odyssea? hogy a római külvilág szi- 
nét vagy a lélek indulatait hívebben festi mint a 
görög? hogy Achates és Mnestheus jellemeik fino
mabból rajzolvák, s ennélfogva következeteseb
ben vannak keresztül vive, mint az Achilles, Nes
tor és Ulyssesé. Annyi áll, hogy a költészet alap
törvényeinek minden egyes megsértéséért, mely 
Homerban található, könnyű lenne húszat találni 
Virgilben.

Shakespeare minden színmüvei közt talán 
Troilus és Cressida az, melyet közönségesen a 
legkevésbbé szabatosnak tartanak. De előttünk 
sokkal szabatosabb, a szó józan értelmében, mint a 
legszabatosabbaknak tartott drámaírók legszaba
tosabb drámái: vesd össze például Racine Iphi- 
geniájával. Bizonyosak vagyunk benne, hogy Sha
kespeare görögjei sokkal jobban hasonlítnak a 
Tróját ostromló görögökhöz, mint a Racineéi; s 
azon okból, mert Shakespeare görögjei emberi lé
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nyék, s a Racineéi puszta nevek, puszta szavak 
na^y betűkkel nyomva a szavalati paragraphok 
elé. Racine, az igaz, elborzadt volna a gondolattól, 
hogy egy harczos által Trója ostrománál Aristote- 
lest idéztesse. De mit ér egyetlen anaclironismus 
elkerülése, ha az egész darab egy anachronismus, 
Versailles érzelmei s szójárása az aulisi táborban?

Azon értelemben, melyben e szót: szabatos
ság, mi használjuk, úgy hiszszük, Sir Walter Scott, 
Mr. Wordsworth, Mr. Coleridge sokkal szabato- 
sabb költők, mint azok, kiket rendesen a szaba
tosság mintáiként magasztalnak, például Pope és 
Addison. Csak a holdvilágos éj leírásánál Pope 
Iliádjában több pontatlanság fordul elő, mint meny
nyit az egész „Kirándulásiban lelhetni. Nincs 
egyétlen jelenet Catóban, melyben mindaz, mi köl
tői csalódást szül, a jellem, nyelv, helyzet sajátsá
gai durvábban ne lennének megsértve, mint bár
mely részében a „Lay of the Last Minstrel“-nek. 
Senki el nem hiheti, hogy Addison „Rómaija“ 
úgy hasonlít az igazi rómaihoz, mint Scott „Rab
lója“ az igazi rablóhoz. Igaz, hogy Watt Tinlinn 
és William of Deloraine, nem oly inéltóságos sze
mélyek, mint Cato. De a másolt személyek mél
tóságának ép oly kevés köze van a költészet sza
batosságához mint a festészetéhez. Elébe teszszük 
Reynold egy czigányát királynő ö felsége boltczi- 
merre festett fejének, Scott rablóját Addison se- 
natorának.

Mily értelemben használják tehát e szót „sza- 
batósság“ azok, kik a „Pursuits of Literature“ 
szerzőjével úgy tartják, hogy Pope a legszabato- 
sabb angol költő, s mindjárt utána néhai Mr. Gif
ford jön. Mi azon szabatosság lényege s becse, me
lyet megtagadnak Macbeth, Lear, s Othellótól s 
megadnak Hoole fordításainak s a seatoni pálya
költeményeknek ? Mi nem tudunk oly ölök, érte
lem s a dolgok természetén alapuló szabályt fe
dezni fel, melyet Shakespeare sokkal pontosabban 
ne követne Popénál. De ha szabatosság alatt azon 
korlátolt törvényhozáshoz való alkalmazást értjük, 
mely, mig elnéző a mala in se iránt — minden 
igaz ok nélkül szaporítja a mala prohibitát; ha 
szabatosság némely formasági tekintetek szigorú 
megtartását jelenti, mely nem lényegesebb a köl
tészetben, mint az etiquette egy jó kormányban 
vagy a farizeus mosakodása az áhitatnál: úgy Po
pe bizonyára szabatosabb lehet mint Shakespeare, 
s ha a törvényt kissé megváltoztatjuk, Colley Cib
ber még szabatosabb Popénál. De nagyon kétség
be vonható, ha a szabatosság ily neme érdem-e, 
sőt inkább nem határozott hiba-e?“

Macaulay itt egy csoport oktalan szabályt 
hoz föl némely régibb és újabb angol kritikusból, 
aztán igy folytatja:

„S nincs-e a költészetnek czélja, nincsenek- 
e örök és változhatlan elvei ? A költészet, mint a 
czímerisme, ösak önkényes meghatározó s-e? A 
czímertudós azt mondja, hogy bizonyos czimer- 
dísz bizonyos rangot jelent, s hogy szint színre,

s érczet érezre tenni hiba. Ha ezt megfordítanák, 
ha mindent czímert Európában újjá alakítanának, 
ha azt határoznák el, hogy aranyat sohasem sza
bad csak ezüstre vagy ezüstöt aranyra tenni, hogy 
törvénytelen születést csak négyszög, özvegységet 
csak görbe vonal által kell kifejezni: az új tudo
mány épen annyit érne, mint a régi, mert mind a 
ketten, ó és új, semmit sem érnének. A hulló ros
tély s vörös sárkány alakoskodása, mert nincs 
egyéb becse, mint a mit szeszély jelölt ki számá
ra, méltán alávethető minden szabálynak, melyet 
szeszély mérhet reá. De nem igy van ez azon nagy 
utánzó művészettel, melynek hatalma mellett min
denkor, a legdurvább és legfelvilágosodottabb, ta
núskodik. Mióta első nagy mestermüveit tei emtet- 
ték, minden, a mi e világon változandó, megválto
zott. Művelődést nyertek az emberek, elveszték s 
újra megnyerték. Vallás, nyelv, kormány forma, 
a magánélet szokásai, a gondolkodásmód, minden 
sorozatos átalakuláson ment keresztül. Minden el
múlt, kivéve a természet nagy vonásai, az emberi 
szív s azon művészet csodái, melynek feladata 
visszatükrözni az emberi szivet s a természet vo
násait. Azon két remek ó költemény, melyet ki- 
lenczven nemzedék bámult, még mindig megőrzé 
egész frisseségét. Még mindig tisztelik azok, a 
kiknek elméjüket sok nemzet és borszak irodalma 
gazdagítja. Most is, még nyomorúlt fordításban is 
gyönyöre az iskolás fiúnak. Miután túléltek tíz
ezer szeszélyes divatot, miután megérték a kritika 
egymást követő törvényeinek elévülését : azok 
maradtak előttünk halhatatlanul az igaz halhatat
lanságával, az angol tudós tantermében is, a mik 
voltak, midőn először énekelték el az ión fejedel
mek lakomáin.

A költészet, mint már kétezer évvel ezelőtt 
mondták, utánzás. E művészet sok tekintetben 
hasonlít a képírás-, szobrászat- s színművészeihez. 
A festő, szobrász, színész utánzása bizonyos hatá
rok közt ugyan tökéletesebb, mint a költőé. A gé
pezet, melyet a költő használ, csak szavakban áll. 
S e szó, még oly művész által használva is, mint 
Homer és Dante, nem állíthatja lelkünk elé a kül- 
tárgyak képét oly elevenen s pontosan, mint az 
ecset vagy véső müvei. De ellenkezőleg a költé
szet tere hasonlíthatlanul tágasabb, mint bármely 
más képző művészeté vagy mint minden más kép
ző művészeté együttvéve. A szobrász csak alakot 
utánozhat, a festő csak színt és alakot, a színész, 
míg a költő nem ad neki szavakat, csak alakot, 
színt és mozgást. A külvilág a többi művészetek
kel közösen a költészeté. Az emberi szív a költé
szet tartománya, s csakis a költészeté. A festő, 
szobrász s színész nem fejezhet ki többet az em
beri szenvedély- s jellemből, mint azt a kis részt, 
mely a mozdulaton s arezon ömlik el, mindig tö
kéletlen, gyakran csalékony jelét annak, mit a 
belső rejt. Az emberi természet mélyebb s össze
tett ̂ részét csak szavak által lehet feltárni. E sze
rint a költészet utánzásának tárgyai az egész ktil-
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sö s belső egyetem, a természet arcza, a sors vál- 
tozandósága, az ember minő magában — s minden, 
a miről képet alkothatunk magunknak valóban 
létező dolgok részeinek összetétele által. Ezen 
fenséges művészet hatalma arányban van a kép
zelő tehetséggel. E lényegesen utánzó művészetet 
nem kellene oly szabályoknak alá vetni, melyek 
miatt utánzásai tökéletlenebbek lesznek, mint kü
lönben lettek volna, s azokat, a kik ilyen szabá
lyoknak alá vetik magukat, nem szabatos, hanem 
hibás művészeknek kellene nevezni.“

KÜLFÖLDI SZEMLE.
A lipcsei csata emlékünnepe. October 

lé-kát és 19 két, mint a lipcsei csata félszázados 
emlékünnepét meglehetős zajjal és fénynyel ülte 
meg Németország. Az ünnepély színhelye termé
szetesen Lipcse volt. Az ünnepélyben száz ki- 
lenczvenkét német város képviselője vett részt; 
az egész német birodalomból mintegy 20,000 em
ber gyűlt fel, nem is számítva ide az ünnepély 
hőseit, ama veteránokat, kik a lipcsei csatában 
részt vettek. Az ünnepélyt, a mint szokás a né
meteknél, egy csoport könyv előzte meg s némi 
tudományos készület kisérte. Már azelőtt egy hó
nappal tele voltak a lapok egy csoport oly mun
ka hirdetésével, melyek a lipcsei csata történetét 
tárgyazták. A mint az ünnepély napja közelgett, 
a városi könyvtár termeiben emléktárlat nyílt meg, 
Mindent, láthatott itt az ember, a mi e nagy csa
tára vonatkozott, s mit hirtelenében Németország
ból össze lehetett gyűjteni. Az asztalokon leve
lek, iratok hevertek e kor hőseitől; egyedül csak 
a legfőbb, bár legyőzött hős, Napoleon kézirata 
hiányzott, A falakra olajfestmények, aczél-, réz
metszetek, kőrajzok és torzképek voltak aggatva, 
mindnyájan a lipcsei csata korszakából. Nem hi
ányzottak a fegyverek és másnemű emlékek 3em. 
Ki volt állítva az a szék is, melyen Napoleon ült, 
midőn Lipcsét oct. 19-kén odahagyván, nehány 
órát a lindaui malomban töltött. Ott volt lova le
esett patkója, valamint kedvencz mamelukja Rusz- 
tánnak elveszett tőre is. Azonban mindez csak 
mintegy elöljáróbeszédje volt az ünnepélynek, 
mely oct. 18-án kezdődött meg Lipcse valamennyi 
egyházában. Isteni tisztelet, után a főpiacz ritka 
látványnak volt szinhelye. Óriási állványon mint
egy ezer énekes és énekesnő foglalt helyet. Egy
házi és hazafi hymnusokat énekeltek Németor
szág felszabadítása emlékére. Este a színházban 
díszelőadás volt ; Kleist „Hermanschlacht“ czimü 
nem nagyon kitűnő, de hazafias drámáját adták. 
Este fáklyás menet járta be a várost. így virradt 
fel October 19-ke, az ünnepély második napja, 
mely a csatatéren aláírás utján emelendő nemzeti 
emlék alapköve letételének vala szentelve. Nagy 
diszmenet indult ki a városból a stötterizi magas

lathoz, az emelendő emlék színhelyéhez. Legmeg- 
hatóbb volt a diszmenetben a lipcsei csata vete
ránjainak csoportozata, melyet a német városok 
képviselői követtek. Minden felöl üdvözlet és 
virág fogadta a hősöket, kik nagyon meg voltak 
indulva. A lipcsei polgármester, dr. Koch, emlék
beszédet tartott s letette az emlék alapkövét. „Ez 
az újabb idők legnagyobb csatájának emléke — 
mondá — inteni fogja a németeket, hogy többéne 
ragadjanak egymás ellen fegyvert, se a külföld 
szolgálatában, se dynastiai érdekből.“

Michelet uj müve. A napokban hagyta el 
a sajtót Michelet uj müve „La Régence.“ A töb
bek közt dicsérik benne Dubois, Law, Alberoni, 
Watteau s a „Manón Lescaut“ hires szerzőjének, 
Prevost abbénak jellemrajzait, de megrójják az 
erkölcsi romlottság igen túlságos részletezését, 
melyet a szerző igen is elevenen s mintegy elősze
retettel fest.

Mistress Trollope. October 6-án halt meg 
Florenczben e nevezetes angol írónő. írói hire női 
boldogtalansága romjain emelkedett. Oly férfiúhoz 
ment férjhez, ki nem tudott boldogulni az életben, 
s végre annyira beteges lett, hogy semmit se tudott 
szerezni. A nőnek kellett gondoskodni a családról. 
Amerikában próbált szerencsét, de siker nélkül. 
Az irói pályára lépett és sikerrel. „Amerikai er
kölcsrajzai“ híressé tették. Pénzt szerzett magának 
és ellenségeket. Az amerikaiakat egészen felböszi- 
ték e rajzok, de az angolok egész rokoni szere 
tettel örvendettek, hogy testvérök elébe tükröt tart 
valaki. E könyv németre is le lön fordítva, azon
ban ama kifáradt korszakban csak fél hatást tett. 
Midőn hire járt, hogy mistress Trollope Németor
szágot beutazza, minden német megijedt, ki az 
amerikaiakról irt könyvét olvasta. Azt hitték, hogy 
a „dohogó kék harisnya“ a németeket is kigúnyol- 
ja. Csalatkoztak. Német-, Francziaország- és Bel
giumról irt munkáiban több a méltánylat mint a 
megróvás. Ezeken kívül számos regényt irt „Jo
nathan Jefferson Whitlaw,“ „A wrexhilli pap,“ 
„Tremordyn Cliff,“ „Barnaby özvegye.“ stb. Tre
mordyn Cliff legjobb a müvei közt; ebben nyilat
kozik legtöbb női kellem és gyöngédség. Egyébi
ránt eredetiség, merészség s élénk rajzok jellem- 
zék többi regényeit is. Utolsó éveit Florenczben 
töltötte fiával együtt, ki szintén jeles iró.

Franczia irodalmi hírek. A nem rég meg
halt Alfred de Vigny iratai közt számos még ki 
nem adott költeményt találtak, melyeket a költő 
szándékosan nem bocsátott közre életében. Örö
köse Luis Ratisbonne többeket ki akar belőlök 
adni. — Egy londoni könyvárus-raktárban nem 
rég egy csomagot fedeztek föl, melyben kilencz 
füzet kéziratot találtak Beaumarchaistóí. Michel 
Ferencz, bordeauxi tanár, megvette a kéziratot és 
Francziaországba vitte, hol a párisi akadémia tüs
tént felszólitá őt a kézirat közlésére, hogy megvizs- 
gáltassék. — Lamartine nagyon öregszik ugyan, 
de azért folyvást ir. Legújabb müve: „Tasso éle
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te.“ Kellemes olvasmánynak és sikerült műnek 
mondják a franczia lapok. A németek is dicsérik, 
de azt állítják róla, hogy felfogásban nagyon ha
sonlít Frenzel Károly, a „National Zeitung“ kri
tikusa hasonló tárgyú müvéhez.

BUDAI NÉPSZÍNHÁZ.
Oct. 24. Először: nA fecsegök.u Operette 2 

felv. Nitter K. után fordította Tarnay Pál. Zenéjét 
szerzé Offenbach, hangszerelte Jacoby. Megbo
csásson t. szerkesztő ur, hogy most az egyszer 
nem mint e lapok egyik tolmácsa s ennek folytán 
per: mi beszélek, hanem csak saját szerény véle
ményemet mondandóm el. Minthogy a „Koszorú“t 
hasonlónak tartom Albion — mint mondani szo
kás — klasszikus földjéhez, hol a vélemény sza
bad kimondása a legutolsó munkástól sem tagad- 
tatik meg: annálfogva bátor vagyok hinni, hogy e 
soroknak is hely adatik becses lapja hasábjain, 
daczára annak, hogy azokon — midőn a „Koszo
rú“ véleményéről volt szó —? ez ügyben más igék 
mondattak ki.

Nem tehetek róla, de én rettenetesen szá
nom szegény Molnárt és sok tekintetben igazat 
adok neki. Ügy vagyok vele mint a sváb biró két 
kliensével, midőn panaszaik meghallgatása után 
azt mondá nekik: See hab’n á recht, ober er had 
á recht. Igaz, hogy Molnárnak az volna teendője, 
hogy drámai müvekkel igyekezzék nyelvünket 
terjeszteni s a közönség Ízlését nemesíteni, de hát 
lássa édes szerkesztő ur, akkor az egész népszín
házi személyzet éhen veszne el s még az a viga
szunk sem maradna, hogy Budán (habár operette-) 
de mégis magyar színház létez. Molnár is oly 
helyzetben van mint az egész nemzet: midőn 
folytonosan existentiájáért küzd: meg lehet neki 
bocsátani, ha a szellemi részt kissé elhanyagolja. 
Mit tehet arról Molnár, hogy a mi közönségünk 
jobban szereti nézni az operettet, mint a drámát; 
mit tehet arról, hogy a „cancan“ megbámulására 
ős Budára fárad mind az 52 vármegye intelligen- 
tiája, inig valami jóra való hazai mü előadásakor 
csak úgy kong a színház.

A mint értesültem, Molnár azt tűzte ki ma
gának czélul, hogy mihelyt a népszínház fennma
radása biztosítva lesz : azonnal a drámai művészet 
emelésére szentelendi minden erejét, de addig 
kénytelen a „hazafiság a nemzetiségnek“ czég 
helyett Offenbach nevét tűzni ki a népszínház 
homlokzatára.

A fennevezétt napon is e szerzőtől hozott 
színre egy uj operettet, mely a zenerészletek szép
ségében felülhaladja minden elődét. Híjába, csak 
nagy mester az az Offenbach! Az egész mü tele 
van plágiummal, azért még sem haragudhatik rá az 
ember, oly behízelgő, kedves modorban tudja ő 
mindazt egybefüzni. Par exellence zenész kelle

ne ahhoz, hogy minden egyes részletet kritice ve
gyen bonczkés alá; én nem igen értek ahhoz s e 
dicsőséget átengedem a „Zenészeti Lapok“-nak, 
melyek bizonyára bővebben fognak a dologba 
bocsátkozni, s csak azt említem meg, hogy az 
egésznek élénksége, az egyes dallamok sajátsága 
s bübája, igen kedvesen leptek meg. Meg kell 
még ezúttal említenem Jakobynak (a népszínház 
egyik buzgó s fáradhatlan tagjának) jeles hang- 
szerelését s a betanítás körül tett érdemeit, mi 
által a darab hatását nagyban növelte. Átalában 
be kell vallanom, hogy a népszínházban ennél 
összevágóbb s élvezetesb előadást nem igen lát
tam. Minden egyes tag kitett magáért, sőt a kar 
is (mi Budán nagy ritkaság!) kifogástalan volt. 
Az egyes szereplők közül különösen kitűnt Szilá
gyi, ki elegáns játékával s rokonszenvet ébresztő 
hangjával a közönséget többszörös tapsokra ra
gadta. ügy szinte Bényeiné, Dékány T. és Zádor 
is jól betolték helyüket; különös kiemelést érde
mel azonban Vizvári, ki Torribio alakját felül- 
mulhatlan komikummal személyesité ; hangja, já 
téka s külseje folytonos derültségben tárták a 
nézőt.

Molnár e darab szinrehozatalával nagy él
vezetet nyújtott a színházba járó közönségnek s 
teljes szivemből óhajtóm, hogy még sokszor meg
töltse a házat.

Oct. 27. Műkedvelői előadás az alföldi szü- 
kölködők javára: „Falura kell mennie,“ vígjáték 
3 felv. írták Bajard és Vailly. Bizony nem sok 
hasznot hajtott sem anyagi sem pedig szellemi 
tekintetben. A játszók főérdeme az volt, hogy jól 
betanulták szerepeiket. A többire nézve: hallga
tás arany. . .

—r.

A jövő stílusa.
(Gyakorlat, jelenkori pe'ldákból.)

Élt egyszer juhászbojtár, ő  mindennap haj
totta ki nyáját faluvégre, s ha ajuhok szép csön
desen széledtek el amezön, ő kényelmesen heve- 
részett le anövényzetre. Fiatal szívét erősen gyúj- 
tá fel aszerelemtüz; mert nem messze piHanta 
meg apatakban egy leányt ruhákat mosni. 0  tüs
tént mene közelebb és nem nyugvék, mielőtt szé
pen csalogatta őt avizböl ki. 0  Iluskának nevez
tetett, ö pedig Kukoricza Jancsinak hivatott. Azon
ban Puskának gonosz mostohája rettenetesen ha
ragudott meg, és boszús lön afelett, miszerint ő 
uly sokáig van távol; és megnézni akarta, vajon 
mit csinál az. De mennyire lepetett ő meg, midőn 
ő ajuhász bojtárral enyelegni találtatott. „Becste
len teremtmény! kiálta, mindjárt ütlek tégedet 
agyon!“ Erre ő rendkívül ijede meg, de ő úgy 
ijészté rá avén nőre, hogy ö felnyitni sem merte
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száját többé. Ily módon Jancsi ártalmatlanná tette 
ellennöjét.

Ez alatt este lön és Jancsi összeterelni akarta 
nyáját, haza sietendő ; ám mennyire csodálkozott 
el és szeppent meg avégett, miszerint látá, mikép 
anyájnak része hiányzik. 0  jól tudta azt, miképen 
agazda nagyon fog bosszankodni meg afölött, mi
szerint ajuhcsorda vagy ellopatott, vagy farkasok 
által tovavitetett. Mindazáltal Összekereső juhai- 
nak maradványát és hazafelé terelte azt. Agazda 
megszámlálni akarta azt, ámde János közbekiálta : 
„ne számlálja gazd’uram azt, igen sok hiányzik 
azokból, mert csaknem félrész nélkülöztetik ab
ból.“ Agazda egyelőre elhinni sem akará azt; de 
miután egészen győzetett meg atényállás fölött, 
dühösen kiálta: „vasvillát elő ! vasvillát elő! mind
járt akarom beállítani életedet!“ Miután azonban 
vasbóli villa nem vala kéznél, hirtelen kapott fel 
egy petrenezés rudat, és ha ő nem szalad tova, 
úgy ütendé őt bizonyára ott közelben meg, hogy 
Ő azonnal egérhalott fogott leendeni.

Jancsi, maga részéről, az előhaladt éjben az 
Iluska-féle kert alá siete és szótlan üle le asövény- 
néli pad fölé. Szépen vette most elő furulyáját, 
mert tudatik az, miszerint ő ügyesen játszék furu
lyát. Iluska legott kele fel tornáczbani ágyából és 
hamar siete ki, és leült ő is, maga részéről, apad 
fölé. Jancsi látása fölött mindjárt ijede meg s ki
álta lassú hangon, úgy, mintha csak magához 
mondaná: „Jancsi, szerelmem! istenért! mi lett 
veled ? miért ily halványan nézesz te ki ? te bú
sulsz valami fölött, nem-e?“ — »Ah, Iluskám, 
kiálta Jancsi, részéről szintén halkkal: hogyan 
nem lenne ok, halványan kinéznem, miután szép 
arczaidat sohasem fogom láthatni többé! Igen, én 
nem fogom többé szemlélhetni azokat! Igen, én 
nem foglak átkarolhatni tégedet,én nem foglak 
csókolhatni tudni tégedet többé! Örökre fogok el
utazni ! örökre foglak tégedet elhagyni, már hol
nap, már ez éjen, már ezen pillanatban! Isten ve
led, Iluskám! emlékezz vissza Jancsidra. Ha maj
dan száraz kórót fogsz látni, mely ászéitól ker- 
gettetend, nem-e fogsz visszaemlékezni kedvesed
re, aki bujdosni fog?“ — „Jancsi, szerelmem! 
viszonzá mostan Iluska, utazzál el tehát, ha elu
taznod kell. Ha fogsz látni hervadt virágot, mely 
útközépre vettetett, emlékezz vissza kedvesedre, 
aki maga részéről szintén fog elhervadni.“ — „Jó 
napot!“ kiálta még János, és ö eltávozék. Ö pe
dig bemene újból, sírandó.

Közelebbről Jancsi messze, távozott és na
gyon nyomult elő az idegenbe. Éhsége alkalmá
ból tarisznyáját vévé elő, kenyértestet vön ki ab
ból és öreg szalonnát. De az étel nem Ízlett neki. 
„Jól esik nekem!“ — kiálta— „miért hagy ám 
acsordát egymásból futni! De tehettem-e máskép? 
Valóban, Iluska miatt többet is fognék elszen
vedni. Jöjön, aminek jönirkell: én kiérdemleni 
tudni fogom kenyeremet. Én át meg magyar 
ficzkó vagyok : a hadseregbe toborzani hagyom

magamat.“ — Így szólt magához és könnyű föve- 
gét fölemelvén apázsitról, és tarisznyáját vállai 
fölé dobta, s újból tova lépdele. . .*)

V E G Y E S .

— Az akadémia hétfői ülése (oct. 26.) ne
hány gyérebben látható tag s a szokottnál nagyobb 
hallgatóság jelenléte által élénkebbnek tűnt fel, 
mint az osztályülések rendesen szoktak lenni. Két 
székfoglaló értekezés volt bejelentve. Először 
Hornyik János lev. tag értekezett „az idéző pe
csétről“ : azon törvényes szokásról mely több honi 
községben máig fenmaradt, hogy t. i. a biróság 
egyszerű pecsét-jegy által idézi törvénybe a fele
ket. Hornyik e szokást az Árpádok koráig fel vi
szi s kimutatja, hogy régen ez sokkal átalánosabb 
volt mint ma és a törvénykezés magasb régióiban 
is gyakoroltatott. Bemutatá egyszersmind a Kecs
kemét városában ily czélra szokásban levő pecsét
jegyeket. Mi hozzátehetjük, hogy az idézés e mód
ja Tiszán túl, jelesen Biharban is divatozott a köz
ségeknél 48 előtt; úéhol még pecsét sem volt hoz
zá szükséges, csak a biró nevének kezdő betűi 
egy darabka papírra irva ilyformán N. N. V. F. B. 
(N. N. Város Fő Bírája). — Azután Fáik Miksa 
1. tag köszöntött be, ily czimü értekezéssel: „A 
menedék jogról.“ A menedék jog, mondá, mely 
szerint az egyes, bizonyos helyekre menekülve, 
bántatlanságotkövetelhetne, régen megvolt: ma nem 
létezik ily menedékjog az egyesre nézve, hogy kö
vetelhessen, de igen, az államra nézve, hogy me
nedéket adhasson. Áttérve a közönséges bűntettek
ről a politikai vétségekre, abban állapodik meg, 
hogy az állam nem köteles kiszolgáltatni a csu
pán politikai bűnért menekülteket. — A titoknok 
az archaeologiai bizottság jegyző könyvének több 
pontját terjesztő elő : egyik Henszlman indítványa: 
kérje föl az akadémia a pécsi főpapokat az ottani 
székesegyházban befalazva található régi műem
lékek kibontására (melyekről Henszlman ugyan 
ez ülésben értekezett is); másik a szintén Henszl
man dolgozta terv hazai műemlékeink fentartását 
illetőleg — ez ki fog nyomatni; harmadik a Kon
stantinápolyi könyvtárba küldendő tudósokat il
leti , mely ügy ismét bizottsághoz utasittatott. Vi
déki László magyar mérnök Brazíliából 70 kitö 
mött madarat küldött, Halas városa egy 1490 évi 
nyomtatású „Liber chronicorum“mal kedveskedett 
az akadémiának; Dobay József hadtudományi kéz
irata bírálóknak adatott k i; Komárom megyéből

*) Fő szabályok eddig : hogy az igehatározó (ad- 
verbium) után mindig tenni kell a csupasz igét, melyet 
határoz. Más esetben az igét előragjától ne ehálaszsiuk. 
Az Er, Sie (baj, hogy a magyarban ó'-nek nincs femini- 
numa, de lehetne önö) Es pontosan jelölendő ki. Mi a jö
vő perczben történni fog, azt már nem szabad jelen idő
vel adni vissza. A többi diszfordulatokat és kedves ger- 
manismusokat, részéről, maga is leli fö l az olvasó.
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tudósítás jött. régi római emlékkövek felöl, melye
ket az archaeologiai bizottság fog megvizsgál
tatni.

Múlt számunkban hibásan irtuk, hogy az 
oct. 19-ki ülés egy elkésett pályamunkát igazolat
lan fogadott el. A kérdéses pályamunka még jul. 
6 ára beérkezett, s akkor jegyzőkönyvileg igazol
tatott, mint erről lapunk 2-ik számában mi is ér
tesítettük volt a közönséget. Most csupán az volt 
hátra, hogy bírálatra adassék.

* Walther László, a m. akadémia legidősb 
tagja, a tudományok s irodalom barátja m. h. 23- 
dikán Tarczalon, életének 76 ik, boldog házassá
gának 46-ik évében jobblétre szenderült. Nyugod
jék csöndesen.

* Lévai József a „Sz. L.“ szerint bevégezte 
Shakespeare „Titus Ándronicus“-ának fordítását; 
e szerint semmi sem áll útjában, hogy a Kisfaludy- 
társaság a Shakespeare-füzeteket megindítsa, mi
helyt Lévai beküldi a kéziratot, s a szokott birálat 
véghez megy. (Már beküldte. Szerk.)

* Múlt pénteken temettük el a szép tehetsé
gű fiatal költőt, Bajza Jenőt. A nemes hajtást, mely 
még most indult volna igazi fejlésnek, virágzás
nak, gyümölcsözésnek, a hideg őszi szél derékban 
toré meg, hogy soha többé ki ne újuljon. Utóbbi 
időkben sok olyan érte, a mi elősegité a rohamo
san jövő agyszélhüdést, s megkönnyité könyörte
len munkáját. Szálljon a béke és nyugalom an
gyala a korán elhunyt fiatal költő sirhalmára!

* A m. képzőművészeti társulat m. hó 15 — 
16 kán tartott választmányi ülésében, a többek 
közt, Marsalkó szobrász ajándoka jelentetett be, 
mely egy terra cotta madonnából áll, a segély-in
tézet javára. Ezenkívül Maszák Hugó a szerkesz
tőségről lemondván, helyébe Medve Imre válasz
tatott meg. Majd a társulati album jővén szóba, 
elhatároztatott, hogy még ez évben két füzet fog 
kiadatni belőle. Az e czélra készült képek, mint 
már említők, Wagner „Isabellája“ és Than M. 
„Jelenete az Ember Tragédiájából.“ Ezeken kí
vül még két kép fog választatni, egy harmadik 
pedig — Dobi Ferencz rézkarcza, mely a kassai 
sz. Mihály kápolnát ábrázolja — jutalékul fog a 
tagoknak, az Ígéreten felül, kijárni. E kép mellé a 
leirást Henszelmann Imre szívességből készitendi. 
— A francziaországi és külföldi tudós társaságok 
évkönyveinek kiadóhivatala megkeresvén a tár
sulatot, hogy az ennek megismertetésére szüksé
ges adatokat és iratokat vele közölni szíveskedjék : 
az igazgató elnök e fölhívásnak, jelentése szerint, 
már eleget tőn. — 200 forintnyi jutalom is tűze
tett ki egy díszoklevél tervének készítésére. Vég
re az elnök indítványára elhatároztatott, hogy a 
társulat által megvett müveket, — a redout-épü- 
letet építészeti, a szentháromság szobrát szobrá
szati szempontból fogja a társulat oly formán meg
bírálni, hogy a bírálatok hírlapok utján is közzé- 
tétessenek; a téli hónapokban pedig a társulat 
összejöveteleket rendezvén, körébe vágó felolva

sások is fognak tartatni. Újabb alapító tagúi gróf 
Keglevich Gyula lön bejelentve. A társulati tagok 
száma eddigelő 400-ra rúg.

* A nemzeti szinház ügyeit vezető bizott 
mány által kitűzött vígjátéki pályázatra beérke 
zett 35 mű közül a bíráló választmány által 10 
Ítéltetett versenyelöadásra méltónak, melyek is 
hat előadásra osztatván be, előadásuk — sorshú
zás által — ily sorozattal állapíttatott meg: 1) 
„Apám felesége“ 1 felv. és „Első nyilatkozat“ 2 
felv.; 2) „Tények“ 1 felv. és „Szellemdús hölgy“ 
1 felv.; 3) „Házasság politikája“ 1 felv. és „Ba
lekfogók“ 1 flv.; 4) „Becsület és szerelem“ 1 flv. 
és „Az égben“ 2 felv.; 5) „Divatos beteg“ 3 flv.; 
6) „Egy jó madár“ 3 felv. — A választmány 
megjegyzi, hogy a 15-ik számú „Egy művész sze
relme“ czimü 4 felvonásos vígjátékot „irodalmi 
színvonalon“ állónak, de jelen szerkezetében 
hosszadalmassága miatt pályázatra alkalmasnak 
nem találta.

A másik — népszínműi — pályázat már 
nem vala ily eredményű, mivel abban egyetlen 
irodalmi színvonalon álló mű vált be, Szigligeti 
„Lelencz“-e, — a többi közül még a 40 aranyos 
második díjra sem találtatott méltónak egy sem, 
úgy hogy a biráló választmány kijelenté, hogy ha 
az igazgatóság e második dijat is mindenesetre 
ki akarja adni, ezt is a 80 aranyt tevő első díjhoz 
kívánja csatoltatni és avval együtt Szigligeti jelen 
irodalmi viszonyaink közt jeles darabjának ítéli 
oda.

* Az egyetemi ifjúság kérelmet szándékszik 
elöljáróságához benyújtani, az egyetemi könyvtár 
kezelésének, helyiségének, használhatásának gyö
keres javítását kérvén. Erre csakugyan régóta 
nagy szükség van, mi is hallottunk panaszt, hogy 
törekvő ifjú emberek, ha tanulmányaikhoz adato
kat kerestek, holmi dibdáb versek olvasására uta- 
síttattak, hogy jó nekik az is.

* Egy időben lapunk is közölvén divattudó- 
sitásokat, már csak mi is megírjuk, hogy,, Alter és 
Kiss divatkereskedésében Császárné O Felsége 
számára egy huszárdolmány, egy Kazinczy-attila, 
egy hevesi mente és egy Hunyady-palást készül. 
Ez ugyan nem új dolog, de a legújabb is elkésik 
egy hetilapban.

* Torma Károly, erdélyi történetbuvár, Zsö- 
gödi Mikó János naplóját fedezé föl, ki 1682-ben 
Apafi Mihálynak magyarországi útjában részt vön 
és jelen volt, midőn a török Apafi és Tököli egye
sült sergének Fülek várát átadá, 1682-ben sept. 
10 kén.

* Demjén és Sebes könyvkereskedése előfi
zetést hirdet Rónay Jáczint ily czimü munkájára: 
„Fajkeletkezés; az ember helye a természetben 
és régisége.“ A munkából már jelentek meg ha
zai lapjainkban több ízben mutatványok; ezekből 
és az előfizetési ivén közlött tartalomjegyzékből 
kitűnik, hogy szerző Darwin, Huxley és Lyell hi
res elméleteit szándékszik a magyar olvasó kö-
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zonséggel megismertetni. Lapunkban épen most 
folyván egy ily tárgyú czikksorozat, olvasóinkra 
kétszeres érdekkel bírhat e mü. Előfizetési határ
idő — 1 frt 50 kriával példányonként — e hó 
20 dika.

* A n. múzeumnak egy kitömött fekete haty- 
tyut küldtek Nyitra megyéből. Hogy vetődhetett 
ez ausztráliai állat Magyarországra — nem tudni.

* A „P. N.“-nak azt írják Aranyos-Maróth- 
ról, hogy Reményi már elkezdte jótékony hang
versenyét, midőn a kiküldött hivatalnok által az 
emelvényről leszólhatván, a nagy számmal össze

gyűlt közönségnek el kelle oszlania. — Léván m. 
h. 23-ikán tartani szándékolt s már hirdetett hang
versenyét szintén betiltották. A közönség éljenek
kel vált meg Reményitől.

* Kovács Lajos, a „Független“ szerkesztője 
egy havi, a kiadó pedig egy heti fogságra és 500 
frt birságra ítéltettek.

* A népszínház szellemcsináló tükrét egy 
díszítő vigyázatlanságból eltörte. Szerencsére 
még második tükör is van s így nem kell Molnár 
urnák Párisba sietni.

ÜJ KÖNYVEK. * *)
EGY GYÁSZOLÓ NEMZET. Lengyelhon 1861-ben. Irta 

gr. Monlalambert. A franczia eredetiből fordította 
Szabó Mihály, tanitóképezdei tanár. (Tiszta jövedel
me a szegedi tanitó-képezde szegény sorsú növen
dékei segélyezésébe fordittatik.) N8r. 57 1 Ára 50 
kr. (Bába Imre bizománya, Szeged.)

EGYETEMES TÖRTÉNET. Magyar és erdélyországi 
közép tanodák, algymnasiumok és magán intézetek 
számára. Irta Szilágyi Sándor, professor s a m. tud. 
akadémia tagja. I. füzet. Az ó-kor története, kez
dettől a nép vándorlásig. Ára 60 kr. 8r. 184 1. (Pfei
fer, Pest.)

A BUDAPESTI SEBÉSZI ÉS ORTHOPAEDIAI MA- 
GÁNGYÓGYINTÉZET negyedik évi működésének 
eredménye, stb. Közli Batizfalvy Samu orvos, sebész 
tudor és szülész stb. Fényrajz után készült négy fa- 
metszvénynyel. 8r. 52 1. (Müller nyomdája, Pest.)

BUDAPESTI SZEMLE. Szerkeszti és kiadja Csengenj 
Antal. LIX e's LX. füzet. N8r. 165—380. Ára egész 
évre 10 ft. (Emieh, Pest.),

A MAGYAR TUD. AKADÉMIA JEGYZŐKÖNYVEI.
1863. A m. tud. akadémia rendeletéből közzéteszi 
Osengery Antal akad. jegyző. Első kötet. 1. füzet. 8r. 
125 1. (Emich. Pest.)

A NŐKKEL VALÓ KÖZLEKEDÉSRŐL. Tanácsadó if
jak és mindazok számára kik a nők kegyét meg
nyerni és megőrizni óhajtják stb. Összeszedte Eber
hard Ágoston ; az 5-ik kiadás után magyarította Mu
rányi ári. 16r. 208 1. Ára 1 ft 20 kr. (Kugler, Pest.)

A KERESZTYÉN EGYHÁZ TÖRTÉNETE. Helv. hitv. 
népiskolák használatára. Második kiadás. (Teleg- 
di, Debreczen.) K8r. 64 1. Ára 30 kr.

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VADÁSZRAJZOK. Egy kőrajz
zal és 9 fametszettel. (Összeállította Bérczy Károly.) 
N8r. XV és 423 1. Ára 3 ft. (Emich, Pest.)

Jegyzet. Miután az érdekeltek gyéren küldik be a megje
lenő munkákat, sőt azok czimeit hozzánk juttatni sem 
tartják fáradságra érdemesnek : kénytelenek leszünk 
e bibliographiai rovatot megszüntetni s a hozzánk 
olykor mégis beérkező uj könyveket a „Vegyes“ ro
vatba tenni át.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni sziveskedjenek.

NYÍLT l e v e l e z é s .

M. Sziget. Sz. I. Magánlevelet irtunk. Egy kis tévedés 
van az esztendő számításra nézve.

Miskolcz. L. I. Várjuk erősen azt a tisztázatot. Hetek 
óta sovárgunk, érte. Egyebet is várunk, de azt min
denek előtt. (Épen most kaptuk. Sz.)

A Sztregova. „Szellő se hoz hirt felőled.“
M. Vásárhely. M—eh. A múltkori nyílt posta oda szó

lott. Nem örvendeztet semmi válasz ?
Blnmauer fordítása nem nekünk való. Van is már annak 

magyar fordítása. A travestia érdeke attól függ, ha 
minél többen ismerik — könyv nélkül tudják — az 
eredetit. Ma már sok ember azt gondolná, hogy ez 
az igazi Aeneis.

Teli mutatványa megérkezett, de még nem olvashattuk.
G—eu J. Ön egy számot kér : de hova V Jobb lesz, ha 

maga átveszi vagy nálunk, vagy a kiadó hivatal
ban. A Jósnö csak némi nyelvbeli igazítással jöhetne 
ki, arra még nem értünk rá.

8 —a K—ly. Közölni fogjuk egyiket, vagy talán minda- 
kettőt is. (De nem a kis széket.)

D—In—k. Már micsoda képzelet az, hogy kápolnát visz- 
ki a mezőre ? Hagyjuk tavaszig : most úgy sem kor
szerű : ha akkor újra beküldi, tán jobb lesz mint 
most.

Cs. S—r. Vettük Ön szives levelét, s ahhoz igyekszünk 
tartani magunkat. Leveleit is elvárjuk, de csak óva
tosan. 63-ra bizony fel van az.

Gy. V O—a. Ama bizonyos hetek után semmi sem ké
szül számunkra V

Kolozsvár - r. Még egy hátra van : de azért csak f é r 
jük a továbbit. Mi sem fogunk megfeledkezni. (Épen 
most veszszük az uj küldeményt.)

D —ré. „Intenti óra tenemus“ várván az Ígéret telje
sültét.

T A R T A L O M .

Az ember eredete. Brassai. — Családi kép. Szász 
K. — A menekült. (Elbeszélés.) Udvardy V. — A walesi 
bárdok. Arany J. — Quarteronne. (Francziából. Kalocsa 
R. — Irodalom. — Külföldi szemle. — Budai népszin 
ház. —r. — A jövő stílusa. (Gyakorlat, jelenkori pél
dákból.) — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt levelezés

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

1 0T  T e l j e s  s z á m ú  p é l d á n y o k k a l  e  f é l é v r ő l  m é g  f o l y v á s t  s z o l g á l h a t u n k .



KÖSZÖRŰ.
M e g je le n ik  hetenkint 

vasárnap.
S z e r k e s z tő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, elöfize- 
tési pénzek, reelamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-uteza sarkán, U. sz.

MÁSODIK FÉLÉV.

SZÉPIRODALMI
S Á T A L Á N O S  M I V É L T S É G  T E R J E S Z T Ő

HETILAP.

E lő f iz e t é s ;  egész évre 
12 frt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emich. 
Gusztáv kiadó - hivatala •• 

Barátok-tere 7. sz.

NOVEMBER 8. 1863. 19. SZÁM.

A Z  E M B E R  E R E D E T E .
(Vége.)

N em  csak  a két nem nek, hanem  m in- i 
den nem nek van  h a tá ra , s a te rm észettan
n a k  nem  kevésbbé, m in t m ásnak . Ez a h a 
tá r  a  m ostani vizsgálók n a g y  részének igen 
szűk kezd lenni —  saját kedvencz m eta- 
phorá ik  szerin t a se lyem hernyó  m egnőtt s 
le kell vetnie a  bőrét, m eg a k ikelő  csirké
nek  ki kell tö rn i a to jás hé jjá t —  s m intha 
sa já t házuk  elő tt m ár nem  vo lna  m it se
perni, a m ásé elő tt kezdenek  sepregetni. 
Igen , a term észetvizsgáló nem  e lég ed v e*  
m eg nem es és n agyszerű  fe ladatával, m ost 
m ár theologus és ph ilosophus ak a r lenni, 
m ire az o ly  k irugók  leg nagyobb  részének  
se felfogása, se készülete, se előism eretei. 
É ltü n k  legfontosb, legszentebb érdekeirő l, 
lé tünk  titkairó l, az em ber szellemi és erkö l
csi m ivoltáról a k a rn a k  felvilágosítást, döntő 
feleleteket adni, ők, k iknek  eg y  porszem  
a lk a tá ró l is csak hozzá vető fogalm uk van, 
k ik  eg y  fűszál növését csak  hypo the ticu s 
elm élettel b írják  m agyarázn i.

H ux ley  a tyánk fia  n y ak ig  van  bém e- 
riilve e „hibába, g y á v a sá g b a “ v a g y  sze
r in tü n k  epidem ikus nyav a ly áb a . H a  nem  
hiszik önök, tessék olvasni bevezető sza
v a it: „H o n n an  jö t t  am i fa jtá n k ; m ik a ha^ 
tá ra i a mi hata lm unknak  a term észet felett 
s a term észet hatalm ának, fe le ttü n k ; mi czél 
felé ig y e k szü n k ; ezek a feladatok ú jra  m eg 
ú jra  és csökkenetlen  érdekkel á llan ak  elei
be m inden em bernek, ki e v ilág ra  szüle

te tt.“ *) É s h o g y  im e k érd ések e t abban  az 
érte lem ben  veszi, m e lyben  eddigelé nem  
szok tuk  volt a  term észetra jz tó l á ta láb an  s 
a boncztan tó l kü lönösen  v á rn i m egoldásu
kat, ism ét tanúskod jék  m aga az iró : „É sz
lán g g a l fe lruházo tt em berek  felo ldásokkal 
á llan ak  elő, m elyek  theologiai es philoso- 
phiai rendszerekké  nőnek  k i .“ **)

M ost m ár felszólítok nem  tudós, nem  
tanu lt, m ég nem  is ú g y n ev eze tt m iveit em 
bert, h anem  ak árk it, a ki ép észszel fel lé
vén  ruházva  az im énti szakaszbeli szók és 
m ondatok  érte lm ét felfogni képes : vajon  
lát-e valam i kapcso la to t am a kérdések  és 
fe ladatok  m egoldása, av ag y  csak  fejtegeté
se közt egyfelől, és m ásfelől a  közt a ta n u l
ság közt, a m elyet Írónk könyvéből, m in
den előzm ényeit — D arw in  elm életével 
egyetem ben  —  össze- és szám ba véve, egye
dül h ú zh a tu n k  ki, h o g y  „a  term észetrajzi 
rendszerben  az em ber az em lősállatok so
rá b a n  nem  ig é n y e lh e t külön rendet (ordo), 
hanem  azonegy  rendbe ta rtoz ik  a m aj
m o k k a l“ ?

H ja !  m a m ár am az ism eretes la tin  
közm ondást ig y  kell m e g fo rd itn u n k : Q uod 
non licet bovi, licet Jo v i!  A m it n ekünk  
e g y ü g y ű  józan  okossággal ru h ázo tt em ber-

*) Whence our race has come; what are the limits 
of our power over nature and of nature’s power over us ; 
to what goal we are tending; stb.

**) The men of genius propound solutions which 
grow into systems of Theology and Philosophy.

37
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k éknek  nem  szabad, nem  képes á tlá tnunk , 
az m ind tisz ta és világos a tapasz ta lás hős 
bajnokainak  —  g lad iá to ra in ak  kellene in
k áb b  m ondanom , oda értve, h o g y  R óm a 
g lad iátorai rabszo lgákból le ttek . E g y  h a j
dani h ires ü g y v éd  ** Jó zse f az t szokta volt 
m ondani: „A  m it én nem  tu d o k , tu d ja  a 
fiam Józsi, a m it Józsi nem  tud , tu d ja  a 
vejem  *** A lb e rt, a  m it mi hárm an  nem  
tu d u n k , az ördög  sem tu d ja .“ H asonló  gar- 
ra l h isznek  m agukró l s va llan ak  eg y m ás
ról ilyes tu d o m án y t a  term észettudom ányi, 
im ént je llem zettem  iskola tag jai. K özelebb
rő l és m erész következte tése ik  irá n y á b a n  
tek in tve  azonban , az az önh itt tud o m án y  
igen eg y  fogásra  keskenyed ik . V ogt és 
M oleschott, H u x ley  és m ások m ind csak  
egy  h á r t  pengetnek . Ez a fogás, ez a h ú r  
—  a b o trán y .

T ü sté n t m egm agyarázom .
K o ru n k  azzal kü lönbözteti m eg m a

g á t m inden m ás ism eretes tudom ányos k o r
tól, h o g y  többe t m éreget, fon to lgat, kuko- 
c sá l, k av ar, destillál, szürcsékel és pepe
csel eg y  hónap  sőt hét a la tt, m in t a m e n y 
n y i ilyes m ivelet tö rtén t m ásszor száz év 
lefo ly tában . M ennyit tu la jd o n íth a tn i ebből 
a  tu d o m án y  napszám osai renge teg  szapo
rodásának , nem  vizsgálom ; de eredm énye 
az, h o g y  tem énte len  és be lá th a tlan  sokasá- 
gu  igazság  —  ephem er és nem  ephem er 
igazság  —  jö t t  és jön n ap o n k in t n ap fé n y 
re. A sokaság m indig  im ponál *). E g y  csep
pet sem lehet h á t csudálkozni, h o g y  a m eg
nevezett u rak  m inden igazságo t s á ta láb an  
az igazságo t e g y e d á ru k é p ’ a k a rják  k ire 
kesztő b irto k u k b a  venni a szám beli tö b b 
ségnél fogva. Ig e n  is, nek ik  m inden, a mi 
nem  csupa tapasz ta láson  alapul, m inden, a 
mi —  b o g y  h a tá rzo tt epochát tűzzünk  ki, 
például O ersted  ism eretes ta lá lm án y án á l **)

*) Puristáink feledtek meg eddigclő hallattatni
súlyos véleményüket az iránt, liogy mennyire legyen 
szabados használni nyelvünkben oly idegen szókat, me
lyeknek a közhasználat merőben más értelmet adott, 
mint a mi az eredeti nyelvben volt nekik. A esillagzott 
szó teszi: oly érzületet gerjeszteni, melynek elemei a 
bámulás, tisztelet, félelem. Ezt az eredeti „imponere“ 
teljességgel nem teszi. Nem jogosit-e ily ertelemadás, 
mondhatnám, terem*és egy nemzetet arra, hogy egy szót 
törvényes birtokába vehessen. Vajon birja-e Anglia eny- 
nyi joggal Australiát.

*'*) A mágnes tűnek a galvani-folyam által való 
elforditását értem.

előbbi keltű , m ind az g y an ú s és felettébb 
kétes v ag y  épenséggel nem  igazság. Sze- 
r in tö k  az igazságnak  csak k é t k rité rium a 
v a n : egy ik , h o g y  inductiv, m ásik h o g y  uj 
legyen . M inden, a mi ezen az összefoglalt 
k é t ro v a to n  k ivü l esik, irgalom  nélkü l el 
van  kárhozta tva . A szótár alig b ir elég k i
fejezést, kisebbítő, ócsárló, becsm érlő, g ú 
nyo ló  kifejezést szo lgálta tn i a kü lső  se- 
té tség re  v e tte te tt szegény  p á rák  bélyegzé
sére. „Ő seink  k ijá rt ö sv én y e ,“ „ legyőzö tt 
á llá sp o n t“ (überw undener S tandpunk t), „a- 
vas elő ítélet,“ „üres idealism us,“ „képze- 
m ények  ócska kovásza ,“ „u d v a r és egyház  
tek in té ly e  elő tt leboruló  szegény  eszm ék,“ 
„az em beriség g y e rm e k k o rán ak  m egszűkült 
kön tö se ,“ „a  növekedő h e rn y ó  k irepesz te tt 
és k ived le tt b u rk a ,“ „önh ittség  h iú  káprá- 
zo la ta i“ : m indez csak  n eh án y  példája  azok
n ak  a — nem  épen tudom ányos m odorban  
szerkesztett —  czim eknek, m elyekkel az 
inductio  tú lbuzgó  hivei a  nek ik  nem  tetsző 
eszm éket és ig azság o k a t üldözik, rósz h ír
be kevern i s h ite löket m eg ron tan i törekesz- 
nek. De m ivel m ásfelől sok becsületes és 
finom érzésű em ber azokat az űzőbe vett 
eszm éket párto lja , kegyeli, hisz bennök, 
nem  csak igazaknak , de idveseknek  is ta r t
ja , világos, h o g y  m eg kell bo tránkozn ia  
m élta tlan  és k ím életlen  m egtám adásukon. 
H a  ezt e lérheti az afféle iró, összeüti a bo 
k á já t; m ert k ö n y v e  lá rm át csinál, —  m i 
e g y é b a rá n t tudom ányos érdem énél fogva 
bajosan  fogott vo lna m e g tö rté n n i, —  k e
le tre  kap , több  k iadást ér s Író jának  pénzt, 
h írneve t szerez. E zé rt kelle tt H u x ley n ek  
is a m ár idézett m agas kérdések  feszegeté- 
sével kezdeni egy , kü lönben  elég je len té k 
telen, k ö n y v e t a  m ajm ok term észetra jzáró l, 
s h o g y  irá n y a  s szándoka h o m ály b an  ne 
m aradjon , következő  világositással k iséri : 
„H allom  m indenfelől ezt a fe lja jdu lást —  
,Mi em berek (férfiak és nők) v ag y u n k , nem 
csak valam i jobbféle  m a jm o k , eg y  kissé 
hosszabb szárnak, izm osabb lábúak  s n a 
g y o b b acsk a  agyv e le jü ek  m int az ön baro  
mi sim panszii és gorillái. A tudás hatalm a 
—  a jó n a k  és gonosznak  tudalm a —  az 
em beri indu la tok  résztvevő gyöngédsége, 
k iem elnek m inket a  barm ok valódi rokon-
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ságából (fellowship), b á r  m enny ire  látszas
sanak  is ezek hozzánk közeledni.1 „E rre  
csak azt fe le lhetem “ fo ly ta tja  Írónk, „hogy  
ez a felk iáltás a  leg igazságosabb volna s 
m eg n y ern é  egész rokonszen  vem et“ (igen 
n a g y  kegyesség!) „csak h o g y  érne valam it. 
H iszen  nem  én keresem  az anher  m éltósága 
a lap já t a  n a g y  lábujjában , se nem  én belle- 
getem , h o g y  oda v ag y u n k , ha  egy  m ajom 
n a k  „h ippocam pus m in o r“-ja*) van. Sőt 
ellenben  azon voltam  egész erőmm el, hogy  
tú l adassak  ezen a h iúságon. Igyekez tem  
m egm utatn i, h o g y  köztünk  s az á lla to rszág  
közt a lk a tu n k ra  nézve nem  lehet jo b b an  
elkülönítő  h a tá rv o n a la t hűzni, m int a m ely  
a m ind járt u tá n u n k  sorba következő á lla
to k a t kü löníti el e g y m á s tó l;“ — ,H iszen / 
ig y  szakaszt félbe olvasóm , ,ez okos beszéd. 
H u x ley  épen az t m ondja  a m it ön. é rteke
ző, h o g y  az em ber és á lla tok  közti, ren d 
szeres rokonságból nem  lehet következte
té st húzni az em beri m éltóság k isebb  n a 
g y o b b  fo k á ra .1 —  J a j,  k. o., Írónk n ag y o n  
ügyes te rm én y ra jzá r. N em csak tu d ja  ő, 
h o g y  a m acska  és m inden rokonsága, az 
o roszlán t sem véve ki, képes és szok ta  be
húzn i a körm ét, h o g y  aztán  an n á l véreng- 
zőbben neki foghasson az előbb selyem - 
kacsóval sim ogato tt p rédának , --- hanem  
követi is az t az á lnok  szokást. H a llju k  csak 
tovább  : „és hadd  fejezzem ki m ég azt a 
h item et i s , h o g y  szin túgy  füstbe m egy  
m inden p ró b án k , ha  p sy ch ik a i (lelki) m eg
különböztetést keresnénk  az em ber és állat 
közt, és h o g y  az érzelem  és érte lem  legm a
gasabb  tehetségei az élet alsóbb a lak jaiban  
kezdenek m ár csirázn i.“ I t t  a  végcsapás a 
k ieresztett k ö rö m m el; az em ber testben  nem  
különbözik  az á lla ttó l; de b izony  lélekben  
sem ; szeretnők m ár tudni miben kü lönbö 
zik h á t?

E rre  nem  felel ez ú tta l sem m it H u x ley , 
hanem  tü stén t m egint bévonja a kö rm ét s 
képm utatóan  kezd szabadkozni, m ennyire  
tiszteli ő az em ber „jelen m éltó ságát,“ s 
m ily  kevéssé kételkedik  „ jövendő rem é

*) Ez az agyvelőnek bizonyos része vagy dudo- 
rodása, melyet némely^ tudós a7. ember agyveleje kire
kesztő sajátságának állít, mások a majomnál is fellelik. 
Az utóbbi napokban tüzes viták folytak felette. Részben 
tudósit róluk a B. Szemle X VII. k. 439. köv 1.

n y e ib e n !“ N em  tudom  mi roszabb, a kör- 
m ölése-e v a g y  e czirógatása a tudós k a n 
dúrnak . H a  a m éltóságo t a m ajom -rokon
ság  m értékével m érjük , a  le g n ag y o b b  a 
m ire n ég y k ezű  a ty án k fia  va laha  ju to tt, a 
volt, h o g y  a ran y o s  kaliczkába zárták . 
M ondják u g y a n  a gonoszok, h o g y  a kétke- 
zűek  közt is léteznek o lyanok , k ik n ek  n ag y - 
ra v á g y á sa  nem  ism er an n á l m agasztosabb  
polczot v a g y  irig y len d ő b b  sorsot. „ Jö v en 
dő re m é n y e “ pedig  a  g o rillának  alig  m egy  
azon a képzeleten  túl, h o g y  k itöm ött b ő ré t 
m ajd  fe lá llítják  eg y  császári m uzeum  leg
fényesebb csarnokába. H a  m ár m inden  
„psych ica l d is tin c tio n “-t m eg tagad  H u x 
ley  az em ber és m ajom  közt, nem  tudom  
mi több  v a g y  k ü lönb  rem é n y n y e l b iz ta t
h a tn á  a can te rb u ry -i érseket is. V alóban  
ha írónk s M oleschott közt kell vá lasz tan i 
—  szem élyeket, nem  ta n o k a t é rtek  —  az 
u tóbb it becsü lném  többre. M oleschott leg 
alább  nem  hypocrita .

A zonban a m ásik sem  b írja  sokáig  
v inni ezt a  szerepet. Az az á tk o z o tt köröm  
ú g y  v á g y ik  kibírni a h ü v e ly é b ő l! K i is b ú 
vik b iz’ az és e lkap ja  utolsó h o rg o n y u n 
k a t : az erkölcsi kü lönbséget az em ber és 
m ajom  között. —  „V ajo n ,“ ig y  ir tovább , 
„a költő t, a  ph ilosophust, a m űvészt, a  k i
nek  észlángja k o rá n a k  dicsősége, leszállit- 
ja -e  m agas po lczár ól az a tö rténelm i k é t
ségtelen  valószínűség, h o g y  ne m ondjuk 
b izonyosság, hogy  ő egyenes ivadéka v a 
lam ely  m eztelen és barom i vadem bernek , 
k inek  érte lm e épen elég volt őt a ró k án á l 
eg y  k ic s in y n y e l rav aszab b á  s a  tigrisnél 
an n y iv a l veszedelm esbbé tenn i ? A vagy  ta r 
tozik ő ug a tn i s n égykéz láb  m ászkálni a n 
n á l a  kérdés alá  nem  jöhető  tén y n é l fog
va, h o g y  o ly  tojás v a la e g y  időben, m elyet 
közönséges kü lönböztető  tehetség  a k u ty á 
étól m egkülönböztetn i nem  képes?  A v ag y  
felhagy jon-e  nem es életre való tö rekvéssel 
a ph ilan th ro p  v a g y  a szent, azért h o g y  az 
em beri term észet a lapzatának  a csupa, n é g y 
lábú  á lla t önző szenvedélyeit és m ohó vá
g y a it  m u ta tja  k i a  legegyszerűbb  vizsgá
la t ? A lávaló-e az a n y a i szeretet, m ivel a  
ko tlóban  is lá tjuk , v a g y  a hűség, m in thogy  
a k u ty á n a k  is tu la jd o n a ? “—  N em  akarom

37*
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vísszakörm ölni H ux ley  u ra t azzal a k é r
déssel, vajon jó l esnék-e a te rm észettanár
nak , ha „ig a zsá g “ utáni vizsgálódásait, k u 
ta tása it olynem tí je len ségnek  néznők, m in t 
azt a szim atolást, m e ly lye l k é t idegen  á lla t 
egym ással ism erkedni szokott?  P ed ig  e g y ik 
nek  m int m ásiknak  csupa á lla ti kiváncsi- 
ság az alap ja , egyenesen  Írónk elvei sze
rin t. —  Nem , hanem  egész kom olysággal 
felelem  neki, h o g y  idézett kérdései el v an 
n ak  vétve s egészen m egfo rd íto tt v iszony
b an  kell vala feltennie. N em  alább  való az 
em ber-anya szeretete azért, h o g y  a tehén  
is szereti h o rn y á t, a m ajom  a k ö ly k é t, a 
kotló a csirkéjét. H anem  ellenben ezeknek 
a szeretetét ruházza fel képzelődésünk  és 
öltözteti b izonyos fénykörbe, m elyet az em 
b er-anya  szellem iebb szeretetétő l kölcsö
nöz. Ez a szellem iség a szabad lé leknek, 
ak ara tn ak , —  ak a ra tró l gép- v a g y  kim iai 
em berben  beszélni is képtelenség , —  hoz
zájáru lása, m ely  az á llati ösztönöket, indu
la to k a t eszközei, szervei g y a n á n t használja. 
N em  én ta lá ltam  ezt k i:  b izony ítja  az a 
közm ondás, m ely a m ajom szer etetet m int 
p aród iá t á llítja  szem be az em ber-anya sze- 
retetével. B izonyítja  az ü lte tvényes, k it egy  
g y erm ek ét vesztett szabad a n y a  bána ta  
m élyen  elérzékeny it s m ásfelől irgalom  sőt 
részvét nélkül nézi, m időn a négernő  ölé
ből k isdedét k iszakasztják . H iszen ő is az
zal n y u g ta tja  m eg lelk iism eretét, h o g y  a 
n égernő t nem  ism eri em bertársának .

A zt vélem, nincs m iért m inden idé
zett kérdést im igy  elm eznem  és ford itgat- 
nom . Ez eg y  példában  elég világosan k i
m ag y aráz tam  m agam at. Szükségtelen  a rra  
is figyeltetnem  az olvasót, hogy  k ritikám  
dualistai —  an y a g o t és erőt, teste t és szel
lem et, v ilágo t és istent m egkülönbözte tő
—  néző pon tbó l indu l ki. D e hiszen a gon
dolkodó fejek n a g y  többsége m ind e mai 
nap ig  az egyo ldalú  idealisták s u g y an  
o lyan  realisták  kétfelőli tám adásai daczára
—  ennek a nézetnék  hódolnak. Es épen e 
nézet pártolói ellen van  intézve az inducti- 
onalis realisták  részéről az a  b o trán y , m ely  
az ő táborozásukban ste reo typ  hadi fortély . 
A cselnek azonban nem csak figyelem  ger
jesztésére lárm adob g y a n á n t kell szolgálni.

hanem  kom olyabb  czélt is a k a rn a k  elérni 
vele. T . i. eg y  igen  hatalm as, log ikai fel
fogást kell pótolnia és helyettesítn ie , m in t a 
m elyet igazi m ivo ltában  a na tu ra lis ta -rea
listák  nem  használhatnak . Ez az ú g y n e v e 
zett „reductio  ad  ab su rd u m “ v ag y  is o lda
las b izony ítás, m időn valam ely  á llítm ány  
egyenes b izony ítása  h e ly e tt, azt m u ta tjuk  
m eg, h o g y  az e llen k ez ő —  szaba to sabban : 
ellentm ondó —  á llítm ány  kép telenséget 
v a g y  lehetlenséget foglal lényegesen  m a
gában . E  nem ét a b izony ításnak  csak szám- 
és m értani, m eg philosophiai igazságok 
ü g y éb en  haszn á lh a tn i; m ert csupán ta p a sz-  
to la ti té n y  eg y e tlen eg y  sincs, a m e ly n ek  
ellenkezőjéről kereken  á llítha tná  valaki, 
hogy  m agában  és lényegesen  képtelen ' v a g y  
lehetetlen. D e gú n y o ln i v a g y  kicsúfolni 
v a g y  nevetségessé tenn i m inden t lehet. 
N incs az a feddhetetlen  erkölcsű , bokros 
érdem ű, n a g y  tek in té lyű , bám ulatos eszű, 
köztiszteletben álló férfiú, k inek  ö ltönyére  
eg y  u tzai ledér ficzkó há tu l eg y  ró k afa r
k a t ne akasz th a tn a  s b izonyos neveletlen 
v ag y  balga közönség  is fog m indig  ta lá l
kozni, a  m ely  kaczajt üssön rajta . Ilyes  ró 
k a fa rk ak k a l szeretik  az inductio  vitézei is 
erősebb és nem esebb fegyverek  h iá n y á t 
pótolni. Szem lénk k im uta tta , h o g y  H uxley  
sem  m ent ettő l a v ád tó l; de gondolom  azt 
is, m ily  kevéssé sikerü lt neki azt a m agasz
tos n y ila tk o z a to t: „V alam enny ire  k isebbé 
terem tetted , U ram , az em bert az a n g y a 
lo k n á l; m indazálta l dicsőséggel és tisztes
séggel m egékesíte tted  ő te t,“ im igy  traves- 
tá ln i: „K evéssel m agasabbá idom íto tta  a 
te rm észetes vá logatás4 az em bert a m aj
m oknál, m indazáltal gőzgéppel, te legraph- 
fal, világitó  gázzal és degetből készült pi
ros festékkel m egajándékozta  ő te t.“ M ert 
csak  ez és ilyen  az a  „nem esb jö v ő ,“ m e
ly e t az irónk-féle „goodo lkodók“ az em
bernek  „m últbeli haladásábó l okszerűen 
k övetkez te tve“ Ígérnek. N em  „akarom  el
ron tan i senkinek  a gusz tu sá t,“ de szabad 
m ondanom , h a  m ég annál csufondárosab- 
b an  u tasít is a  M. Sajtóbeli ítész Mózses 
k ö n y v e i fo rgatására , h o g y  az enyim  inkább  
ha jlik  a koronás költő  „poesis“ához, m int 
b á rm e ly  fényes, de csupán an y ag i cultura
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vastag  realitásához. É s ha  H u x ley  o ly  k í
m életlenül ostorozza a mi „h iú ság u n k a t,“ 
m elynél és „a  h ag y o m án y o s  előítélet va
k ító  b e fo ly ásán á l“ fogva eg y  ha lh a ta tlan  
lélek b irtokával h iszszük m a g u n k a t kiem el
teknek  a csupa álla tok  s o rá b ó l; mi is figyel
m eztetjük  őt, h o g y  m ég n ag y o b b  h iúság  a

természetvizsgálóktól oly kérdéseket fesze
getni, melyeknek eldöntésére sem alapjok, 
sem eszközeik nincsenek. Az ő maga hiú
sága pedig egy cseppet se hízelkedjék ma
gának azzal, hogy az ember eredetére néz
ve a „mikép?“ kérdését bár egy lépéssel 
is közelebb vitte volna a megoldáshoz.

BRASSAI.

H A L Ó T  T - K  0  S Z 0  R Ú.

I .

V ÖR Ö S M A R T Y H O Z .

Müveidet látván hogy örök életre teremted,
Megirigyelt a halál, s elragadá fiadat.

„Megbosszulva vagyok, — mondá — már ö is adózó a .!“
S széttépé gonoszul élted e szép örömét.

Hasztalanul! halhatlan földben nyugszik a gyermek,
Apja barátjánál, Kisfaludydnak ölén.

GARAY JÁNOS.

II.

K IS  F IÚ  H A L Á L Á R A .

Alig hogy kivettek a bölcsöbül, 
Kis fiúcska, koporsóba tettek. . . . 
Volt-e méltó a világra jönöd ?
Mi haszna volt rövid életednek ?

Balga kérdés ! te eleget éltél,
Bármi hamar végezéd be pályád. 
Hány nem érte meg, a mit te? ámbár 
Késő vénség görbítette vállát.

Te megérted kurta életedben 
A világszellem föltámadását,
Te hallottad e szent zajt, s magad is 
Kiáltottad : éljen a szabadság!

PETŐFI SÁNDOR

IH.

B E S Z É L J  N E K E M ___

Beszélj nekem, beszélj a múlt időről, 
Varázs édességet beszélj nekem! 
Talán tovább élek még, ha a múltat 
Ismét és csak veled átélhetem.

Csevegésed vidor éltünk nyarának 
Titkolt öröm-mézét olvasztja fel;
S mint méhész a rajt, mely őt édesíté : 
A télen át színmézzel látja el.

Ismét és úgy hajtom fejem öledbe,
S utána gondolom minden igéd :
Mint gyermek az anyának est-imánál, 
Utána mondva el a szent igét.

Csevegd el igy a borús őszi alkonyt,
Mig fáradt életem elszenderül:
Hogy aztán is álmodjam e szerelmet,
Mig örök és jobb napja ránk derül!

SÁROSY GYULA.
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(Vége.)

I Y .

Lujza ezalatt szorgalmasan számlálta 
a napokat ás órákat, melyek múltán ismét 
ölelheti férjét. Midőn a kitűzött egy hét el
múlt, elment a találkozási helyre, de hiába: 
férjét nem találta ott. „Bizonyosan még 
nem végezte el a dolgát!“ igy szólt magá
ban, s nyugodtan visszafordult. „Holnapra 
bizonyosabban várhatom. “

Azonban eltelt két— három — négy 
nap, s ő mind hiába várt, Wratisláw csak 
nem jött. Aggódni kezdett érte, s midőn a 
második hét is hasztalan reménykedésben 
folyt el, megindult (mint a régi világ sze
relmes lovagjai kedveseik után) férjének 
fölkeresésére. Azt hitte, hogy bizonyosan 
mint menekültet elfogták, s erősen föltette 
magában hogy utána megy, ha a legmé
lyebb börtön fenekén feküdnék is.

Körülbelül épen jókor jutott eszébe 
az eltávozás.

A mint a gyilkosság hire fölsőbb ha
tóságokhoz jutott, azonnal intézkedések té
tettek a legszigorúbb nyomozás iránt.

A lelkész fogatát egy erdőben talál
ták meg; a kocsi fel volt döntve, a ló egy 
fához volt kötve. E körűimén) bői minden, 
csak kissé gondolkodni képes ember azt 
okoskodta ki, hogy bizonyára olyas ember 
követte el a bűntettet, ki a háznál igen já
ratos volt, s aztán szökésének elősegítésére 
magára öltvén a pap reverendáját, s sze
mébe húzván ócska magas tetejű kalapját, 
kocsijába befogott és úgy távozott el; de a 
bérlővel nem hitethette senki, hogy nem 
ördögség van a dologban; — minélfogva 
ki is nyilatkoztatta, hogy meglássa akárki, 
a bűnösnek soha sem fognak nyomába 
jönni.

Mindazáltal a nyomozó bíróságot nem 
tartóztaták vissza a bérlő ördöngös meséi; 
annyival is kevésbbé, mert mindjárt a ku
tatás elején igen gyanús nyomra vélt akad

hatni. — A meggyilkolt egyik szekrény
kéjében ugyanis ennek egy kéziratára akad
tak, melyben ünnepélyesen előadja, hogy 
unokahugát, mivel egy idegennel házától 
megszökött, az apja által reáruházott ha
talomnál fogva minden örökségétől meg
fosztja, s javait jótékony intézetek közt 
osztja föl. A kérdéses vagyon 275,000 fo
rintra rúgott — A bérlő és fia elrémülve 
csapták össze kezeiket, midőn a roppant 
összeget megneveztetni hallották, s midőn 
az egész ház fölhányása után az egészből 
egy fillért sem találtak, s a gyilkossági gya
núból Lujza fejére is jó adag hárult, halá
los boszút esküdtek fejére. „Mily roppant 
summa!“ kiálta a bérlő. Hát még ha föl- 
veszszük, hogy a sorsjegyek mennyit nyer
hettek volna!“ kiálta a fiú. „Azokból sincs 
meg semmi?“ „Semmi, semmi!“ „Irtóza
tos!“ — Nem is a szegény papot sajnálták, 
csak unokahuga pénzét.

Miután a leány elcsábitójának még 
csak nevét sem tudta senki, csupán a ma
ga személy leírását köröztették a hatóságok, 
mint a kit egy 12 nappal azelőtt elköve
tett gyilkosság tanúja terhel. A kik e hir
detést olvasták, szépen elmosolyodtak raj
ta: hogy az illető tizenkét nap óta ugyan 
szép messze vidékeken járhat; mindazáltal, 
ha a szegény asszony nevezett rokonánál 
még két napot késik, férjének ölelő karja 
helyett egyenesen a törvényszolgák ke
zébe kerülhetett volna olyan bűntett mi
att, melynek megtörténtéről még csak sej
telme sem vala.

Egyenesen Bécsbement; úgy gondol
kodott, hogy ott bizonyosan fog férjéről hal
lani valamit, s ha más nem, gróf Braniczki 
fölvilágosítja hollétéről. Csupán azon aggó
dott, hogy mikép találja fel Braniczki grófot.

De ez könnyebben ment, mint egye
lőre hitte. Gróf Braniczki akkoriban egyi
ke volt Bécs nevezetességeinek. Már maga 
az az egy körülmény, hogy Párisban nem
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érezte jól magát s Becsbe jött kedve sze
rinti életet élni, biztositá számára a jó bé
csi polgárok rokonszenvét. Nevét minden
ki tudta, fogatát mindenki ismerte, gazdag
ságáról mesés hírek szárnyaltak; pár hét 
alatt a legnyalkább fodrász-legény is elis
merte, hogy csakugyan gróf Braniczki az 
első gavallér Bécsben.

így a legelső ember, a kitől tudako
zódott, utbaigazitá. — A megnevezett lak
ra is csakhamar ráakadt, s a kapuban 
ácsorgó bérruhás cselédek mosolyogva fe
leltek igent azon kérdésére, vajon gróf 
Braniczki azon házban lakik-e?

„ Ez is bizonyosan pártfogást keres! “ 
mondák vigyorogva egymás között, midőn 
a csinos asszonyka már a lépcsőkön befor
dult. Hihetőleg nem ő volt a legelső szép 
asszony, kit a gróf Bécsben léte óta párt
fogásával boldogított.

Midőn azonban az első emeletre föl
ért, egy fekete frakkos, fehér nyakkendős 
komornyik állta útját, s tekintetét szigo
rúan kémlelvén, egyszerűen elutasitá ezen 
szavakkal: a gróf nem szokott ismeretlen 
nőktől látogatásokat elfogadni.

Ez igen természetes is volt. A gróf
nak már akkor szép ismeretségei voltak a 
bécsi szinházak szép hölgyei között; akko
riban ő volt a legbőkezűbb művészet-barát, 
— fényes művészeti estélyei az előkelő 
világban is közbeszéd tárgyát képezték, b 
egyetlen kötözködő újságírónak sem jutott 
eszébe őt megróni azért, hogy hazájának 
balsorsával olyan keveset törődik; s ha 
akadt volna is ilyen, eléje állott volna tiz 
más, védvén a nemes grófot, hogy gond
űző élete erőltetett, épen nem szívből jo, s 
a kicsapongások árjába csupán honfi-bá
natát igyekezik belefojtani.

A szegény Lujza leveretve távozott 
el a fényes ház kapujától, bizonyosnak hitt 
reményében ilyen erősen csalatkozva. Ké
sőbb aztán levelet irt a grófnak, melyben 
előadta balsorsát, s kérte vigasztalja meg 
egy-két sorral, csak egy szóval, ha férje 
felől tud valamit. A gróf válaszolt, hogy 
Wratisláw barátja felől nem tud semmit, 
nevezetes értékű vagyonát azonban, bár

mikor jő személyesen, azonnal kész neki 
kézbesíteni.

Lujza elrémült. Tehát férje nem volt 
Braniczkinál, nem is volt Bécsben, elhagy
ta, kijátszotta, megcsalta őt, s ő most se
gély, támasz nélkül egyedül áll a világban, 
megszégyenítve, nyomornak, elveszésnek 
kitéve, — az egyetlen hely, hol menedéket 
találhatna, nagybátyja háza, bezárva előtte, 
s nem is okolhat érte senkit: maga taszítá 
ki belőle magát!

Jajgatva, könyezve tördelte kezeit, s 
midőn lelkének vigaszt, enyhületet semmi 
kilátás nem adott, kétségbeesett eszméinek 
zűrzavarából egy sötét, de nyugtot adó kép 
bontakozott ki mind határozottabban: a sir 
képe, a halál.

Ez a gondolat azután nem hagyta 
többé nyugodni. Elmúlni, semmivé lenni, 
minden szenvedést elfeledni, egy pereznyi 
halálküzdelemmel véget vetni a hátralevő 
élet összes kínjának, szenvedésének: ez az 
eszme föltarthatlanul ragadta magával lel
két, mint a vihar a könnyű porszemet.

Elhatározta, hogy megöli magát. A 
Duna feneke elég mély — ott elég nyu
galmas ágya leend, a susogó habok jó 
szemfödőnek szolgálandnak siri álmaihoz.

Elindult az eltökélt szándékot végre
hajtani.

Az utczákon félve sikamlott végig, 
mintha félt volna, hogy valaki rája kiált: 
megállj! — arczát eltakarta kendőjével, 
— azt hitte minden ember szeme ő rajta 
függ. Tekintetét nem merte fölemelni a 
mellette elmenőkre, úgy tántorgott előre 
lesütött fővel, félvakon, félőrülten.

Egyszerre egy súlyos kéz nehezedett 
vállára, s egy ismerősnek tetsző hang 
nyers rivalgása ütötte meg fülét:

— Hadd lássam az ön képét, asszo
nyom!

Föltekintett és megismerte a bérlőt. 
Ajkai nehány érthetlen szót rebegtek, az
után ájultan összerogyott.

Mikor magához tért, sötét, szűk, ned
ves, hideg kamrában találta magát, mely
be fölülről egy szűk nyíláson szűrődött át 
némi csekély világosság.

Az a kamra volt a börtön.
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A bérlő meg volt elégedve magával.
A törvény kezébe szolgáltatta bősz in

jának kiszemelt tárgyát, sazt mondá, hogy 
eléggé megérett a halálra.

Hireskedve sietett haza felé, s útköz
ben minden ismerősénél megállapodott, 
hogy elmondja diadalát, s lakó helye, a 
kis falu felé közeledtével szive erősen do
bogott azon gondolatra, mint fogja őt a 
falu népe hosannáli-val fogadni s elragad
tatva vállaira emelni.

Gondolkodott, elmenjen-e hazáig, 
hogy háza népe hallja meg az örvendetes 
hirt legelőbb, vagy csak egyenesen a falu 
házához hajtasson, s ott adja tudtul a falu 
bölcseinek, hogy szeretett papjok megöle- 
tésének egyik részesét sajátkezüleg fogta 
el és adta át az igazság büntető kezének, 
épen midőn menekülő félben volt, hogy 
megérdemlett lakolása elől mcgszökhessék.

Azt határozta magában, hogy először 
mégis csak haza megy. 0 az első ember a 
faluban, illő hogy felesége is az első asz- 
szony legyen, ki az ily nevezetes esemé
nyekről értesittetik.

Végtelen bámulatára a nevezetes hir 
feleségénél épen nem talált kedvező fogad
tatásra. Az érdemes asszonyság még csak 
nem is hederített a nagy hűhóval előadott 
történetre, sőt karjait egymásra tevén, pa- 
lástolhatlan gúnynyal szólt:

— Ugyan derék állapot! ugyan nagy 
vitézség! Egy nagy mi-haszna ember meg
fogott egy gyönge asszonyt! Ezzel bizony 
lehet dicsekedni.

A bérlő elcsodálkozott. Nem tudott 
emlékezni, hogy felesége valamely fris hir 
iránt ily kevés érdekeltséggel viseltetett 
volna. Mit volt mit tenni ? Elszánta magát 
olyasmire, mit szintén nem emlékezik hogy 
valaha megkísértett volna: ellentmondott 
feleségének.

— Te úgy beszélsz, anyjukom! mint
ha nem tudnád, hogy ez az asszony kur- 
rentálva volt?

— Hát hajdú vagy te ? policzáj vagy 
te! ? pattogott a derék hölgy.

V . — De ez gonosztevő volt! rabolt! 
gyilkolt! . . .

— S hát ha nem volt az: mivel kár
pótolod neki szenvedéseit? mivel mosod le 
szégyenét, meggyaláztatását ?

—- De az volt!
-— Én meg azt mondom, hogy nem 

volt az! Neked pedig csak annyit mondok, 
hogy ha tömlöczbe juttattad azt a nyomo
rult teremtést, gondod legyen rá, hogy ki 
is szabadítsd, mert ha ártatlanul éri vala
mi baj temiattad, nem lakom meg többet 
veled egy födél alatt, azt mondhatom!

— Hiszen jól van, jól van! felelt erre 
a jámbor bérlő megszontyolodva; — ad
ná isten hogy ártatlan legyen; hanem hát 
mégis, mondd meg, mi lelt téged, hogy 
úgy egyszerre nekem estél ?

— Eredj a fiadhoz, majd az elma
gyarázza.

A bérlő szót fogadott, fölkereste fiát. 
Azaz nem is kereste, csak ment egyenesen 
a kert végében levő méheshez, tudta, 
hogy déltájban ott szokott rendesen pi- 
pázgatni. A fiú valóban ott is volt s nagy 
mosolyogva olvasgatott egy levelet.

— No nézd csak fiam! mondd meg ne
kem mi lelte a te édes anyádat? Képzeld 
csak, én szerencsésen megfogtam a tiszte
lendő ur gyilkosát, (tudom hogy a kerületi 
főnöktől nagy dicséretet kapok érte!) s 
édes anyád, mikor a dolgot elbeszélém ne
ki, a helyett hogy örvendene, megdicsér
ne, még jól lehord! hát ki látott valaha 
ilyet!? mi?

— Hát ki az, a kit megfogott, apám? 
kérdé a fiú, miközben arczán a tetszelgős 
mosoly egyszerre ijedtségnek adott helyet.

— Hát az a gyöngyvirág, az a rósz 
személy, az a Lujza.

— Akkor bizony igaza is van édes 
anyámnak.

— Mit beszélsz?! neked is elment az 
eszed ?!

— Még eddig nem, hanem még meg
érhetem, hogy elmegy, — dörmögé a fiú 
mélyen megilletődve, — milyen átkokat 
mondtam rá, milyen boszuállást fogadtam 
ellene! az meg szegény ártatlan!
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— Ártatlan?! honnét tudjátok? ki 
mondta azt nektek! ?

— Ebből tudjuk, ni! felelt a fiú, a 
kezében tartott iratra ütve s aztán oda 
nyújtván azt apja szeme elé.

A bérlő' mohón szíttá föl magába 
szemüvegén keresztül az eléje tartott sorok 
tartalmát.

Egy névtelen levél volt az, melyben 
intik a bérlőt, hogy a Lujza ellen irány
zott üldözéssel hagyna föl, mivel az töké
letesen ártatlan.

— Hát ez bolonditott el benneteket! ? 
kiálta hangosan kaczagva, mikor az iratot 
végig olvasá. No, ti ugyan jó Ítélő bírák 
lennétek, minden gazember örömére. Egy  
ilyen rongy irás mind kettőnek félrecsa
varja az eszét! Ez csak ámítás, hazug ko
holmány az igazság félrevezetésére, és ez 
csak jobban megerősíti hitemet a leány 
bűnössége iránt. És még az én eljárásom
ban gáncsoskodnak! nem azért vagyok én 
biró tizennégy év óta, hogy az efféle apró
lékos cselszövényeken mindjárt keresztül 
ne lássak !... Fogjátok be a szátokat, és 
az én hivatalos működéseimre észrevétele
ket tenni ne merészkedjetek!

— Jól van, felelt a fiú, tegyen édes 
apám a mit tetszik, majd én is azt teszem, 
a mit magam jónak látok.

—  S mi lesz az ? mit akarsz te tenni ? 
élhetetlen.

— En ennek az Írásnak hiszek, azért 
ki is szabadítom a börtönből Lujzát.

— No csak rajta, kisértsd meg, ha 
gondolod, hogy sikerül.

Ezt felelte a bérlő, s szokása szerint 
kaczagott egyet hozzá. Mindazáltal midőn 
látta, hogy fia valóban útra készül, megle
hetősen fölboszankodott.

— Fiam, én nem adok kocsit alád! 
mondá neki.

■— Elmegyek gyalog, — felelt a fiú.
— Fiam !! én nem adok neked az útra 

pénzt!
— Van magamnak, válaszolt az, hety

kén zsebére ütve.
— Fiam !!! én megtiltom neked az el

menetelt.^
—- Édes anyám rám parancsolta.

A bérlő tökéletes vereséget szenve
dett ; a fiú valóban elutazott.

Mikor fölért Becsbe, nagy nehezen 
megtalálta a rendőr-hivatalt, melynek föl- 
ügyelete alá Lujza volt helyezve. Tudako
zódásai nyomán egy előkelő úrhoz vezet
ték, ki azt kérdezte tőle, mit akar ? — Azt 
akarom — feleié --- hogy ezt a leányt bo
csássák szabadon, mivel ártatlan; itt az 
irás róla. Az úri ember átnézte az Írást s 
azt felelte, hogy ha okosabb közlendői nin
csenek, máskor az ilyen ostobaságokkal ne 
lopja az idejét.

Az ifjú ember leveretve távozott. Hát 
csakugyan igaza volna apjának? ez az irat, 
melynek igazságában ő úgy bízik, valóban 
nem érne semmit ? az lehetetlen. De ha egy 
csepp értéke, egy parányi hitele vol
na, nem nevetnék ki, nem kergetnék el 
vele! — eltépheti bátran s maga haza me
het szégyenszemmel, apjának és az egész 
falunak nagy nevetségére!

Épen egy külvárosi korcsma előtt ha
ladott el, melynek nyitott ajtaján keresz
tül megütötte fülét a bennlevők vidám za
ja. Megállt, benézett az ajtón és belépett.

Egy üveg bort tetetett maga elé, s a 
mint az asztalon fekvő zug-lapot észrevette, 
falusi emberekként meg nem állhatá, hogy 
bele ne pillantson. — Egyszerre a papír 
megreszketett kezében, fejébe vér tódult, 
szemei kidülyedtek, szive el kezdett heve
sen dobogni: — a hírlap egyik oldalán e 
sorok voltak olvashatók: Az állam lotteria 
legutóbbi húzásánál a 100-ik series 100-ik 
száma Ion a szerencsés főnyerő. Az illető 
sorsjegy a St* bankárháznál már be is 
váltatott.

Tisztán emlékezék, hogy e sorsjegy a 
megholt lelkész birtokában, Lujza vagyo
na közt van.

Borát elköltetlen kifizette s ment a 
nevezett bankárhoz.

— Uraim -— igy szólt ott —valóban 
nincs-e tévedés a hírlapok azon tudósításá
ban, hogy a legutóbbi húzásnál a 100-ik

i series 100-ik száma volt a főnyerő.
— Nincs.
— S való az is, hogy a sorsjegy itt 

! váltatott be ?
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3 % leszámítással igenis.
—- Ú gy önök tudni fogják, ki az a 

kinek kifizették.
— Mindenesetre, az efféle könyve

inkben föl van írva.
—- Mit kell nekem fizetnem, ha azon 

ember nevét kiiratom! ?
— Ah, uram, épen semmit!
Nehány másodpercz került csak bele,

s kezében volt a kívánt jegyzék. Bele sem 
pillantott, csak rohant egyenesen a rend
őrhivatalba, honnét kevéssel előbb elutasí
tották.

A mint fölismerték, hogy kevés idővel 
azelőttjárt ott, ugyanazon úrhoz vezeték, 
kivel az imént beszélt. Az igen kelletlen 
képet vágott a reménytelenül kora viszont
látás miatt.

— Uram, szólt neki az ifjú a nagy 
sietés miatt még egyre hevesen lihegve, — 
itt, úgy látom, sokkal készebbek az embe
rek a becsukásra, mint a kieresztésre, hát 
kérem, tessék elfogatni ezt az embert, a ki
nek neve ide föl van Írva, mert ez egy  
útonálló, rabló, gyilkos, haramia.

V I .

Mivel bizonyítja be ön e vádakat, 
uram ? — kérdé a rendőrfőnök a fiatal em
bert, midőn az eléje tartott papíron egy 
előtte jól ismert egyén nevét pillantotta 
meg.

Az aztán elbeszélte az egész hosszú 
történetet, úgy a mint tudta, előadásának 
végén belekerítette a dologba a névtelen 
levelet is, s erős meggyőződés hangján 
monda:

— Mindezekből láthatja, uram, hogy 
a bebörtönzött nő egészen ártatlan.

— Ha látnunk nem is, reményleni le
het ezt. Egyébiránt biztosítom, hogy e nő, 
ki iránt ön, úgy látszik, különös érdekkel 
viseltetik, eddig is a legkiméletesb bánás
módban részesült. Vallomásai s a tanu-bi- 
zonylatok nyomán semmi bűntettet nem 
lehet rá-bizonyitani, ez okból őt csupán 
fölügyeleti fogságban tartani éreztük ma- ! 
gunkat jogosultaknak. !

— Ez nagyon méltányos, nagyon 
emberséges eljárás volt, uram!

— Kötelesség, semmi egyéb. Miután 
pedig önre a legközelebbi teendőknél, — 
melyek halogatást nem tűrnek, okvetlen 
szükségünk van, fölkérem, hogy pár óráját 
nekünk áldozza.

— Oh, uram! szívesen, ugyanannyi 
napot, vagy hetet is, ha tetszik.

— Legyen tehát szives itt egy cse
kély ideig várakozni.

Körülbelül egy negyedórát töltött a 
fiatal ember a szobában egyedül, midőn az 
ajtó fölnyilt s azon a rendőrfőnök kísére
tében Lujza lépett be.

A legutóbbi napok szenvedései igen 
meglátszottak arczán, de azért még mindig 
igen szép volt.

Mikor a bérlő fiát meglátta, megle
petve, visszarettenve állt meg, de az öröm- 
ragyogó arczczal szaladt eléje, s megfogva 
kezét, érzéstelten rebegé:

— Ne ijedjen meg tőlem, ne haragud
jék rám, — én önt megmenteni jöttem.

— Ön engem meg akar menteni? 
hogy lehet az?

— Látja, látja! nem azok szeretnek 
bennünket legjobban, kiket mi legjobban 
szeretünk. Ön megvetett engemet, és én 
mégis szerettem önt; azután boszut esküd
tem ön ellen és mégis megmentésére sieték!

— Asszonyom! vágott közbe a rend
őrfőnök, — hiszi ön, hogy gróf Braniczki 
tudna valamit az ön férjéről?

— Bizonyosan! válaszolá ez, hisz ma
ga irta ezt nekem!

E pillanatban egy szolga lépett be, s 
lepecsételt levelet adott át a rendőrfő
nöknek.

Ez fölbontotta a levelet, s a mint ol- 
vasá, mind nagyobb meglepetés és ámulat 
tükröződött arczvonásain. Mikor elolvasta, 
fürkészve vizsgálta a pecsétet; nem volt 
rajta semmi jegy, sima volt egészen. Meg
nézte belsejét; nem volt benne sem hely-, 
sem idő-kelet.

— Ki hozta e levelet? kérdé a szol- 
; gától.

— Egy ismeretlen adta kezembe.
— Eltávozott?
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— Azonnal.
A rendőrfőnök a szolgának távozást 

intett, s Lujzához és a bérlő fiához fordult.
— Kövessenek.
Alant két bérkocsi állt, az egyiket 

hárman foglalták el, a másikba, a mint 
Lujza jól látta, két rendőr lépett be.

A két bérkocsi egy kétemeletes ház 
előtt állapodott meg. A mint kiszálltak, Luj
za észrevette, hogy gróf Braniczki lakásá
nál vannak, s szive hevesen dobogott.

Fölértek az emeletbe; a rendőrfőnök 
a két szolgának egy ajtó előtt várakozást 
intett, — ők hárman beléptek.

Egy komornyik jött eléjök, ugyanaz, 
ki Lujzát elutasítá.

— Itthon-e a gróf? kérdé a rendőr
főnök.

— Igen, de nem lehet beszélni vele.
— Miért?

r
— Epen most ebédel.
— Azért tán bemehetünk. . .
—* De vendégei vannak... nem lehet!
— Kik azon vendégek ?
A komornyik egy névsort adott át.
— N. . . kisasszony tánczosno, olvasá 

a rendőrfőnök hangosan; — G. kisasszony 
tánczosno, — E. asszony tánczosno, — P. 
kisasszony tánczosno . . . szép társaság! 
Meg nem bocsáthatnók magunknak , ha e 
szép társaságból kimaradnánk.

— Uram! vannak önöknek meghivó- 
jegyeik? kérdé a komornyik nyugtalanul.

A rendőrfőnök kinyitá az ajtót s be- 
inté a két rendőrszolgát.

— Ezek azok! szólt a komornyikhoz 
fordulva; álljátok el az ajtót!

Azután hárman a mellékterembe léptek.
A gazdagon bútorozott terem közepén, 

dúsan rakott asztal körül, ült a lakmározó 
társaság. Négy-öt fiatal ember, ugyanany- 
nyi szép, fiatal nő. Az asztalon válogatott 
étkek maradékai, kiürített pezsgőpalaczkok 
hevertek, melyek tartalmának hatásáról a 
fesztelen társalgás elég szembetünőleg ta
núskodott.

A csöndesen belépőket észre se vették.
— Asszonyom! szólt a rendőrfőnök 

Lujzához, oly hangosan, hogy mind meg- 
hallhaták, s egyszersmind kezét az egyik

feléjök háttal ülő férfi vállára téve, — ez 
itt gróf Braniczki!

A váratlan intermezzo véget vetett a 
vidám zajnak, a vendégek az ajtófelé for
dultak, — Braniczki meglepetve tekintett 
hátra.

Lujza fölsikoltott.
— Ez nem Braniczki, — ez az én fér

jem! — Wratisláw! s örvendező arczczal, 
kitárt karokkal sietett feléje.

A rendőrfőnök föltartóztatta.
— Ne érintse, asszonyom!
— Kik önök és mit akarnak itt?! ki- 

álta Braniczki elhalaványodva.
— Én rendőrfőnök vagyok, s igy  

enyém az elsőség kérdezni, hogy ön ki
csoda? r

— En gróf Braniczki János vagyok.
— Ú gy? s ezen irathoz mit szól ön? 

— szólt nyugodtan a rendőrfőnök, s azon 
levelet nyujtá át neki, melyet elindulása 
előtt kapott.

Braniczki elolvasá a levelet.
Ez állott benne:
„Azok, kiknek érdekökben áll nemze

tük s honfitársaik becsülete felett őrködni, 
értesítik a t. ez. bécsi rendőrigazgatóságot, 
hogy a nehány hét ótaBécsben tartózkodó 
Braniczki János nevet bitorló egyén, sen
ki más, mint a t. rendőrhivatal előtt is jó 
emlékezetben levő csaló iparlovag.“

— No’s, mit szól ön ehhez, jó uram?
— Azt, hogy koholmány, hazug rá

galom !
— Hát ez urat s e hölgyet nem is

meri ön ?
— Nem.
— Főnök ur! kiálta a bérlő fia, ez az !
— Lám asszonyom, szólt a rendőrfő

nök Lujzához, — ez az ur nem ismeri önt.
— Tán a szenvedések, a zárt lég el

változtatták arezomat, válaszolt Lujza zo
kogva, — de én ismerem őt, — önök csa
latkoznak uraim, ez nem Braniczki, ez az 
én férjem. . . .

— Ez az ön vagyonának elrablója, 
az ön nagybátyjának gyilkosa!

O h, mint sápadtak el e szóra az eré
nyes ballerinák mámortól hevíílt arczai!
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Egy rabló lakomája, egy gyilkos csókjai! 
haha!

Lujza megdermedve hallá a szörnyű 
szavakat, — szemei elborultak, feje zúgott, 
csak iiju kísérőjének karjai tarthaták fönn 
az összeroskadástól.

A rendőrfőnök pedig odalépett az ál 
Braniczkihoz, s letipró gúnynyal kérdezé :

— Springer Móricz! miért visel ön 
barna parókát, mikor olyan szép szőke 
haja van?

Az egy kést kapott fel, magába akarta 
szúrni, de a rendőrfőnök oda ugrott s meg
ragadta kezét:

— Nyomorult! te az akasztófa szá
mára értél meg!

VII.

Wratisláw, Braniczki és Springer Mó
ricz ugyanazonsága csakugyan kiderült.— 
Mikor látta, hogy nincs menekvés, kival
lott mindent. Nehány évvel azelőtt könyv
vivő volt Lujza atyjának kereskedésében, 
s igy körülbelül tudta, mily dús vagyon 
vár arra örökségképen. Ez képezte a csal
étket a minden egyéb aprólékos gaztettei
nél nagyobbszerű vállalat megkisértésére, 
mely vesztét okozá.

Halálra ítélték.
A szép tánczosnok láthatták ablakaik

ból a mint kisérték, s gyönyörködhettek 
benne. Egy szerető, kit grófnak hittek, s 
kit szép gömbölyű karjaik közöl szakítot
tak ki, hogy bitóra vigyék! Elég tanulsá
gos történet.

Lujzát ép oly diadalmaskodva vitte 
hazafelé megmentője, mint a hogy apja vit
te nehány nappal azelőtt elfogatásának hírét. 
Csupán az volt a különbség a kettő között, 
hogy őrá örvendetesebb fogadtatás várt, 
mint apjára annak idejében.

Egyedül a bérlő vágott marczona ké
pet az egész dologhoz; — mindazáltal mi
dőn kevés idő múlva megtudá, hogy a sors- 
játéki nyeremény, mit csaknem érintetlen 
találtak meg a rabló lakásán, a törvény 
által Lujza jogos vagyonáúl ismertetett el, 
kegyeskedett kibékülési hajlamokat bocsá
tani be szivébe, s utóbb épen nem is ellen
kezett, midőn fia úgy nyilatkozott, hogy 
Lujzát nőül veszi.

Lujza nem mondott ellent.
Nagy rázkódások után legnagyobb 

boldogság a lélekre nézve a nyugalom, s 
ez a frigy kínálkozott ennyi boldogsággal.

Mindazáltal e boldogságot sem élvez
hette zavartalanul; ez csak úgy történhe
tett volna, ha ki tudta volna törölni emlé
kéből a múltat, ha elpánczélozhatta volna 
lelkét, hogy álmaiban meg ne támadhassák 
a sötét, ijesztő képek, melyek nyugodni 
soha nem hagyák.

De bár szive vérzett, arczán nem lát- 
szának a nehéz lelki viharok. Fájdalmait 
titkolta férje előtt, kíméletből.

Csak midőn a temetőbe kiment s báty
jának sirhalmára leborult, lehete ajkairól 
hallani e nagy lelki küzdelemről tanúsko
dó szavakat:

— Még se szenvedtem annyit, mint 
ennyi bűnért érdemlettem volna!

UDVARDY VINCZE.

HALOTTAK ESTÉJÉN.

A csillagoknak fényes mezején 
Egy komor feíleg vonul feketén; 
Kibukkan egy-egy sugár magasan, 
Hulló fényében e szó árnya van: 

Meghalunk.

Reszketnek a fán hervadt levelek, 
Elmélkedem és szivem úgy remeg! 
A szellő sírva halkan elvonul, 
Fejemre a fák sárga lombja hull: 

Meghalunk.
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Meggörnyedve az idősuly alatt,
Mellettem tisztes ősz ember halad;
Ima rebeg a halvány ajkakon,
Redős ar czáról e szót olvasom:

Meghalunk.

Hova mégy lányka ? . . . szép koszorúdat 
Talán, hogy ifjú jegyesednek add ! ? 
Bánatos szeme kényekbe borul . . .
Ajkam susogja akaratlanul:

Meghalunk.

Remegő csendben, ott az utfelen(
Egy gyászos nővel, kis gyermek megyen; 
Máskor csevegő, vidám ajakán, 
Némaságában mintha hallanám:

Meghalunk.

És összegyűlnek: ifjú, gyermek, agg,
Hol minden olyan sötét, hallgatag,
S az egyenlőség hazájában, itt 
■Egy gondolatnak zengik szavait:

Meghalunk. .

Megkoszorúzva minden sírorom,
Szeretet lángja ég a szívporon:
A sírok felett annyi láng lobog!
Oh, a halottak olyantboldogok!

Meghalunk.

A te fáklyádat, hü emlékezet,
En is meggyujtom ma egy sír felett,
S mig halottamért búsan égetem, — 
Vigasztalásul ragyog szivemen:

Meghalunk.
KOMÓCSY JÓZSEF.

A Q U A R T E R O N N E .
(Folyt.)

— Isten engem! ez Weston, kiálta a gyar
matos.

— Én vagyok, master Crawford, a mint 
látja, válaszolt a tengerész, egy nagy fához erő
sítve csolnakát.

— Istenemre! ön remekül végzé e munkát.
— Mondja inkább, kényszerítve.
— Becsületemre mondom, hogy ilyesmit 

csak öntől várhatni. Mert ha csak tiz hüvelyknyit 
hibáz, semmi sem mentheti önöket meg, úgy ösz- 
szetört volna a hajó mint egy pohár.

— Bizony pedig kár lett volna a sok szép 
fekete rigóért, melyek hajómban vannak; mert 
elhiheti Ön nekem, hogy jól kiválasztottam őket, 
válaszolt Weston, — barátságosan rázva meg 
Crawford kezét mint régi ismerősnek. — De most 
már, reményiem, vásárol ön tőlem? Egész teher 
és pedig oly afrikaiakat hozok, minőket még ed
dig nem láttak erre. Ép oly erősek s egészsége
sek, mint a mily jó munkások.

— Fájdalom, barátom, ha a munka elég lett 
volna termékenynyé tenni homokos földemet, úgy 
képes lennék venni öntől. Hiában dolgozom én 
földjeimet; alig jövedelmeznek annyit, hogy azon 
adósságokat, miket reá minden évben előre kény
telen vagyok felvenni, fedezhessem. Ez az év még 
roszabb volt mint a tavalyi, s azt sem tudom, hol 
áll a fejem... De, barátom, most látom, egészen 
át van ázva, jőjön be hozzám és igyék egy pohár 
whisky-1.

— Oh ! az nem tesz semmit, hogy át vagyok 
ázva; de a pohár whiskyt nem utasítom vissza. 
Minthogy nem is akartam házát elkerülni a nél
kül, hogy önnek egy jó napot ne kívánnék, s e 
mellett meg akarám tudni, nincsen-e történetesen 
egy szerecsenre szüksége.

így beszélgetve értek Crawford és a hajó 
kapitánya az első lakására, hol a ház közös szo
bájában foglaltak helyet. Ugyanakkor Leonta is 
belépett egy másik ajtón; de idegent látván, le
tette a kis Annát a földre, s oly könnyen, mint 
egy megriasztott szarvas, fordult újra ki a szo
bából.

Habár az ifjú quarteronne csak nehány rná- 
sodperczig időzött a szobában, mégsem kerülte ki 
az emberárus átható tekintetét, ki egy perczig 
mozdulatlanul maradt a maga helyén, mintha csak 
egy álomkép lebbent volna el szemei elöl. De alig 
ment ki a leány, midőn merően a gyarmatos sze
mébe nézve, elkezdé.

— Igazán, barátom, ön rósz földjeiről beszél, 
panaszkodik, hogy nincs pénze, és ime én itt oly 
luxus darabot látok, mit egy nábob is irigyelhet
ne. Öné ez a quarteronne ?

— Igen, az enyim, válaszolt halkan Craw
ford, mi alatt egy szerencsétlen eszme szülemlett 
meg agyában, mi eddig eszébe sem jutott.

— Ha öné, adja el, én megveszem.
— Eladni? viszonzá a gyarmatos elgondol

kozva, mintha csak ismerkedni akarna ez eszmé
vel, mely már megvolt benne, mielőtt a kapitány 
ajánlá.

— No igen, megveszem, folytatá az ember
kereskedő, ily áruczikk már magában aranybá
nya. No adok érte annyi ezer dollárt, mint a hány 
százat egy legjobb szerecsen ér.

— Az sok pénz, dörmögé Crawford. De . . .
— De, ugyan minek oda az a de? viszonzá 

a rabszolgakereskedő.
— Hát nem tréfál Ön? veté ellen a gyar

matos.
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— Én nem tréfálok. Gondolja meg, nehány 
ezer dollár csinos kis összeg.

— Elhiszem. De a leányt nem adhatom el.
— Nem adhatja el ? Hát nem az öné ?
— Azaz hogy nem akarom eladni, válaszolt 

Crawford, zavart pillantásokat vetve az ajtó felé, 
melyen Leonta eltűnt.

—- Képzelem, mi tartja önt vissza, kezdé új
ra a szenvedélyes üzér. Tán közelebb áll önhöz, 
lelkiismeretet csinál tőle megválni. Gondolja meg 
barátom, az összeg, mit önnek ajánlok, elég lesz 
egy egész telep megvételére, azonkívül még rab
szolgákra is jut pénz, kik azt dolgozhassák. Még
sem akarja ön ajánlatomat elfogadni? No, nem 
sürgetem tovább. Gondolkozási időt engedek. El
megyek vissza a folyóhoz, hogy a rabszolgák egy 
részét helyükre szállítsam. Azután visszajövök, a 
megmaradtakat tovább viszem. Ez nehány napig 
eltart. Önnek elég ideje marad határozni, és re
ményiem, megegyezünk.

Crawford reszkető kézzel töltött egy poharat 
whiskyvel tele.

— Egészségére barátom, monda a kapitány, 
és gondolkozzék a jó üzlet felöl, mit ajánlottam.

E szavak után fenékig üríté poharát.
Crawford a maga poharát egészen teletölté, 

de annyira ügyetlenül, hogy fele is ruhájára ment. 
Láthatóan zavarban lévén, Weston akaratlanul 
meglátta, a nélkül azonban hogy okát egészen ki
találná. Nem is látszott reáfigyelni. Társának ke
zét barátságosan megszorítván, elbúcsúzott tőle 
és hajójához visszatért, nem akarván tovább tá
vol maradni. Csakhamar emberei közé érkezvén, 
kiadta a parancsot a horgonyok felszedésére. A 
hajó mozdult, és a kedvező szélben eltűnt Craw
ford szemei elöl.

Crawford észre sem látszott venni, hogy a 
hajó már rég eltűnt, pedig egy a folyóra kihajló 
hegy egészen eltakarta szemei elől; még soká 
mozdulatlanul maradt, egy fa törzsökéhez támasz
kodva s szemeit még mindig azon tájra fordítva, 
melyen a hajó eltűnt. Nem szűnt meg arrafelé bá
mulni, pedig már semmit sem lehetett megkülön
böztetni , mert már egészen besötétedett.

De szivébe még sötétebb éj szállt be, és 
eszét mindenféle fekete gondolatok foglalkodtat- 
ták. Látni képzelte elhalt szomszédja termékeny 
földjeit gazdag pamut terméssel borítva, fehér 
bojtjaikat ingatva; csakhogy ezt mintha nem a nap 
világánál, hanem valami sötét fátyolon keresztül 
látná. Körülötte egy csoport rabszolgát látott, kik 
kezének legkisebb intésére készek valának aka
ratát teljesíteni, de ezek tekintete vad és dühös 
vala, mint valami pokoli tüneményeké. Majd 
Leontát látta magához közeledni, nem mint min
dig, előzékenyen, szerényen és tisztelettel — mint 
már megszokta látni, hanem szemrehányó s csak
nem fenyegető arczkifejezéssel. A vihar folytono
san zúgott feje fölött a fák között, melyeknek 
ágait összevissza csavargatta, és a sziklát verdeső

hullámok által okozott mennydörgésszerű moraj 
se szűnt meg zúgni; de a gyarmatos nem hallott 
semmit e félelmes zajból ; füleiben csak az ember
kereskedő szavai zengtek, és nem gondolt egyéb
re, mint hogy mennyit érne egy szerecsen a lege- 
rőteljesb korában.

— Tessék bejönni Crawford ur. A vacsora 
fel van tálalva, szólalt meg most egy igen jól is
mert hang, de a mely most emberünket összeráz 
kódtatá.

Leonta hangja volt.
A nélkül hogy a szegény gyermekre nézett 

volna, végre megmozdult helyéről a gyarmatos, s 
a ház felé indult, hol már a tűzhelyen jó tűz égett. 
Crawford szó nélkül foglalta el helyét. Neje és 
Anna is leültek vele, Leonta a szerény vacsorát 
feltálalta, s kitöltögette a kávét. Azután Ő is leült 
és velők osztá rövid vacsorájokat.

Mig a vacsora tartott, Crawford magatartá
sában valami különöset vehetett volna észre az 
ember, mely bizonyosan fel is tűnt volna család
jának, ha csaknem folytonosan rósz humorát már 
meg nem szokták volna, de azt gyanították, hogy 
hihetőleg az emberárussal történt találkozás miatt 
ily rósz kedvű. Egyszer sem tekintett a quarte- 
ronne-ra. Sőt még annak tekintetét is igyekezni 
látszék kikerülni.

Vacsora után Leonta a kis Annát fektetni 
ment. Azután visszavonult kis szobájába, nem sok 
idő múlva Crawfordné is lefeküdt.

A gyarmatosnak semmi hajlama sem volt a 
lefekvésre.

Miután családja távozott, székét a tűz mellé 
tolta. Rágyújtott s bámulta a tüzet, mint az elgon
dolkodott emberek szokták ; mig a fellobbanó tűz 
időnkint világot vetett komor arczára.

Ugyan mire gondolt?
Bizonyosan nem másra, mint az emberárus 

ajánlatára.
Másnap reggel az ég a leggyönyörűbb kék 

vala. Legkisebb felhőcske, legkisebb maradványa 
sem maradt a ködnek, a napsugarak fényesen vi
lágították meg a floridai zöld erdőt, és a tengerö
böl felszínén a smaragd szinü habok lágyan hul
lámzottak, mint valami mousselin köntös. Az ég 
oly tiszta volt, hogy világosan meg lehetett kü
lönböztetni a távolban úszkáló hajók kisebb és 
nagyobb vitorláit, és időről időre lehetett látni a 
csoportban repkedő sirályokat, melyek vidoran 
csattogtatva szárnyaikat fel-felrebbentek, a mint 
a szeszélyesen hullámzó habok erősebben ütőd 
tek egymásba. A vihar semmi ismertető jelt nem 
hagyott hátra, oly átalános csend uralkodott, mint
ha magok az elemek is békét kötöttek volna.

A ház mögött terülő kertben, hol a czitrora-, 
narancs- és gránátfák virágoznak, Leonta sétálgat 
a kis Annával, mindketten szívják a virágok reg
geli üde illatát, és mindketten virágszedéssel fog
lalkoznak. Néha-néha megállnak egy különféle 
színekben pompázó lepkét követni szemeikkel,
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majd a madarak reggeli énekét hallgatni, melyek 
a lombozat közt pajkosan ugrálnak, vagy a távoli 
hajók útját nézni a tengeröböl zöldes, átlátszó 
vizén.

Azonban a quarteronne, mint látszik, inkább 
csak szórakozni akar e különféle jelenetek látá
sán, arcza be van borulva, mitől erőszakkal me- 
nekedni akar. Történetesen meghallotta volna ta
lán, a mit bátyjának a rabszolgakereskedö mon
dott? Vagy ama sötét sejtelmek egyikével küzd, 
milyet némely választott lelkek, valami szeren
csétlenség közeledtével, érzenek ? Nem tudnók 
megmondani, annyi igaz, hogy daczára ajkaira 
erőltetett mosolyának, szivét végtelen szomorúság 
tölti. Elgondolkozásában kihullottak a virágok 
kezeiből, a nélkül hogy okát birná adni; majd a 
kis Anna néztében merült el, ki roppant virágcsok
rot igyekezett összeállítani. Irigylette tán a gyer
mek helyzetét, kinek legalább szerető anyja van, 
kit ez is viszont szerethet. Vagy lelkében anyja 
hangját vélte hallani, kit már a bölcsőben elvesz
tett, és annak szeretett arczát akarta képzeletében 
maga elé állítani, kinek vonásai rég eltörlödtek 
emlékéből ? Annyi bizonyos, hogy két nagy forró 
könycsepp, mint rózsán a harmat, csillogott sze 
meiben, a mint gyönyörű de barnás színű karjaira 
tekinte.

— Miért sírsz, Leontám ? hát nem tudod» 
hogy úgy szeretlek mint anyámat, monda most a 
kis Anna, bámész szemeket vetve a quarteronne- 
ra, kinek bánatát nem foghatá föl.

Az pedig a gyermek mellé a pázsitra tér
delt, és karjaiba vevén, szenvedélyesen szorítá 
kebléhez.

— Oh ne sirj, kedves Leontám, neked 
adom uj piros kendőmet, kezdé újra a kis Anna, 
összecsókolva nénjét,

E gyermek ártatlan csevegése megértette az 
árvával, hogy a föld színén mégis van egy lény, 
ki öt szereti, és hogy nem oly elhagyatott mint 
képzeli. Igyekvék is könyeit elfojtani. Azután 
összeszedvén a virágokat, melyeket a gyermek 
letépett, megfogta annak kezét s visszatért a ház
ba, a napi teendőket végzeni.

Leonta a háztartás minden ágában jártas 
lévén, azt a legnagyobb ügyességgel végzé. Elké
szítő a család reggelijét, és az öreg Sam szokott 
darab kenyér- és rizsosztalékát is kiadta, hogy az 
is munkájához láthasson. Azután elrendezte gyor
san az asztalt, és a virágcsomót, mit Anna kötött, 
pohárban feltette. Már minden be volt végezve, 
kiment, hogy fivérét, behívja, ki egy roppant füge
fa alatt ülve, majd a folyamra, majd a Henderson- 
féle telepre tekingetett. A gyarmatos, a nélkül 
hogy a lányka szives hívására felelne, bement a 
házba, és hallgatagon ült reggelihez. A szerény 
reggeli elkölt a nélkül, hogy egy árva szó is kijött 
volna ajakán, és egy halászó horgot véve kiment 
halászni a kikötő partjára, hol mindig nagy meny-

nyiségű hal szokott úszkálni, ha az idő tiszta és 
fényes volt.

Itt újra egyedül maradt gondolataival. Már 
nem zavarták ezek eszét annyira, mint az elmúlt 
estve, az emberkereskedő ajánlata után. Hanem 
rendeződni kezdettek a gondolatok agyában és 
mindinkább tisztultak. Mennél tovább gondolko
zott rajta, annál jobban megbarátkozott az eszmé
vel, hogy mily jó volna szűk és szorult helyzetét 
oly vagyonos állással cserélni fel, mint az elhalt 
Hendersoné volt. Nem volt-e az ennek megszerzé
séhez kivántató anyag birtokában ? Minden perez 
könnyítni látszék a Leontától való elválást, mely 
által a kerület egyik leggazdagabb birtokosává 
lehetne. Végre is gondolta magában :

— Eh, kell is annak olyan hosszas gondol
kozás.

Egy jó, erőteljes szerecsent meglehet ve»ni 
körülbelöl nyolezszáz dollárért, Weston Ígért neki 
a quarteronne-ért nyolezezret. Bizonyosan tenne 
még hozzá legalább is valamit, és igy meg lehetne 
venni az egész telepitvényt arabszolgákkal együtt, 
sőt még némi kényelemre való is jutna.

Akármerre ment, akárhova fordult, képze
lete szüntelen a legmosolygóbb jövőt állitá elébe, 
s már a legkisebb lelki furdalást sem érzette egy 
oly vérlázaszíó üzletnél, minek Leonta esnék ál
dozatul.

A nap lehanyatlott; csendes, illatos éj terült 
el az egész tájra, a Crawford házában is mélyen 
aludtak már, kivéve az ültetvényest és Leontát, 
az előbbi, gazdag jövője felől ábrándozva, az 
utóbbi, sötét előérzettöl kínozva, minek okát Iná
ban kérésé.

Soha ennél csendesebb s melegebb éj nem 
szállt Floridára. Mindenütt mély csend uralkodott, 
mit se egy madárének vagy szárnycsattogás, sőt 
egy galy mozgása se zavart meg. A természet ma
ga, telve a virágok illatárjával, aludni látszék.

De Leonta csak nem tudott aludni. Mindin
kább elgyötörve ama sötét sejtelem és a szobájá 
ban uralkodó forróság által végre felkelt, kiment 
a kertbe, hogy homlokát meghütse a valamivel 
üdébb lég által, igy sétálva elért a carlosi Öbölig. 
Épen apály ideje volt, mely, mint rendesen szokta, 
viz nélkül hagyá a part medrét, hol a szép fényes 
kavics mint ezüst szegély diszlett. Egyszersmind 
ez volt a leányka fürdésének szokott ideje, mit az 
éghajlat melegsége szükségessé tesz az ott la
kóknak. A quarteronne körülhordozá szemeit, nem 
látja-e meg valaki. Egyszersmind hallgatódzott, 
nem árulja-e el valami zaj emberi lény közelgé- 
sét. — Minthogy folytonosan mély csend vala, le
húzta czipőit lábairól és ruhái egy részét levetvén, 
a rajta maradtat keblén összevond, mintha a csil
lagoktól is félne, hogy meglátják. Nem sokára a 
hullámokba merült és némi távolságra eltávozott 
a parttól, oly ügyesen úszva mint azon nereidák 
egyike, kikkel a monda népesíti az óceánt. —■ 
Többször behatolt a tengerbe, majd ismét újra
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meg újra visszatért. Mikor már felüdülve érezte 
magát, odahagyá a tengert, felölté ruháit s csendes 
szobácskáját felkeresvén, azonnal elaludt.

Három nap mult el a nélkül, hogy valami 
eset zavarná az ültetvényesek egyhangú életét.

A negyedik nap egész váratlanul, reggeli 
után, egy szomszédbeli ültetvényes no kereste 
fel őket, látogatást akarván tenni Crawfordnénál, 
mint régi jó barátnéjánál, kit már rég nem látott. 
Telivér lovon érkezett, utána egy szerecsen, ki az 
inas helyét pótolta. A nehézkes ló a veranda előtt 
állt meg, a rabszolga leszállóit lováról, úrnőjét 
lesegíté a nyeregből, és a lovat egy szín árnyéka 
alá vezette, míg Crawfordné barátnőjét kisérte a 
ház felé, szívesen üdvözölve az újonnan érkezet
tet. A quarteronne is egész örömmel futott elé a 
szomszédnő üdvözlésére, ki a floridai nők átalános 
véleményével épen nem osztozott azon gyűlölet- |

ÜT I  L E V E L E K.
III. K O P E N H Á G A .

Elindulás Hamburgból, Altona, Klopstock sirja, — 
úti tárgyak. Kiel, az in spe német kikötő. Az „Aurora,“ 
csendes tengeri ut. Kopenhága látke'pe, a kikötő, a vá
ros. Thorwaldsen-muzeum, Thorwaldsen sirja. A király 
sátorban lakik, a királynő csak a külvárosokon át kerül 

be a királyi lakba. Mulató helyek.

Borús esős időben indultam ki aug. 7 -én 
reggel, Hamburgban, a teljes kényelemmel ellá
tott s a mellett olcsó Victoria Hotelből. A szél 
be-becsapdosta az esőt a szekérbe, nem a legjobb 
előjeléül a tengeri útnak, Kiel azonban messze 
van, gondolám, s az alatt az idő feltisztulhat. Az 
eső reggel eredt meg, „reggeli vendég nem marad 
sokáig“ azt tartja a példabeszéd. Mig igy okosko- 
dám, a kocsi haladt Hamburg utczáin végig, s a 
bontásnak indult kiállítási épület mellett el, felfo
gott Altonának, mely Hamburggal majdnem egy 
várost képez, csak a vámvonal mutatja a Dánki
rályság kezdetét. Altona már dán területen van, s 
a Messiás költője dán területen fekszik. így állít
ja a dán, mig a német a birtoklást bitorlásnak 
nézvén, sovárogva lesi a frankfurti protoeollum 
végetlen bolygó rendszerében a német szövetségi 
executio üstökösét. Erre azonban alkalmasint még 
soká várhat, noha az újabb hírek szerint, legalább 
a mint a „Botschafter“ biztat, Holstein elfoglalá
sára a szövetségi hadak készülnek. Hadd készül
jenek, nem nagyon késő, legalább protocollumban 
még nincs felvéve. Klopstock sirja még sokáig 
dán területen lesz, ama nagy hársfa árnyékában, 
mely az angol modorban épült nagy templom be
járása előtt messzire terjeszti terebélyes koro
náját, befedve a négy szögű vasrács környezte kis 
tért, hol a Messiás lángelmii költőjének hamvai

ben, a mivel fehér nők fekete testvéreik iránt vi
seltetnek.

— Kedves kis Leontám, kezdé a szomszéd
nő, szeretetteljesen nyújtván kezét a megszólított
nak, minthogy se ön, se Crawfordné asszony nem 
jőnek már hozzám, magam jövék el, hogy egy 
kevés ideig beszélgethessünk.

Az ültetvényes nő barátságos kézadása és 
szives beszéde mélyen meghatották a quarteron- 
net, kinek szemei könyekkel teltek meg, és hálás 
szivvel emelé a derék nő kezét ajakához.

Azután, mint szorgos gazdasszonyhoz illett, 
haladéktalanul a konyhába futott, hogy az ebéd
hez szükségeseket elkészítse, melyek most kissé 
gazdagabbak valának mint rendesen, mivel a 
szomszéd nő is itt maradt ebédre.

(Folyt, köv.)
Francziából

KALOCSA RÓZA.

nyugosznak s mögötte két más négyszögöt, me
lyek egyikében első neje és fia, a másikban má
sodik neje nyugszanak.

A vasúti csengetyü hármat koldult s a vo
nat 8  órakor útnak indult Kiel fele. Atellenben egy 
magas érdemjeles, előkelő külsejű ur ült szótlan, 
a szegletbe vonulva, mig a másik oldalon két né
met ur közönyös dolgokról, utóbb Holsteinről, 
Ausztriáról és Magyarországról társalogtak. Egyi- 
kök végre kérdést intézett, sok kárt tett-e az idei 
szárazság Magyarországban ? Elbeszélém mit ró
la tudék, ekkor az érdemjeles ur, ki haragos pil
lantásokat vetett Holstein ügye tárgyalásakor két 
szomszédomra, vidáman, mintegy kedves emlékű 
múlt derengő emlékével mondá: „Magyarország 
szép föld, derék, jó népe van, s mindenekfelett be
csületes, én szeretem a magyarokat, jól ismerem, 
voltam köztük. De azokat nem szenvedhetem, kik 
elérhetlen után ábrándoznak.“ Ez a holsteini ügy 
tárgyalóit illette. Szóból szó, végre elmondá, hogy 
ő ismerte b. Eötvös Józsefet, a derék Rosti csa
ládot stb., ö Kellermann (jeles zongoraművész). Ké
sőbb beszédbe ereszkedett az „ábrándozókkal“ is 
s mintegy megnyugtatólag mondá, meglátják, a 
dánok nem oly rósz emberek, mint képzelnék.

Ezalatt az ég lassankint derülni kezdett, a 
felhő és köd takarodott, s végre kellemes napfény 
látni engedé a tájat. Itt már hébe-korba egy-egy 
szalmás fedelet látni , a cserép azonban itt is 
túlnyomó, s egy-egy kúszált oldalú viskó is csak 
megakad. A föld egyébiránt mindenütt gondosan 
müveit, inkább lapályos, noha hápa-hupás terület. 
11 óra körül a trüszszögő vas ló berobogott a kiéli 
pályafő térés szine alá.

Kiel, a német városok módjára, sűrűn egy
másra épitett keskeny utczáju, 18,000 ialcóju vá
ros. Nyelve túlnyomólag német. A tengerparton 
fekszik, mely a szárazba benyúlván, jókora hosz-
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szuságu, de nem széles öblöt, természetes kikötőt 
képez, mely minthogy mindkét oldalon emelke
dett s már majdnem hegynek mondható magas
lattal van körülvéve, igen kevés erődítéssel hatal
masan védett nagyszerű kikötővé alakítható át. 
Erről „ábrándozik“ a német, ebből akarna nagy
szerű német kikötőt teremteni. A kikötő csak 
meg lenne valahogy, de hát a hajóhad, vagy tán 
azt hiszi a nagy német nemzet, hogy mint pár év
vel ezelőtt tévé — 2 0 ,0 0 0 , mond húszezer tallért 
adakozván nagy, nemzeti hajóhadra!— ismét 
adakozást indít, s így kisüti a hajóhadat? Mi, 
lenézett, kicsiny, maroknyi magyar nép, egy 
emlékszoborra 60,000 forintot tudunk adni, s a 
negyven milliónjd német nemzet egy hajóhadra 
ez összegnek felét alig kaparja össze ! Hogy is 
mondják csak tiszta németséggel, hogy nemzetiség. 
meg haza fiság? . . .

Este 9 órakor beszálltunk az „Aurora“ csa- 
vargőzösre, mely bennünket Kopenhágába volt 
szállítandó. A tengert jól ismerő hajósok előre 
nyugodt tengert, kedvező szelet jósoltak. Csendes 
tiszta éj után, melyen a hajó kellemes ringatása 
csendes alvást engede, reggel ismét borús ködös 
idő lett. Dél felé tisztulni kezdett s egyszerre meg
népesült a puszta láthatár, különféle irányban ap
róbb, nagyobb hajók, bárkák, vitorlások haladtak 
kitűzött utjokon, itt-ott egy-egy gőzös hosszúra 
nyúlt füstje jelzé a szél irányát. Sirályok kezűének 
mutatkozni, mint előjelei a nem messze levő szá
raznak. És csakugyan megpillantok magunk előtt, 
a svéd és dán partok kékellő távola közt haladva, 
Amager szigetet, s a mellette fekvő Kopenhágát. 
Utunk két sorban felállított horgonyzó hadi fre- 
gáttok és briggek közt vitt el, melyek, mint ké
sőbb értesültünk, hadi gyakorlatra vannak kiál
lítva.

Most az északi irányból északnyugotra ka
nyarodva, előttünk fekszik egész pompájában a 
dán főváros, tengeri erődéivel, melyek egymástól 
nem nagy távolban részint a kikötő bejárását, ré
szint más oldalon a várost védik; valóságos ár- 
bocz-erdöt képező kikötőjével, melyben szüntelen 
nyüzsgés mozgás van, bárkák, kisebb és nagyobb 
kereskedői hajók, gőzösök jönnek mennek szün
telen ; a nyári meleg délután kékes távolában ott 
fehérlettek a nagyobb épületek, templomok, tor
nyok, északra a vadas kert kékellő magaslatai s 
itt-ott egy-egy szélmalom szárnya forgott nagy 
sötéten; a hajó orra apró habbá morzsolá elől a 
vizet, melynek szüntelen mozgó tükrén a nap ezer 
pontban tört meg, s nehány perez múlva a kikötő 
keskeny szorulatán át beröpültünk a belső kikötő
be, hol sorban nehány tekintélyes, de már jó kort 
ért sorhajó pihent, nyugalomra téve, s a két-há- 
rom vonal egymás felibe vágott ágyú nyílásokon, 
érez helyett, csak sötét üreg tátongott. A fedélzet 
fölé pedig nyugalomra mutató, veresre festett, 
tompa szögű fedél volt ácsolva, a sudár árboczok 
kötél hágcsóikkal, kosaraik száz meg száz csigás

köteleikkel s vitorláikkal mind eltűntek, csak egy 
tompa törzs mutatja az árbocz helyét. E hajók a 
régi dicsőség maradványai, s épen fenntartásuk 
igen sok s valóban oknélküli kiadást okoz az ál
lamnak. Ezeken belől azonban ott fehérlett az 
uj sorhajó négy vagy öt, roppant vastagságú ké
ményekkel, melyek fehér-feketére vannak festve. 
Dániának egykor szép, hatalmas hajóhada volt, 
mignem 1807-ben az ángolok, attól tartva, nehogy 
a dán hajóhadat a franczia elfoglalja, mintegy 
35-re menő dán hadihajót, 18 sorhajót és kisebbe
ket, 15 fregáttot stb. Angliába vittek magokkal, 
„soha vissza nem adom“ fejében, a dán kormány 
aztán üthette bottal a nyomát. E miatt hatalma és 
kereskedelme jóformán csökkent.

Kopenhága, a dán királyság fővárosa, megle
hetősen élénk forgalmú város, lakói száma 150,000, 
utóbbi időben nagyszámú idegen látogatja, úgy 
liQgy a vendéglőkben alig kapni szállást. És e sok 
idegent nagyobbrészint Thorwaldsen müvei cső- 
ditik ide, kik messzeföldről eljönek meglátni a 
kitűnő dán szobrász müveit, melyek itt jóformán 
mind egy csomóban vannak. Ezért jön ide idegen 
főkép, mert különben Kopenhágában egyéb külö
nös látni való nincs. Kereskedelemre nézve Ham
burg nagyobb, jelentékenyebb, szép fekvésre néz
ve szintén ; középületei, fördöi, hires mulató he
lyei, melyek világra szólók lennének, szintén nin
csenek.

A Thorwaldsen-muzeum a királyi palota bal 
oldalán van. Az épület sajátságos utánzása a gö- 
rög-etruscus siroknak, kívülről festett, sima fala
zat, alól szélesebb, felfelé kis mértékben befelé 
menő szeglet vonalakkal s lapos tetővel. A fő be
járáshoz nehány lépcső vezet fel. A homlokzat 
fölött érezöntetü Victoria négylovas kocsiban, 
Thorwaldsen győzelmes lángeszének jelképe. A 
museum falát körül falfestvények borítják, Thor- 
waldsenre vonatkozók. Midőn 1838-ban a 1 8  évi 
távoliét után hazaérkezik, balról a számára ren
dezett fogadtatás, jobbról a hajó, mely a múzeum
ba szánt müveit hozza, s ezeknek beszállittatása. 
Belől négyszögü udvar s az udvar közepén egy
szerű gránit kerettel körülvett virág tábla, melyet 
zöld repkény borít, a gránit szegélyre Thorvald
sen neve és halálának napja: márczius 24. 1844. 
van vésve, a koporsó alant az üregben van, me
lyet Thorwaldsen még életében elkészíttetett.

Az udvart zárt folyosó és egy sor szoba fut
ja körül földszint és emeleten. Ezekben vannak 
elhelyezve Thorwaldsen gipsz és márvány szob
rain kívül rajzai, bútorai, kis képtára, görög 
etrusc és római régiség-gyűjteménye stb.

Thorwaldsennek itt 21 szobra (vagy cso- 
portozata) 18 mellszobra, 61 féldombormüve és 
valamennyi müvének vázlata meg van. E vázlatok 
leghübb tükrét képezik Thorwaldsen lángesze- és 
tanulmányának. Mert a művész tehetségét nem a 
kész műről kell megítélni, szorgalom, tanulmány 
és gyakorlat igen gyakran feledteti az 63zme sze-
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gény3 égét, mig a kezdet, a körvonal, a szobrász
nál az agyag, vagy ennek leöntete a gipsz vázlat, 
ez adja a kulcsot a tehetség megbirálásához. Thor- 
waldsennél azonban nem csak tanulmányt és 
ismeretet, hanem lángeszet mutatnak valamint a 
kész müvek, úgy a vázlatok is, melyeknek nagy 
része csak úgy durván nagyolva, már az eszme 
kifejezésének s a szép formának kellékeivel bir.

Thorwaldsen colossalis emlékszobrai szépen, 
könnyedén s nyugodt biztos körvonalakkal vannak 
dombormüvezve s a nélkül, hogy feszesség lenne 
bennök; legalább én, daczára a fesszességi hibáz- 
tatásnak, mit szemére vetnek — nem találtam azt, 
sőt különösen az újabb kor ruháinak redözetét 
sokkal könnyedébben és biztosabban kezelte, mint 
azt Drezda, Berlin sőt Páris nyilvános emlékszob
rán látni (pedig a francziák ebben kitűnők), igy 
pl. a mainzi Guttenberg és a római VII. Pius szob
rokon. Mellszobrán élet van, mint pl., hogy többet 
ne említsek, Bariatinska hgnö, Byron stb. mellké
pein ; anatómiai tanulmányának elég tanúsága 
nagy Herkulese ; nő alakjai szépek és puha, gyön
géd idomzatuak, venusai, grácziái kissé eszmé
nyítve, vékony csípő keskeny medencze csontok
kal, a szemre nem hatnak ugyan oly ingerléke
nyen, mint a francziákéi, de kevésbbé a realismus 
s inkább az idealismus felé törnek. A női arczok 
magas ideális szépség nélkül, de kellemes kifeje- 
zésüek. Egyébiránt az egész szépség egyéni do
log. A szépnek átalános szabályai például a 
szobrászatban is meg vannak, de ennek módoza
tai mindig egyéni ízlés dolga, és aztán a régi gö
rög szobrokon is a szép szabályai mellett, megle
het, hogy csak az én egyéni Ízlésemmel ellenkező, 
de többször kellemetlen, sőt csúnya arczot látni, 
így pl. Párisbana Venus marine feje először arány
lag igen nagy, s a száj és orrköz rövidsége s az 
ajak duzzadtsága miatt bamba „hoszu hajú, rövid 
eszü“ kifejezést ad. Azonban az mégis tagadhatat
lan, hogy a régi szobrok, az antiqueok alak kör
vonalában van valami könnyed szépség, mit az 
újak nem érhettek el.

(Vége köv.)
MASZÁK HUGO.

I R O D A L O M .
M agyar regék, mondák és népm esék.

(Gróf Majláth János után Kazinczy Ferencz. Ki
adta Kazinczy Gábor. Pest. Heckenast Gusztáv 
tulajdona. 1864). — Különösen örvendünk, vala
hányszor Kazinczy Ferencznek egy-egy még kia
datlan munkáját látjuk megjelenni. De ez örömbe 
rendesen szomorúság is vegyül. Eszünkbe jut, 
hogy a magyar irodalom e korszakot alkotó baj
nokának összes müvei még e mai napig sem jelen
tek meg egy hozzá méltó kiadásban. Az ifjabb 
nemzedék, a nagy közönség, ha akarja sem ismer

heti eléggé Kazinczyt. Nem csak magán de köz
könyvtár is alig van, hol Kazinczy minden mun
káját meg lehetne találni, s mennyi czikke, polé
miája van még ezen kívül elszórva különböző fo
lyóiratokban. Azonban miért álmodoznunk ilyes
miről, elégedjünk meg, ha kiadatlan levelezései 
lassankint megjelennek. Valóban Heckenast Gusz
táv köszönetét érdemel, hogy e munkát kiadta és 
ily díszesen, s ezzel mintegy Kazinczy végakarat
ját teljesité, ki élete utolsó éveiben annyira óhaj
totta kiadni e forditmányát, s bár ingyen kínált 
vele boldogot-boldogtalant, még se talált kiadót 
széles Magyarországon.

Kazinczy Gábor jeles előszava részint Máj 
láth életét rajzolja nehány fővonásban, részint a 
íorditmány viszontagságairól nyújt felvilágosítást. 
„Majláth beszélyeinek javát — mond a többek 
közt — e kötetben veszi az olvasó. A szerző iránti 
baráti érzése bírta fordításukra, a mint megjelen
tek, Kazinczyt. Az irodalom e szaka akkor 
nálunk még a primitiv kezdet póláiban volt, any- 
nyira, hogy Majláth müvei forma s előadás tekin
tetében, valódi nyereményül voltak tekinthetők, 
aztán az alkalom, a hívek kis csoportját egy uj, 
tiszteletben álló névvel szaporítani, sokkal kinál- 
kozóbb, hogysem Kazinczy mellőzhesse. — 1825 
elején, a zemplénmegyei levéltár búvárlása köz
ben foglalkozott e kötetke dolgozásával. Igaznak 
küldé azt, kit az első magyar almanach kiadása 
szorongató viszonyok közé sodrott: „vegye hasz
nát a hogy tudja.“ Igazt mihamar megölte az Ín
ség, (Márton József kéregette össze a pénzt elta
karítására), csekély ingóságai lefoglaltattak. Ka
zinczy kézirata egy ideig veszendőben volt. — 
Majd Toldyt bízta meg kiadásával; levelezések 
mutatja a kísérletek viszontagságait. Azok nem 
fárasztották ki Kazinczyt, hogy barátjának ez örö
met szerezze. Utolsó levele Toldyhoz, a cholera 
pusztításai s a pórlázadás iszonyai, saját balsorsá
nak végcsapásai és — a baráti szív méltó fájdal
mai között e könyv érdekében Íratott. S ime har- 
minczkét év múlva halála napján irom e sorokat. 
Mennyi idő és még inkább mily idő, mi mindent 
pusztita el s mit alkotott helyébe ? A mivel akkor 
óvatos kísérletül, szerény tartalékkal s gondos 
tanulmányozással próbálkozott a legnagyobb te
hetség is : sok tekintetben üzlet s tintafogyasztás 
közprédája lön. S az egykori nagyságok dőre cse- 
kélyletével űzi dolgát az epigón s tolong péle-mé- 
le a szentély körül, mihez egykor tisztelettel s ag
godalommal járult a hazafiui hűség. Nyelvünket 
értem. — Harminczkét év — az „elavulás“ kor
szaka. Megérzik-e az e könyv nyelvén ítélje meg 
— a ki még van — a hozzáértő. Illetetleníil adáni 
írásbeli sajátságaival, sőt a gyors dolgozásnak ne- 
taláni tévéivel is. A 249 lapon álló költemény for
dítása Szemere Páltól van (az Auróra 1822 folya
mában 20. 1.). A munka eredetie 1837-ben bőví
tett kiadást nyert, de uj darabjai közt csak kettő 
van, mely figyelmet érdemel. Hogy a kötet Máj-
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láthot mint elbeszélőt minél teljesebben mutassa 
föl, leforditám; nyelvök magában is éreztetné az 
idegen kéz esetlenségeit, ha meg nem jelölném is, 
hogy e két mese az : A rózsát-nevetö herczegnő és 
Pengő. .“

Majlátli e müveiről bár hogyan Ítéljünk, ér
demüket nem lehet elvitatni. Midőn a magyar iro
dalom közönyös és hanyag volt a népmesék és 
mondák iránt, Májláth szeretettel fordult hozzájok. 
Föntartá egy pár szép mesénket, melyek talán 
elkallódtak volna. Idegen nyelven dolgozott ugyan, 
mit legkevésbbé oly embernél nézhetni el, ki anya
nyelvén is tud irni, de legalább nem haszontala
nul fáradott arra nézve, hogy a német irodalom 
figyelő pillanatot vessen népmeséinkre. A Grimm 
testvérek az ő és Gaal gyűjteményéből kezdték 
ismerni népmeséinket. A népmese e legilletékesb 
kritikusai hibáztatják ugyan mindkettőjükben a 
nem épen pontos felfogást és a nem eléggé egy
szerű elbeszélést, s kivált a Majláthéiról azt jegy
zik meg, hogy több mesét olvasztott össze, mi által 
a népmese szelleme ellenére túlságosan összehal
mozódott a csodás, de mindemellett elég anyagot 
találnak bennök az összehasonlitásra, a magyar 
népmese jellemzésére, s különösen kiemelik „Vas 
Laczit“, melyet a mongol Gesserrel hoznak kap
csolatba. Már ez magában nem mindennapi érde
me Majláth meséinek. Azonban meg kell említe
nünk, hogy Majláth nem mese-gyűjtő volt tudo
mányos czélból, mint a Grimm testvérek, hanem 
mese-földolgozó, költő, ki a mesében inkább anya
got keresett a költői alakításra. Csinos beszélykék, 
földolgozott mondák és mesék váltakoznak gyűj
teményében, melyet gyönyörrel fog olvasni a ma
gyar közönség, kivált oly fordításban, minő a két 
Kazinczyé.

De őszintén megvalljuk, hogy e müveknél 
nagyobb hatást tettek reánk Majláthnak amaz egy
szerű sorai, melyekben leányának ajánlja müvét, 
kedves, szeretett leányának, kivel kétségbeesés
ből 1863-ban Bajorországban a starbergi tóba te
metkezett. lm itt közöljük a kiadó utóiratával 
együtt: Majláth Henriette grófnőnek. Vidám gyer
mekem ! Mióta megtudtad, hogy atyád könyveket 
ir, többször mondád, bár csak neked ajánlana 
egyet. Biztos lehetél, hogy óhajtásod teljesülni fog. 
Hogy ne ajánlanám neked azt, a mi szivemből 
fakad. Hiszen szivem a tied egészen. Csillogó re
geként úszik szemed előtt a világ; bár adná meg 
neked boldogságban mindazt, a mit kedvenczeid- 
nek ígérnek a mesék; bár volna oly jó dolgod az 
életben, hogy boldog sorsod fennmaradna nemze
tünk emlékezetében s századok múlva is ajkról 
ajkra szállana a monda a boldog Jetiiről. Legben- 
söbb áldásom kisérjen egész életeden át. Budán, 
augustusban 1824. Utóirás. Több mint tizenegy 
éve, hogy e sorokat irám. Te ezenben felserdülél; 
a vidám gyermek oly hiv barátnőmmé fejlett, a 
mily leánya kevés atyának lehet. Ha valaki a vi
lágon, te számot tarthatsz az írás szavaiként, hogy

jó dolgod legyen s hosszú életű légy e földön. A 
szeretet elsőségeinek egyike, hogy a mit már több 
ízben adott, újra meg újra oda ajándékozhatja, sőt 
tulajdonkép nincs is más egyebe, a mit adjon. Vedd 
hát Te is most újólag, a mit régóta birsz : szive
met, szeretetemet, legbensőbb áldásomat mind 
örökre. Bécs, november 1-én 1836. Még egy utóirat 
a kiadótól. És tizenhat év múlva, 1853-ban, a bajor 
főváros lapjai elmondák, hogy január 3-án a regé
nyes starnbergi tóba, München mellett, egy agg 
ember és leánya ölte meg magát. Megrakták öltö- 
zetoket kövekkel, hogy annál biztosabban vesz- 
szenek s egybe kötözék karjaikat, hogy egyesül
ve maradjanak a „szabaditó“ halálban is, kiket az 
öldöklő élet nem bírt elszakasztani. Gróf Majláth 
János volt és leánya.

Kit ne hatnának meg e gyöngéd, szeretet
és reményteljes sorok ellentétben a szerencsét
lenség, nyomor és kétségbeesés üldözésével, mely 
mindkettőjüket sirjokba kisérte! S mennyire 
szerette e leány atyját. „A szerencse derűs napjai
ban — mondja róla Kazinczy Gábor— nem hall- 
gatá meg a szerelem kisértéseit a családi élet bol
dogságával, hogy atyjától el ne szakadjon, s utóbb, 
a balsors sujtolásai közt közel, legyen hozzá, tár
sa, barátja, mindene legyen. Elő és halott nyelve
ket tanult, hogy atyját tanulmányaiban segélhes- 
se, felolvasója, Írnoka lett, gyönge szemeinek kí
mélete végett, napokon, éjeken, éveken keresztül. 
Es midőn a végzet legfájóbb csapásait sem kí
mélte : a közönyt, melynek emlékezete nincs, a 
részvétlenséget, mely az idegen keservtől elfor
dítja gyönge idegeit, és végül az ínséget, mely 
megtöri a testet és lelket egyaránt; midőn a ha
zában, a nagy világon, az életben nem volt mene
dék : csak a gyermeki szív  maradt meg, mely 
oda adta életét, mindenét s midőn nem volt többé 
mit áldozzon : megosztozott a halálban.“ Valóban 
nem csodáljuk, hogy e tragikus esemény renditő 
befolyása alatt Kazinczy Gábor talán valamivel 
kiemelőbb volt Majláth közpályája utolsó évének 
bírálatában, mint talán kellett volna. Mi szintén 
ez esemény melancholikus varázsa alatt állunk. 
Hadd feledjük mi is Majláth utolsó könyvét, e 
históriának nevezett valamit , melyen ellensé
geink oly mohón kaptak, s hajoljunk meg az atya 
és leány szerencsétlensége előtt.

K Ü L F Ö L D I  S ZEMLE.
Alfred de Vigny. Francziaország sept. 18- 

dikán egyik legkitűnőbb költőjét vesztette el. Al
fred de Vigny, Lamartine és Hugo Victor barátja 
és vezértársa a romantikái nagy hadjáratban, 
nincs többé. Temetése zajtalan volt, mint élete az 
utóbbi években. Már régóta mindennemű közpá
lyától visszavonulva élt hol Párisban, hol falusi 
jószágán. Hosszasan betegeskedő nejét ezelőtt hat 
hónappal vesztette e l; nem sokáig élhetett nél-
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küle. Maga kívánta temetését egyszerűnek, eltil
totta, hogy felette valamelyik irótársa emlékbe
szédet tartson, nem kívánt más tisztességet, mint 
azon ezred végtisztesség-tételét, melyben ifjú 
korában mint kapitány szolgált. Azonban a 
franczia sajtó tísztességtételét nem tilthatta el. 
Minden lap őszinte fájdalommal, és büszke ön
érzettel emlékezett róla. Egész a mai napig lehet 
róla olvasni a franczia lapokban. lm egy kis ki
vonat belölök. — Alfred de Vigny négy évvel 
volt idősb mint Hugo Victor, s hét évvel ifjabb, 
mint Lamartine. 1799-ben született martius 27-én 
Loches várában Touraineban. Atyja, anyja egy
aránt régi és előkelő családból származtak. A gon
dosan nevelt és tehetséges Alfred már korán kez
dett verselni. Anyja olvasva első költeményei egyi
két , egész örömmel kérdé: „Hát költő lészsz 
fiam ?“ „Költő ? — felelt a fiú — nem anyám, vö
rös uhlán.“ Midőn a szövetségesek sergei Páris 
felé közeledtek, csakugyan katonának csapott fel, 
s részt vett a Páris bevételét megelőző csatákban. 
Ekkor alig volt több tizenhat évesnél. Később a 
királyi testőrségbe lépett. Midőn Napoleon újra 
visszatért Franczia országba, egész a határszélig 
kisérte a futó királyi családot, bár lóról való leesés 
következtében lába megsérült, s az orvosok és roko
nai mindenkép ellene voltak ez önfeláldozásnak. 
Napoleon ezért Amiensbe internálta, honnanjjcsak a 
vaterlói csata után térhetett vissza ismét Párisba. 
Megint a királyi testőrségbe lépett. A katonai 
szolgálattól ment szabad idejét költéssel és tanul
mánynyal töltötte. A bibliát oly sokszor olvasta, 
hogy csaknem könyvnélkül tudta. A biblia sugallta 
nagyrészt első kiadott költeményeit is, melyek 
1822—24-ben jelentek meg, köztök : Helena, Eloa, 
Mózes, Özönvíz. E költeményekre Lamartine befo
lyása félreismerhetlen, de érzik rajta Vigny ere
detisége is. Elénk érzéke van a külvilág, különö
sen a tájak benyomásaira s jól éiti a tájrajz által 
felköltött hangulatot alakokkal és regényes törté
netekkel megeleveníteni. E tekintetben igen jel
lemzi öt a „Kürt“ czimü vers, melyet Szász Ká
roly fordítása szerint magyarul is olvashatni. A 
testőrségből egy sorezredbe tétette magát, hogy 
részt vehessen a spanyol háborúban. Azonban ez- 
rede az egész hadjárat alatt, csak mint reserve 
szolgált. így kénytelen volt költeni. Ekkor irta 
Cinq Mars czimü regényét, melyet a legjobb tör
ténelmi regénynek tartanak a franczia mübírák, s 
nem ok nélkül. A leglelkiösméretesb történelmi 
tanulmányok alapján Cinq Márs és barátja de 
Thou összeesküvése Richelieu ellen van fel
dolgozva e regényben. A költő nagy tehetsége és 
jó ízlése ellenállhatlan varázszsal hatnak az olva
sóra. Némely része egész a remekségig sikerült, s 
stílusa a legnagyobb írókéval vetekedik. De 
mindemellett egészben véve mégis valami hiányt 
érzünk a regényben. Nem érezzük benne eléggé 
az élet érverését s néha igen is kirí belőle némi 
hideg művészet és czélzatosság.

1828-ban odahagyta a katonai pályát. Des- 
champ barátjával Shakespeare tanulmányozására 
adta magát, segített neki a nagy britt költő átülte
tésében, sőt maga is lefordította Othellot, mely 
1829-ben színpadra is került. Ezzel kezdé meg 
táborozását a klasszikái dráma ellen ; a romanti
kusok pártjához tartozott, de mindig távol tartotta 
magát mind irodalmi, mind politikai tulságaiktól. 
Ezután egy történelmi drámával próbált szeren
csét, melynek ezime La Maréchale d’Ancre. (1831). 
Megérezhetni rajta Shakespeare befolyását; szem
ben a klasszikái drámával complicált motívumo
kat használt. Sok jó van e műben, de nem sike
rült dráma. A compositióban nincs egység, inkább 
regény, mint dráma, s a cseJekvény helyét nagy
részt események foglalják el. Nagyobb hatást 
tett Stello czimü regénye, melynek szintén törté
nelmi háttere van. E műben kevés súlyt helyez a 
költő a compositiora, a raisonnement játszsza ben
ne a főszerepet s az alakok és események, úgy 
szólva csak arra szolgálnak, hogy bizonyítsanak. 
A költő tulajdonkép történelmi philosophiáját tes
tesíti meg. Ha Vignynek nem volna oly gazdag 
költői tehetsége, regényeit csak félregényeknek 
kellene nevezni, de igy, oly finoman tud rajzóiul, 
oly szabatosan hajt végre valamit, nemes kedélyé
nek annyi báját önti el az egészen, hogy a miveit 
olvasó e ritka tulajdonok miatt is kedvelni kény
telen. Ezenkívül egy pár tetszéssel fogadott vígjá
tékot is irt, 1835-ben pedig Chatterton czimü drá
mával lépett föl, mely rendkívüli hatást tett. A kö
zönséget kifárasztotta már a sok látványos darab, 
s örömmel üdvözölte Vignyt, ki egyszerűbb és 
művészibb eszközökkel törekedett maradandóbb 
hatásra s egyszersmind az eszmény érzelmét igye
kezett felkölteni. A mű főszemélye ama szeren
csétlen angol költő, ki oly szomorú nevezetesség
re tett szert, s némi leplezett ezélzatosságot ve
hetni benne észre a Lajos Fülöp alatti bourgeoisie 
uralomra, mely lábbal tapodja a géniét s az arany 
bornyut imádja. E mű annyira meghatott egy 
gazdag embert, Maillé de Latour-Landryt, hogy 
alapítványt tett az akadémiában, melyből minden 
két évben egy szegénységgel küzdő ifjú költőt 
kíván segíttetni.

Ugyanez évben beszélygyüjteményét bocsá
totta közre Servitude et grandeur militaires ezim 
alatt. Főiránya korunk katonás szelleme ellen van 
irányozva s egyszersmind a becsületet dicsőíti, 
melyet lelkiismeretnek nevez, lelkesült lelkiisme
retnek, magunk és életünk bája tiszteletének.

1843-ban újabb költeményeit adta ki Poé- 
mes philosophiques czim alatt. 1845-ben az akadó 
mia tagjává választották Etienne helyébe. Nagyon 
rósz névén vették tőle, hogy beköszöntőjében meg
feledkezett a királyhoz intézni szokott bókról. „A 
király — mondá az ócsárlóknak — megelégedhe
tik a két kamara többségével, nincs szüksége az 
én szavazatomra is.“ Ezután semmit se adott ki, 
visszavonulva élt. Utálta az üzletté vált irodai-
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mat s úgy hitte, hogy a hol a „Fanny“ költője ün
nepelt iró, nincs helye a „Stello“ költőjének. De 
azért mégis dolgozott, leginkább költeményeket 
irt, melyek most, halála után fognak megjelenni. 
Neje angol nő volt, kit nagyon szeretett, s kit 
hosszas betegeskedése alatt önfeláldozással ápolt. 
„Engem a sors üldöz — mondá nem rég barátai
nak — betegápolója voltam szegény anyámnak, 
majdnem harmincz évig nőmnek, most a magam 
betegápolója leszek.“ Magán jelleméről mindenki 
tisztelettel szól. A legjobb és legbecsületesb em
berek egyike volt. Múzsáját is a részvét és szána
lom múzsájának lehet nevezni. Örömest fordult a 
szenvedőkhöz; a világ páriái voltak barátjai; a 
szerelem, becsület és lángész hallgatag martyrjai: 
Chatterton, Kitty, Bell, Renaud, az ő legkedve
sebb védenczei. Túlozta Richelieu sötét vonásait, 
hogy megboszulja az általa föláldozottakat; szere
tettel rajzolta ama szűz és ifjú fejeket, melyek el
véreztek Robespierre bárdja alatt, sőt múzsája esz
ményét is megtereiuté Eloajában, e könyek közt 
született angyalban, ki elhagyja a mennyet, le
mond gyönyöreiről, hogy vigasztaljon. Méltán 
kiált föl, a „Journal des Débats“-ban, barátja és 
tanítványa Ratisbonne: „Van neked egy gondola
tod, kedves mesterem, mely önkénytelen eszembe 
jut e pillanatban, midőn emlékedet ünneplem. Köl
tői gondolat az, de én azért kedvelem leginkább, 
mert hozzád hasonlít: Mi a valódi nagy élet? — 
mondod valahol — az ifjúság álma valósítva az 
érett korban.“ Úgy van, az ifjúság álmodozik 
mindarról mi szép: a föláldozásról, a szerelemről, 
a költészetről. Az ifjúság e szép álmai mind kö
rüllebegtek téged, s érett korodban mind valósitád : 
általok lett életed nemes, s emléked nagy.“

NEMZETI SZÍNHÁZ.
Mit írjak e rovatba, midőn e héten egyetlen 

uj szinmü se fordult meg színpadunkon, a régibb 
színmüvek előadását pedig elfoglaltságom miatt 
nem nézhettem meg. E kérdést intéztem magam
hoz s nem tudtam rá felelni. Nagy baj, ha az Író
nak se tárgya, se gondolatja. Aztán én, fájdalom, 
azon irók közé tartozom, kik nagyrészt csak akkor 
gondolkoznak, mikor irniok kell. Nem mindig te
szem ugyan, van elég mentségem is, de sem az, 
sem ez nem vigasztal. A mi vigasztal, az a tapasz
talásom, hogy elég iró van, ki akkor se gondolko
zik, mikor ir. Ej gondolkozzunk hát és írjunk, 
vagy ne is gondolkozunk csak írjunk. Hát ha igy 
levetkezzük a pedáns, nehézkes iró nevét, némi 
genialitásra teszünk szert s talán még a divatlapok 
is bevesznek tárczairónak. De hát miről Írjak? 
Épen gondolkozni akartam színészetünk egy pár 
feltűnőbb árnyoldaláról, midőn asztalomon egy irat 
ötlött szemembe, melyet ezelőtt egy pár héttel fél
retettem volt alkalom szerinti közlés végett, de 
már egészen megfeledkeztem róla. Ah Egressy

engem kihúz a hínárból, ma legalább nem kell se 
gondolkoznom, se írnom, mára gondolkozott is, 
irt is ő helyettem, s úgy hiszem se a szerkesztő, 
se az olvasó nem fogja rósz névén venni, ha egy
szer szinkritika helyett szinkritikám bírálatával 
szolgálok, annyival inkább, hogy a tárgy nem ér
demeden a figyelemre.

A dolog igen egyszerű. Egressy egy magán 
levelet intézett hozzám, mely egyik róla irt kriti
kámra vonatkozik. A levél nekem tetszett, nem 
azért, mert egy pár bók is van benne, hanem mert 
bizonyos szempontból jól és finom iróniával van 
írva. Oly dolgok, melyekkel ritkán van szeren
csém találkozni az ellenem irt polémiákban. Meg
kértem Egressy urat, hogy engedné meg kinyo 
matnom e levelet. Szívesen beleegyezett. íme a 
levél :

„Uram! Bocsánatot kérek, hogy egy hosszú 
levéllel kell önt „meglátogatnom.“ Ez a kritikai 
pálya alkalmatlanságai közé tartozik. Önnek azon 
szinházi szemléje adott reá okot, melyet Branko-. 
vies György előadásáról a „Koszorú“ 2 2 -dik szá
ma közlött. Legyen szabad legelőbb is köszöne- 
temet kifejeznem azon figyelemért, melyre ön Ár
pád fiam akkori föllépését méltatni szíveskedett. 
Aztán, ha a magyar színészet megbízottja volnék : 
megköszönném azon igazságtételt is, mely szerint 
ön ellene mond azon szegény felfogásnak, mintha 
a színész pusztán szolgája volna a költőnek.

Az én előadásomra a többek közt azt a meg
jegyzést teszi ön, hogy abba a helybe, a hol Bran- 
kovics az istent megátkozza: némi őrültszerüsé- 
get lehetett volna vegyítenem. Lehetett volna biz 
azt, az igaz; de én azt gondolom, hogy az indulat" 
legmagasabb foka, minő az is, hol a fájdalom dü
he átokban tör ki, már igy is magánkiviíli állapot, 
s itt az örültszerüség erősebb színezete már túl ■ 
zássá válhatnék, s rontaná a kép harmóniáját.

Azt az észrevételt is teszi ön, hogy én roszul 
hangoztatom (néhol) a magyar szavakat, különös 
módon hangsúlyozok. A gyöngédség, a jóakarat, 
melylyel ön e gáncsot szelídíti, ellensúlyozza, meg- 
ezukrozza: oda mutat, hogy ön e hiba létezéséről 
erősen meg van győződve, s a figyelmeztetés hoz
zám is lévén intézve: megnyeröleg akar inkább 
hatni reám, mint visszataszitólag. Hiszen hogy a 
kritikai eljárásban sem árt olykor egy kis diplo- 
matia: az bizonyos ; s e részben én is Claudiussal 
tartok, a ki azt mondja, hogy: „A dán királyhoz 
nem szólsz hasztalan, észszel ha szólsz.“ Mély be
látás, meggyőződés, őszinte jóindulat hozzám sem 
szólt még hiába, soha, ha nem nagyon válogatta 
is a szavakat. Tehát ez úttal is, a mint ön czikkét 
elolvastam : újra szigorú vizsgálatot tartottam ma
gam fölött. Különösen átfutottam azon szerepei
met, melyekben a hangjárás nálam már változat
lanul meg van állapitva. Azonban a kérdéses hi
bát mindeddig nem vagyok képes magamon ész
revenni. Hogy tehát e hibának öntudatára juthas
sak : nincs más mód, mint fölkérem önt, lenne
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szives nekem e végeit egy rövid órát áldozni, ha 
szabad ideje lesz. Én akkor majd eljátszom ön 
előtt Brankovics nyugodtabb helyeit, s más szere
peimből is a hasonlókat, hogy aztán a nekem tu
lajdonított hibákra mintegy ujjal mutathasson. 
Szeretném, ha mások is lennének jelen azok kö
zül, kik e részben önnel netalán egy véleményben 
volnának.

Ki tudja, hogy ez akis vizsgálat nem válik-e 
majd kölcsönössé, s nem nyerünk-e majd általa 
mind a ketten a socratesi önismeret dolgában? 
Mert például emberi dolog, sőt logikai kényszerű
ség is, hogy ha a nekünk tulajdonított hibát ma
gunkban a legjobb akarat mellett sem találjuk: 
tehát szemeinket kifelé irányozzuk, s összehason
lításokat tegyünk. Azért engedelmet kérek, hogy 
én a magam combinatióját itt mindjárt megkezd
hessem.

Én már épen harminczhét év óta beszélek 
a szinpadon igy, mint most. Beszédemnek soha se 
volt más jelleme magyar hangoztatás tekinteté
ben, mint a mi van jelenleg. Miskolczon nőttem 
föl, mely város középpont felső és alsó Magyaror
szág között, s azon helyekhez tartozik, hol leg
tisztábban beszélnek magyarul. Értek valamit la
tinul, németül, francziául, de semmi más nyelvet 
nem beszélek, mint a magyart. Aíranczia pathosz 
hangja nem ragadhatott reám, mert azt az én fü
lem nem találja szeretetreméltónak 5 a németet se. 
A magyar dialectusokat mind ismerem, s nehányat 
meglehetősen utánozok; de épen azért, mert azo
kat ismerem : nem vegyíthetem beszédembe a nél
kül, hogy ne tudnám. Honnan vettem tehát én 
azt az idegen hangot, s mi legyen az tulajdonké
pen: még csak nem is képzelhetem. Vajon nem 
az a sajátsága-e ez az ember hanghordozásának, 
a mit igy szoktunk nevezni : Brassai modora, 
Eötvös modora, Arany modora, Kazinczy Gábor 
modora, Székács modora, Toldy modora? De hi
szen ez a sajátság nem volna épen olyan nagy hi
ba, mert ámbár a színész hanghordozása legáta- 
lánosabb, s igy legtöbb változatra képes tartozik 
lenni, azért végre mindig volt és lesz efféle kü
lönbség a legnagyobb művészek beszéde között 
is, azaz : volt és lesz Rachel-modor, Ristori-modor, 
Macready-modor, Aldridge-modor, Megyeri-modor, 
Szentpétery-modor, mert e sajátság az egyéniség
től elválaszthatatlan.

De különösen van egy körülmény, a mely 
az én helyzetemet kritikusaimmal szemben igen 
furcsává teszi. Én Vörösmartyval tizenegy éven 
át 1837-től 48-ig (a külföldön töltött időmet leszá
mítva) csaknem mindennap együtt voltam. Nőtlen 
korában együtt vacsoráltunk; vacsora után Me
gyerit és engem számtalanszor magához hivott, s 
maga készítette pezsgő (ezzel egy időben szenve
délyesen foglalkozott) és fekete kávé mellett fel
váltva szavalgattunk, beszélgettünk (aesthetikai 
dolgokról), anekdotáztunk és danplgattunk né
ha éjfél után két három óráig is. Ó legjobban

I szerette szavalni Berzsenyi melancholikus ver- 
' seit. Egyike voltam azoknak, a kiknek először 

mondta el vagy olvasta fel minden uj költeményét, 
darabjainak meséjét s egy-egy elkészült jelenetét. 
Mily finom és kényes hallása volt a magyar han
gokra nézve: nem szükség mondanom. És Vö
rösmarty mindez idő alatt nemcsak hogy soha 
sem vett észre beszédemben magyartalan hango
kat, hanem szinbirálataiban, melyeket az „Athae- 
neum“ közlött, beszédem tisztaságát és szabatos
ságát példányul mutatta föl, még oly collegámmai 
szemben is, minők Megyeri, Szentpétery, Lend- 
vay stb. voltak. Ha fáradságot venne ön magának, 
e bírálatokat áttekinteni, látni fogná, hogy igy van, 
a mint mondom.

Most már merre induljak ? Vörösmarty min
tául állítja föl beszédemet, ön pedig mint rettentő 
példát mutatja be azt az uj nemzedéknek. Nem 
kell-e önkénytelenül arra a gondolatra jönnöm, 
hogy összemérjem egymással két oly derék kriti
kusom illetékességét e kérdésben, a kik egymás
nak ellent mondanak.

Meg kell vallanom, hogy az erdélyi urhöl- 
gyek társalgására mindig elragadtatással emléke
zem. Soha sem hallottam valami bájosabbat, mint 
a magyar beszéd, erdélyi müveit hölgyek ajkán. 
De azt hiszem, sem e hölgyeket meg nem sértem, 
sem magammal nem jövök ellenmondásba, ha azt 
mondom, hogy az erdélyiek beszéde, szerkezeti 
sajátság, hanghordozás és kiejtés tekintetében: 
dialectus. És én még egyetlen erdélyi embert sem 
ismerek, a ki ezen dialectusnak világos, vagy 
legalább elfogulatlan öntudatában lett volna. Töb
bet mondok: önöknek még latin és német be
szédjük is dialectust képez a magyarországival 
szemben. Önök igy beszélnek: válde be'ne, síné, 
fine', ge'n t̂ice (ez utóbbi szónak utolsó hangzóját 
Brassai még nyomtatásban is megaccentisálta. 
Lásd Br. Logikája, 163.1.) energicá, mense (ae), 
ge'schichte, erste, zweite', liebe', keine', beweist sat. 
sőt nevezhetnék erdélyi urat, a ki a franczia nyel
vet is ilyen erdélyi dialectussal beszéli. Magyarul 
pedig igy beszélnek önök a többek közt: ma- 
gyaar, eltakaar, heely, keenje, hajnaala, baarna, 
Gábor, Károly, gyértya, dicsőség, sat. Nem akarok 
ezzel nyelvészeti vitába bocsátkozni, csak azt mon
dom, hogy az önök hangjárása a mienktől nagyon 
különbözik ; hogy önöknek még pathoszuk is táj- 
szerü, hogy a dialectust beszélők átalában subjec- 
tiv állásponthoz lévén kötve, saját szokásukat 
hajlandók a hangbirodalom középpontjának tekin
teni, s ebbeli nézeteikhez a mértéket saját hang
járásukból kölcsönözni.

íme, mindezen conjecturák az én részemre 
látszanak ugyan kedvezőknek : azonban mégis ki 
tudja, nem hiházhatom-e olykor a hangok alkal
mazásában, már akár különczségből, akár valami 
szeszélyből, akár abbeli buzgalomból, hogy beszé
demet minden oldalról magyarázni, illustrálni tö
rekszem ? Azért, hogy teljes elismerésre juthassak,
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ismétlem fentebbi kérelmemet, mert a hang dolga j 
végre is olyan természetű, hogy az iránt puszta i 
írás által tisztába nem jövünk soha.

Pest, September 24. 1863.
Tisztelettel, Egressy Gábor.

Eddig a levél, a melyre most igen kevés 
megjegyzésem van. Elfogadtam Egressy ur aján
latát, s egyszersmind megígértem, hogy főbb sze
repeiben kiváló figyelemmel fogom kisérni, s a 
bővebb tapasztalatok nyomán, valamelyik szín
kritikámban visszatérek e tárgyra. Most csak any- 
nyit jegyzek meg, hogy én Egressy ur szavalatát 
nem az erdélyi magyar vagy székely tájszólás 
szempontjából bíráltam, nem is mint tájszólást hi
báztattam. A mit én hibáztattam, az bizonyos sa
játság, a mint Egressy ur is igen jól sejti, vagy 
is e sajátságnak néha nagyon is feltűnő tulsága. 
Egressynek igaza van, midőn a művészek egyéni 
sajátságainak jogait védi, azonban nem ez a kér
dés, hanem az: vajon e sajátság a nyelv és művé
szet határain belül jelen-e megvagy sem. Tulaj
donkép ez vitánk sarkpontja.

GY. P.

VEGYES .
* Az akadémiai ülés múlt hétfőről elmaradt, 

a halottak ünnepe miatt, -— e helyett, úgy szólva, 
mindenki a temetőkertet látogatta meg, mely tele 
volt fényes lámpákkal és még fényesebb közönség
gel, — de mégis legfényesebb volt az a vékony, 
egy krajczáros viasz gyertyácska, mely mellett a 
szegény asszony siratta — ékesség nélküli sírra 
borulva, egyetlen gyermekét.

* A Kisfaludy-társaság oct. 29-ikén tartott 
ülésében következő adományok jelentettek be: 
Kazinczy Ferencz egy sajátkezüleg irt levele, 
Dömötör Pál ur ajándoka a „Vasárnapi Újság“ 
utján; A Matica Srbska újabb küldeménye (Kral- 
jevics Markó, Lessing Nathanja, Tököli Sabbás 
életrajza, 2  példányban, a szerb évkönyvek 1851- 
töl 1861-ig, 2 1  kötetben, összesen 25 darab); A 
„Vadrózsák“ egy példánya Kriza János tagtól; 
„A keresztyén egyház története“ (Il-dik kiadás, 
Debreczen,^ 1863.) Szilágyi István úrtól: mely 
adományokért a Kisfaludy-társaság ezennel nyil
vánosán köszönetét mond. Felolvastatott Szász 
Károly tag, mint egyik bíráló, véleménye Camo- 
ensnek Greguss Gyula fordította Lusiádájáról, és 
mutatvány Shakespearenek Szász Károly fordí
totta „II. Richard“ jából. Kelt Pesten, oct. 31- 
dikén 1863. Greguss Ágost, titkár.

* Az 1859. évi febr. 24-én Pesten elhúnyt 
Benedek József jeles természettudósunk, Kállay 
István ur gyermekei volt nevelője, végrendeletileg 
mintegy 4000 forintig terjedő hagyományokat tett, 
melyeknek egy része a társulatok közül a magyar 
akadémiának, a földtani társulatnak, a nemzeti 
szinház nyugdíj intézetének, s a kisdedovó intéze
teket M. o. terjesztő egyesületnek jutott. Ezenkí

vül kegyeletesen megemlékezett az örökhagyó két 
szegény magyar Íróról is. A társulatok illetményei 
f. 1863. October 23-kán osztattak ki.

* Heckenast Gusztáv kiadásában megjelent 
és szerkesztőségünkhöz beküldetett: „Alexander 
PetŐfi’s lyrische Gedichte. Deutsch von Theodor 
Opitz.“ Äzelsö kötetaz 1842—1846-ig irtköltemé- 
nyeket tartalmazza, s DeákFerencznek van ajánlva 
a fordító által; a második pedig — 1847 —1849
— Grimm Árminnak, Michel Angelo életirójának. 
Addig is, mig tüzetesebben szólanánk róla irodal
mi rovatunkban, annyit mondhatunk, lapozgatás 
után, hogy sikerült helyeket találtunk benne, a,mi 
Petőfi müveinek fordítására nem kis dicséret. Ára 
az igen szép kiállítású s a költő arczképével dí
szített két terjedelmes kötetnek 4 frt 50 kr.

* Rochlicz Béla, 13 év óta Ausztráliában élő 
hazánkfia, négy heti látogatásra fővárosunkba ér
kezett, s több magával hozott érdekes ritkasággal 
múzeumunkat ajándékozá meg. Mint halljuk, Ausz
tráliának nép- táj- és földrajzi leírását is sajtó alá 
szándékszik ittléte alatt bocsátani.

* Egy ismeretlen adakozó 5000 forintot 
ajándékozott a lipótvárosi basilikának egy harang
ra. Mai nap ritkaság!

* Torday Ferencz, az orvosnövendékeket 
segélyzö-egylet titkára, jelenti a választmány ne
vében, hogy az emlitett egylet ez évi tisztikara 
ekképen alakult meg : elnök Varga Géza; jegyző 
Fodor József, alelnök Tatay Adolf, titkár Torday 
Ferencz, pénztárnok Sz. Warga László, könyvtár
nok Kálnitzky József, segédjegyző Batizi Endre ; 
választmányi tagok : Engel Imre, Felletár Emil, 
Fodor Pál, Novák Károly, Encz Géza, Péczeli 
Ignácz, Scholz Károly, Mészáros Károly, Prokop 
Jenő és Szabó Alajos.

Az egylet egyszersmind fölkéri a szülőket 
és gyámokat, kiknek gyermekeik mellé tanitókra 
van szükségük : forduljanak e tárgyban az egylet 
titkárához, naponkint d. u. 1 — 2  óra között (orv. 
egyetem 2 -ik emelet), ki is miveit és nevelésben 
jártas egyéneket fog az illetőknek ajánlani.

* Az „Erd. P.“ szerint a kolozsvári jogaka
démia tanári székeire egyelőre csak két kineve
zés lesz végleges, a többi hely csak ideiglenesen 
fog segédtanárokkal — 700 frt évi fizetés mellett
— betöltetni. Egy bécsi lap szerint igazgatóul 
Wéghy tanár már ki van nevezve.

* A Reviczky szerkesztette „ Alföldi Segély
album“ nov. 2 0 -ikára jelenik meg, igen díszes ki
állítással.

* Herz János „Hajnalka dalai“-ra hirdet 
előfizetést, 1 forintjával. A költeményeket Bu- 
lyovszky és Dalmady ajánlják, mint gyöngédeket 
és a külső alak gondosságánál fogva pártolásra 
érdemeseket. A kötet, szerző arczképével, január 
1 -sejére jelenik meg.

* A „Hölgyfutár“ e hó elejétől fogva Dobsa 
Lajos vezetése mellett jelenik meg.

* Bulyovszkyné múlt szerdán kezdé meg
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vendégszereplését a pestvárosi német színpadon 
„Lecouvreur Adriennedben. Mint a „Sürgöny“ 
jól értesült újdondásza írja, a hires német művész
nő, itt mulatósa alatt, a szükolködők javára egy 
magyar előadásban is részt fog venni, Alsdorf és 
Szika német szinész urakkal egyetemben. Hogy 
hol lesz ez előadás, arról az említett lap nem szól.

* A joghallgatókat segélyező egylet újévtől 
kezdve, hir szerint, „Jog- s államtudományi füze
tek“ czimü folyóiratot szándékszik megindítani. 
Vértesi Arnold is megint lapot fog szerkeszteni, 
„Krampuszok“ czim alatt, még pedig a „V. U.“ 
szerint magyar és német nyelven.

* Székes-Fehérvárott „Dunántúli lapok“ czi
mü uj lapot szándékoznak megindítni. Nem félnek 
a szárazságtól? Hiába, az újév rendesen meghoz
za uj lapjait is.

* Az évenkint rendesen megtartatni szokott 
kamara-hangversenyek elseje ma lesz Beregszá- 
szy zongoratermében, a nemzeti színház zeneka
rának e négy tagja közreműködése mellett: Spü
ler Adolf, Kirchléner Ferencz, Moldner Károly és

Szuck Lipót. A másik három hangverseny e hó 
2 2 -kén és dec. 6 - és 2 0 -ikán fog megtartatni.

* A debreczeni színház homlokzatára már 
fel van állítva Melpomene és Thalia szobra, me
lyeket Marsaiké készített. A 7V2 láb magasságú 
szobrok mintegy 2 0 0 0  forintba kerülhettek.

* Balzacnak ezelőtt 21 évvel irt „Quinola“ 
czimü öt felvonásos- vigjátékát , mely akkor 
csúfosan megbukott, a párisi vaudeville színház
ban pompás kiállítással megint színre hozták s 
most rendkívüli furorét csinált. Midőn a darab vé
gével a szereplőket kihívták és a függöny föle
melkedett: a kihívottak helyett a színpadon Bal
zac szobra állott, s két színésznő megkoszorúzta. 
E rögtönzött szellemi elégtétel roppant lelkesedés
sel fogadtatott. H ja! halál után olcsó a babér.

* A párisi császári könyvtár 2 millió darab 
könyvből, 200,000 kéziratból, 3 millió rézmet
szetből s több mint 500,000 földabroszból, terv
rajzból stb. áll. Ezenkívül gazdag régiség és pénz- 
gyűjteménye is van.

* Thiers a reichsstadti herczeg történetét 
szándékszik megirni.

UJ KÖNYVEK. *)
A NŐKKEL VALÓ KÖZLEKEDÉSRŐL. Tanácsadó if

jak és mindazok számára kik a nők kegyét meg
nyerni és megőrizni óhajtják stb. Összeszedte E b e r 
h a r d  Ágoston ; az 5-ik kiadás után magyarította M u- 
r á n p r á r i . 16r. 208 1. Ára 1 ft 20 kr. (Kugler, Pest.)

A KERESZTYÉN EGYHÁZ TÖRTÉNETE. Hely. hitv. 
népiskolák használatára. Második kiadás. (Teleg- 
di, Debreczen.) K8r. 64 1. Ára 30 kr.

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VADASZRAJZOK. Egy kőrajz
zal és 9 fametszettel. (Összeállította B é r c z y  Károly.) 
N8r. XV és 423 1. Ára 3 ft. (Emich, Pest.)

ALEXANDER PETŐFI’S LYRISCHE GEDICHTE. I, 
II. Band. Deutsch von Theodor Opitz. K8r. 492—416 
1. Ára ? (Heckenast, Pest. 1864.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
K —vár. Az uj küldemény megérkezett, használni fog

juk. A czikkecskéknek is nagyon lelünk helyet. Á 
dán beszélyt is örömest megtartanók, ha kegyed 
máshová tett Ígéretét máskép leróhatná, de ha nem, 
úgy visszaküldhetjük. Alkalmilag izenjen még e 
tárgyban.

Estve. Sajnáljuk, hogy nem viszonozhatjuk a dicséretet. 
A külső leírás elég pontos, a verselés is megjárja, 
de hiányzik valami. Hogy a „hegy csúcsa oly szép, 
mintha nem is volna földből, s nem á l lo t t  v o ln a  az

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czirnét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

egész napon át“— hogy a folyóról minden indok 
nélkül a Sajóra történik ugrás, hogy „az ábránd vi
rágot v á g  m in ta k é p n e k 11 stb. az ilyen k ü lső le g  sem ta
lál, s úgy tetszik, mintha a r ím  vezette volna a kép 
zelődést.

Hangok a D—n. Másnak engedjük. Nem értjük az ilyet : 
„És a név, mit ábránd keze ir, Elmosódik, — nem 
időt, de egy vihart se bir.“

Halottak napján. A verselés lehetne jobb, a gondolat 
tömöttebb, concentráltabb: de az ellentét elég jól 
van összeállítva, s közölhetnők. Kár hogy elkésett 
az alkalomtól kissé.

W—hl J. . . . Vettük a levelet és küldeményt. A ver- 
secskét majd meglássuk. Az idegen románcz nehe
zen válik be. Elég csinos gyakorlat, de csak nega
tiv érdeme van. Szives üdvözlést addig is, mig rá
érnénk válaszolni.

Méry. Vettük. Egyelőre is hosszúnak látszik lapunkba ; 
nem volt még időnk olvasni. Talán másutt hama
rább lehetne e'rtékesítni.

Veszprém O. J. Megjött a küldemény. Ha olvastuk, 
többet.

T A R T A L O M .
Az ember eredete. B r a s s a i . — Halotti koszorú. 

I. Vörösmartyhoz. G a r a y  J . —II. Kis fiú halálára. P e tő f i  
S . — III. Beszélj nekem . . . S á r o s y  G y . — A menekült. 
(Elbeszélés.) U d v a r d y  V . — Halottak napján. K o m ó c s y  J . 
— Quarteronne. (Francziából.) K a lo c s a  R . — Úti levelek. 
M a sz á k  H. — Irodalom. — Külföldi szemle. — Nemzeti 
színház. — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.
Teljes szánni példányokkal e félévről még* folyvást szolgálhatunk.



M e g j e l e n i k  hetenkint 
vasárnap.

S z e r k e s z t ő  s z á l l á s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-uteza sarkán, U . sz.

SZÉPIRODALMI
S Á T A L Á N O S  M I V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

HETILAP.

E l ő f i z e t é s ;  egész évre 
12 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 

Gusztáv kiadó - hivatala : 
Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK FÉLÉV. NOVEMBER 15. 1863. 20. SZÁM.

P Á R I S  ÉS A F R A N C Z I A  É R T E L M I S É G .

Francziaország, kivált a nagy XIV. 
Lajos korától fogva, az európai míveltség 
történetében kitűnő szerepet játszott. Az 
akkor kifejlett nagy eszmék nyomán na
ponkint előrehaladott itt az értelmiség, s 
jelenleg Páris mindennemű emberi ismere
tek, minden nagy és hasznos felfedezések 
ülhelyéül s az európai civilisatió központ
jául tekinthető. És ezen nem lehet csu- 
dálkozni. A franczia nemzet bővelkedik, 
minden más nemzet felett, termékeny és 
lángeszű férfiakkal, kik munkálkodásaik 
színpadául ezen roppant és fényes várost 
választották eleitől fogva, s a felvilágoso
dott kormányok igyekeztek körükbe vonni 
őket s kitüntetni érdemeiket. Mindaz, ki 
magában értelmi erőt érzett, ide sietett s 
itt igyekezett érvényesíteni tehetségeit, ta- 
lentoma s tanulmányainak szüleményeit.

Mi nehéz feladat azonban világot ter
jeszteni a társaság setét rétegei, sőt még 
azok közt is, kiktől, állásuk- s nevelésöknél 
íogva, nagyobb miveltséget s szelídült er
kölcsöket joggal lehetne követelni, mutatja 
a história. Voltaire, korában az értelmiség 
fejedelme, hihetetlen termékenységű elmé
jével s roppant hatású munkáival, az egész 
európai műveltségre kitűnő hatással volt, s 
lángelméjének sugarai mindenfelé elterjed
tek hol fogékony elmékre találtak; és még
is mennyi setétség, a babonás előítéletek
nek, tudatlanságnak s erkölcsi romlottság
nak mily nagy tömege maradt mindenütt 
fen! Még nyolez van egynéhány évvel ezelőtt, 
tizenkét évvel Voltaire halála s kevéssel

azelőtt, hogy XVI. Lajos trónra lépett, a 
párisi parlament öt fiatal embert, kik közt 
a legidősebb alig volt huszonegy éves, ti
zenöt szavazattal tiz ellen, máglyára Ítélt 
azért, mert két dalt énekeltek, melyek 
nyolczvan évvel azelőtt készültek, s mivel 
nem vették le kalapjokat a capucinusok 
processiója előtt, daczára egy igen jeles 
vádiratnak, melyet nyolczan készítettek 
Páris leghiresb ügyvédei közül. Négyen 
szerencsésen elszöktek, de az ötödik, De la 
Barre, régi család ivadéka s egy tábornok 
unokája, nyilvánosan megégettetett. Mint 
Socrates, nyugodt bátorsággal halt ő meg 
a máglyán. És ez oly korban történt, me
lyet Voltaire, lángeszének minden segéd
eszközeivel s termékeny elméjének egy
mást érő szüleményeivel, igyekezett felvi
lágosítani ; midőn Montesquieu a törvények 
szelleméről irt halhatlan munkája minden 
mívelt ember kezében volt, s midőn Becca- 
ria az emberiség ügyében oly szivhatólag 
s oly hatalmasan felszólalt. Szomorú pél
dája ez annak, mi nehéz s csaknem legyőz- 
hetlen akadályokkal kell küzködni annak, 
ki egy nemzedéket az értelmiség magasb 
álláspontjára akar helyezni, s intésül szol
gál egyszersmind, miként ily kevés számú 
évek látszólagos eredményének hozsannát 
még nem kiálthatunk.

És valóban, Francziaország- vagyis 
inkább Párisban, hol több mint másfél mil
lió ember él, az értelmi miveltségnek, még 
mindig igen sok árnyoldala van. Igaz, hogy 
itt a tudományoknak, ipari talentomnak s
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szépművészeteknek nagyszámú képviselői 
vannak. Mert sehol a világon nem talál 
oly fényes elismerést a kitűnő ész, mint 
Párisban, sehol se juthat talentoma által oly 
könnyen vagyonhoz • sehol se remélheti a 
társaság minden kecsegtető fokozatának 
elérhetését annyira mint itt; de a társaság 
alsóbb rétegeire ezen értelmi fenségnek ke
vés hatása van. Ezek legfeljebb az ismere
tek s tudományok életbe vágó eredményeit 
élvezik. Voltaire 1744-ben igy irt : „La 
peuple de Paris est fon, il l’a toujours été 
et le sera. 11 a fait l’anniversaire comique 
de St. Barthélémy le 24 Aout, jour que j ’ai 
toujours la hévre.“ (L. Lettres inédites de 
Voltaire, recueillies par Alphonse Francis. 
Paris 185G. Tome II. p. 838.) S Voltaire 
nem csalatkozott, mert még nem régiben 
is hasonló ünnepély rendezését tervezte 
egy franczia püspök, mit azonban a kor
mány bölcsesége megakadályozott.

Es hogy a franczia nép alsóbb osztá
lyaiban a tudatlanság s babonás előítéletek 
mai napig is túlnyomók, mutatja a szomo
rú tapasztalás. Az emberiség alsóbb osztá
lyaiban az állatiság mindig túlnyomó, s az 
értelmiség napjának azon gyér sugarai, 
melyek ezen sötét régiókba lövellenek, el
halványulnak a physikai szükségek és szen
vedelmek viharában. A végczél ezen me
gyékben mindig az önfentartás s ezen kívül 
semmi se érdekli a dolgozó osztályt. Tudo
mány, ismeretek, kormányforma, nálok 
mind ezen végczéiba öszpontosulnak. Egy 
napon 1856-ban, néhány blouse-os (kék 
inges) emberrel beszélgeték a Szajna part
ján. „Mit használ nekem a szabadság“ igy 
szólt egy elaggott, de tíízteljes, sokat látott 
s több kormány formát átélt férfiú — „ha 
nincs mit ennem, nincs mit dolgoznom. 
Akkor vagyok szabad, ha pénz van a zse
bemben.“ Es ezen meggyőződést csudá- 
san fel tudja használni a mostani franczia 
császár.

Egyébiránt most Párisban, midőn min
den politikai kérdés elnémult, az anyagi 
érdek nemcsak a proletár jelszava, hanem 
a legfensőbb osztályoké is. Pénz, pénz és a 
milliók, ezek most itt, a társaság legfen
sőbb rétegeiben is, azon mágusi feladatok,

melyek a legtöbb ember agyában űzik já
tékaikat. És félni lehet, hogyha az anyagi 
érdekek ezen hatalma még sokáig tart, ez 
az értelmi haladás csökkenését vonja maga 
után. Most mindenki a gazdagodásnak és 
élvezetnek hódol. Még 14 évvel ezelőtt a 
francziák a socialismús örvényében széde- 
legtek, s a tulajdonról fenálló fogalmak 
megmentésére legjelesb íróikat szólították 
fel. Most ezen ábrándból kijózanodtak, úgy 
hogy azt lehetne kérdeni, ha ismernek-e 
más isteneket, mint az élvezetet és kerese
tet. Jelenleg még a tudomány is leginkább 
az ipar és haszon szolgájává tétetett, s a 
templom, melynek legtöbb tisztelője van, 
melyben mint a méhköpüben örökös zsi- 
bongás és ki- s bejárás van, pompás hom
lokzatán ezen felírást viseli: „La bourse et 
le tribunal du commerce.“ — October egyik 
napján, 1856. a régiség kormával fedett fő 
templomba, a Nőtre Dame-ba mentem a 
nagy misére. Meglepetve láttam, mi kevés 
volt itt az összegyűlt hívek száma, s azok 
is legnagyobb részt nők valának, daczára 
az akkor nagy tekintélyben állott s a vele 
kezet fogott Constitutionel működéseinek. 
Ugyanezt találtam a gyönyörű St. Rókus 
templomában is. Mi nagy különbség ezen 
templomok és a kereskedelmi csarnok kö
zött! Amott nehány buzgó, huhongó egyén 
néma összesereglése; itt csaknem szakadat
lan életmozgalom; amott kevés számú hí
vők csendes imája, itt ezerféle üzletek és 
tervezetek zsibongó moraja, melyben nem 
sokkal az előtt, — mig tudniillik meg nem 
tiltatott — még a nők is, kik Francziaor- 
szágban, de különösen Párisban nagy sze
repet játszanak, eleven részt vettek. Az 
egykori vallásos szellem eltűnni, a tudo
mány és irodalom homályba borulni lát
szanak.

A császári politikánál fogva az értelmi
ség szabad nyilatkozatai csaknem lehetet
lenekké vannak téve Francziaországban, s 
igy a legtermékenyebb talentomu irók 
hallgatásra kárhoztatva. Szomorú dolog, 
midőn dynastikus nézetek miatt egy nagy 
népnek vesztegelni kell s a szellem orszá
gában csak kiszabott korlátok közt szabad 
mozogni. Több jeles férfiú, kikkel Páris-



4 5 9

ban megismerkedni szerencsém volt, kese
rű panaszszal emlité, hogy Francziaor- 
szágban el van nyomva a szabadság. Vil- 
lem ain , egykori miniszter smost az Acadé
mie fran^aise nagy hirű titoknoka, sóhajt
va mondá nála tisztelgésemkor: Nous 
n’avons pás de liberté, Monsieur, pas de 
liberté! — A császár — ki a szabadság 
nagy becsét — mint királyi beszédjében 
őszinte bevallá — elismerni tanulta Ang
liában , csak akkor ajándékozhatja meg 
azzal népét, ha dynastiáját rendithetlen 
alapra épitlietendi.

Napoleon Lajos a nép felvilágosítá
sának soha se volt barátja. „El kell butit- 
ni az embereket, — mondá egy régi ba
rátjának, — hogy könnyebben lehessen 
rajtok uralkodni.“ (II fant abrutir les hom- 
mes pour les gouverner plus facilement.) 
A felelet nem volt reá hízelgő. „Igen, her- 
czegem, mig majd a buta állat reá rohan 
önre s széttépi önt.“ (Oui mon prince, jus- 
qu’ a ce que la brute se jette sur vous, et 
vous déchira.)

Egy uralkodó sem nyilvánított az 
újabb időkben oly kevésre becsülést az 
irók iránt, mint Napoleon Lajos. XVIII. 
Lajos ótalmat tanúsított irántok. X. Lajos 
nagy pensiókat adott nekik. Lajos Fíilöp 
czímekkel és rendjellel tüntette ki s nagy 
estvélyein szivesen látta okét, fia pedig 
mindig a legnagyobb figyelemmel volt 
irántok. — Napoleon Lajos semmi vagy 
igen kevés tekintettel volt eleitol fogva a 
tudósok és irók iránt s még csak estvélye- 
ire sem hívja meg őket. Innen Napoleon 
Lajos nem hozott elő nagyot se az iroda
lom, se a tudomány, se a művészet meze
jén. A legnagyobb geniusok vagy száműz
ve vannak, vagy egészen homályba vonul
tak vissza. Nincs nagy költű, se nagy szí
nész Napoleon kormánya alatt. A nagy 
felfedezések, a komoly tudományok me
zején, a mik az előtt Francziaország föld
jén tétettek, most más országokban történ

nek. A hasonlító nyelvtudományban, mint 
az ázsiai társaság elnöke nehány évvel ez
előtt mondá, Németország nagyon háttér
be szorította Francziaországot. A jelen kor
mány alatt könnyen meg lehet számlálni a 
kitűnő munkákat, melyek megjelentek. A 
publikum sokkal kevesebbet olvas mint 
ezelőtt s nem vesz könyveket. A buta le- 
thargia bizonyos nemébe estünk, mondá ne
hány évvel ezelőtt egy hires könyvárus. 
Kevés iró ir, s a ki ir, kéziratát nem tudja 
eladni. Ha az ember Angliából Francziaor- 
szágba lép, elbámul a franczia lapok s fo
lyóiratok szegénységén, összehasonlítva 
Anglia nagyszerű s gazdag tartalmú lap
jaival s nagy számú jeles folyóirataival 
és szemléivel. Még Ízlés dolgában is elvesz
tették a francziák törvényhozói hatalmu
kat, s Guizot mult évben azt mondotta, hogy 
a francziák most sem tudnak egyebet, mint 
a rococo-kor mintáinak másolását, s újabb 
időkben úgy látszik elvesztették a színeze
tek öszhangzása iránti érzvágyokat is.

Mi nagy különbség XIV. Lajos és 
Napoleon Lajos kora közt! XIV. Lajosnak 
nem volt más czélja, mint Francziaország 
dicsőítése. 0  a hatalmat öröklötté; nem 
volt hát neki szüksége mindent feláldozni 
dynastiájának megerősítésére; nem volt 
szüksége a nemzeti értelmiség korlátozá
sára, s igy kétségbe nem vont hatalma fé
nyében, az értelmi fenség tetőpontját érte 
el. Corneille  és R a c in e , R asca l és M oliére , 
B o ilea u  és B ossuet, P ic a r d  és C assin i, V ol
ta ire  és R ou sseau , az ő korának tündöklő 
geniusai voltak. Tudomány és művésze, 
a leggazdagabb virágzásban volt. De XlVt 
Lajos a csatamezőkön is fényes diadalo
kat aratott s oly hősökkel dicsekedhe
tett, mint T ú r enne és Vauban. Innen nem 
ok nélkül nevezik most is a francziák XIV. 
Lajos korát az ő nagy századjoknak.

( V é g e  k ö v .)

A L M Á S T  B A L O G H  P Á L .
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Az erdő útain járkálok egyedül ,
Szememben a könyü váratlan egybegyül ;
A hullt szirmot, mit a múltban felszedeget ;
Lábamhoz hinti a játszó emlékezet.

Minden mint egykoron : táj , lomb, virág . . .  de nem! 
Akkor kezed fogám, most nem vagy itt velem !
Hines a varázs , mely a zöld fák árnyába vont,
S fénynyel boríta bé romot, csermelyt, pagonyt.

Nézem, hová becses neved véstem vala:
Kiforrta, clveszté a blikknek oldala ;
De szivem, bár sebe lassúdan béhegedt :
Örökre megtartja imádott képedet!

IFJÚ PÉTER.

A P R I K U L I C S*)

I.

Pár Iáét telt el a leirt jelenetek után, 
és most adjuk át a szót az öreg bácsnak, 
ki, miként az elmondottakból kitűnik, csak 
nagyjában s hallomás után mondta azt el, 
a mit mi részletesebben s mégis rövidebben 
elbeszéltünk.

Mikor körülbelül oda ért, hol mi vé
geztük, felkiáltott:

„így  volt, márjáta; de már most el
mondom a többit is.

Egy este, nagyon késő volt már, mert 
mi mint öregek elpiszmogunk sokáig, mig 
éjjel az ágyba kerülnénk, — egy este 
vagy inkább éjjel bábával**) a tűz mellett 
ültünk.

*) Mutatványul szerzőnek ily czimíí IV kötetes 
r egényéből: A szegény ember dolga csupa komédia, mely 
t i  artlebennél nem sokára megjelenik.

**) Öregasszony. Anyjok.

Egész nap esett az eső, — s nálunk, 
hol itt-otta mély szakadásokban nyár kö
zepén is havat lehet találni, mennyivel job
ban esik télben a lobogó tűz mellett sütké
rezni !

Mindketten feküdni készültünk s le is 
valánk már vetkőzve, mikor egyszerre az 
ebek ugatni kezdtek s valami sikoltást hal
lottunk.

Mi lehet az, bábá ? — szóltam én, s 
azonnal, úgy a mint valék, felragadtam a 
fejszét s kimentem.

Az éj oly sötét volt, hogy alig vehet
tem ki a tárgyakat, aztán a hó szakadt s 
a vihar zúgott.

Egyet azonban világosan észleltem, 
hogy a sikoltás némbertől vagy gyermek
től jő.

Első dolgom lön az ebeket megriasz
tani, melyek berregve vonultak vissza s he
lyet adtak valami fehér alaknak, ki egye

E S T V E.

Halljad szivem dobbanásig 
S érezd, míg e kéz ölel: 
Hogy hozzád a szerelemé ík 
Hangja, fénye van közel!

Ide, ide: kebelemre 
Hajtsd fejedet, angyalom !
A ki félsz a csend- s homályban 
E késő esthajnalon.

F Ü R D Ő B E N .



nesen hozzám rohant s lábaimhoz vetette 
magát.

Első gondolatom az volt, hogy a mi 
itteni telepünkhöz tartozó fáta,*) ki elké
sett s most megtámadtatva ebeimtől, nálam 
keres védelmet.

Na binye !**) hanem tudnod kell, már- 
játa, hogy már nehány nap óta az embe
rek ott alább a malomnál, akkor csak öre
gek, nők és gyermekek, azt állították : hogy  
Prikulicsot láttak, s este felé nem igen mer
tek kimenni a házból.“

Mondjuk meg itt röviden, mi legyen  
az a Prikulics ?

Az oláhoknál ezen eszményi teremté
se a babonának s tudatlanságnak körülbe
lül az, a mit a magyar ember garabonczi- 
ás deáknak nevez. Tehát nem tulajdonké
pi kisértet vagy feljáró lélek, hanem olyan 
amphibiumféle, mely innen is túl is az éle
ten kóborog, eszik is ha megéhezik, külö
nösen az édes tejet szereti, s ha jól tartják, 
nem bánt senkit; ha kiverik a házból,oez 
aztán nem j ó ; mert az ily házat, vagy in
kább azokat kik benne laknak, egyik baj 
éri a másik után.

Mikor e Prikulicsot magyar ember 
emliti, ez aztán igen tág értelemmel bir, s 
bizony olykor a szájtátóknálmég nádasba 
szorult tudóst is jelent.

Elég annyi, hogy Pásku, mint tapasz
talt ember s ki világot látott, keveset adott 
a Prikulicsokon, s azt hitte a mit Kálmán 
királyunk a boszorkányokról, hogy nem 
léteznek, s csak a buta oláhok fejében kas- 
matol és zurzavaroskodik e babona.

„Nekem eszembe jutott“— folytatá 
Pásku „a Prikulics, s az első meglepetés 
után gondoltam: vajon nem ez-e a hires 
Prikulics, ki a malmok körül oly félelmet 
okoz ?

No de mindegy ! ha a bábá kissé meg
ijed, nem nagy baj! — majd magához tér; 
mert lásd, márjáta, a bábá hisz a Priku- 
licsban.“

„Már hogyan beszélhetsz ily ostoba
ságokat, mosule!“ mond Drágámé duz- 
zodtan.

*) Leány.
**) Jól van.

„Mered-e tagadni, hogy megijedtél,
mikor lecsendesedvén az ebek, azt a -------
hogy is mondjam csak?“

„Mindegy, Pásku!“ szólt Jenő kíván
csian.

„Ki ne ijedt volna m eg!“ kiáltott fel 
Drágámé; „kell is arra Prikulics!“

„Mikor a vad leány, mert ily es vala
mi volt, fölkelt, szorosan ingembe fogódz
va, reszketve és dideregve a házba köve
tett, s ott a tűz világánál magam is jobban 
szemügyre vehettem : csak Összeborzadtam, 
mint ha a megtestesült drákunak*) az ő 
sánta feleségét láttam volna.“

„Itt van, márjáta,“ mond felkaczag- 
va a bábá, „aztán még azzal áll elé, hogy 
én félek a Prikulicstól. “

Az öreg nevetett és Jenő is; igen mu
latságos volt az agg dada, mikor igy letá- 
csolta **) urát.

„Igaz,“ folytatá Pásku, „ez valami 
borzasztó volt.

Képzelj magadnak, márjáta, egy so
vány, kiaszott leányt vagy menyecskét, 
sárga fonnyadt arczczal, s oly összevissza 
kuszáit hajjal, mely mint a szarkafészek 
keritette fejét; — az ember azt hitte volna, 
hogy kucsma.

Minden öltözete — magam sem tud
nám mi — összetépve, gálád, szennyes 
rongyokban függött le róla, mintha csupa 
csepiivel aggatták volna körül.

Karja oly száraz volt, lába oly tele 
vérfoltokkal, egész alakja annyira piszkos, 
mintha koromba s agyagba hemperget- 
ték volna, és szeme oly meredt, hogy mind
ketten, én és a bábá, azt hittük, megbo
londult.

Mikor a vad leány a szobában volt, 
ijedten nézett maga körül, aztán legug
golt a tűz mellé, anélkül hogy egy hangot 
tudott volna kiejteni.“

„Elfelejtetted, Pásku,“ vágott közbe 
az agg nő, „mikép ruhafoszlányain mégis 
látszott, hogy úri emberek gyermeke.“

„Dehogy feledtem, Drágámé!“ szólt 
Pásku. „Hol is hagytam el? — tács Drá
gámé!“ hadd végezzem. Igen, a tűz mellett

*) Ördög.
**) Tács =  hallgass !
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guggolt, s ez a jó asszony, félelme daczára, 
aludttejet és máiét hozott eld, s a tálat és 
a málékeny ér-karajt oda tette le a kemen- 
cze mellé.“

Pásku ujjávál azon helyre mutatott, 
hol előadása szerint a Prikulics, vagy mi
ként d nevezte a vad leány, orületes féltu
dattal guggolt.

„Mihelyt,“ igy folytató az öreg, „a 
leány a tejet megpillantotta, neki esett, 
mintha egy hét óta nem evett volna semmit.

Mig én ezt neked, márjáta, mondom
— vége volt a tejnek és a máiénak : aztán 
fel akart kelni, de visszaesett, s mászva ér
te el a bábát — ugy-e, Drágámé ? —  s 
összevissza csókolta annak kezét.“

„Szegény!“ mond Drágámé.
„És ki volt az ?“ kérdé Jend; „csak 

magához tért, gondolom?“
„Igen, magához tért; mikor jól lakott, 

megmelegedett s rongyai megszáradtak.
„Az isten áldjon meg jó emberek!“

— ezek. valónak első szavai. Miként a bá- 
bá mondta, észre lehetett rongyos öltöze
téről venni hogy nem paraszt leány, mert 
még selyem rongy is volt rajta.

„Ne félj semmit!“ mond a bábá. — 
Mert lásd, márjáta, ez már olyan némber, 
hogy, ha neki szépet tesznek, mindjárt meg 
lehet nyerni. Jó szive van, s azért nem ad
nám én ot pe tute lume ásztá, azaz nem 
adnám az egész világért.“

Ezen utóbbi, majdnem önkénytelen 
nyilatkozata a vén bácsnak szembetünőleg 
jól esett Drágáménak; egy könyet törült 
ki szemeiből, de nem szólt semmit.

„En is biztattam vendégünket; mond
tam, hogy jó helyt van, itt senki sem fog
ja bántani, s eltartjuk mig visszatérhet oda 
a honnan jött.“

„Nem, nem!“ rebegte a leány; „min
denütt sarkamban vannak a gyilkosok! 
ugy-e ti nem fogtok engemet megölni?“

„Megölni? nem bizony! felelt helyet
tem a bábá.“

E szavak után Pásku mindazt, a mit 
később a leánytól megtudott, szóról szóra 
elbeszélte Jenőnek; s mi majdnem egy ti
zedére olvaszthatjuk le ezen előadást, ha 
kimondjuk, hogy a vad leány mem volt

más, mint Kimpiánnak szép ifjú hajadona, 
kit amaz undok ficzkó magával hurczolt.

Drágámé bevezette őt a kis kamrába; 
ott ágyat hevenyészett számára, s mielőtt 
lefektette volna, valami kezdetleges fésű
vel — talán felét is kitépvén, — nagy baj
jal kibontotta s rendbe hozta haját, leszedte 
róla a szennyes rongyokat, megmosta mint 
a kis gyermeket szokás, aztán saját szép, 
tiszta de durva vászoningei egyikét adta 
reá, befektette az ágyba, mert szegény Jo- 
lán úgy ki volt merülve, s ezen utóbbi j ól
tevő s üditő működés daczára oly tehetlen 
magával, hogy vele igazán úgy kellett bán
ni mint gyermekkel.

Mikor az egyszerű ágyban feküdt, 
durva pokróczczal betakarva, Drágámé, 
kinek az álom egészen kiment szeméből, 
a gyertya világánál reánézett.

„Beh szép áldott gyermek volt!“ szólt 
Drágámé: „bizony oda illett volna gróf 
kisasszonynak!“

* ** *

Ezután Pásku elbeszélte, a mit neki 
Jolán, mihelyt megtudta, hogy Pásku aty
ját és bátyját ismeri, egész nyiltsággal 
elmondott, s a mit — most már véglege
sen átvevén a szót — mi is elmesélünk.

A ficzkó, ki Jolánt magával hurczol- 
ta, egy  Grligor nevű havasi mokány volt. 
Miként látjuk, Ákos eltalálta.

Darabig az egyik fűrészmalomban 
szolgált, s mivel roppant ereje volt, gazdá
ja az öreg fűrészmalmos szerette: aztán 
később faedények készítésére adta magát, 
juhokat, kecskéket szerzett, s annyira vitte 
dolgát, hogy a havason magát jól biró em
bernek tartották.

Egy baj volt vele, az: hogy igen sze
relmes természete lévén, nem hagyott bé
két se a menyecskéknek, se a leányok
nak ; ezek pedig kiváló s kivételes rutsága- 
s vad és durva magaviseletéért irtóztak tő
le, mint az ördögtől.

így történt, hogy mint feleség- és sze- 
i retőkövetelő folytonosan szálka volt atyák, 

férjek és némberek szemében; végre vala- 
I hol egy czigánynét keresett magának, de
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ez három hónap mnlva elpusztult, senki 
sem tudta mikép.

Ilyen ember volt a már előttünk isme
retes Páris bocskorban.

Miként mondtuk, Jolán úgy ki volt 
merülve, hogy a vad ficzkónak ezer bajá
ba került ó't — ő tudja minő' utakon s éj- 
jelenkint — végre a magyar-létai hava
sokba vinni.

Mit állt ki Jolán, — azzal nem akar
juk gyötreni az olvasót; de a dolog min
den kényessége daczára nem lehet emlitet- 
len hagynom, —. minek ellenkezőjét úgy 
sem hinné el nekünk senki, — hogy Grli- 
gor nem volt azon vad regényhősők egyi
ke, kiknél csudálatosképen, ezer hurczolta- 
tás daczára, a nőerény óva és érintetlen 
marad, hogy aztán ős tisztaságban kerül
jön vissza, az őt zsarnokától megmentő 
Seladon vagy Tytirus birtokába.

Hanem mondhatunk valamit, a mit 
mindenki el fog nekünk hinni, ki az életet 
ismeri, — hogy Jolánt e tüzes dühöncztől 
egyetlen fegyvere: — hosszú tő, minőt a 
leányok hajukban viselnek, menthette meg. 
Jolán e fegyverét oly jól el tudta rejteni, 
hogy Gligor föl nem fedezhetvén azt, dü
hében fejszét ragadott s főbe akarta verni. 
Igaz, hogy Jolán életével játszott, de hi
szen —- miként maga mondta Páskunak, 
nem is volt más czélja, mint meghalni.

Ez Jolán elragadtatásának hatodik 
napján történt.

II.

üli gór már a havasok közt volt, s 
hogy magát további védelemtől biztosság- 
ba tegye, feltette magában, mikép a leány 
kezét hátraköti; sőt szemrehányást tőn 
magának, hogy nem evvel kezdette, de a 
szúrás gonosz volt, s őt tehetetlenné tévé 
egy időre; ezenkivíil Jolán annyira ki volt 
merülve^ hogy a vad ficzkó félt, nehogy 
kezei közt kiadja lelkét.

Már a nap leáldozott, mikor Jolán, 
Gligor mellett haladva, kijelentette, hogy 
nem tud továb menni, s kérte őt hogy öl
je meg.

„Dehogy öllek meg, — feleségem le-

szesz!“ kiáltott fel az oláh vigyorogva, 
„s úgy elduglak, hogy senki sem fog töb
bé reád akadni.“

„Feleséged?“ rebegte a leány, a mo~ 
hás földre ereszkedve, — „feleséged? azt 
gondolod-e te, hogy hiszek neked? Ha azt 
akartad volna, hogy igazi feleséged legyék, 
s a pópa mint jó keresztyén házasokhoz 
illő, összeeskessen, akkor nem kínoztál 
volna igy el, nem bántál volna velem ily 
durván, s nem lettem volna kénytelen ma
gamat s becsületemet úgy védeni. Te meg 
akarsz engemet gyilkolni, tudom! ölj meg 
tehát.“

Gligor a leányra bámult, azután lee
reszkedett ő is a földre, kiemelte nyakából 
tarisznyáját, kihúzta tüszőjéből a rósz ko- 
vás pisztolyt, mely abban fészkelt, s letet
te a hosszú nyelii fejszét is, melyet még al
vás közben is markában tartott. Darabig a 
szenvedély kéjével nézte áldozatát, azután 
vigyorgott és szólt: „Mi a te neved, fáta? 
nem is kérdeztem még.“

„Mária,“ felelt Jolán.
„Engemet pedig,“ viszonzá az oláh 

csudásan megszelídülve, „Gligornak hív
nak.“

Jolán ezen érdekes fölfedezésre sem
mit sem szólt.

„Hm!“ mormogott Gligor; „hát te, 
Máriucze, feleségem lennél-e, ha minket a 
pópa összeesketne?“

„Megmondom neked,“ viszonzá az 
okos leány, kinek elég ideje volt kisütni, 
minő marhával van dolga; „megmondom, 
Gligor: —- igen, ha velem becsületesen 
bánsz, elvezetsz a magad házába, s aztán 
feljelented a dolgot a pópának, én akkor 
feleséged leszek; de egy feltét alatt: hogy 
szüleim, ha még élnek, meg ne tudják ho
va lettem, mig én magam tel nem szólít- 
lak, hogy őket fölkeresd. Atyám gazdag- 
ember, s ha velem szépen bánsz és megbe
csülsz, még úrrá teszlek s nemes ember 
válhatik belőled. De megmondom, addig 
rejts el jól, s tartsd az egész dolgot titok
ban.“

Jolánnak utóbbi szavai meggyőzték 
Gligort arról, hogy a leány mindenre rá
áll, ha az becsületes utón történik. Egyéb
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iránt az oláh faj megmérhetlen hiúsága 
annyira ismeretes, hogy egészen hihetőt 
állítunk, ha mondjuk, mikép e madárváz 
mind ezt természetesnek tartotta.

„Es aztán,“ szólt Gligor, „feleségem 
leszesz ?“

„Igen!“
„És szeretni fogsz engem?“
„Az tőled függ, Gligor; ha velem szé

pen bánsz, ha nem szidsz és versz, hát sze
retni foglak, mert a feleség kötelessége 
hogy férjét szeresse.“

Mindezt az okos leány oly szelíd, oly 
elszánt hangon mondta, hogy Gligor in
gadozni kezdett.

„Ha hűséges feleségem leszesz,“ szólt 
az oláh, „akkor kezemen foglak hordozni.“ 

„ígéred tehát, Gligor, hogy addig 
nem bántasz?“

„ígérem, ha egy csókot adsz.“
Jolán vére lezajlott, mintha egyszer

re el kellene ájulnia, azután szeme fölszik
rázott, legyőzte undorát, s száját a vad 
torzalak ajkaihoz közelítette.

Gligor megcsókolta, azután karját 
kerítette a leány dereka körül, mintha el 
sem akarná többé ereszteni.

„Már is feledted , Gligor , a mit 
ígértél!“ szólt Jolán; „te nem szeretsz en
gem!“ Mig e szavakat mondta, valami ir
tózatos volt tekintetében; szégyen, boszú, 
elszántság és elfásulás pillanatra félelmes
sé tették e gyenge, kimerült teremtést.

Gligor eleresztette, nem szólt semmit, 
hanem csendesen fölkelt, fölvette a pisz
tolyt és fejszét a földről, azután oly szelí
den, szólt: „Ott a tarisznya, Mariucze, van 
még abban valami, egyél. Én addig for
rást keresek, aztán tüzet csinálok; ma még 
itt az ég alatt kell hálnunk, holnap otthon 
leszünk.“

** *

A hely, hol Jolán most egy magas 
fenyő tövében félfekve pihent, megérdemli 
hogy rövid leírását adjuk.

Mindazok, kik az erdélyi havasokat 
ismerik, tudják, hogye hegységekben he
lyenként oly szűk bezárt hegykatlanok lé

teznek, hová ritkán jut az ember lába. — 
Mit keresne ott e vidékek bárdolatlan, kez
detleges lakosa, mikor az egyetlen tárgyat, 
melyet ott fölfedezni tudna: a fát, a leg
nagyobb bőségben, könnyebben hozzá
férhető helyeken is megtalálja; nem is em
lítve hogy e mély, nedves és setét torko
latokba szekérrel hatni teljes lehetetlen.

Innen van aztán, hogy ilyen helyt a 
vad, háboritlan ős természet uralkodik s 
mindent elfoglal, eltölt és összevissza besző 
a növényzet lepleivel.

És mégis, kit nyárban kíván csa e gö
dörbe vezetne, itt is találkoznék a termé
szetnek azon utánozhatlan választékosságá
val, melyről az ily elhagyott helyek min
denütt tanúskodnak.

A szirteket moha lepi el elláthatlan 
változataiban, vegyülve a kúszó repkény- 
nyel, mely különczködő dús füzérekben 
függ az ormokról és csúcsokról, mintha a 
legavatottabb kéz rendezte volna el. Egy- 
egy homorban az édesgyökér csipkézett 
levelei omlanak egymásra; mondanád : az 
erdei nimfák kaczér ízlése hajtogatta őket 
oly szépen s ízletesen össze, mintha homlo
kát akarná velők koszorúzni.

A törpült nyirbokrok, a terjedő áfo
nya s a gyalog fenyő setét-kék bogyóival, 
az egyes fenyők a puha rétegekben, a cse
pegő forrás s az aranyszárnyu vad méh, 
zsongva e szabad országában, harangvirá
gok, börvény s ibolya közt — oly egészet 
képeznek, mi előtt a festő ecsetje meghaj
lik, a művész kontárrá lesz.

Ily mélység, mondanék meredély fö
lött, de nehány lépésre annak ásító, bok
rokkal s bozóttal benőtt örvényétől, volt a 
hely, hol Gligor Jolánnal időzött.

Fen, ott hol a havas gyepen pihent a 
szegény fiatal leány, egy kis nyílás terje- 
detf, hol helyenként fatömbek emelkedtek, 
s melyet azon szép s erődús fenyves erdő 
körözött, minőket ritkán lehet látni.

A hold épen e tanya fölött függött, 
tele arczczal, halvány fényét árasztva a 
magas fákra s a változó színezetbe átolvadt 
tisztásra.

A vidék csendes volt és néma, az el
hagy ottság fagylaló kép< ; még bagoly sem
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huhogott, s a, bokrok nem recsegtek a med
ve lábai alatt.

Jolán soha rövid életében nem érezte 
az elhagyatottságnak oly kinzó érzését, 
mint itt, hol a legundokabb emberi állat
nak, kit valaha látott, védtelenül hatalmá
ban görnyedett.

Neki egy fegyvere volt csak: — vi
lágos értelme, s azon istenadta józan ész 
és a tulsiily, mely őt magasan kiemelte a 
barom fölött, kivel itt életéért s becsüle
téért kelle küzdeni.

Gligor egyenesen azon mélységnek 
tartott, melyről felebb szóltunk, s hol — 
mint az ily helyek természetével ismeretes 
— forrást gyanított.

Az oláhnak ivóedénye a kezdetleges 
ivószaru — ha ilyennel b ir; de a legmin
dennapibb — kalapja karimája; ezt hajtja 
össze, ebbe meríti a vizet, s ebből iszik.

Nehány perezre azután hogy eltávo
zott, Jolán felbontotta a zsiros tarisznyát, 
s az ott talált túróból s kemény, majdnem 
kővé vált kenyérből evett.

Mikor a tarisznyát újra behajtotta, ke
ze történetesen egy hüvelybe ütközött, mi
nőben az oláhok kést és villát tartanak, s 
mely nem egyszer tüszőjökben fészkel, 
vagy arról függ alá.

A leány kivette a hüvelyt a tarisznyá
ból, körültekintett, azután közel fekhelyé
hez a mohába rejtette.

Oly szomjas volt, hogy nyelve majd
nem szájpadlásához tapadt, s alig várta 
kinzója visszatértét a vízzel.

Nem kelle sokáig várni a fiúra, ki 
összetépett inggel, páhogva s káromkodva 
tért vissza, állitván: hogy ha egy bal lépést 
tesz s az örvénybe hull, őt soha senki sem 
fedezi ott fel többé, s vége van örökre. — 
Aztán átnyújtotta az ivószarut., mert volt 
ilyen eszköze, s Jolán mohón ivott, talán 
tiz ily szarut kiüritett volna!

Gligor leheveredett melléje, elővonta 
tarisznyáját, kivette abból a piszkos papi
rosba takart erős túrót s mi még a száraz 
kenyérből maradott, aztán tovább keres
gélt. „Hová lett a késem?“ szólt, Jolánra 
tekintve; „hiszen mindig itt volt tarisz
nyámban?“

„A kés?“ kérdé Jolán a legtermésze
tesebb hangon, s a nélkül hogy hunyoritna; 
„várj, Gligor, épen most volt a kezemben, 
alkalmasint feledtem visszatenni. íme itt 
van.“

Ha talán el akarta volna titkolni, hogy 
a kést elrejtette, alig'ha einem árulta volna 
utógondolatjait, s hogy még nincsen min
den oly tisztában, miként azt Gligor uram 
hitte.

Az elfogulatlan visszaadás oly jól volt 
játszva, hogy Gligor semmit se gondolt.

Falatozott, s ez meglevén, közel fek- 
helytikhez tüzet csinált, s lehető szelíd han
gon szólt : „Máriucze, holnap otthon le
szünk; de nehéz az ut, pihenj le, ne félj 
semmitől! -— mióta megigérted, hogy fele
ségem akarsz lenni, bátorságban vagy; 
aludj, drágámé, majd én virrasztók fö
lötted.“

Ezen utóbbi bátorítás sehogy se tet
szett Jolánnak. Inkább szerette volna, ha 
Gligor is alszik; de nem volt mit tenni. 
Föltette tehát magában, hogy kimerültsége 
daczára nem fog aludni.

Gligor tarisznyáját nyomta Jolán feje 
alá, aztán levetette ezondráját, s azzal ará
ját csendesen, szó nélkül betakarta.

„így jól van,“ mond, „én majd a tü
zet élesztem; hideg van itt a magason, —■ 
aztán nem fogsz megfázni.“

Jolán behunyta szemeit, s mindenkép 
iigyekezett alvást tetetni, mi neki igen jól 
is sikerült, annyiban hogy Gligor tökéle
tesen hinni látszott, hogy alszik.

No de nem aludt, sőt olykor észrevét
lenül szemeit is annyira fölnyitotta, hogy 
jól láthatta Gligort, ki a tűz mellett ült, s 
könyökeit térdeire tevén, kezeivel támo
gatta állát.

Néha galyakat vetett a tűzre, azután 
sajátos sovárral tekintett az aléltsága da
czára oly szép, oly igéző leányra, kinek 
hiányosan födött keblét a látszólag csendes 
álom emelgette.

Jolán a kétségbeesés türelmetlenségé
vel látta, hogy Gligor ébren van, s nem is 
készül feküdni. Látta miként tekint reá, 
miként éleszti a tüzet, mig végre mégis bó- 
lintgatni kezdett, hirtelen fel-felkapván mel



466

lére hanyatló fejét s Jolán felé fordítván 
azt vadon, bús és sóvár tekintettel.

Jolán aludt s hatalmában volt, —■ mi
től tarthatott?

Újra a tűz felé fordult; egyszerre las
san s öntudatlanul hajlott a gyep felé, még 
párszor összeszedte magát, azután lent ma
radt a hűvös fekhelyen, s nem sokára rém- 
ségesen horkolt.

Jolán ismerte már ez éji zenét, mely 
neki Hymen oltára után kínálkozott; de 
nem mozdult, tágra nyitotta szemeit, s azo
kat Gligorra szegezte, mintha át meg át 
akarná nyilazni velők zsarnokát.

Gligor a legdisztelenebb helyzetben 
aludt e l; egyik térde fel volt még emelve, 
s feje lejebb pihent rémitő nagy bocskoros 
lábainál.

Iszonyúbbat e majomarczu szörnynél 
— igy horkolva s eszmélet nélkül —- nem 
lehet gondolni.

Mikor a leány meggyőződött róla, 
hogy e gyilkos, kinek kezein még vérfol
tok valának, csakugyan el- és mélyen el
aludt, a legnagyobb óvatossággal s minden 
neszt kerülve, kissé fölemelkedett, kivette 
a tarisznyát feje alól, s abból a bőrhüvelyt.

A jövő pillanatban az elég hegyes és 
éles kés fekete, réz-szeges csontnyelével, 
kezében volt.

Jolánnak minden izma rengett, min
den tagja reszketett, keble annyira emel
kedett, mikép pillanatra félt, hogy eszmé
letét veszti.

De ő erélyes teremtés volt, maga sem 
tudta, hogy az; —- most, a veszély küszö
bén, s mikor becsületéről és szabadságáról 
Ion szó, fedezte ezt fel magában.

A nyugtalanság, félelem és ingadozás 
nem sokáig tartott; azután csendesen föl
kelvén, megindult azon, most láthatlan 
nyomon, melyen őt Gligor e vadonba ve
zette.

Világos, hogy Jolánnak minden gon
dolata az volt, hogy az utált ficzkó bizo
dalmát megnyervén s őt elaltatván, az első 
alkalmat használja a menekülésre.

Egy fohászszal istenhez — haladott, 
már csak nehány lépésnyire volt a sűrű
ségtől, midőn egy kiáltás hangzott fülébe.

„Megállj!“ orditott Gligor, ki felriadt 
álmából s Jolán fekhelyére tekintvén, azt 
üresen találta, s azonnal észrevette a le
ányt, ki e pillanatban már mintegy har- 
mincz lépésnyire lehetett tőle.

„Megállj, blesztemáta!“ *) kiáltott a 
mokány, mig Jolán megrettenve a sűrű
ségbe rohant, s futni kezdett miként erejé
ből kitelt.

Gligornak ideje se volt valami fegy
vert ragadni, — aztán ő életben akarta Jo
lánt kézhez keríteni.

Ki tudná e rémvadászatot a sűrű feny
ves közt, alig derengő éjben, leírni ?

Jolánnak a halál és szégyen miatti 
rettegés szárnyakat adott; mint zerge haj
lott át a sűrű sudarak s zisztelt bokrok 
közt, olykor azt hitte, hogy lélekzete meg
szakad, hogy már Gligor karmai közt van.

Úgy rémlett előtte, mintha nehéz, 
otromba kezeit vállára tette volna.

Nem — még nem! — Az oláh esze
veszett dühében kétszer elbukott, de azon
nal fölemelkedett újra; néha már alig volt 
pár lépésnyire Jolántól, kinek a verejték 
szakadt homlokáról; aztán újra elmaradt 
és jött megint, ordítva, káromkodva, halált 
esküve martalékára.

Jolán egyszerre jobbra fordult, hol az 
erdőség a legsűrűbb volt; azt hitte, hogy 
itt talán kisiklik Gligor kezei közül.

Ez lön veszte.
Mikor azt hitte, hogy nehány lépés

nyi előnyt nyert, egyszerre a vad mokány 
szemközt állt vele.

„Itt vagy!“ orditott fel, s kezével Jo
lán dús haját ragadta meg. Úgy látszik, 
hogy körutat tettek, mert épen azon tisz
tásban valának, hol még a tűz pislogott, 
és sűrű füst kanyargóit ég felé.

„Most már nem hiszek neked, álnok, 
átkozott teremtés!“ kiáltott tajtékzó düh
vei az oláh, „most én vagyok az ur s te az 
enyim vagy.“

Jolán érezte, hogy vége van, hogy 
minden e pillanattól függ, s mig Gligor, 
eleresztvén haját, őt átölelte, Jolán minden

*) Á t k o z o t t .
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erejét összeszedve, a kést üldözője szivébe 
döfte.

„Ali, gonosz lélek!“ rebegte vagy 
hörögte visszatántorodva, de le nem rogy
va az oláh; „ha meg kell halnom, velem 
jösz.“

Ezzel Jolánra vetette magát, de mig 
a leány egy fordulattal ki siklott feléje me
redd kezei közül; — Gligor maga körül 
fordult, s mint élettelen tömeg hanyatt 
esett.

Jolán magán kivül volt. — A kés Grli
gor keblében fészkelt. „Gyilkos!“ rebegte, 
azután behunyta szemeit s összeesett.

** *

Mikor a mély ájulásból magához tért, 
a nap már fen volt, s az egész erdönyilás 
annak sugáriban úszott.

Gligor három lépésnyire tőle, a kés
sel keblében hevert, mereven, irtózatosan.

Jolán homlokát dörzsölgette: éles hi
deget érzett, s oly rettegést, minőről eddig 
legtávolabbi fogalma sem volt.

Mit tegyen! — Ha itt lepik meg a 
lekéselt román hős mellett, mi vár reá ? — 
Oh, ez valami életoltó rémgondolat!

Pillanatra setét eszme ragadta m eg: 
— kivonni a kést Gligor kebléből s a magáé
ba döfni.

Oda csúszott az undok hullához, meg
ragadta a kés nyelét s félrefordulva, ki
rántotta.

Mikor az aludt vért, mely a gyilkos 
eszközre tapadott, megpillantotta, össze
borzadt, s a kés kihullt kezei közül.

„Nem, nem!“ gondolta, összeszedvén 
minden lelki erejét, „nem! ez undok vér 
nem fog az enyimmel vegyülni!“

A leány egy hosszú negyedóra múl
va egészen visszakapta erejét és bátorsá
gát-

Talán ha felocsulása pillanatában éj 
körözi, a rettegés megölte volna; de a nap 
fényesen sütött, s a világosság ezer jótéte
ményei közt egyik az: hogy bátorító erő
vel is bír.

Jolánnak első gondolata volt a hullát 
elrejteni; — de hová s miként?

Eszébe jutott, a mit neki Gligor ama 
mély hegykatlanról mondott, honnan a vi
zet hozta volt.

Oda sietett most, mindig körültekint
ve, ha nem lát vagy nem hall-e valamit ?

Mikor az örvény széléhez ért, észre
vette tüstént, hogy ha a hullát oda húr- 
czolhatná, arra nem egy hamar akadna 
más mint valami medve: habár a medve a 
barlangokat s faodukatigen, de az ily ned
ves szakadásokat nem szokta télben föl
keresni.

Úgy hitte, hogy nincs veszteni való 
ideje, s gyorsan visszatért, megragadta Gli- 
gornak lábait, s leirhatlan fáradsággal, s 
mig a verejték szakadt homlokáról, ért 
majdnem egy hosszú órai erőlködés után 
a meredély széléhez. — Leült, pihent, s 
fölkelvén, a hullát a mélység párkányáig 
hengergette; — egy lökés még, s Gligor 
élettelen teste recsegve zuhant alá a mély
ségbe.

Jolán lenézett, — az oláh eltűnt, nem 
lehetett semmit látni, a bokrok, s a dúsan 
terjedő száraz fii és hó tökéletesen elfed
ték.

Jolán még tüszőjét sem csatolta le a 
gyilkosnak; pedig ott alkalmasint pénzre 
is talált volna.

Mikor az elhamvadt tűzhöz visszatért, 
kiszedte a tarisznyából azon kevés tápszert, 
mely még ott volt, zsebkendőjébe kötötte, 
aztán fölemelvén a tarisznyát, azt is bir
tokosa után küldte az özönelőtti gödörbe.

Mikor mindaz eltűnt, mi őt Gligorra 
emlékeztethette volna, Jolán letérdelt, ke
zét összefogta és imádkozott. Azután föle- 
melkedett s reszketve állt, szemeit tárgy 
nélkül a légbe mélyesztve, mint a ki véget, 
határt keres, de nem talál.

Ki setét éjen a tenger szélén áll, s a 
csendes, hullámtalan viz-sikra mélyeszti te
kintetét, hol a távoli fellegekkel a végtelen 
vizlap talányosán és elláthatlanul összeol
vad, képzelheti Jolán helyzetét.

Mi állt előtte ez ismeretlen vadonban, 
mely mint végtelen tévkert terjedt körűié? 
Hová forduljon, kinél keressen e gyilkos 
öblökben és szakadásokban segélyt, irgal
mat ? Miként tegye meg a hosszú utat va



lami városig?! — mert haj! a fal vah mind
annyi haramiatanyák valának. —- Éhhalál, 
valami medve, mely martalékot keres, 
egyike a mokányoknak, mind Glígor volt, 
s ki vele az elhagyottal találkozik s tőle 
számonkéri a vért, melyet a vérnél drágább 
kincsért — becsületéért ontott, mindez állt 
Jolán eldtt.

Uj, hihetlen, egyedüli talán? — ezt 
kérdi valaki. Nem, ez nem volt uj, ez nem 
volt hihetlen, mert megtörtént, ez nem volt
egyedüli-------mindenki tudja! — -— ne
folytassuk.

A mi most jd, azt röviden el lehet 
mondani. Jolán ez ismeretlen rengetegben 
annyi mindenfelé ágazó völgyek közt, ke
rülve utat, kerülve ösvényt, bolyongva 
mindig azon irányban, melyben gondolta 
hogy végre kiér e vadságból, — mélyeb
ben és mélyebben eltévedt abban.

Mikor kis tápkészlete föl volt emészt
ve, a hó alól kiszedett málnából és gyöke
rekből élt.

Hol és hányszor lepte meg az éj, me
lyet barlangokban vagy a bokrok sűrűjé
ben, vagy mély esoszakadásokban töltött,
— ki tudna erre felelni? Ha fáradtan, ét
ien, kimerültén összeroskadott, ott maradt, 
az álom elnyomta; s ha felébredt vagy fel
riadt, ment, bolyongott tovább, mint Ahas- 
vér, és utána képzetében Gligor véres alak
ja kullogott mint futó árny, mint a bosszu
ló sátán! Fönn a sas örvényeit, s este a 
varjak szállták meg a fákat; — gondolta, 
hogy közel valami oláh falu van, és ket
tőzte lépteit. Ha a bokrok recsegtek, úgy 
rémlett előtte, mintha a bozót setétébol két 
lángoló szem meredne r á : medvéé vagy 
farkasé, — és futott mig újra összeroskadt.

Haja összebogozódott, ruhája lesza
kadozott testéről; érezte az éhség iszonyát, 
a dermesztő hideget, az álmot, mely áju
lást, az ébredést, mely rettegést hoz.

Napok teltek el, midőn egy lioldvi- 
lágos éjtszaka -— igen késő lehetett már
— az általunk ismert fűrészmalmokhoz 
ért.

Az éhség halálosan gyötrötte, min
denre kész volt egy falat kenyérért, fele

dett mindent, s az elsd háznak ajtajához 
lopódzott.

Ez nyitva volt s egy eb rohanta meg 
onnan, mint később Páskunál. Azután egy 
öreg oláhné hömpölygött ki ágyából s ijed
tében összerogyott, még az eb is asszonya 
mögé sompolyodott s onnan hörgött s vi
csorította fogait a félig megfagyott Jolánra.

A leány a pitvar padján nehány má- 
lékenyeret pillantott meg; alkalmasint azon 
este kerültek ki a sütdkemenczébdl; ezek 
egyikét ragadta fel s elrohant, mintha az 
egész telep lakossága sarkában volna.

íme a Prikulics jelenléte hírének ere
dete, minek következtében jó ideig senki 
sem merte éjjel odahagyni hajlékát.

Miként jött vagy tévedett Jolán, ne
hány napra e vakmerd tette után, Pásku- 
hoz és Drágáméhoz ? — láttuk.

Az öreg bács dt vad leánynak nevez
te, s ez is a nép hagyományaiban találja 
megfejtését.

Nem egyszer hallottunk már az erdő
ségekbe eltévedt s ott elvadult, s majdnem 
állatias ösztönöket nyert gyermekekről be
szélni, kiket ha elfogtak s szelídíteni töre
kedtek, az elsd alkalmat használták, hogy 
vad és szilaj függetlenségüket visszanyer
jék, kapaszkodván a sziklákra, mint a zer
ge, felkuszván a fákra, mint a hiuz, s be- 
lopózván olykor a kertekbe s jól lakván 
ott érett vagy éretlen gyümölcscsel.

Magunk ismertünk egy ily elvadult 
hűiét. Nem bántotta senki; ha pénzt ad
tak neki, eldobta, még a kenyeren sem 
adott sokat, de egy esd tengerivel, vagy 
pár almával, az ember boldoggá tette. Ak
kor drületes, kába mosolyra torzította aj
kait, s mohón kezdte meg lakomáját.

Megtörtént, hogy hében-korban, mi
kor az ember csendesen ült szobájában, 
egyszerre az ablak üvegein át e gorilla 
arcz bámult meredt szemeivel az emberre.

E kitéréssel, de mely való képet vá
zolt, befejezzük e setét episodot, s más ese
ményeinkkel, épen úgy mint a melyet fe
lébb adánk, szorosan összefüggd jelenetek
ről szólunk, — nem feledvén, hogy mind 
ezt Pásku beszéli Kanuthy Jenőnek, ki dt 
növekedő érdekkel hallgatja.



** *

„E vad leány,“ szólt Pásku jókora 
szünet után, „Kimpiánnak, a nagyságod 
előtt ismeretes udvarbirónakleánya.“

„Hallottam erről valamit!“ viszonzá 
Jenő ; „atyja s bátyja is kiépültek.“

Meg kell itt jegyeznünk, hogy az 
öreg bács Gligor haláláról semmit sem tu
dott; mert Jolán csak annyit mondott ne
ki, hogy a vad ficzkó egyszer elaluván, 
ö megszökött s azóta a havasokon bolyong.

„Miként szabadult meg a leány, ha 
nincs még itt ? — ezt mondd el még ne
kem, aztán majd én foglak kikérdezni.“

„Engemet?“ szólt Pásku Jenőre néz
vén.

„Tégedet, jó öreg; te pedig nekem 
őszintén fogsz felelni.“

„Ez magában értetik; viszonzá moso- 
lyogva a bács, „de hadd mondjam el a 
többit. “

„Mihelyt Jolántól megtudtam, hogy 
Kimpián udvarbirónak leánya és igy oláh 
születésű, azonnal megnyugtattam s Ígér
tem neki, hogy ha Kimpián ur vagy fia 
még életben vannak, tudatni fogom velők 
a dolgot, mihelyt fölkereshetem őket.“

„Jó, becsületes öreg!“ mond Jenő, a 
bácsnak nyújtván kezét.

Drágámé újra egy könyüt törült ki 
szeméből. Jól esett neki, hogy férjét di
csérik.

„Mi a leányt többé el nem eresztet
tük. Gligortól mit sem tartottunk, ismerjük 
a gazficzkót; egyébiránt nem is mutatta 
magát, alkalmasint visszatért a táborba, s 
talán oda is veszett: nem kár érte, akasz- 
tanivaló, tolvaj, gazember volt egész éle
tében !

„A bábá szépen felöltöztette Jolánt, 
kit mi itt Mariuczának neveztünk, — ő 
választotta nevét. Pár nap múlva az én jó 
öregem, a leányka segedelmével, a teli lá
dákból oly szépen rászabott, szűkített, rö
vidített mindent, hogy no !“

„ Soha szebb fatuczát nem láttam egész 
életemben,“ vágott közbe Drágámé. „Itt, 
lásd márjáta, a kamrában lakott, s ha oly

kor, mikor senki sem barangolt e vidéken, 
a ház előtt ült és font: oh, én édes istenem ! 
beh mit adtam volna, ha leányom lett vol
na. Oly ügyes, oly alázatos és oly igen 
szép volt, mikép csak arra a gondolatra: 
hogy tőle el kell válnunk, megeredtek kö- 
nyeim. “

„Úgy van, márjáta,“ folytatá Pásku. 
„Hanem ennek is vége lett.“

„Mintegy négy hétig lehetett itt Jo
lán, és a táborból az emberek vissza nem 
tértek, Gligornak hire sem volt; csak oly
kor hallottunk egy-egy hirt, magam sem 
tudom miként jött ide; talán a madár hoz
ta; de ezekben nem volt köszönet! a mi 
népünk ölt, égetett, lopott, — de a ma
gyarok, ha rajta érték, mindig elverték.

Egyszer Jolán épen a ház előtt ült 
velünk: feküdni készültünk, késő estve 
volt s igen setét, — mikor az ebek berreg
ni kezdtek s nyugtalanul kerülgették a kis 
tért házunk s a hid közt.

A bábá megragadta a leány kezét, 
— úgy féltette mint a tyuk pisleneit (csir
ke) s bezárta a kamrába.

En kün maradtam, gondolván, hogy 
a fűrészmalom felé barangol egy elkésett 
asszony vagy leány, midőn valami fekete 
árnyat láttam a hídon átlebegni. Igazán, 
márjáta, olyan volt mint a kisértet; — az 
ebek neki rohantak, de úgy látszik nem 
félt tőlük, s nem merték bántani. Elég any- 
nyi, hogy ez nem volt más, mint Kimpián 
uramnak fia, kit Akusnak (Ákos) nevez
nek.

Mihelyt közelebb jött s ráismertem, 
elállott a szó bennem. De azonnal gondol
tam, hogy a kis leányért jő.

„Pásku!“ igy szólított meg, „te min
dig hive voltál a derék Kanuthi grófok
nak, s gondolom most is az vagy ?

„Az vagyok!“ feleltem, „de ülj leide, 
domnule; gyertyát gyujtatok, aztán majd 
benn jobban beszélgethetünk.“

„Nincsen itt közel valami oláh tábor?“
„Mind elmentek!“ nem akartam mon

dani pokolba, — hiába, oláhos az én vé
rem, de — — “

„Hagyjuk ezt, Pásku, folytasd!“ un- 
szolá Jenő.
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„Bementem, s látván hogy Jolán már ! 
a kamrába vonult, s tudván hogy rá néz
ve nincsen veszély, a bábával gyertyát 
gyujtattam, azután Kimpián uramat beve
zettem a házba.

Mikor leült, jól megnéztem; valóságos 
oláh volt, még bocskort is kötött, hanem a 
tüszőjében két pisztoly fészkelt, s kezében 
akkora csákányu fokost tartott, hogy egy 
medvét agyon üthetett volna vele. Valósá
gos vonyik volt, márjáta, annyit mondha
tok !“

„Ismerem jól, tudod; szép szál legény 
s becsületes fiú, mint az atyja is.“

„Körülnézett a szobában, a bábá csak 
mosolygott, de nagy kedve lett volna sirni, 
azt hitte, hogy a szép Mariuczát ma látja 
utoljára.

Én pedig fölkeltem, kinyitottam a 
kamra ajtaját, s Jolán, ki azonnal bátyja 
hangjára ismert mihelyt ez a bábának jó 
estét mondott, — kirohant s nyakába 
borult.

Milyen öröm volt! hogy csókolódtak, 
ölelték egymást! Azt gondoltuk, én és a 
bábá, — ugy-e Drágámé ? — hogy vége 
sem lesz. Azután, márjáta, jött egy szomo
rú óra, akkor meg sirtunk mind a négyen, 
mikor Ákos elbeszélte anyja halálát, s mi
ként találta meg atyját, ki nehány óra 
múlva kiadta volna lelkét, ha fia fel nem 
fedezi.

Ez is elmúlt! — minden elmúlik jó 
és rósz!“ mondta a havasi bölcs.

„Mind a négyen beszéltünk, kérdez
tünk, sirtunk, mint a bolondok, aztán leül
tünk a tűz körül, s lassanként tisztába jöt
tünk.“

„Ideje!“ gondolta Jenő.
„ü g y  volt márjáta, hogy Ákos hat 

más magyarral összebeszélt s ide jöttek a 
havasokra, Jolánt keresni, mert Kimpián 
ur ráismert Gligorra, — ki ne ismerne reá ? 
— s tudta, hogy a nagyságtok jobbágya 
volt, s igy gyanította, hogy húgát ide hoz
ta fíírészmalmokhoz.

Ismervén engémét, bevárta az éjét, 
azután ide lopódzott.“

„Hát a többi?“
„A többi, márjáta, egy barlangbaj

! rejtette el magát, s várta, hogy Kimpián 
ur a jó hirt meghozza.“

„És csakugyan heten voltak?“
„Heten és egy kutya.“
„S mind oláhosan?“
„Dehogy! hiszen épen ez a baj; a 

többi katona ruhában volt és fegyveresen, 
Ákosnak is volt ez.“

Mikor Pásku eddig ért, oly részlete
ket beszélt el, melyeket — habár hiányo
san is — tudunk, azért csak igen röviden 
hozzuk fel, kivonatát adván Pásku taglal- 
o-atásainak.
Ö  /

Ákos és Jolán azt határozták, hogy 
mivel most e vidéken semmi tábor nin
csen, és hét vitéz katona jól fölfegyver
kezve az itt-ott találandó lézengőkkel ha
mar elbánhat, — legjobb lesz nem veszte
getni az időt, hanem mielőbb s a legrövi
debb utón visszatérni Kolozsvárra. /

Pásku megtudta, hogy az Ákossal 
jött vakmerő kalandorok közt egy rnokány 
honvéd is van; volt több is ilyen, kit mint 
a havasokon jártas embert útmutatóként 
hoztak el magukkal.

Ákos ugŷ  vélekedett, ezt kellene el
küldeni, hogy megvizsgálja a vidéket.

Láttuk, hogy az ifjú oláh öltözetet is 
hozott magával, gondolván hogy jó hasz
nát veszi, ő tehát emezt kölcsönözhette az 
oláhnak, s ha semmi gyanús nincsen, el
kezdhették volna a visszavonulást.

De a vén bács és különösen Drágá
mé egészen ellenkező véleményben valá- 
nak.

„Az oláh oláh marad, akár aranyos 
mentét tégy rá, domnule,“ szólt Drágámé; 
„nem kell bízni benne.“

„Már pedig én,“ mond Jolán, nya
kon ölelvén az öreg asszonyt, „soha sen
kiben sem bíztam többet, mint egy oláh
ban és oláhnéban.“

„Az más,“ mond Drágámé, elolvadva 
a gyönyörben, melyet neki az ölelés oko
zott; „az más, drágucza me, egészen más! 
Én csak annyit mondok, hogy majd elmegy 
körülnézni a mosul, jobb lesz az igy .“

„Ú gy van, drágámé,“ szólt a bács, 
„én megyek, de addig?“

„Addig se baj, Pásku! jó rejtekíink
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van, az ördög1 sem keresne ott, én is csak j 
véletlenül akadtam reá, mikor a nagy va
dászat volt itt, s Ujfalvy ur két medvét 
lőtt, — az ám az ember!“

„Az igaz,u mond Páskn.
„Közel valami szakadás van, tele kö

vekkel, s pajtásim már eddig jól befalaz
ták magukat.“

„Es én?“ kérdé Jolán kissé rósz kedv
vel.

„Te, hugocskám? — te velem jösz, 
ha nem félsz barlangban hálni, hét vad 
honvéd és annyi vas szurony közt.“

„Kérdezd meg az én mámámat,“ szólt 
Jolán, Drágáméra mutatva, „majd elmond
ja neked, hol háltam én hetekig.“

Mikor Jolán most először nevezte Drá
gámét mámának azaz anyjának, ez egészen 
magán kivül volt. Nem használt semmi, az 
ölébe vette Jolánt, simogatta szép barna 
haját, összecsókolta az üde kedves arczot, 
s azt művelte, mit az anya első kis babá
jával.

Mondta, hogy jobb lesz a háznál ma
radni, ő majd elrejti, nincs mit félni, és 
több más okfőket; de Ákos és Jolán maga 
mindezekről semmit sem akartak tudni.

„Nem kell az istent kisérteni, mámá!“ 
szólt Jolán, ki újra előbbi helyét foglalta 
el. „Aztán valamikor béke is lesz, akkor, 
ime kezet adok, hogy meg foglak láto
gatni. “

„Csak oly öreg ne volnék, drágucza 
m e!“ sóhajtott a bábá.

A tanácskozás vége az lön, hogy mind
nyájan megnyugodtak abban, a mit vég
re hosszas vitatkozás után Pásku, mint leg
okosabb a tanácsban, határozott./ ’

Jolán és Ákos, Pásku kíséretében, 
használván a setét éjét, megérkeztek azon 
barlangba, melyet jól ismerünk.

A honvédek közt voltUrlaki Adi, ku
tyájával, — a Labanczczal.

Mind a hét honvéd fiatal, vakmerő 
kalandos ifjú volt, még a mokány honvéd 
is, ki pompás gyereknek mondható, s oda 
illett szárnylegénynek bármely gránátos 
zászlóaljba.

Az igen egyszerű okot, mely e hét 
ficzkót együvé vezette, nem nehéz megfej

teni. Az újon szervezett honvéd zászlóal
jakban a fegyelem nem tartozott a katonai 
erények közé, pedig e nélkül mit sem ér a 
katona. Később buzgóság és hősiesség so
kat kipótoltak. Ákosnak tehát nem Ion oly 
nehéz czimborákat szerezni, s magának és 
ezeknek engedehnet nyerni oly merényre, 
melytől, a mellett hogy őrjáratot képezett, 
egy derék, magyar érzelmű leány élete 
függött.

Mikor Pásku visszatért küldetéséből, 
azt Állította, hogy jó lesz még pár napig 
időzni, mert azon hírre, hogy az oroszok 
betörtek a határon, az egész oláhság meg
bolondult, s még a kolozsvári házakat s az 
uraságok kastélyait is felosztották már ma
guk közt a kaputos oláhok, — igaz, hogy 
még nincsen kezükben.

Mennyi volt ebből igaz, s honnan vet
te a még nagyon jólábú öreg bács e híre
ket, nehéz lenne elhatározni; de erre nin
csen is szükség, miután magunk tanúi va- 
lánk az oláh tribün kalandjának, Jenőtől 
pedig hallottuk, hogy aKimpiánok életben 
vannak, mint szintén hogy Jolánról is hal
lott valamit.

Mikor Pásku az egészet elbeszélte , 
darabig hallgatott mintha magával tanács
koznék ; szemei kérdőleg függtek Jenőn, 
azután akadozva, s különbféle körülírások
kal kipottyantotta. hogy Urlaki Ádám ne
vű honvéd altiszt, mint czimborái közt el
ső, Kimpián tanácsára átadta neki ama ne
héz vasas ládát, melyet ismerünk, esküt 
vevén tőle, hogy azt hűségesen elrejti, mig 
vagy ő maga nem jő, vagy, ha oda veszne, 
a békesség helyre nem áll, — akkor az
tán csináljon Pásku vele a mit jónak lát.

„Es időt nem határozott?“ kérdé Jenő.
„Nem, márjáta! sőt a békességet is 

máskép értette; azért vonakodtam eddig a 
titkot elárulni. Most azonban nem haloga
tom a dolgot, mert öreg vagyok, s bizony 
nem lelietlen, hogy ez a láda is a ti kas
télyotokból került, márjáta, hol ezek a mi 
embereink mindent feldúltak, ha el nem 
vihették.“

„Tehát a láda megvan?“ kérdé Jenő 
élénken.

„ Megvan, márjáta! Nem az enyim,



hát hozzá sem nyúltam, hanem a kastély
ból került. Te sem nyúlsz hozzá, ugy-e 
m árját a ?“

„Becsületes ember !“ kiáltott fel Jenő; 
„meglehet hogy nem a miénk, — nem tu
dom, mosul; — de esküd alól feloldhatlak; 
te azt mondtad nekem, hogy tudsz olvasni.“

„Igen, magyarul tudok, vagy inkább 
tudtam Írni, de negyven év óta nem volt 
toll a kezemben ; hanem olvasni tudok, írást 
és nyomtatást.“

„Oláhul nem tud se Írni, se olvasni, 
— rusinye! “ mond Drágámé.

„No, hát olvasd ezt, mosule.“
Jenő egy levelet vett ki tárczájából, 

kinyitotta s oda tartotta az öregnek.
Az irás szép volt és tiszta, Pásku sze

me még jó, s igy könnyen keresztül bak
tatott a levelen.

Tartalma rövid volt.
TJrlaki Adi, ki Jenőt az erdélyi had

járatok közben igen jól ismerte, tudtára 
adta, hogy egy láda van, a létai havasok

ban, Pásku nevű öreg becsületes oláh em
bernél letéve; s mivel nem lehetlen, hogy 
a láda a grófi kastélyból lett elrabolva, ezt 
ezennel tudtára adja.

Levelét rövid mentséggel fejezte be, 
mondván: hogy Jenő besoroztatását meg
tudván, s mivel neki mondták, hogy a ha
vasi nép még folytonos izgatás alatt van, 
— részint nem tudván hová irányozza le
velét, részint félvén hogy rósz kézbe akad, 
késett a tudósítással.

Pásku, mielőtt Jenő búcsúzott volna, 
megmutatta neki a ládát.

Az ifjú sehogy sem emlékezett e lá
dára, de gondolta, hogy talán atyja rá is
mer, s igy átvette.

Mindössze egy hét telt el az óta, hogy 
Kanuthy Jenővel először találkoztunk, mi
kor az egy szekér kíséretében visszaérke
zett a kastélyba; az első, ki őt pompásan 
felöltözve s mosolygó arczczal fogadta, 
szép mostohája volt.*)

JÓSIKA MIKLÓS.

B O L D O G  A N

Boldog a napsugár,
Reád boríthatja 
Arany fátyolát,
S nem vetik szemére :
Lelkedet oly hévvel,
Minek fogja át.

Boldog a madár, mely 
Dalodat hallhatja 
Kora hajnalon,
S Ö is kisér téged,
Visszazengi lantod,
Kint a halmokon.

A F S ü  G 1  E.

De boldogabb a nap 
Mégis mint a madár,
Veled mehet el —
Bár mely világrészbe,
Bár mely éghajlatba;
Hol te vagy, ott kel.

Téged kisér a fény,
Téged, ki árnyék vagy 
Éltem hajnalán,
Ott állsz boldogságom 
Fényes ege előtt,
S árnyat vetsz reám !. . .

FLÓRA.

*) A „quarteronne“ besze'lyt te'rszűke miatt meg kellett szakaszta,mink, a jövő számban folytatjuk.
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Ü T I  L E V E L E K .
III. K O P E N H A G Á .

(Vege.)

Lovai alakításában Thorvvaldsen a régi gö
rögöket követte, igy pl. Poniatowski és I. Miksa 
bajor választó lovainak feje a Parthenon lovai 
után van mintázva, melyekről, t. i. a Parthe
non lovairól azt mondja Goethe: „Es sieht so 
übermächtig so geisterartig aus, als wenn es ge
gen die Natur gebildet wäre, und doch hat der 
Künstler eigentlich ein Urpferd geschaffen, mag 
er solches mit Augen gesehen, oder im Geiste er
fasst haben; uns wenigstens scheint es im Sinne 
der höchsten Poesie und Wirklichkeit dargestellt 
zu sein.“ Thorwaldsen müvei a muzeum földszint
jét és az első emeleti folyosókat foglalják el, a fel
vezető lépcső fordulóján colossalis Herkulese áll.

A muzeum többi részét képtár foglalja el, 
mely nem sok jelentőséggel bir, közte Markotól 3 
szép tájkép ; 14 szobát római, görög, etrusc és 
egyiptomi régiségek, pénzek, homorú és domború 
metszett kövek stb. foglalnak el, végül a XLII-ik 
számú szobában Thorwaldsen bútorai s utolsó be 
nem végzett müvei vannak, közte Luther mell
szobra, egy szobában jelesebb művészek rajzai 
vannak összegyűjtve, de ebből még idővel ha lesz 
valami, most még nagyon gyermekkorában van.

Legszebb müve Thorwaldsennek, s átalában 
a legszebb s remek müvek közé tartozik a Frauen
kirche (Fruekirke) homlokzatán levő csoportozat, 
„Keresztelő János predikácziója a pusztában.“ 
A fogamzat először változatosságban s kifejezé
sekben gazdag, ezenkívül az alakok állása, hely
zete a helyiséghez, a háromszögű homlokzathoz, 
úgy van alkalmazva, hogy itt a művész képzeté
nek szabad röpkedését a hely bilincsei legkevésb- 
bé sem látszottak nyűgözni, oly szép, oly átgon
dolt s művészi az egész, hogy alig lehet tőle meg
válni. A magasból oly aprólékosan, oly jól nem 
vehető ki minden egyes alak kifejezése, de a cso
portozat gipsz-másolata a múzeumban teljesen 
megengedi e szép mü élvezését. Az alakok, mint 
mondám, de minden kényszerűség nélkül,úgy van
nak rendezve, hogy a háromszögű homlokzat pár
kányzata közt elférjenek, közből emelkedett pon
ton áll János, mellette álló, odább guggoló, ülő és 
fekvő alakok a végpontokon.

A főalak, János, az ihlettség és meggyőződés 
magasztosságával beszél.

Jobbján legközelebbi hallgatója köre tett 
lábbal, térdére könyökölve, utána gondolni, okos
kodni látszik a hallottakon, mögötte egy korosabb 
férfi alak összeránczolt szemöldökkel bírál, fontol, 
Ítél, s boszankodni látszik azon, hogy az érvek rá 
hatni kezdenek, e mögött a nagyrabecsülő bámulás

van személyesítve, odább egy anya hallgatja, lesi 
teljes hittel a szent beszédet, gyermeke az átalá- 
nos hallgatás benyomása következtében szintén 
figyel, hátrább egy legguggolt zsidó, arczán a be
széd meggyőző hatása ül, végül teljes hittel, oda
adással figyel a csoport baloldalát bezáró ifjú, fek
vő helyzetben, a szónok felé forditott kifejezéstel
jes arczczal.

Balján férfias állású ífjoncz, azon korban, 
midőn az ifjú már gondolkozni kezd, ihlettel hall
gatja a szónokot, míg mögötte emelt fővel, botjára 
támaszkodva, érett férfi elmélyedve ítél; az okos
kodó ész ellentéte a vakhitü pásztor áll mögötte, 
teljes kifejezésével a vakbuzgóságnak, lábánál ku
tyája emelt fővel valamire figyelni látszik, mig a 
félelmes állatot két gyermek nézi, a fiú szemét 
óvatosan a kutyán tartva csitítja testvérét, ki fél 
kandisággal fél tartózkodással előre hajolva nézi 
az állatot, milyet ő közelről úgy látszik nem látott 
még; a csoportulatot három alakból álló család 
zárja be, anya gyermekével s mögöttük férj és 
apa, ki hallgatja a szent igét, de figyelmének jobb 
része kedves övéire van fordítva.

Mindez, mint mondám, változatosság, termé
szetes és nyugodt körvonalak s feszesség nélkül 
van előállítva, az arczok kifejezése pedig mind
nyáján, különösen pedig a gyermekeken, kik a 
kutyát nézik, a szónok mellett balról álló ifjoncz, 
a térdére könyöklő, továbbá az öreg zsidó és végre 
a jobboldalon álló ránczolt szemöldökű gondolko
zó alakon valóságos remek, e tekintetben a művé
szet netovábbja.

A Frauenkirche belől még nehány kitűnő 
szobrát őrzi Thorwaldsennek. Az oltár előtt ke
resztelő medenczét tartó gyönyörű angyal, az ol
táron a feltámadt Krisztus, s a templom két olda
lán az apostolok, köztök a Thorwaldsen által sa- 
játkezüleg faragott méltóságos szép alakú Pál, 
mind igen szép müvek.

Thorwaldsen müvei Kopenhágát művészi je
lentőségűvé emelték, s a kopenhágai, midőn egy
felől büszke nagy honfiára, elismeréssel vallja be, 
hogy országa fővárosának jelentőséget és most ily 
élénk forgalmat Thorwaldsen szerzett.

A muzeum szomszédságában fekszik Chri
stiansburg, a királyi palota. A területet, melyen a 
nagy terjedelmű palota és a muzeum vannak, viz 
veszi körül, s e sziget-területet Christiansholmnak 
hívják. (Holm dán nyelven sziget.) A királyi pa
lotát 1794-ben nagyszerű égés egy éj alatt teljesen 
tönkre tette, a mostanit 1 8 3 0 -ban épitették, Hansen 
terve szerint.

A király azonban, különösen nyáron, Fried- 
richsbergben és pedig sátorban lakik, s lovagjai 
szintén erre vannak kényszerülve. A nép királyát 
már csak e férfiasságáért is szereti, de nem igy a 
királynét, kit a király divatárusnöböl tett király
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névá, a nép ellenszenvvel viseltetik a királyné 
iránt, és midőn Kopenhágába megy a királyné, 
mindig a külvároson kerül be a királyi lakba, a 
főutczákat, hol útja vezetné, egészen elkerülve.

Érdekes átpillantást nyújt a városra a régi 
csillagda, a Kerektorony. Ez egy jókora magas, 
kerek épület, 6 — 8  Ölnyi átmérőjű, a tetőre lép
csőben tégla feljárás kering fel, melyen a hagyo
mány szerint, Péter czár négylovas szekérrel fel
hajtott, a mi egyébiránt nem nagyon merész vál
lalat volt, összehasonlítva Sándor grófnak a budai 
vár lépcsőin lehajtásával, mert a feljárás nem na
gyon meredek. E torony tetejéről pompás kilátás 
nyílik a városra, a körülötte elterülő tengerre, az 
élénk mozgalma kikötőre s a távol kékellő svéd 
partokra.

Legnagyobb és jelentékenyebb piacza s az 
európai fővárosok tereinek egyik legszebbike a 
Kongens Nytorv (uj király tér), melyre 13 uícza, s 
köztök a legélénkebbek nyílnak, körzetében a 
színház, a hadi iskola, a művészi akadémia (Char- 
lottenburg) a növénykerttel, főőrség, előkelő ven
déglők és magánépületek. A középen V. Keresz- 
tély király lovas szobra emelkedik ólomból. A vá
ros nyugati részén van nem messze a körsánczok- 
tól az ó- és uj-tér, ennek egyik szegletén a város
háza, melynek homlokán a jütlandi törvénykönyv 
e kezdő szavai: „MedLov skal man Land bygge“ 
(törvénynyel kell az országot építeni, azaz igaz
gatni), hasonló értelmű Ferencz császár jelmonda
tához : „Justitia regnorum fundamentum.“

A dán nyelv, a hangoztatást illetőleg, hason
lít az angolhoz, ugyanazon fogak közt kiejtett 
zsizsegö hangok, s ezért a dán az angol kiejtést 
el is sajátítja, mit más nemzet alig; erre büszke is 
az angol — de azért a két nyelv jóformán külön
bözik. A dán nyelv tudása nem szükséges, a né
met nyelvvel jóformán meg lehet élni Kopenhágá- 
ban. Rövid széttekintés a piaczon rögtön mutatja, 
hogy tengeri városban s pedig az éjszaki forduló 
felé vagyunk. Tömérdek aszalt besózott hal, hal- 
zsir egyszersmind arra is utasít, mi képezi Kopen- 
hága kereskedelme főbb pontjait. A boltkirakatok 
lehető fényesek, de már csak a mi pesti kiraka
tainknak is, nehányat kivéve, utána állnak, a pá
risi majdnem vakító fényességű kirakatokról ter
mészetesen szó sem lehet. A város vízvezetékkel 
el van látva, s tűzvész idején a központra rögtön 
jelezhető a tűz holléte, rendszerezett tűzoltó testü
leté és legújabban angol rendszer szerint szerve
zett rendőrsége van.

Mulató helye több van a városnak. Nyilvá
nos mulató hely, hol julius utójáig, sőt aug. első 
hetéig is vasárnaponként nagyszámú nép gyűl 
össze a Thiergarten, mely tulajdonkép vadaskert, 
szarvasok, őzek csak úgy szabadon legelnek ben
ne, itt-ott tehenekkel vegyesen. E kert jókora tá
volságban, körülbelöl egy kis mértföldnyire van a 
várostól. Ide a nép, a nevezett időpontig, nyári va
sárnapokon nagy számmal gyűl össze, s e le- és

felözönlő tömeg a boros-, seres, mézeskalács, játék-, 
szivar sátrakkal, s tarkánál tarkább mutatványok
kal ellátott bódékkal valóságos vásárt képez. Itt 
sátor sátron, bódé bódén van. Van itt a körforgó
nak (Ringelspiel) minden neme, fel az ördög-motó- 
láig, mely nem lefektetett körben, hanem mint a 
szekér kerék oly állásban tengelyen forog, s a 
forgó kerékre ülések vannak függesztve, melyek 
a benne ülőt mint a szerencse kereke, hol fel, hol 
lefordítják, nagy sikoltozására egy-egy félénk 
szűznek, ki nem tudja kapaszkodjék-e, nehogy az 
emelkedő fordulat kidobja üléséből, vagy pedig 
lebegő ruháit fogja le nagy szeméremmel. Van itt 
sipláda számtalan, panorama, czéllövés, tekézés, 
viaszalakok kiállítása, állatsereglet, erőmüvészeti, 
testgyakorlati mutatványok, bolt hol minden darab 
8  schilling, duda mellett tánczolók, s hogy semmi 
se hiányozzék, ott van zongó kerekes hegedűjével 
és kis majmával a Savoyard gyermek s a medve- 
tánczoltató olasz. Sátrak, hol zenekar játszik, s a 
tánczoló ifjú sereg minden tánczért „leteszi a ga
rast,“ a dáma természetesen nem fizet; van vég- 
hetetlen és számtalan száma a boros sörös sátrak- 
és szekereknek, hogy a mit egész héten át verej
tékével szerzett, módja legyen egy pár óra alatt 
elkölteni az iparos és munkás népnek. Az állat
kert, melynek egyik pontján ezek történnek, tulaj
donképen nagy területű gyertyánfa erdő, ritka 
szép kettős, hármas gyertyán sudarakkal, oly vas
tagságban, minőket nálunk alig látni. Az erdőben 
szekérutak vannak vágva, itt-ott szin alatt jászlak, 
hová ételéért a vad, szarvas és őz rendesen eljár, 
akkor t. i. mikor az erdő tisztásán a legelő jobb 
eledelt nem nyújt.

A város közelében levő mulató helyek közt a 
Tivoli és az Alhambra igen szépen rendezett helyi
ségek. A Tivoliba és Alhambrába (1 mark 20—25 
kr.) belépti dij mellett jutni be. E csekély össze
géit aztán sok élvezetben részesül a közönség 
lát- és hallérzéke; ha Ínyének és gyomrának is 
akar áldozni, abban szintén van módja bőven. A 
kert virágtáblák', bokrozat-, lugasok-, fás és gyepes 
telepekre van osztva és egészen ízléssel rendezve. 
Bemenet, jobb oldalon, félkörben elterülő, török 
modorú nyilt csarnok van, apró boltocskákkal, 
szivar, csemege, nürnbergi áruk számára, köze
pén étkező- s frissítőkkel ellátott fényes helyiség. 
Odább kis sör- és bormérés, hol kissé piszeorru, 
de azért csinos és eleven leánykák párisi modor
ban énekkel mulattatják, felváltva, a Bachus oltá
rán vagy Ceres pinczéjében áldozni akarókat, né
ha rögtönzéssel nevettetve, s gyakori tányérhor
dással boszantva a közönséget. Hébe-korba a benn- 
levökre is vonatkozik éneklő verselésük, most 
épen ama bozontos Marsfira szólt, ki a hozzávitt 
sörös palaczk habzó tartalmát — az elébe tett po
harat visszaadva, csak úgy „könyvnélkül“ egyhu- 
zomba ereszté be „nyakkendője mögé“ mint a 
porosz mondja, a nem épen szükszájú üvegből. 
Odább nyilt lovarkörben délczeg, de kissé már
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vén paripán, vékony lábú, merész lovag hajlado
zik, s utána izmos, termetes donna — minőket 
Rubens szokott festeni — lép fel, s elébe tartott 
abroncs vékony papir boritékát töri át, könnyed 
lebbenéssel neki vetve magát, könnyed ruhájának 
ezer ráncza hol öleli, hol elhagyja colossális lá
bait. Most bevégezvén teendőjét s délczegnél dél- 
czegebb állásainak sorozata lejárván, fellép a ma
gas emelvényre, mely a kör mellett van, s annak 
irigy függönyei mögött, — miután elébb könnyed 
és kellemdus hajlongást tett volna — eltűnik. A 
hálátlan közönség tapsaival alig méltányolja, ha
nem rohan, futva fut ama csinosan díszített oszlo
pos kerek zenecsarnokba, hol jó zenekar váloga
tott és jobbára klasszikus zenedarabokat játszik. 
A ki andalogni szeret, csónakba ül a tavon vi
teti magát, a pezsgő vérü ifjúság pedig a „Rutsch
bahnen14-^  megy, s annak tetején kis szekérbe 
ülve villámsebesen lejt le, kap fel, lejt le és kap 
fel a le- és felhullámzó volgyeletü deszkauton. 
Ilyennemü mulatságot itt láttam először és eddig 
utolszor. Az egész ebből á ll: van egy 5— 6  olnyi 
magasságú szin, ebből szekér lejt le apró völgye- 
letü utón egy másikba, mely az előbbitől mintegy 
25 ölnyire és annál 3—3 öllel lejebb van. A mint 
a szekér az első pontból leindul, hirtelen lejtésű 
völgyből saját súlyánál fogva annak túlsó oldalára 
karikázik fel, onnan ismét lejt ismét emelkedik, 
ismét lejt ismét emelkedik, mig a negyedik emel
kedőben a kisebbik szinbe jut. Ilyen lejt-emelke- 
dö ut kettő van egymásmelleit, s a szekerek ha
talmas dörömböléssel hordják a sűrűn vállalkozó, 
de jobbára csak férfi közönséget. Ez alatt bekö
szönt az este, a kert minden pontján meggyulnak 
a színes golyók, gázlángok, s a kis színpad előtt, 
mely a bejárástól nem messze van, gyülekezni 
kezdő közönség sűrű tapsai ballet tánczosnök ke
cses ugrásait méltányolják. És mindezen élvezet, 
szép zene, lovarmüvészet és ballet 1 mark belépti 
dijért kapható.

Az Alhambra mór épitészeti modorban, ne
vének megfelelőleg van rendezve. A világítás itt 
fényesebb mint a Tivoliban, itt tánezhelyiség, s 
nagy színház van, mely az olasz színházak modo
rában circusszeriileg van építve. E színház jókora 
nagy és teljesen tömve volt, a közönség jól mula
tott az élénk előadáson, e mulatságtól a nyelvet 
nem értő, természetesen, meg volt fosztva. Noha 
itt sok nép volt, mindazáltal még elég jutott a ze
necsarnokba, mely egészen mór Ízlésben építve, 
ha képére jól emlékszem, a spanyol Alhambra 
oszlopcsarnokát másolja, a mennyiben t. i. a he- 
lyiségnek attól eltérő természete megengedi. Kar
csú oszlopok színesre festett Ízletes czifrázatokkal 
díszítve emelik a tetőt, mely alatt körbe rakott 
székeken vegyes, és itt-ott serező férfi és női kö
zönség hallgatja a szép zenét, melyet itt is jó ze
nekar jobbára klasszikus müvekből ad elő ; a 
csarnok közepén déli növényekből magasra ne
velt gúla ad kellemes tekintetet , e növények

közt, mint ritkaság, ott pompázik a mi kukori- 
czánk is.

A csarnoktól jobbra, kis színpadon, erömü- 
vészeti, testgyakorlati és tánczelőadások. Tiz óra 
után a színháznak, zenének vége, s a közönség 
mulat, vacsorái vagy tánczcl kedvtelése szerint, 
vagy sétál a gyönyörűen világított szép kert utain.

Érdekes látványt nyújt a város északi ré
szén elterülő tengerészi városrész. E nehány sor-, 
ból álló egyforma külsejű, részint egyemeletes, 
részint földszinti épületsorozat 1 0 , 0 0 0  ember szá
mára van építve, alapította IV. Keresztély a XVII- 
dik század elején, nagyobbitotta s eddigelé bevé
gezte a múlt század végére VII-ik Keresztély. 
Apró kis vékony falu házak, de sok és hosszú vo
nalban, hol a tengerészek, köztök tisztek is, itt-ott 
családosán laknak.

Míg a dán hajóhad, a sorhajók és fregattok 
t. i., szóval a nagyobb jármüvek, részint a kikötő
ben, részint a főváros körül, s a Sund nevezete
sebb pontjain tanyáznak, az alatt Kiel elébe,—jól 
be a város alá, kis ágyunaszádokból álló dán hajó
raj vonult, — a hajók egyike az amerikai „Moni
tor“ mintájára készült — s fenyegető állást foglalt 
azon esetre, ha a szövetségi végrehajtás hire neta
lán mozgalmat keltene. A szövetségi végrehajtás 
miatt még nyugton alhatik a dán kormány, most 
elébb sokkal fontosabb kérdéseket kell elintézni 
Németországon, melyek elintézése Poroszország 
különszakadása miatt nem oly könnyű.

MASZÁK HUGO.

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .
Tasso élete Laiiiartinetól. Jocelyn költő

jének e legújabb müve meglehetős tetszésnek ör
vend. Hogy Lamartine egy kissé költői történet
író, mindenki tudja, s épen azért talán tőle nem is 
vehetni oly rósz néven, mint mástól, ha a rajz 
élénkségének feláldozza az igazságot, vagy pedig 
ítél, mielőtt jól megvizsgálta volna az adatokat. 
E müve épen nem ment e hibáktól, azonban fran- 
czia és német lapok egyaránt kiemelik egyes na
gyon sikerült részeit, kivált Leonora rajzát. Stí
lusa még mindig régi erejében, jelentéktelen 
tárgynak is érdeket ad s úgy hangzik, mint vala
mi zene. Az egész művön egyébiránt nagyon ér
zik az iró alanyisága. Úgy tetszik, mintha, a mi
dőn Tasso szenvedéseit Írja le, a magáéról szólana. 
Panaszol a hálátlan Francziaország ellen, mely 
eltűri, hogy ő szegénységgel küzdjön. E panasz 
egy idő óta nagyon divatos Lamartinenál. „Fior 
d’Alisa“-jában, „Graziella“ mellékdarabjában ör
vend, hogy leánya meghalt s nem láthatta atyja 
nyomorát. E könyvében, midőn Tasso Sorrentoba, 
futását írja le, igy kiált fel: „Épen igy össze volt 
zúzva az én szivem is, midőn kénytelen voltam 
eladni atyám házát Millyben, hogy hitelezőimet 
kifizethessem.“

40*
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Valóban ez örökös panasz kiállhatlan La- 
martinenál már csak azért is, mert a jelenkor köl
tői közül legkevesbbé öt illeti meg, az igen gaz
dag és pazar embert. Szép vagyont örökölt, szá
mos kiadást ért munkáit jól fizették, idegen feje
delmektől, sőt Páris városától is nagyszerű aján
dékokat kapott s most, úgy nevezett nyomorában 
is, oly kényelemben, sőt fényben él, a minő sok 
nálánál nagyobb költőnek nem jutott osztályrészi- 
be. De hagyjuk ezt. Erdekesb lesz, ha a mű be
vezetéséből egy pár töredéket közlünk : „Az 
1812-ik év egyik őszi estvéjén látogattam meg 
először Rómát, mely akkor csaknem puszta volt a 
pápa és papság távolléte miatt, kiket Napoleon 
Savonában fogva tartott. Az utczán csak Róma 
parancsnoka Miollis tábornok franczia katonáival 
találkozott az ember, és szegény, kiéhezett bará
tok csoportjával, kik kapával vállokon vagy tar- 
gonczát taszítva, saját városokban, egy pár ba- 
jocchiért örömest segítettek ez idegen barbárod
nak ókori emlékeik romjainak eltakarításában. 
Babylon pusztulása volt ez, ugyanazon harczos 
keze által, kit a pápa, hogy oltárát trónjához tá
maszthassa, oly szives készséggel megkoronázott. 
— Azóta gyakran meglátogattam az örök várost, 
de physiognomiájának vigasztalhatlansága soha 
se hangzott annyira össze neve melancholiájával, 
mint akkor. Róma a múlt sírja; kriptához ma
gány illik; sírok körül a zaj és világi pompa el
lentmondás, mely sérti a lelket. Ralia vallások 
és birodalmak pusztulását gyászolja, a zaj és 
öröm oly szomorúan hangzanak a fájdalom e há
zában. — Magányosan töltöttem itt napjaimat; 
gyakran vezető nélkül bolyongtam az utczákon s 
Róma emlékei közt; minél ifjabb voltam, annál 
nagyobb volt a hatás, melyet a régi emlékek kedé
lyemre tőnek. Az ifjúságnak, mely az életet ki- 
meríthetlennek hiszi, mivel előtte még uj, tetsze
nek a halál e jelenségei, nem nézi egyébnek mint 
a pusztulás melancholicus költészetének s az em
beri dolgok, újjászületésének. A sors és az eltűnt 
századok nyomai úgy tűnnek fel előtte, mint egy 
folyam óriási és titokszerü benyomásai, mely ama 
romokat az idő széles ágyában hömpölyögteti; 
nem gondol arra, hogy e folyam még valaha visz- 
szatérhet előbbi folyására, hogy öt magát a jelen
kor embereivel és dolgaival együtt magával ra
gadja.“ — Itt az iró elbeszéli, hogyan bolyongott 
egyszer Róma egyik elhagyatott külvárosában, 
hogyan ért egy piszkos utczába s miután megható 
képét rajzolja a természet szép jelenségeinek a nyo
mor és aljasodás közepeit, igy folytatja : „E pisz
kos utczán túl egy meredek domb emelkedik, 
melynek tetején egy kicsiny ismeretlen klastrom 
áll, mely a nap fényének fekszik, magasan a kül
város füstje és köde fölött, mint egy hegyfok, 
megvilágítva a hunyó nap búcsusugaraitól még 
akkor is, midőn lábainál a tenger már az alkony 
mély árnyában nyugszik. Azt se tudva, vajon ez 
épület tires-e vagy nem, meghúztam a csengetyüt,

mely százszorosán viszhangzott a folyosókon. Egy 
barát kinyitotta az ajtót s azt kérdé tőlem olasz 
nyelven : Tasso sirját kivánom-e megtekinteni. 
„Tasso sirját? kiáltottam fel — San-Onofrioban 
vagyok-e?“ Ott — felelte közönyösen a barát s 
minden tétova nélkül megnyitotta a kápolna ajta
ját s kezével egy márványtáblára mutatott, mely 
a kápolna kövezetébe volt berakva. Térdre estem 
s elolvastam az egyszerűsége által híressé vált 
feliratot:

D. O. M. *
Torquati Tassi 

Ossa
Hic jacent.

Hoc ne nescius 
Esses hospes

Fratres hujus Ecclesiae posuerunt.
Uhland. Hogy mily szeretett és tisztelt köl

tője volt Uhland a németeknek az a körülmény is 
bizonyítja, hogy halála után alig egy év alatt már 
is egész Uhland-irodalom keletkezett. Jahn Otto 
élet- és jellemrajzát irta meg s munkájához a költő 
politikai beszédeit, czikkeit, kiadatlan költemé
nyeit és leveleit csatolta. Rotter Frigyes szintén 
életrajzával lépett ki, csak hogy a mig a Jahn 
rajza összevont, az övé terjedelmes és részletekbe 
menő. Kár, hogy e munkán nagyon is megérzik a 
sebes dolgozás. A tömérdek anyag nincs minden 
oldalról feldolgozva és sehogy se kerekedik mű
vészi egészszé. Gihr János munkája a nagy kö
zönség számára van irva és szintén terjedelmes. 
Legkitűnőbb köztök, kivált a költő jellemrajza 
tekintetében, a hires aesthetikus Vischeré, mely a 
„Kritische Gänge“ czimü füzetek negyedikében 
jelent meg. Vischer tulajdonkép a „Gartenlaube“ 
számára akart czikket Írni Uhlandról, de irásköz- 
ben dolgozata oly terjedelmes analysissé növeke
dett, melyet a lap hasábjai nem fogadhattak be. 
Vischer közel viszonyban állott Uhlanddal, mi 
emeli rajza érdekességét. Élénken rajzolja Uhland 
komoly, egyenes és egyszerű természetét és szel
leme épségét, melyhez nem férhetett a kétely és 
tagadás savanya. Uhlandnak, mint embernek szel
lemében a negatio e hiányának vizsgálata azon 
meggyőződésre vezeti Vischert, midőn szelleme 
más tulajdonait vizsgálja, hogy a hol Uhland szel
lemében bizonyos oldalról hézag van, azt más ol
dalról egészséges erő pótolja és egészíti ki, s ez a 
kitűnő férfiú szellemi képének sajátságos kerek- 
dedséget kölcsönöz. A tagadólagos erőt, melyet 
az emberben nélkülözünk, megtaláljuk a politi
kusnál. A csendes és jámbor Uhland az alkot
mány és szabadság kérdéseiben egész a nyakas- 
ságig kitartó s az értök való küzdelemben erős 
ellenzéki. Vischer hosszan rajzolja politikai pá
lyáját, de nem hosszasban, mint a költőit, melyet 
minden oldalról bonczkése alá vesz. Bizonyos jó
zanság, szemben kora költői hóbortjaival, szép és 
enyhe tisztaság, a való iránti egészséges érzék, hű 
és mély érzelmek, eredetiség, népies egyszerűség
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jellemzik Uhlandot a költőt. E tulajdonok meg
menték azon veszélyektől, melyeknek romantikus 
társai áldozatjai lettek. Bár mennyire vonzza öt 
a középkor, bár mily örömest választja innen köl
tészete tárgyait, általános emberi motívumok he
lyett soha se áll elő oly formákkal és nézletekkel, 
melyek csak a magok idejében lehettek jogosul
tak. 0  valódi és német lyrikus, s e két tulajdoná
nak köszöni nagy népszerűségét. S mily különb
ség közte és Heine, a német újabb lyra e másik 
corypheusa közt. Heine a kétely és negatio vá
lasztó vizével önt le mindent, szétbontja a roman
tikát, hogy formáit felhasználva uj nemű hatást 
idézzen elő. Uhland a szó nemes értelmében con- 
servativ, meg nem hasonlóit kedély, tiszta és va
lódi romantikus. Heine jelleme hiányát nagy te
hetségével fedezi és feledteti: Uhland tehetségét 
emeli jelleme, mely mintegy magából fakasztotta 
ki költészete legszebb virágait.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(nov. 7-én.)

A király házasodik. Eredeti vígjáték 4 
felvonásban. Irta Tóth Kálmán. — Nincs áldás 
szinkritikáink óhajtásain és aggodalmain. Méltány- 
latunk ellenünk fordul, vágyaink betelése pedig 
csak újabb aggodalmakat szül. A minap, Szigli
getinek egy nem ugyan jeles, de nem érdem nél
küli melodrámája adatásakor, alkalmat vettünk 
volt e genre némi méltánylatára, s ime a másik hé
ten ismét egy uj és sokkal gyöngébb melodrámá
val kelle találkoznunk. Megijedve a melodrá
ma ártól, aggódva kiáltánk fel: e genre nem arra 
való, hogy drámai irodalmunk súlypontját képez
ze, legfeljebb csak egyszer másszor járja meg 
nemzeti színpadunkon, ne miveljétek e kétes be
csű genret, írjatok tragédiát, drámát, vígjátékot, 
bohózatot. Kívánságunk betelt, a másik héten 
csakugyan egy uj eredeti vígjáték került a szín
padra, s ime most ismét bűnbánóan kell felkiálta
nunk: inkább melodrámát, mint ily vígjátékokat, 
inkább Szécsi Máriát, még e komoly párbeszédet 
is eltörjük benne: „Mi az élet szabadság nélkül?“ 
„De mi a szabadság élet nélkül?“ noha meg kell 
vallanunk, hogy Tóth Kálmán ilyesmivel nem bo- 
szantá fülünket, s midőn a velenczei háborút el
lenző Erzsébet királyné igy kiáltott fel: „Mi a 
tenger becsület nélkül,“ Lajos király nem viszonzá 
Yesselényi módjára: „De mi a becsület tenger nél
kül.“

De hagyjuk a tréfát. A dolog komolyabb 
figyelmet is megérdemel. Oly költőről van szó, ki 
a szépirodalom két különböző ágában egy s más 
tekintetben sikert vívott ki, sőt mint drámairó is 
elismerésre talált. Ez utóbbi körülménynél fogva

nagyon sajnáljuk, hogy,első kísérletét kivéve, nem 
ismerjük a szerző többi drámáit, s igy a midőn 
mint drámaíróról először keli róla Ítélnünk, köny- 
nyen az igazságtalanság vádját vonhatjuk ma
gunkra, mert e vigjátékban a drámai tehetség ke
vés nyomaira akadhatni. Nem az a baj, hogy a 
mü gyönge, hanem hogy tulajdonkép nem drámai 
mö, lehetne rósz organismusa, de semmi nemű 
drámai organismusa nincs, sőt még a közönséges 
szinpadi mesterség is nagyrészt hiányzik belőle. 
A legjobb akarattal is keveset méltányolhatni e 
vigjátékban. Az első felvonásban a király incog
nito jelenete szemben a báni családdal, az utolsó
ban Fiori és a bán leánya közti párbeszéd egy ré
sze mindössze is az, mi jól van írva, s még e rész
letek is csak magokban jók s nem mint az egész 
compositio szerves tagjai. De mi csekélység ez 
ahhoz a sok mindenhez képest, mi e műben le
hangolja, az embert. Azt se tudjuk, hol kezdjük.

Szerző törekvése mindenesetre méltánylást 
érdemel. Egy alig miveit téren, a történelmi víg
játék terén, tett kísérletet. Nem ugyan ő az első 
kezdeményező, mint lapjaink állítják, hisz már 
Kisfaludy Károly is próbált ilyesmit, még inkább 
Szigligeti „Rózsa“ czimü müvében,,de annyi igaz, 
hogy azóta senki se miveli e tért. Őszintén meg
vallva, mi nem vagyunk épen lelkesült barátjai a 
történelmi vígjátéknak, noha tudjuk élvezni, mint 
bárki más. A vigjáték épen úgy kedveli a jelen
kort, mint a tragédia a múltat. A mohos századok 
már magokban némi fönséget kölcsönöznek a tra
gédiának, a költő inkább nagyíthatja a körvona
lokat, s a nagy szenvedélyek rajza hatásosabbá vá
lik, ha a monda vagy történelem ismert és nagy 
tényeit veszi tárgyául. A jelenkor ellenkezőleg 
épen a vígjátéknak kedvez; a közelség élesben 
tünteti föl az emberek bohóságait, a korviszonyok, 
társadalmi állapotok, divatos szenvedélyek a leg
jobb anyagot szolgáltatják annak, ki az embere
ket törpeségök, balgaságaik és nevetséges tévedé
seik rajzával kívánja gyönyörködtetni. Mindez 
nem azt teszi, hogy nem lehet tragédiát Írni a je
lenből, és vígjátékot a múltból. Csak a nehézsé
gekre kívántunk mutatni, melyek a legnagyobb 
költő erejét is paraly sálhatják. Különösen áll ez a 
vígjátékra nézve, s alkalmasint innen az a jelen
ség, hogy a legnagyobb vigjátékirók békét hagy
tak a történelemnek. A történelmi tárgyak ön
kénytelen ragadják a költőt, hogy csak az intri- 
guere helyezze a fősulyt, s itt is leginkább a vé
letlen által idéztesse elő a komikai helyzeteket. 
Minél történelmibb a tárgy, minél nagyobb ese
mények és személyek körül forog a cselekvény, 
az örvény annál veszélyesb. A költő kénytelen a 
történelmi nagy tényeket kicsinyes okokból vagy 
épen valami nevetséges véletlenből származtatni, 
s bármi mulatságos cselekvényt szőjön, végha
tása, nem lehet más, mint a leghibásabb pragma- 
tismus, tudniillik, hogy az egész történelem a bal
ga véletlenségek bohózata, Seribe, legnagyobb
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mester e téren, sose  kerülte ki ez örvényt. Lega
lább egyik főmüve, a „Pohár viz,“ minden jeles
sége mellett is ily hatást tesz az emberre. Épen 
azért jobb oly történelmi adomákat venni tárgyul, 
melyeknek kevés vagy épen semmi közök nincs 
a történelmi nagy eseményekhez, nem csak a fen- 
nebbi okból, hanem azért is, hogy fölmentessünk 
a történelmi hűség jogos követelései alól, melyet 
a vígjátékban alig lehet megtartani. De különö
sen vigyázni kell a költőnek arra, hogy minél tá
volabb tartsa magát nemzete történelmének nagy 
eseményei- és hőseitől, különben a legnagyobb 
vigyázat mellett is okvetlen frivolnak fog feltűnni 
közönsége előtt , mely mindenről könnyebben 
mond le, mint a nemzeti kegyelet érzelmeiről. In
kább idegen nemzetek történelméből válaszszon 
tárgyat, ha csakugyan szerelmes a nagyobb ese
ményekbe és férfiakba. Seribe igy tett, kímélte 
nemzetét s az angol és dán történelemhez folya
modott.

E szempontokból kiindulva nem azért hi
báztatjuk Tóth Kálmánt, hogy a történelmet nem 
vette számba, hogy müvében, kivéve a király há
zasságát a bosznyák bán leányával, alig nyugszik 
történelmi alapon valami, hanem azt, hogy első 
Lajost vette tárgyul, nemzetünk e nagy királyát 
és kedvencz hősét. Igaz, nem tette komikai sze- 
mélylyé, de fájdalom, törpébbnek tünteti föl bár
mely komikai személynél, a mennyiben bizonyos 
bóhózatos alakok játékszerévé alacsonyitja le. 
Valóban Lajos, udvarában csak mulat, tánezok a 
kőzdolgokba neki van legkevesebb befolyása, 
mindezt anyja által két ügyetlen minister intézi s 
elvégre is öt a szégyenből, az országot a . veszély
ből egy eleinte bárgyúnak rajzolt, de aztán hirte
len megiigyesedett ifjoncz menti meg. Azonban 
talán még ezt is eltürnők, ha más oldalról kárpót
lást nyerhetnénk. Mindennél nagyobb baj az, hogy 
a műnek tulajdonkép nincs cselekvénye, vagy 
jobban mondva oly kettős cselekvénye van, me
lyek egyike küzdelem nélkül kezdődik és végző
dik az első felvonásban, másika pedig a második 
felvonás végén küzdelemmel kezdődik, de a har
madikban oly alapon nyer megoldást, mely ellen 
valószínűség és Ízlés egyaránt tiltakoznak. így 
két felvonás marad a négy felvonásból a többi 
szükségtelen s e két felvonás legfeljebb összeeny
vezve képezhet valami organismust. De magya
rázzuk ki magunkat.

A királyt két minisztere össze akarja házasítani 
az udvarnál mulató velenczeilierczegnő vei, Fiorival. 
Hogy miért, kivehetni ugyan, de nem érthetni 
eléggé tisztán. Azért-e, hogy befolyások inkább 
megszilárduljon ? De hiszen az anyakirályné által 
eléggé uralkodnak a királyon, legfeljebb a király
né halála utáni időre kívánják magokat biztositni. 
Azért-e, hogy e házasság véget vessen a velenczei 
háborúnak ? De a háború úgy van feltüntetve, 
hogy oly kevéssé akadályozhatja e házasságot, 
mint nem azt, hogy a dogé rokona az egész hábo

rú folyama alatt az udvarnál igen vigan mulasson 
a királylyal. Azonban ne bajlódjunk ezzel, elég 
az hozzá, hogy a miniszterek házasitni akarják a 
királyt. Kár, hogy csak az akaratnál és beszédnél 
maradnak és nem tesznek semmit. A királyt e 
tekintetben nem veszi körül semminemű cselszö- 
vény se anyja, se Fiori, se a miniszterek részéről. 
Egész szabadon bele szerethet az udvarnál hir- 
télén megjelenő bosnyák bán leányába, Erzsibe. 
Az ember azt várná, hogy most kezdődik a csel- 
szövény, a küzdés. A világértse. A királyné, a két 
miniszter s Fiori számba se veszik Erzsit, sőt 
Fiori nélkül az egész darab lefolyhatna, elég 
lenne, ha csak a nevét emlegetnék, annyira nincs 
befolyása a cselekvényre. A király tőlök még az 
nap elvehetn i kedvesét. De talán Erzsi részén van 
akadály? Nincs, szereti a királyt, legfeljebb attól 
fél, hogy a király nem szereti s játékot űz vele. 
De hiszen ezen könnyű segíteni. A királynak 
nincs oka vagy akadálya, hogy későbbre halasz- 
sza becsületes szándéka kinyilatkoztatását. Miért 
nem kéri meg valamivel előbb, mindjárt az első 
felvonás végén vagy a második elején?így hamar 
vége volna az egésznek s Erzsit is fölmentené, 
hogy holmi szoborgyurással mutassa ki titkos szen
vedélyét.

Ennyi az egyik cselekvény, mely semmi 
nemű drámai küzdelmet nem mutat föl, sőt még 
törekvést se ez irányban. A mű többi részét egész 
az utolsó felvonásig a miniszterek mesterkedései 
töltik be, kik meg akarják akadályozni a velen
czei háborút. E czélból elhitetik az anyakirályné
val, hogy a római császár sértöleg nyilatkozott 
róla udvara színe előtt. Remélik, hogy a királyné 
e miatt háborúba keveri fiát a római császárral s 
igy két háború nem folyhatván, a velenczei abban 
marad. A királyné csakugyan ráveszi Lajost a 
hadüzenetre, azonban követ érkezik a római csá
szártól a fenforgó pletyka megczáfolására s nagy 
tisztelete kifejezésére. A miniszterek, nehogy a 
követ a királylyal találkozzék s igy a hadüzenet 
dugába dűljön, a követet szép szin alatt becsalják 
egy félreeső szobába hogy aztán odazárják, azon
ban pórul járnak, mert Kópjai, kinek sok oka 
van haragudni reájok, őket is a követhez zárja, s 
az egész dolgot bejelenti a királynak. Az ármány 
kisül, a királyné megutálja a minisztereket, s be
leegyezik, hogy fia elvegye Erzsit, mit egyébiránt 
eddig már csak azért se akadályozhatott, mert 
semmit se tudott e viszonyról.

Először is nem foghatni meg, hogy a minisz
terek miért óhajtják annyira a római császárral 
való háborút s a velenczei megszakadását. Hisz 
nekik legfőbb érdekök az volna, hogy a királylyal 
elvétessék Fiorit; s mindamellett, semmibe se 
veszik a bán leányát, kitől leginkább félhetnének. 
Megindulhat a római háború, megszakadhat a ve
lenczei, ha egyszer Erzsi királyné. Nem érti az 
ember törekvésük hasznát. De hátha még oda 
veszszük, hogy úgy törekednek e haszontalan
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czélra, hogy, ha azt elérik is, bukások bizonyos. 
A király Kópjai segítsége nélkül is elébb-utóbb 
meg fogja tudni a dolgot s kénytelen lesz kiűzni 
őket udvarából. Hát ha még meggondoljuk, hogy 
ármányukat némi mindennapi számitás se támo
gatja. A római császár követe nem utazik ki
séret nélkül, de ha úgy utazik is, az udvari cse
lédség már tudja, hogy követ érkezett s igy az 
egész dolog könnyen a király fülébe juthat. E mel
lett e nagy cselszövök, kik nagy Lajos udvarában 
uralkodnak, épen ellenségük segitségével akarják 
végrehajtani durva cselszövényoket. . .

De elég. Ne bonczoljuk tovább e szervetlen 
cselekvény össze-vissza hányt tagjait, mellőzzünk 
egyebet is, sok mindent, mert lapokat kellene 
összeírnunk e mű hibáiról, s mert kimélni akar
juk a szerzőt, ki e szerencsétlen kísérletét talán 
nem sokára egy jobbal fogja feledtetni.

GY. P

V E G Y E S .

— Az akadémia nov. 9-én tartott nyelv- és 
széptud. osztályülésében Ballagd Mór r. tag olvasá 
Vadnay Lajos ur (a közelebbi országyülésen kép
viselő) értekezését: „a magyaros szórendről/'Saj
náljuk, hogy csupán csak egy részét hallhattuk, s 
az a mondat legelemeivel foglalkozván, nem oly 
természetű, hogy itt nehány sorban velejét adhas
suk. Annyi bizonyos, hogy a magyar syntaxis 
kérdése égető kérdés, s örvendünk, ha minél töb
ben foglalkoznak vele. A szókötési nyelvérzék 
mindegyre homályosul, valami erőszakos szórend 
kapott fel; az igék vonzata bizonytalanná mosó
dik s germanismussá fajul, a nyelv intensiv ereje 
szétmállik. Volt idő, midőn egy-egy idegen szólam 
meghonositása nyereség vala, mert általa a mon
dat tömöttebbé, rövidebbé lön; de most oly kité
telek hatalmoznak el, melyek a nyelv erélyét, sza
batosságát, eredeti zománczát tönkre teszik ; úgy 
hogy valamint régebben az újítás, úgy most con- 
servatio a feladata minden nyelve mellett buzgó 
magyarnak. Tehát ne hagyjuk a nyelv történeti 
jogait! — Ezután Márki József Horácz fordítása 
(a Levelek) bírálat alá ment; Mándy Pétertől 
újabb pótlék érkezett a nagy szótárhoz ; a titok- 
nok bejelenté Ágoston József sz. andrási plébánus 
hagyatékát, 100 ftot, s a következő nagy gyűlés
nek az elnök által kitűzött határidejét, mely sze
rint jan. 17. a megjelenés napja, 18, 19, 20. a nagy 
gyűlés, 21. igazgató-tanács ülése, 23. ünnepélyes 
közülés.

— Kisfaludy-társaság. A Kisfaludy-társaság 
nov. 5-én tartott ülésében Vasvári Kovács Ferencz 
ur „Lelencz“ czimü könyve nyujtatott be ajándé
kul a könyvtár számára. Szabó István tag görög 
anthologiája kiadásra méltónak ítéltetett. Lévay 
József tag beküldvén Shakespeare „Titus Andro- 
nicusa“ fordítását, ez bírálat alá bocsáttatott. Vé-

j gül a társaság a legközelebbi közgyűlés előké
születei fölött tanakodott. Kelt Pesten, nov. 7-kén. 
Greguss Ágost, titkár.

* Szemere Bertalan igen melegen irt leve
let intézett Erkel Ferenczhez, melyben felszólitja 
jeles zeneszerzőnket, hogy „Hunyadi László“ czi
mü operáját küldje ki hozzá, mivel — az operai 
újdonságok szükséges volta miatt — soha jobb 
alkalom nem ajánlkozott, mint most, egyik leg
szebb magyar dalművünket a nagy világgal meg
ismertetni ; annyival is inkább, mivel La Grange 
asszony, — ki ép oly örömmel emlékezik ránk, 
mint mi ö rá —- jelenleg az olasz operánál van 
szerződtetve (80,000 frankra) s maga is megí
gérte, hogy, mint Szilágyi Erzsébet, mindent el 
fog követni a darab érdekében. La Grange asz- 
szony dec. végéig marad Párisban, akkor két hó
ra Spanyolországba megy s márciusban az ope
rai saison végére tér vissza Párisba, a mikor Hu- 
nyady László színre kerülhet. Óhajtjuk, hogy ez 
meg is történjék, s ép oly gyönyört okozzon ott, 
mint itt.

* Csik-vacsárcsii id. Lázár János, Maros- 
Vásárhelynek több ízben főbírája, nov. 6-kán jobb 
létre szenderült. Nyugodjék csöndesen.

* Ágoston K. János, a békés-szentandrási 
nem rég elhalt plébános, végrendeletileg a többek 
közt a következő jótékony adományokat tévé: a 
pesti vakok-intézetének ; a szegény-gyermek kór
háznak ; a magyar akadémia alaptőkéjére; an . 
színház nyugdijintézetnek ; 100—100 forintot.

* Múlt hó 27-kén Szathmárott, a ref. iskola 
nagy termében, válogatott közönség jelenlétében 
Kazinczy-ünnepélyt ültek.

* A Kölcsey-szobor, mint Szathmárról a 
„P. N.“-nak Írják, a jövő júliusban fog fölszentel
tetni. A szobor és a Kölcsey-könyvtár ügyében b. 
Vay Miklós, b. Vécsey és gr. Degenfeld kiváló 
áldozat készséggel és buzgalommal járnak el.

* A magyar irók segélyegyletének titkára 
fölkéri az egylet alapitó és évdijas tagjait a még 
be nem fizetett kamatok és évdijak befizetésére, 
annyival inkább, mert az alföldi Ínség vevén igény
be a közadakozást, az egylet csaknem kizárólag 
a kamatokra és évdijakra van utasitva.

— Tóth Kálmán uj vigjátéka nov. 13-kán 
már megrövidítve, három felvonásban adatott elő.

* Vidéky László, Brazíliában lakó hazánk
fia, az akadémiáuak 76 ritka brazíliai madarat 
küldött, melyeket az akadémia a n. múzeumnak 
adott át.

* A pesti egyetemen eddigelé be van írva: 
76 hittani, 958 joghallgató, 340 orvosnövendék, 
35 bölcsészettanuló, 76 gyógyszerészet-, 188 se
bészet-hallgató és 72 sebészet-hallgatónő. Össze
sen 1743. Ennyi még soha sem volt.

* Székely Bertalan, jeles fiatal festészünk, a 
napokban utazott el Münchenbe, az ottani uj mú
zeum lépcsőtermében a frescók egy részének el
készítésére.
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* Reményi ismét több Ízben küldött be tete
mes összegeket a „P. N.“-hoz, hangversenyeinek 
jövedelméből. F. hó 16-án pedig a lévai casinó 
hangversenyében fog közreműködni, szintén a 
szükölködők javára.

* Dr. Gärtner, a pesti egyetemnél pár évvel 
ezelőtt magyarnyelv és irodalom tanára, Bécsben 
„Attila“ tragédiát adott ki, mely hir szerint nem 
sokára magyar fordításban is meg fog jelenni.

* Roth Frigyes Baján könyvnyomdát szán
dékszik állítani.

* A pestvárosi német színház múlt szerdán 
Don Carlosszal ülte meg Schiller emlékünnepét. 
Az előadásban Bulyovszkyné asszony is részt 
vett.

* A pálya-vigjátékok előadásai e hó 25-kén 
kezdődnek meg ; a sorsolás által előadási elsősé
get nyert „Apám felesége“ és „Első nyilatkozat“ 
helyett azonban — Szathmáryné asszonynak csa
ládi ügyben el kellvén utaznia — ez este a „Té
nyek“ és „Szellemdús hölgy“ fognak színre ke
rülni.

UJ KÖNYVEK. *)
JADVIGA. Költemény tizenegy énekben. Irta B e c k  Ká

roly, fordította B á lin th  Gyula. K8r. 66 1. Ára 60 kr. 
(Hartleben és társai bizománya, Pest.)

A VILÁGTÖRTÉNET ÁTNEZETE synchronisticai táb
lákban, különös tekintettel Magyarország történe
tére. Felsőbb tanodák s a történet minden kedve
lőjének használatára, W in d e r l i c h  Károly nyomán s 
egy függelékkel, ta r ta lm a z v á n  (sic !) a magyar főve
zérek és királyok nemzedékfáját, összeállította B o -  
zolcy Alajos. 4r, 82 1. Ára 1 frt. (Nagel és Wiscbán, 
Buda.)

A HUMANITÁS GENIUSANAK ! LELENCZHÁZ. Hu- 
manisticai, climiaticai, politiai, psychologiai, erköl- 
csészi, pliylantrophiai, gyámügyi, jogpbylosopbiai, 
statisticai, pénzügyi, nemzetgazdászati, bureaucra- 
tiai, paedagogiai ; mint társadalmi e sz m e h a lm a z , lrá 
s a magyar nemzet helyzetéhez alkalmazá Vasvári 
K o v á c s  Ferenez. I. kötet, Előfizetési ára két kötet
nek 2 ft, bolti ára 3 ft. N8r. XII és 14.8 1. (Demjén 
pg S gTobS) Pest«)

PIKÁNT VÁZLATOK az élet- és történelemből. Irta 
Szendrői A s z a la y  József, a portugál Krisztusrend 
vitéze, a luccai Sz. Lajos érdemkereszt tulajdonosa, 
a párisi statistikai tudós társaság tagja. N8r. 276 1, 
Ára ? (Jentsch, Eger.)

A LÉG URAI. Képek a madárvilágból. Irta gr. L á z á r  
Kálmán. I. füzet. Az egész munka előfiz. ára 3 ft 50 
kr. Füzetenkint 1 ft 10 kr. 8r. 65 1. (Nyom. Emicb, 
Pest.)

MAGYAR KOSZORÚSOK ALBUMA. írói élet-és jel
lemrajzok. Irta Z i la h y  Károly. (Mutatványokkal és 
tizennégy aczélmetszettel. N8r. 120 1. (Heckenast, 
Pest.)

NAGY IDŐK, NAGY EMBEREK. Magyar korrajz. Má
sodik kiadás (e külön czimmel is : V as G e re b e n  mun
kái. Népszerű kiadás.) I—V kötet. Ára 40 uj kr. 
egy-egy kötet. 16r. 128, 129, 129, 133, 71 11. (Emich, 
Pest.)

n y íl t  l e v e l e z é s !
M. Vásárhely. M . . .  Vettük a küldeményt. A kívánt

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük,
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

név kettő, s talán e betűkről kitalálhatod: T. D. 
—Sz. S. — Ha ez a hieroglyph nem vezet czélhoz, 
akkor más utón.

Enyed. I*. Sz. K. Semmi sem érkezik. D—csról egy nem 
hosszú czikket ha még e hónapban vehetnénk, igen 
kapóra jönne. Egyebet is várunk. Talán a szerkesz
tői bajokon túlesett már.

Hanva. Csak Írhatnánk egy kedvünkre való magánleve
let ! Az emlegetett régebbi küldemény „párját“ még 
nem kaptuk, pedig az is nagyon elkelne itt.

I Veres-Egyháza. R. J. urnák. A reclamátiót vettük, de 
tévedés lehet a dologban, mert az oct— dec. évne
gyedre nem érkezett hozzánk előfizetés. Kérjük ezt 
utólag beküldeni, vagy máskép tisztába hozni. Ad
dig is küldjük a számokat.

O. Zs. urnák, Baziás. A mi magán hajlamunkat illeti, 
örömest közlenénk afféle hosszabb tanulmányokat, 
de lapunk tere szűk arra, hogy szemlébe való hosz- 
szabb czikkeket fölvehessen. Ha mindazáltal az 
irás nem volna tömött, úgy hogy két—három szám
ban adhatnék, szeretnénk vele közelebbről megis
merkedni.

Meddő küzdés . . . meg a másik. Haladást látunk, de 
még önállóságot nem. Váljunk.

A jó  kis magyar leányt vettük. Az „atyja“ megtanitá 
szépen, okosan beszélni s jól viselni magát. De köl
tői tekintetben ép ez a baj. Mintha nem is a jó kis 
leányt hallanék, hanem apja szép tanításait. S ez 
morális tekintetben igen jó. De a költői varázs oda 
van, mihelyt ujjal mutatható a morális gondolat, 
melynek kedvéért a költött alak létezik. Erkölcsi 
magnak minden költeményben lennie kell, de nem 
úgy, mint a gyermek-könyvek „Kis Józsefei“ stb. 
történetében.

Szabadka J. P. A legújabb küldeményt is vettük. Kö
szönet ! Nem sokára magán utón.

Ismeretlenektől nagy számmal beküldött dolgozatokra 
a válaszadást későbbre kell halasztanunk.

T A R T A L O M .
Páris és a franczia értelmiség. Almási B a lo g h  P .  

— Estve. Fördőben. I f j ú  P .  — A Prikulics. J ó s ik a  M . — 
Boldog a napsugár. F ló r a . Úti levelek. M a sz á k  //. — Kül
földi szemle. — Nemzeti színház.— Vegyes. — Uj 
könyvek. — Nyílt levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk.
Mai lapunkhoz van csatolva: „Előfizetési felhívás A lég urai czimű természetrajzi miire.“



KOSZORÚ.
M e g je le n ik  hetenkint 

vasárnap.
S z e r k e s z tő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-utcza sarkán, 11 . sz.

SZÉPIRODALMI
S Á T A L Á N O S  M I V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

HETILAP.

E lő f iz e t é s ;  egész évre 
12 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 
Gusztáv kiadó - hivatala : 

Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK FÉLÉV. NOVEMBER 22. 1803. 21. SZÁM.

PÁRI S  ÉS  A F R A N C Z I A  ÉR T E L MI S É G .

(Vége.)
Van azonban egy osztálya a népnek Fran- 

cziaországban, mely a műveltségben örven
detes lépcsőn áll, s ez a katonaság, mely a csá
szári dynastiának legerősb gyámola, s mely 
ennélfogva a császár legtöbb kedvezésében 
részesül. A kormányzás czélszerüségének, 
a katonai rendnek és disciplinának, minden 
feltűnő érdem kiemelésének s kitüntetésé
nek, és végre a miveit osztályokkal való 
soknemű érintkezésnek következtében, sok
szor itt a műveltség meglepő példáira akad 
az ember. A tisztek, kiknek legnagyobb 
része a polytecbnicum s école militaire nö
vendékei, nem oly hetvenkedők, gorombák 
és neveletlenek mint sok másutt, hanem 
szerények és komolyak, humanusok és sok
szor gazdag ismeretekkel bírók. De a köz
legények közt is sokszor feltűnő miveltség- 
re talál az ember. Midőn 1856-ban, a Pa
lais Royalban, egy könyváros bolt előtti 
kirakatban az uj könyvek czimeit nézege- 
tém s fenhangon olvasám, megszólított egy 
eleven arczu vadász közlegénv. Meglepetve 
haliám, mi csinosan beszéli anyai nyelvét, 
de még inkább azt, hogy Thiers „Histoire 
du Consulat et de l’Empire“ kevéssel az
előtt megjelent tizennegyedik kötetét —  
mely a szerencsétlen muszkaországi háború 
leírását tartalmazza — ő már olvasta, s 
mint mondá, nagy gyönyörrel és figyelem
mel. Megjegyzései a közlegényi egyenruha 
igényeit messze túlhaladták. A franczia 
akadémia 1855-dik évi nagy gyűléséből 
jut eszembe, mi dicső fényben állította elő

Noaillfs herczeg, az akkori ülés elnöke, a 
krimi hadsereget, mennyire kiemelte, a fé
nyes hallgatóság szűnni nem akaró tapsai 
közt, annak hősiességét, rettenthetlen bá
torságát, mérséklettségét, rendszeretetét és 
erkölcsiségét. Ily hadsereg valóban tiszte
letet és becsülést érdemel. Ily sereggel III. 
Napoleon a franczia fegyverek dicsőségét 
s a franczia seregek fensőbbségét teljeseb
ben kivívta, mint minden eddigi franczia 
uralkodó.

A párisi alsóbb néposztályok hátrama
radását egyébiránt nagyon elősegíti a né
pesség tömött együttlakása. Számos utcza 
van itt még most is, nem csak a St. Mar- 
ceau, Saint-Jacques s más külvárosokban, 
hanem a Rue Rivoli közelségiben is, me
lyek alig négy-öt lábnyi szélességüek, rósz 
kövezettel bírnak, sárosak és nedvesek, s a 
három-négy emeletes házak közt majdnem 
örök setétség uralg; hová se levegő, se 
nap nem Hathatnak, estve alig világitvák, 
mig ellenben a boulevardok, a Rivoli, St. 
Honoré, Richelieu, De la paix, Vivienne s 
több más népes és pompás utczák, kivált 
az újkori meglepő átalakítás óta, vakító 
fényben úsznak. Mind ennek nagy befo
lyása van nemcsak a physikai létre, ha
nem az értelmiség s erkölcsiség állapotára 
is. — Es van még a dolgozó osztályon kí
vül egy más osztály is, mely a legmélyebb 
elaljasodás fokán áll, mely egyebet nem 
ismer, mint nyomorait és bűneit. Amott 
ragyogó fény, itt mély setétség; amo
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értelmiség és erkölcsiség országa, itt az 
állatiság, mély tudatlanság s bűnök bor
zasztó tanyája. És azon lépcső, melyen 
amaz kezdődik, messze, igen messze van 
emettől, s nemzedékeknek kell lehunyni, 
mig ez máskép leend. Csak akkor, ha mind 
ezt az ember saját szemeivel látja, értheti 
valóban Eugéne Sue hires Mystéres de Pa- 
ris-ját. Csak akkor látja a nagy ellenté
teket ezen roppant világvárosban, dans ce 
Paris plein d’or et de misére, mint Bér an
ger mondja.

Igaz, hogy most a nép érdekében igen 
sok történik, s a jelen kormány bölcsesége 
mindent végbe visz, hogy a párisi nép nyo
morait enyhitse, egészségét megóvja, éhsé
gét elűzze s karjait foglalkodtassa. Egész 
utczákat láthatni lerombolva s több helyen 
azt hinnéd, hogy valami földrengés szomo
rú eredményei fekszenek előtted. Másutt 
uj házsorok emelkednek egyenes vonalban 
s széles utczákká alakítva. Páris egészen 
uj alakot ölt magára. Ki Párist ezelőtt ne
hány évvel látta, most meglepetve látja 
azon roppant változásokat, melyek itt ne
hány év alatt, mintegy varázsvessző által 
előidézve történtek, s nem ismer a régi vá
rosra.

Azonban ez újjáalakításnak is meg
vannak a maga rósz oldalai s kedvetlensé
gei. Mind ezen régi lakásokból ugyanis, 
melyek ezer meg ezer embernek szolgáltak 
menhelyül. a lakosok kénytelenek kiván
dorolni és sokszor szinte oly rósz lakások
ba s távolabb helyekre költözni, még in
kább összeszorulni s még többet nélkülözni. 
Vannak Párisban helyek, hol ezer fát alig 
lehetne elültetni, s hol mégis több mint 
másfélezer ember lakik. Ide járul még, 
hogy az utczák ezen szélesbitése- s egye
nes vonalban vitelére sok helyt kertek 
használtattak fel, melyek pedig a párisi 
levegő tisztítására s javítására lényeges 
hatással voltak s árnyékul szolgáltak a 
mellett a rekkenő hőség ellen. Mind ez hát, 
ha a pillanatnyi szükség igényeinek meg
felel is, de az alsóbb néposztály emelésére 
igen csekély hatással van.

Egyébiránt mindenki tudja, hogy 
Páris újraépítésében a császári politikának

három titkos czélja van. Egyik az, hogy 
nagyszerű építmények, pompás templomok 
és színházak s egy valóban bámulatot ér
demlő fényes városnak csaknem újból 
építése által nevét örökítse. Másik a z , 
hogy az utczák szélesbitése s egyenes vo
nalban vitele s a főutczák macadamirozása 
által lehetlenné tegye a barrikádokat, egy
szersmind pedig, az általa feltalált vont
csövű ágyuk szabad működése által, azon
nal minden felkelést lecsilapíthasson. Har
madik az, hogy a munkás kezeket folyto
nos foglalkozásban tartsa s ez által a mun
kabéreket mesterségesen nevelje. És a ki 
ebben kételkedik, meggyőződhetik a Szaj
na praefeetusának Hausmann urnák nyi
latkozatából. Mind ezen nagyszerű épüle
tek s pompás utczák rendeltetése — igy  
szóla ő —■ nem az, hogy Párisból egy a 
szép művészetekben bujálkodó város : (une 
vilié luxurieuse des beaux arts) legyen, ha
nem hogy abból, az uj terv szerint, egy a 
belső ellenség elleni védelemre alkalmatos 
erősség készíttessék.

Mennyibe került eddig Párisnak ezen 
újjá alakítása, kitűnik a következendőkből. 
1852-től 1861 végéig Páris szépítésére s 
újra építésére, hová a most teljesen bevég 
zett Louvre s a Bois de Boulogne újjáala
kítása is tartozik, — a status 150, a város 
maga pedig 225, és igy a status és város 
összesen 375 millió frankot adtak ki. Csak 
a Bois de Boulogne újjá alakítása a status
nak 2 %, a városnak pedig 4 % millió frank
ba került. A császári kormány által meg
kezdett vállalat maga után ragadta a spe- 
culansokat és privat tulajdonosokat. Ezek 
1852-től 1859-ig 9647; 1860-ban valami 
3986; 1861-ben legalább háromezer uj há
zat építettek. Ezekből 12,000 ház újonnan 
épült, 4603 pedig nagyobbíttatott. E sze
rint Párisban 9 év alatt (1852— 1861) va
lami 16,633 ház épült, többnyire mind 
négyszög kövekből. Ezen uj házak kerül
tek 1875, az újra építettek 12, sa  privátok 
által tétetett lerontások 163 millióba, úgy 
hogy e szerint Párisnak újra építése és szé
pítése eddig 2585 millióba, vagy is több 
mint harmadfél milliárdba került. A nyolcz 
év alatt (1851— 1859) lerontott 4299 ház
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közül csak 2236 rontatott le kényszerítő- 
lég s kisajátítás által, a többit magok a tu
lajdonosok rontatták le, mivel abból ma
gokra nézve hasznot ígértek. Lerontatott 
sok uj ház is, mivel nem illettek az uj 
tervbe.

Egy angol iró (Bentley’s Miscellany), 
ki első számította össze Páris újra építésé
nek költségeit, azt állítja, hogy a 12,000 
uj ház, melyek mindenike egyre-másra 200 
négyszög métre-t foglal el az udvarral 
együtt, három milliárdba került, mi minden 
esetre nagyítva van. A házhelyek ára Pá- 
risban egy évtized alatt tetemesen neveke- 
dett. 1851 óta az újabb utczákban egy □ 
metre ára 100 frankról 4 — sőt kedvező 
helyeken 700 frankra emelkedett, úgy  
hogy a 12,000 uj ház, ha egyre-másra 300 
frankra teszszük egy □  metre árát, 14,400 
millióba került, és igy 1080 millióval töb
be, mint mennyit azok helye 1851-ben ért. 
Jelenleg a lerontott 6520 ház helyén 12,000 
uj és 4600 felemelt ház áll. Ha a régi há
zakban egyre-másra 12 lakást veszünk fel, 
úgy azokban összesen 78,240 lakás volt. 
Ha az uj 12,000 házba, egyre-másra 14 
lakást veszünk, úgy az azokban levő laká
sok száma 168 ezerre, és igy 89,760-nal 
többre megy mint azelőtt. Ha még ehhez 
a 4600 megnagyobbított házban is két-két 
uj lakást számítunk s igy afenebbi összeg
hez 9200-at adunk, úgy 1851-től fogva 
98,960 lakással van több Párisban, s ha a 

\ régi Páris mérve szerint egy-egy lakásra 
2 V2 főt számítunk, ebből kijő, hogy a la
kosság száma azóta 247,400 lakóval sza
porodott. Azonban azóta maga a népesség 
száma is tetemesen nevekedett. Már 1856- 
ban, midőn először voltam Párisban, a la
kosság száma 1,525,942 volt. Azóta az 
3ctroi-kőfalak kiebb vitettek s a külváro
sok népessége is a városhoz számíttatik, s 
mnélfogva Páris népessége 1861-ben 1 
nillió 696,141 főre rúgott, vagy is 11V5 
»rocenttel szaporodott. Ily körülmények 
őzt a népesség száma 284,443 fővel ne- 
ekedett, az alatt hogy az uj épületek csak 
47,400 főnek adhatnak lakást, úgy hogy 
«szerint talán 50 — 60,000 ember nem ta- 
llt a régi mód szerint szállást. Azonban
\

ezen aránytalanság, azuj házak szaporodá
sánál fogva, minden évben közelít a k i
egyenlítéshez.

Hogy ezen uj építkezések óta Páris 
városának gazdagsága tetemesen növeke
dett, eléggé bizonyítja az, hogy a régi (nem 
az uj) fogyasztási adó roppant arányban 
nevekedett, mi legbizonyosabb jele a növe
kedő jóllétnek. Az állva maradt házaknak 
becse, 4,312,755,000 frankra emelkedett a 
házbérek nevekedése által. Ha ezen össze
get hozzáadjuk az uj építésekre tett, fenebb 
elsorolt költségekhez, Páris városának ér
tékét 7,978,355,000 frankra lehet tenni. 
Természetes dolog, hogy ezen érték az uj 
épületek naponkint nevekedő száma, által 
tetemesen nevekedik.

Francziaországot ezenkívül a kereske
dés is vagyonilag igen szerencsés helyzet
be tette, úgy hogy mind annak daczára, 
hogy a vasutak száma mindig nevekedik, 
hogy az uj építések sokat felemésztenek s 
hogy a mindennemű hitel- és kölcsönző in
tézetek száma szaporodik, a pénzfelesleg 
itt oly nagy, hogy a külföldi kölcsönzések 
helye, —- mely az előtt Anglia és Hollan
dia volt — most Páris lett. Ezen nagy gaz
dagság-e vajon azok, hogy jelenleg a fran- 
cziák a legalacsonyabb materialismusba 
sülyedtek ?

A párisi sok és folytonos építés ezer 
meg ezer munkásnak szerez kenyeret és 
bért. De mi történik akkor, ha az épitések 
megszűnnek? Mind eddig Párisnak csak 
egy harmadrésze vagy legfeljebb fele van 
újra épitve, és igy még több éveken át lesz 
dolog. De ha majd nem lesz mit dolgozniok 
a most munkás kezeknek, lesz-e elég hatal
mas kéz, mely az özönvíz rohamát, mely 
igen hihetőleg be fog következni, képes 
lesz feltartóztatni s más irányba vezetni? 
„Azon század, mely Versailles-t építette, a 
következő századnak egy borzasztó forra
dalmat hagyott örökségbe; azon munká
sok, kik XVI. Lajos alatt a bekerítő fal 
felépítésére hivattak, rombolták le a Bas- 
tille-t; azok, kik a párisi fortificatiónjdol
goztak , csinálták legnagyobb részt az 
1848-diki forradalmat,“ mondá Monier de

41*
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la Sizeranne, a törvényhozó testület egyik 
ülésében 1858-ban.

III. Napoleon hihetetlen fokra emelte 
hatalmát. O Európa házi gazdája, kinek 
hire nélkül egy pisztolyt sem szabad el
sütni a continensen. De a história tanitá- 
sai szerint nincs törékenyebb hatalom mint 
az, mely katonai kedvezésen alapul. A sajtó 
feletti minden szigorú őrködés s az úgyne
vezett sajtó-vétségek elleni minden kardos
kodás s a hű préfét-k minden cselszövé-

nyeinek és mesteri kezeléseinek daczára, a 
közvéleménynek nagy hatalma van Fran- 
cziaországban, melyet még a hatalmas csá
szár sem hanyagolhat el.

Mi fordulatot veend ily körülmények 
közt az értelmiség és erkölcsiség a franczia 
fővárosban, s vajon a jövendő, mely mint 
egy ismeretlen tenger terűi el előttünk, 
tisztán ragyogó napfényt, vagy mindent 

. szétdúló viharokat rejt-e keblében, hol van, 
| ki azt képes volna meghatározni?

ALMÁSI BALOGH PÁL.

C S A K  K É P Z E L E T .

A tévedések korszakában,
Oh eltűnt ifjú szép világ!
Midőn felénk, teljes virágban 
S biztatva hajlik minden ág :
Az isten tudja mért s miképen,
A múzsák ihlető berkében 
Bolyogni kezdtem én is tétova,
Bűbájos táj eltévedt vándora !
Vonzott az ég derűje, fénye,
A bokrok édes zengeménye,
Az illatos lég, mely köröttem 
Mindent igéző színbe vont,
Örök szépség tündéralakja,
Mely a liget homályit lakja,
De sugaraival égbe ront.

S ímé, mert egykét lombhoz ért kezem,
— Ki hitte voln’, hogy azzal vétkezem! —
Mert ajkimról dalban ömölt a szó,
A zönge rímben összehangozó :
Mig oly hivólag int a szent berek,
Mosolygva néznek rám az emberek 
S öröm vagy bánat, élv vagy fájdalom,
Mit olykor ád a múló alkalom,
Mi elriaszt s miben kedvem telik,
Mind önteremtett álomkép nekik ;
Előttök nincs való értéke annak,
Mert engem — úgy mond — ábrándok ragadnak 
Es úgy vagyok (oh átkozott bübáj !)
Miként hajdan a megbüvölt király,
Kinél, mit egykor dórén esdve kért,
Mindaz, mihez csak távolról is ért,
Fénylő aranynyá vált azonnal,
(Habár több kárral, mint haszonnal, 
Aranyvilága volt, de általa 
Szegény királyka! majd éhen hala.)

És én nem is tudom valóban,
Nincs-e igazság ama szóban ! . . .
Tehát mi bennem és körültem

Zajong, küzd, tombol ingerülten;
A nappal vér-tusája 
S öldöklő zűrzavarja, rendje ;
Az éj nehéz homálya 
S mély kint boritó kripta-csendje;
A gond e tüzkatlanja, mely még 
Velőmben oly gyotrelmesen ég;
E balga s z í v  fájó sebe,
A melyre nem főm hol van ir,
Hogy nyugtatón hegeszsze be :
Ha semmi más nem volna, mint 
Képzelmem alkotása mind, —
Oh boldogság! oh édes élet!
Hol a vándor küzdhet s remélhet!

Avvagy az elv, mely titkosan hevít 
S zászlója mellé gyűjti híveit 
És fönragyog csend- s vészben egyiránt,
Hogy tőle kap lelkünk erőt s irányt;
Az eszmék, melyekkel mindenhova 
Száll a vértanúk szellemtábora ;
S a boldogító édes érzelem,
A földnek üdve, égi szerelem,
Ez a tündérfa, melynek árnyékában 
Titkon virít s tenyész magában 
A változatlan hűség drága 
Illattal áradó virága ;
S e zaklató habok között 
A küzdelemben megtörött 
S kiégett s z í v  végdobbanása . . .
Ha mindez más nem is lehet,
Csak egy borongó képzelet :
Nincsen mért frigybe lépni véled,
Oh pusztaság ! oh zordon élet!
S mig rám hivólag int a szent berek,
Ha jól ítélnek ímez emberek,
Ott fönn az ég, vagy a föld itt alant 
Hord-e több ily boldog boldogtalant! ?

LÉVAY JÓZSEF.
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A B O L D O G Í T Ó  K.
(Beszély.)

A kandalló tüze elhalóbari van, s ko- 
ronkint felpislogó lángja két előtte szender
gő férfi alakra világít. Az egyiknek arcza 
napbarnitotta piros s fejét sűrű őszhaj bo
rítja, mi úgy illik össze mintha alpes tö
vében almafa virágzik, mig tetejét hó lepi 
el. A másik vagy tiz évvel ifjabb, de ko
pasz feje s arczára vésett barázdái szintén 
meglehetős kort árulnak el.

A szoba közepén fényesre viaszolt 
tölgy asztalon nehéz ezüst tartóban vékony 
szál gyertya fösvény világot áraszt, kö
rülte kártyák elszórtan hevernek; az asztal 
alatt hosszan elterülve vadászeb unatkozik, 
és a falon függő óra ketyegéséhez farká
val művészileg veri a kíséretet; a dereka
san megviselt pamlaggal jól összeillenek a 
kopott karszékek; a pókhálós falakon füst 
és időviszontagságai által sötétre barnult 
ősök merengnek alá.

Tartós recsegés után az óra megkon- 
dul, mire az ifjabb szendergő felrezzen, 
egyet nyújtózik, kalapja után nyúl, s láb
ujjhegyen indul.

A neszre társa is felüti fejét, s von
tatva szól:

— Gazsi! hova sietsz ?
Gazsi jelentőséggel emeli pipaszárát 

az óra felé, mondván:
— Pali bátyám! hetet ütött.
— Semmi az, ülj ide, mulassunk még 

kissé.
Gazsi elfoglalá előbbi helyét.
— Vagy folytassuk a máriást? kér- 

dé Pali.
— A mint bátyám akarja.
— No hát beszélgessünk.
— Szívesen.
A két agglegény kiverte pipáját, rá

gyújtott s a kandallóra nehány hasáb fát 
dobtak.

Áldott falusi mulatság! mily olcsók a 
te gyönyöreid! boldog téli este! beh ártat
lan szellem lengi át zajtalan élveidet!

Hosszú szünet után Pali elkezdé:

— Gazsi! tudod-e mit gondoltam ?
— Mindenesetre bölcset.
— Az a Napoleon felforgatja még a 

világot.
Gazsinak szája tátva maradt, azután 

felsohajta:
— Mi lesz akkor belőlünk?
— Hát magyar ember.
— Igazán? úgy nem bánom ha fel

forgatja is.
E bölcs politikát csend követé, ne

hány perez múlva a négy szem újra lecsu
kódott, s a két fő bólintani kezdett egymás 
felé.

Fondor Pál és Gazsi tetőtől talpig be
csületes magyar emberek. Szomszédok, 
osztályos atyafiak és közbirtokosok, de if
jú éveik óta minden villongás, harag és 
pör nélkül éltek, sőt egymás nélkül el sem 
lehettek; együtt szántottak, együtt vetet
tek, együtt arattak és együtt csináltak 
adósságot; télen együtt unatkoztak, s az 
ember azt hinné, együtt is fognak meg
halni.

Gazsi bámulta Pált, mint legnagyobb 
államférfit, s mit az a közügyekről mon
dott, oly szent volt előtte, hogy meghalt 
volna érte; napokig elcsudálkozott azon, 
miként lehet, hogy e kitűnő férfiút magá
nyában föl nem keresik, a dolgok élére ál
lítani, vagy miniszteri tárczával megbízni, 
mert ki a miniszterek eljárását oly alapo
san meg tudja rostálni, bizonyosan hallat
lan miniszter lehetne, s ki az európai vi
szonyok összefüggését, vagyis ziláltságát 
úgy meg tudja fejteni, hogy okoskodásai 
mellett minden hírlapi czikkek megbuknak 
— okvetlen igen nagyra van hivatva. Hall
gatta is Gazsi mint egy prófétát és cso
dálta mint olyat, kitől maga Palmerston 
tanulhatna. Ha Pál azt mondta: Napóleon 
nem fog háborút viselni, hiába szedték a 
rendkívüli adót, hiába bömböltek Monte- 
bellónál az ágyuk, Gazsi elhitte s élet- 

| halálra állitá: nem lesz háború. 0  Pál sze
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meivel látott, Pál szivével szeretett, Pál 
epéjével gyűlölt, Pál eszével ítélt, s Pál 
szellemének volt rabszolgája. Pál nélkül 
egy napot sem tudott átélni.

És Pál lelkének tetszett az ily föltét- 
len hódolat; Pál tudta méltányolni, hogy 
Gazsi az ő felsőbbségét annyira elismeri; 
boldog volt, hogy van olyan, ki eszét és 
tapasztalatait csodálja. Ezért volt neki Ga
zsi nélkülözhetlen, s ezért becsülte többre 
ennek társaságát, mint akármelyik lángel
méjű férfiúét.

E viszony szorosan egymáshoz fűzé a 
két rokont, e viszonyból folyt ama példát
lan példa, hogy mint közbirtokosok, osz
tályos atyafiak és szomszédok, angyali bé
kében éltek.

Volt még egy harmadik rokon; elmés 
jókedvű fiatal ember, ki Pesten lakott. Ok 
ezt nem szerették, mert sokat költött, Pa
lival vitatkozni merészelt s Gazsit megél- 
czelé. Bélának hazajövetelétől mindig meg
rettent a két jámbor rokon.

A második álom után Gazsi szakítá 
meg a csendet:

— Bélától levelet kaptam.
— Csak nem készül haza ? mond Pali 

átvillanyozva.
— Az kellene még! kiálta fel rémül

ten Gazsi.
— Nem lesz a fiúból semmi.
—- Azt bátyám rég megjóslá.
— És teljesülni fog.
— Ki merne abban kételkedni.
—  Eelfuvalkodott.
— De milyen!
— Azt hiszi tud valamit.
— Még bátyámnak is ellent mer mon

dani.
— Na pedig az nevetséges!
— Vakmerőség!
— Csak nevetséges. Negyven évvel 

vagyok idősb, s ha e negyven év alatt 
csupa naptárt olvastam volna is, többet 
tudnék mint ő, ha, mióta esze megnyílt, 
éjjel-nappal falná is a tudományokat. Hát 
a tapasztalás ?! öcsém, az a sok tapaszta
lás! . .  . mit? dajka mesékből merítjük azt? 
ha azt hiszi, hogy annyit tud mint én, hát 
szamár.

— Bizony az.
— Aztán mit ir ?
— Hogy beteg, el van hagyva . . .
— Az már más, nekünk nem szabad 

őt elhagyni, testvérünk gyermeke . . .  az 
baj!

— Hogy testvérünk gyermeke?
— Az sem nagy szerencse, de az a 

baj, hogy beteg és el van hagyva. Ezzel 
nehézkesen fölkelt.

Gazsi hasonlót tőn.
A vadászeb szintén.
Pali megindult fel- s le járkálni.
Gazsi nyomban követé.
A vadászeb vidoran ugrándozá körül 

őket, s örülni látszék rajta, hogy az egy
hangú szundikálás véget ért.

Pál hirtelen megállt Gazsi előtt.
Gazsi féllépést hátrált, hogy illő tá

volságot tartson.
— Azt a kópét, mond Pál, meg kell 

látogatni, hisz elébb-utóbb örökösünk . . . 
ha itt Gazsira figyel, észreveheti, hogy an
nak arcza elsötétül, de Pál ezt nem látta, 
tehát folytatá: viseljük hát magunkat úgy 
irányában, hogy ne csak vagyonúnkat költ
se, de emlékünket is tisztelje. Gazsi, te 
könnyebben mozogsz, szaladj fel Pestre.

Gazsi arczán villámkint czikázott át 
egy örömsugár s remegő hangon kérdé:

— Mikor?
— Minél elébb, holnap.
— Ú gy hát sietnem kell készülete

ket tenni.
Pál kegyelmesen elbocsátá.
Midőn Gazsi ajtón kívül volt, megdör- 

zsölé kezeit s összeverte bokáját, mert ne
hány nap óta rettentőn tőré fejét, miként 
hozza elő Pálnak azon szándékát hogy 
Pestre óhajtana utazni? s most a véletlen 
önként meghozta a kedvező alkalmat.

De ni, ni! Gazsi elhalad háza előtt, 
óvatosan körülnéz és tovább sompolyog. 
Valamit forral, Pál előtt valami titka van;
. . . van biz ő neki olyan, mit önmagának 
sem mer meg vallani. No hát lessük ki.

Gazsi egy szerény ház előtt sóhajtó 
zott. A ház ablakaiból zongora játék hang 
zott le a néptelen utczára; a dallamok min
den hangja átrezgé a hallgatódzó idegeit;
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voltak pillanatai, midőn a lelkesült játék j 
majdnem lélektelenné tévé, ilyenkor in
gadozva dőlt a falhoz, két kezét szivére 
nyomá, mintha azt védelmeznie kellene. 
Szegény Gazsi bácsi! már tudjuk hánya
dán vagy.

A játék elnémult, Gazsi tenyerével 
hajszálait a kopasz helyre simogatá s be
nyitott a házba.

Kedves ifjú lányka röpült elébe, e 
szókkal:

—* Kedves Gazsi bácsi! mily szere
tetreméltó ön, hogy még ilyenkor is sze
rencséltet.

A „kedves és szeretetreméltó“ szók 
szédülésbe ejték Gazsit, hát még az oda- 
nyujtott puha kéz érintése!! . . alig birta 
kidadogni:

— Bátorkodtam, mert holnap Pestre 
utazom, ha nem parancsolnak-e valamit?

Lehetlen volt figyelmét elkerülni, 
hogy midőn azt mondá: „Pestre utazom“ 
mint elpirult a lányka.

Gazsi is elpirult.
íg y  nyilatkozik a rokonszenv.
— Béla öcsénk beteg, azért utazom 

fel.
A lányka pirulása úgy megkáprázta- 

tá Gazsi szürke szemeit, hogy most nem 
látta, mint elhalványult szegényke.

— De . . .  de, rebegé félelmesen, nem 
komoly ?

— Alig hiszem, azonban majd meg- 
látom.

— Csak siessen haza, ugy-e sietni 
fog? esde a leányka.

Ez már rettentő sok volt, ezt már alig 
birta Gazsi kiállani; feszelgett, szédült, kö- 
hécselt és körül tekingete, ha csakugyan 
őt kérte-e hogy siessen haza? lábaihoz 
akart borulni, de e pillanatban belépett 
Ilonka atyja.

Az öreg Bárdos estelire marasztalá.
Gazsi nem maradt, szive lelke oly ér

zelemmel volt eltelve, hogy sem étel, sem 
ital, csak magány kellett neki.

Elzárkózott, a tükör elé állt és elgon
dolkozott, vajon mit szeret rajta Ilonka? és 
nevezetes! sok szeretetreméltót fedezett fel 
magán.

Az éjt álmatlan tölté, s ha kissé el- 
szenderült, tündérhangok zengék fülébe: 
„kedves, szeretetreméltó, csak siessen ha
za.“ Ilyenkor szelíden megrázta kopasz 
fejét, szürke szemeit érzelgőn elforgatá, és 
oly édesen mosolygott, hogy meglevő sár
ga fogai mind kilátszottak.

Hát ha még látta volna, hogy távoz- 
takor Ilonka könyezett! pedig valósággal 
és sokáig könyezett. . . na, kevés eszét 
csak az menté meg, hogy nem látta.

Pál nyugodtan aludt és nem is ál
modta, hogy e pillanatban rendithetlen 
alattvalója hűtlen kezd lenni hozzá.

Gazsi hajnalban indult, s negyed nap
ra hazaérkezett.

Soha bűnös nagyobb félelemmel nem 
lépett bírája elé, mint Gazsi közelite Pál
hoz.

Pálnak a pipa kiesett szájából, mikor 
Gazsit meglátta.

Gazsi szégyenkedve szegzé szemeit a 
földre.

— Megbolondultál? kiáltá Pál, hisz 
álhajat viselsz.

— Igen féltem fejemet a meghűléstől, 
hebegé Gazsi.

— Aztán úgy kiöltözködtél, mintegy 
vőlegény.

E szóra „vőlegény“ Gazsi összerez
zent, s egész alázattal mondá:

— Hisz n éha csak kell egy darab uj 
ruha is. Gondoltam, ha már Pesten járok, 
ellátom magamat a szükségesekkel.

Pál rettentő redőkbe szedte homlo
kát.

Gazsi meg oly kicsinyre összehúzta 
magát, mint a diák a padban, ha felada
tát nem tudja.

— Bánom is én, kezdé szünet után 
vállvonítva Pál, járj a magad esze után, s 
lásd hogy boldogulsz.

Gazsi sóhajtott.
— Tehetsz a mit akarsz, folytatá Pál, 

én se apád, se gyámod nem vagyok, a kis
korúságból is kinőttél vagy harmincz év 
óta. Magad ura vagy öcsém! látom baju- 
szodat is megfestetted; kár volt Pesten 
mindjárt egy uj pofát is nem rendelni, ak
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kor nem kellene az a sok foltozás. Hát 
fájt-e, mikor a hamis fogakat berakták ?

Gazsi homlokát torié, s az ajtó felé 
pislogott.

Nagy sokára véget ért a kínos kihall
gatás.

Gazsi lelke megkönnyebbült és szive 
Bárdosék felé voná, enyhet keresni a ki
állott méltatlanságért.

Ilonka mindig elbájolta, de ma tündér, 
angyal volt, ki Gazsit egyenlő könnyű
séggel képes a kárhozatba vagy a meny- 
nyek országába ragadni. A kedves terem
tés ki nem fogyott kérdéseiből, s Fondo- 
rék családi ügyeiről legnagyobb részvéttel 
beszélt.

— Félreérthetlen, gondolá Gazsi, 
hogy a családba akar jutni; és nem is csa
latkozott.

Kérdezkedett mindenről, még Bélá
ról is.

Szegény Gazsi! miért nincs több ta
pasztalásod, vagy legalább jobb szemed, 
hisz láthatnád, hogy Béla nevére reszket, 
hogy vonásain részvét és remény kifeje
zése ül. Na de te, jámbor! nem látod, sze
rencséd is, legalább egy ideig még képzelt 
boldogságodban élhetsz.

Hány millió ember van e nagy vilá
gon, kit a képzelet tesz boldoggá! ? azt hi
szi neje imádja, pedig megcsalja; azt hiszi 
barátja meghal érte, pedig elárulja; ez em
berek, ha a valót látnák, kétségbeesnének, 
de mert nem látják, boldogok.

És ha annyi millió képzelt boldog 
van, miért ne lehetne még egy gyei több?

Midőn hallá Ilonka, hogy Bélának 
nincs baja, a zongorához szökdécselt és 
kedélyesnél kedélyesb darabokat játszott.

Gazsi azt hitte, ez az ő midattatására 
történik, pedig Ilonka szivörömének adott 
szabad folyást.

Estelinél Ilonka mellett ült Gazsi; kel
lett-e több ok, hogy hol poharát feldönt
se, hol pedig a tálat a szolgáló kezéből ki
üsse , szóval a legügyetlenebbül viselje ma- 
gát.

Ez naptól kezdve csak lopva jároga- 
tott Palihoz, mi a szegény öreget egészen 
lesújtotta. Hol kap ő ily háládatos hallga

tót? Kezdett valamit gyanítani, és e gya- 
nu mély sebet ejte szivén.

Egyszer csak megérkeznek Pestről a 
divatos bútorok. Gazsi újonnan és igen dí
szesen berendezé egész házát.

Többé nem volt kétség, Gazsi rosz- 
ban töri fejét, s ez Pál urat beteggé tette. 
Gazsi egészen elhanyagolá őt.

Hát első eset-e, hogy hű alattvaló fel
lázad uralkodója ellen? vagy nem ismerte 
Pali bácsi Essex történetét? nem tudja, 
hogy Warwick báró ugyanazon király el
len, kit ő tett királylyá, később fellázadt? 
Dehogy tudta, dehogy tudta, ő csak any- 
nyit tudott, hogy az unalom megöli, hogy 
Gazsi nélkül nem élhet, hogy ennek hűt
lensége égbekiáltó! Bárdos házának feléje 
sem ment; az öreg Bárdost gyülölé, miért 
nem nevelte jobban leányát; a lányt gyü
lölé, miért rablá el tőle alattvalóját.

Szórakozás kellett lelkének, enyhü
lés fájdalmainak, tehát Pestre irt, Béla 
után. Az órákat kezdé számlálgatni: mikor 
kapja meg Béla a levelet ? mennyi idő 
alatt készül el? mikor indul s melyik nap 
érkezik haza? harmadfél napra ütött szá
mítása, s megijedt a gondolattól, miként 
fogja e harmadfél napot eltölteni?

Nagyobb bajok közt több idő is eltelt 
már édes Pali bácsi, azért csak legyen ön 
férfi.

— De ha késni talál! gondolá, ha na
gyon sokára jő ? Ettől se tartson ön, nagy 
ok van, mi Béla útját sietteti hazafelé.

Lássa, bármily rettenetes volt is a vá
rakozás, bármi lassan telt is az idő, végre 
mégis csak eltelt, és Béla szerencsésen meg
érkezett.

— Beteg vagyok, édes öcsém, na
gyon beteg, sóhajtá Pali az érkező elébe.

— Dehogy beteg, uram bátyám, hisz 
olyan mint az élet.

— Hát te jobban tudod mint én ?
— Látom.
— Mit látsz ? hogy az izgatottságtól 

arczom kivereslik, vagy a bosszúság miatt 
szemeim szikráznak? de te csak örökké 
ellent akarsz nekem mondani.

— No, no, édes bátyám, ha azt mond
tam nem beteg, jele óhajomnak, hogy ne
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legyen az, s ha az ég mégis e bajjal meg
látogatná, éjjel-nappal fogom ápolni mint 
jótevőmet, mint második atyámat.

— Jer ide, hízelgő, kiálta Pali, s a 
nem közönséges külsejű fiatalt melegen 
zárta karjai közé. Öcsém! kezdé szünet 
múlva: szeretsz engem ?

— Őszinte szívvel és mély tisztelettel.
— - Tudnál értem áldozatot tenni?
— Mit csak édesatyámért tehetnék.
— Lásd, én öreg vagyok, megszok

tam, hogy körültem legyen valaki a ki 
szeret és kit szeretek. . . Gazsi, az áruló, 
hűtlen lett, ez mély sebet ejte szivemen, 
segíts nekem elviselni e fájdalmat, maradj 
nálam.

— Legédesb időtöltésem leend önt 
szórakoztatni.

— De, hogy neked is elviselhető le
gyen ez állapot, nősülnöd kell.

Béla visszadöbbent, s tagadólag rázta
fejét.

—- Már megint ellent mondasz, vagy 
azt kellett volna kérnem, ne nősülj ? persze 
azt, akkor bizonyosan igy feleltél volna, 
de bizony nősülök.

— Kedves bátyám, őszintén szólok: 
én már szeretek.

— Hát vedd el a kit szeretsz.
— Nem fogja bátyám ellenzeni ?
— Hát olyan vagyok én mint te, ki 

örökké ellentmond?
— A lány szegény.
— Megélhetünk a magunkéból.
— On a lány atyjával nem jó vi

szonyban él.
— Kedvetekért kibékülök.
— En Bárdos Ilont szeretem.
Az öreg ur felugrott karszékéből oly 

rugékonysággal, mint tán húsz év óta nem 
tévé, pipáját úgy a kandallóhoz vágta, 
hogy száz darabra tört, és torka szakadtá
ból nevetni kezdett.

Béla megrémült, hogy bátyja szerete- 
tét, s ezzel szerencséjét eljátszá. Nehány 
mentséget kezde hebegni.

Pali nem hallgatott rá, újra meg újra 
elkezdé a nevetést, hogy szemeiből könny 
pergett alá, mit Béla össze-vissza ölelésével 
végzett.

Béla nem tudta hányadán van.
— Kalapomat! kiáltá Pál, s karon 

ragadta Bélát. Menjünk.
— De hová? kérdé Béla.
— Csak nem fogsz megint ellentmon

dani ? megkérjük a lányt.
Gazsi is ez elhatározó lépésre készült; 

kifente magát, mint tán életében soha; régi 
könyvekből szép és alkalmas mondatokat 
irt ki, s tükör előtt betanulgatá; hóditó ál
lásokat gyakorolt, bajuszát pajkosan ki- 
pödré, s igy  az elbájolás szereivel fegy
verkezve kopogtatott be Bárdosékhoz.

A betanult szép mondások füstbe 
mentek, mert Ilonka látására egy betűig 
elfeledé, a hóditó állások sem sikerültek, 
mert a tükör hiányzott, a mi pedig legin
kább hiányzott, a bátorság vala.

Hosszas küzdelem után előadá, hogy 
házát újonnan s igen diszesen butoroztatá, 
hogy az valakinek meglepetés akar lenni, 
ki tán nem is álmodja.

— Oh! mily irigylendő, kit e megle
petés ér.

— Kegyednek legkevésbbé van azt 
oka irigyleni, s igen boldognak érezném 
magamat, ha kedve volna s megszemlélné.

— Hogyan gondolja. . ?
— Csak úgy, hogy ámbár igen sze

rény ahhoz képest, mit kegyed érdemelne, 
mert ha tőlem telnék, arany és bársony 
boritná még előszobáit is, és az is kevés 
volna, tündérkastélyt kellene tudni előva
rázsolni az embereknek, hogy kegyed méltó 
lakást nyerhessen e földön, de tőlem több 
nem telik, mint mennyit előteremték, fo
gadja a legjobb indulattal, s higye el, a 
legtisztább, a legszeretőbb s z í v  ajánlja azt 
fed.

Betanult szerepéből ennyit birt elha
darni.

Ilonka szoborszerűn állt ott, s felét 
sem értette annak, mit Gazsi nagyon böl
csen akart összeszedni és ékesen mondani el.

— En kezét jöttem megkérni, sóhajtá 
Gazsi.

E pillanatban lépett be Pali bácsi Bé
lával.

— Igen, egészité ki Pali, Béla szá
mára.
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— Bélám! édesem! kiálta Ilon, s az 
ifjú karjaiba repült.

— Gazsi féltérdeld helyzetben ma
radt, s rokonai megérkezése úgy hatott rá, 
mintha villám sújtott volna a szoba köze
pére.

— Kelj fel, nagylelkű öcsém.
Gazsi szó nélkül engedelmeskedett.
— B éla! folytatá Pál u r , köszönd 

meg Gazsinak, hogy számotokra oly szé
pen berendezteté lakását.

— Mi . . mit?
—- Csak nem teszed magad nevetsé

gessé, sugá Pál, ki Gazsi felett egész ha
talmát visszanyerte, mióta ez kosarazva 
érzé magát.

— I .. igen, dadogá Gazsi, már mond
tam Ilonkának, hogy neki készíttetém, s e 
nyilatkozatra szemei könybe lábadtak.

— Es én nem értettem, oh! nagylel
kű Gazsi bácsi! e szókkal borult nyakába 
Ilonka jobbról, balról pedig Béla ölelgeté 
hálásan.

Gazsi meg úgy érezte magát, mint 
dermesztő hidegben tűz mellett szokta ma

gát érezni az ember, hogy míg egyik olda
lon süt, a másikon fagy.

— De köztünk fog lakni Gazsi bácsi, 
esdekle Ilon.

— Nem, ellenzé Pali, mi, két öreg, 
nagyon összeszoktunk, d hozzám költözik, 
ezután egy háztartást viszünk, s csak a 
szomszédból fogunk bennetek gyönyör
ködni.

Gazsi nem tudott szólni, de szivét va
lami irtóztatón nyomta.

— Remélem, fordula Pál Gazsihoz, 
most megokosodik az a fiú.

— Lehet, mormogá Gazsi, s utána 
gondolá : csak aztán én meg ne bolon
duljak.

—• Most hagyjuk itt a szerelmeseket, 
s te megtért juh! jer haza mulatni.

— No mégis házamba jd lakni, és 
Fondorné lesz, ezzel vigasztalta magát Ga
zsi, midőn Palival a máriáshoz ült.

Gazsi ma este minden osztásnál meg
kapta a tökfilkót, min Pál ur nagy jelentő
séggel nevetett.

Az ifjak eltelvék hálával, hogy a két 
nagybátya igy versenyez boldogitásukban.

DEGRÉ ALAJOS.

0  S Z S Z E L.

Újra itt vagy, te kedves ősz, 
Emlékezések szép időszaka! 
Betömjénzi házam, szobám,
Arany gyümölcsid fűszeres szaga.

Letűnt kor, távol temető —
Most minden, minden úgy .eszembe jut, 
Őszülni hiszem fejem is,
S látom hogy az idő repülve fut.

Most bensőbb minden érzelem,
Akár öröm, akár bú adja azt,
S a fákról bármily gyenge szél 
Száz és ezernyi levelet szakaszt.

A letarolt réten, mezőn 
Lomhán hever a vastag, szürke köd: 
Miként nehéz, borús kedély 
Az agg, kiégett embersziv fölött.

Oh, az élet költészete 
A természetével ölelkezik —
Deres hajszál, sárgult levél . . .
Az őszt, a végfeloszlást hirdetik.

S a szép ősz is lejárja majd; 
Felváltja tél, dermesztő, zord, hideg, 
És akkor nem lesz kedve, rajt 
Merengni, ábrándozni — senkinek.

Elmúl minden egyébiránt,
A föld hátán ez a világ sora —
A főkérdés mostan csak az:
Van-e kenyér s hízik-e a kocza?

CSERMELYI SÁNDOR.
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A- Q U A R T E R  0- N N  E.

(Folytatás.)
II.

A S Z Ö K É S .

Crawford elment, hogy magát halászattal 
mulassa, mig neje barátnőjével a veranda alatt 
beszélgetve, mindkét nő kézi munkát vön kezé
be s igen örültek, hogy együtt lehetnek, minthogy 
pár hó óta nem látták egymást.

— Hanem azt meg kell adni, hogy Leonta 
ritka egy leány, kezdé a szomszédnő nehány percz- 
nyi hallgatás után, a kert felé fordulva, honnan a 
quarteronne teli kosár gyümölcsöt és főzeléket 
hozva épen megjelent; a háztartás egész gondját 
viszi és mégis marad ideje nehány csinos kézi 
munkára, magának és a kis Annának is mily szé
pen megvarrja a ruhát. Hoztam is neki magam is 
most Moore Tamásnak egy kötet költeményét.

— Istenem, mily jó ön, kedves szomszéd
nőm, válaszolt Crawfordné. Mennyire meg fog ő 
e szives figyelemnek örülni.
f —• És mily szép! folvtatá a szomszédnő.

En legalább soha ily gyönyörű teremtést nem lát
tam, s mily tiszta erkölcscsel van párosulva szép
sége. Na ily nő aztán tudná férjét boldogítani.

— Igazán, viszonzá az ültetvényes nő, csak 
hogy szerencsétlenségre barna fajból való.

— Mit tesz az ? vágott közbe a barátnő.
— Igen, önnél nem tesz semmit, de mások

nál ! Ez előítéletet nem tagadhatjuk meg.
— Előítéletet! mi köze Leontának amaz 

előitélethez, hisz ő csak szabad, úgy hiszem ? 
Nem gondolnám, hogy férje ne gondoskodott vol
na számára szabadság levélről.

— Még nem, viszonzá szomorúan Crawford
né, pedig az isten tudja, mennyit kérem.

— Na ez ugyan kárhozatos hanyagság; 
mert utoljára is mindnyájan halandók vagyunk, 
és ha ön véletlenül férjét vesztené, szegény Le
onta ugyan megjárná, ha nem tudna szabadság le
velet mutatni. Nem jó lesz, ha szólok erről Craw
ford urnák?

-— Isten őrizz, kedves barátnőm, válaszolt 
a ház asszonya, mindig megharagszik, valahány
szor eszébe juttatják, hogy nővére vegyes szárma
zású. Alkalmas pillanatot kell kilesnünk, hogy ezt 
előhozhassuk neki. Ma épen veszedelmes volna, 
mert tegnap óta sötét, komor hangulatában van, s 
ilyenkor legjobb öt magára hagyni.

És hogy e társalgásnak végét szakitsa, mely 
a derék Crawfordnéra rósz hatással volt, hirtelen 
másra forditá a szomszédnö a beszédet. Az ültet
vényes visszatérte könnyité az áttérést, ki jó ra
kás fris halat hozott, melyet Leonta azonnal ha

talmába kerített, hogy vele a szerény ebédet sza
porítsa.

Nem sokára asztalhoz ültek ebédelni, a 
szomszédnő is a családdal együtt, mig Leonta, 
mint egy szolgáló, végzett körültök mindent. Az 
ifjú leány oly szorgalmasan és alázatosan járt kö
rültök, mi inkább gyaníttatott benne rabnőt, mint 
vérrokont.

Csak mikor Crawford felkelt és elhagyá a 
szobát, mint mondá egyik szomszéd ültetvényest 
meglátogatni, akkor kezdett szabadon lélekzeni a 
quarteronne s űzte el arczárói azt az erőitetettsé- 
get, mely eddig még magaviseletén és tartásán is 
észrevehető volt.

—  Jer, kedves gyermekem, ülj ide mellém, 
és egyél már te is ; mert hát nem te készitetted-e 
ezt a pompás ebédet? szólitá fel a szomszédnő a 
leánykát, ki hálás tekintetet vetve a jó asszonyra, 
örömmel fogadta ajánlatát.

A délutánt igen vígan töité el a quarteron- 
ne Crawfordnéval és a szomszédnővel a veranda 
alatt; a szomszédnő mosta jó alkalmat felhasznál
va sietett ifjú barátnőjének az egy füzet költe
ményt átadni, melyet számára hozott. A szegény 
gyermek alig birt magával örömében, midőn az 
ajándékot nyeré; mert ez rá nézve nem csak gyö
nyörű költeményekkel s gazdag gondolatokkal 
telt könyv volt, hanem egy fehér nő szeretetjele, 
mi őt saját szemei előtt fölemelé. Az órák oly 
gyorsan teltek el, mintha csak perczek volnának, 
de mikor a nap lemenőben vala, a szomszédnö is 
lóra ült, hogy az éj tökéletes beállta előtt lakásá
ba érhessen.

A nap lejebb szállt a távol láthatáron és su
garait bágyadtabban térj észté szét a tengerre. A 
hullámok, az esti széltől könnyedén ringatva, 
fénylettek mint rubin és gyémánt. Végre a világi
tó égi test félig becsúszott a habok közé, melyek 
felületét darabig megvilágitá.

Később csak nehány mulékony sugár lát
szott még a Crawford lakása körül meghagyott 
magasabb fák tetején, aztán azok is helyet adtak 
az esthajnalnak, nem sokára csak egy piros fél
kör jeleié a helyet hol a nap letűnt.

Az éj beállt, kissé hűvösebb szél keletke- 
zék, az utolsó éneklő madárka is elhallgatott, az 
erdőkben is mély csend álla be, mit csak egy ba
goly huhogása szakított félbe néha.

Ha most valaki a Crawford kertjében volna, 
egy sötét komor arczu embert látna, egy bokor 
mögött lévő nagy pálmafához támaszkodva, a mint 
szemeit merően a folyam mentére irányozza. Ez 
nem más mint a ház ura. Igen türelmetlennek lát
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szik, és idönkint változtatja helyzetét, hogy szi
lárdítsa reszkető izmait. Azonban mindig azon 
egy tájra tekinget, s úgy látszik vár valakit; hogy 
kit? mindjárt megtudjuk.

Egyszerre megrázkódott, mint kinek hirte
len valami tűnik szemébe a mitől fél. S valóban a 
folyó könyökénél egy hajó vitorlája jelent meg 
váratlanul a szikla nyiláson, majd pár perczczel 
később maga a hajó is, mely, a folyam s kedvező 
szél által segítve, elég gyorsan közeledék.

E hajó a rabszolgakereskedőé vala.
A vitorla feltűnésekor Crawford a viz part

ja télé sietett, szive, attól kezdve hogy a vitorlát 
meglátta, mindig erősebben vert, mig a hajó hor
gonyt vetett és Weston, csolnakba ugorva, part
hoz ért.

— Nos barátom, úgy hiszem elég időt hagy
tam önnek, nemde ? kérdé az emberárus, az ültet
vényeshez intézve szavait, annak kezét nyers 
őszinteséggel rázva meg tengerész szokás szerint.

— Eleget, Weston barátom, válaszolt Craw
ford, én ez időt felhasználtam.

— így hát áll egyességünk ? Eladja nekem a 
quarteronne-t?

— Azaz hogy . . .
— Nincs sok időm vesztegetni vaió, vága 

közbe az emberárus. A szél növekszik és igen jó 
idő lesz rám a folyó bal ágán felmenni, hogy ében 
fáimat lerakhassam vevőiknél. A mellett azt sem 
tudom, megengedik-e körülményeim beszólanom 
visszajövet. Ha a szél kedvező lesz, majd csak 
akkor térek ide vissza, ha egyenesen a tengerre 
szállók.

— No hát lássuk, hiszen csak van önnek 
nehány percze, mit nekem szánhat, hogy kissé 
beszélgethessünk, válaszolt az ültetvényes. Ül
jünk le ide a fűre, és úgy hiszem, megalkuszunk.

A két derék férfi leült a gyönyörű tömött 
gyepre, mely a hegy alját boritá, s az emberárus 
újra elkezdé:

— Hát, édes Crawford barátom, egyszerre 
kimondom, a mit akarok. Mit a múltkor Ígértem 
a leányért, megadom ; csakhogy jó egészségben s 
hibátlan legyen.

— Már arról jót állok ; mert a lehető legjobb 
egészségben van. Sőt többet mondok, hozzá van 
szoktatva mindenféle munkához.

— Mennyi idős? folytatá Weston.
— Nem sokára tizenhét lesz.
— Jó, viszonzá a kereskedő. Ha úgy van, 

hát áll az alku.
— Remélem, nem utolsó szava ez önnek, ve- 

té ellen Crawford, mert igazán ily áruezikkért 
ennyi pénz . . . .

— Igen kevés ? akarja ön mondani,— vága 
közbe az emberárus sötét gúnynyal.

— Azt hát, viszonzá az ültetvényes, sze
meit lesütve.

— Na majd meglássuk, adhatok-e még érte 
többet, dörmögé a tengerész. De előbb látnom

kell. Tehát menjünk be s ha vizsgálatom jól üt 
ki, majd megmondom.

— Még egy szót, barátom Weston, vétó el
len Crawford, a mint látta, hogy az már indul a 
ház felé. ügy viselje magát, hogy se ö, se a nőm, 
észre ne vegyenek valamit. Mert, látja, nőm igen 
szereti e gyermeket, kit úgy nevelt fel, mint sa
ját gyermekét. Ha valamit sejtene alkunk felöl, 
minden veszve volna. Majd igy teszünk: ön ve
lünk fog vacsorálni, a kis lány körülöttünk fel
szolgál, s ön vizsgálhatja tetszése szerint.

— Jól van. De most hát menjünk, mert 
időm kevés mint mondám, szabadkozék az em
berárus.

E felszólításra Crawford is megindult, a két 
czimbora bement a házba.

Az evőszoba még üres vala, s csak egy-két 
hasáb égő üszők világitá némileg. Weston nehány 
darab jó vastag fenyőfát tett rá keresztbe, aztán 
leült Crawforddal együtt a tűz elé, mondván :

— Ha az ember leánytakar vásárolni, jó vi
lágos kell hozzá és jó szem.

Nehány perez múlva a fenyőfa lángra ka
pott és vígan pattogva oly világosságot terjesztett, 
mintha nappal lett volna.

Az ajtó megnyílt s rajta a quarteronne lé
pett be.

A mint az idegen szúrós tekintetét oly hosz- 
szasan magára szegezve érzé, a leányka önkény
telenül lesüté szemeit, nem bírta magának meg
fejteni a hatást, mit reá ez idegen tett. Szokása 
szerint hallgatagon végzé a vacsorához való elő
készületeket. A szoba közepére taszitá az asztalt 
s hófehér abroszszal takarta be, azután tányért, 
kést, villát, asztalkendőt, szóval a vacsorához 
szükséges minden eszközt oly gyorsan, könnye
dén s minden lárma nélkül rakott fel, hogy Wes
ton csak bámult. A mint a lány bevégzé a terítést, 
megszólitá Weston:

—- Ejnye, szép húgom, úgy tetszik már lát
tuk egymást itt a szomszédban valahol; igaz-e ?

Leonta, kihez még senki sem szólt ily bi
zalmasan, összerázkódott. Elénk pir önté el ar- 
czát s oly égő, büszke tekintetet vetett az idegen
re , ki nem szűnt meg őt folytonosan s csaknem 
sértően kisérni tekintetével. De nem sokára le
süté szemeit s szerényen felelt az emberárusnak :

— Aligha nem csalódik uram, én nem em
lékezem, hogy valaha találkoztunk volna.

— Igen szép, üde hangja van, pirulása mu
tatja, hogy egy kissé vad és hogy szive tisztasá
gát megörzé; szóval, ha ön e gyermeket nekem 
adja nyolezezer dollárért, itt a kezem rá, monda 
Weston, vizsga tekintetet vetve az ajtó felé, a mer
re a leány eltűnt, nehogy valaki észrevétlenül be
lépjen és kihallgassa őket.

— Mit gondol ön, veté ellen az ültetvényes 
szintoly halk hangon, az emberárus felé hajolva. 
Egy ily leány legalább is tízezer dollárt ér. Te
gye hozzá még e kétezer dollárt s álljon az alku.
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— Hogy az ördögbe is ne ? hogy gondolja 
ezt? hol találok én olyan vevőt, ki ezért tízezer 
dollárt adjon? veté ellen az emberárus vállvonít- 
va. A mely árt én ígértem a leányért, úgy hiszem 
elég illendő. AU az alku vagy nem ?

-— Nem, válaszolt Crawford oly határozott 
hangon, miből az emberárus észrevehette, hogy 
könnyen elállhat még eladó szándékától is.

Weston nem mindjárt találta fel magát, mi
módon vegye reá a másikat, hogy az áruczikk 
árából engedjen valamit. Ocsárlani nem lehetett, 
mit azelőtt pár perczczel feldicsért. Habozása 
azonban nem soká tartott.

— No, ne beszéljünk sokat, monda Weston, 
oszszuk fel a köztünk levő kétezer dollárt, adok 
kilenczezeret. De vakuljak meg, ha egy fillérrel is 
adok érte többet! Mondja ki egy szóval: kell? 
nem ?

Crawford felelet helyett szemeit élénken az 
ajtóra függeszté, mert úgy tetszett neki, mintha 
valaki a kilincsre tette volna kezét. Pár perez 
múlva, mivel semmit sem hallott, felele tompa 
Lángon:

1— No, ha máskép nem lehet, nem bánom, 
vigye kilenczezer dollárért, de nekem készpénz 
kell.

— A mint illik; a pénz hajómon, a szobám
ban van. E szerint a leány az enyim. Vacsora 
után elkísér ön a hajóra és aláírja a szerződést, 
én pedig leszámlálom önnek az aranyakat.

Alig hogy e szavakat bevégzé, az ajtó meg
nyílt és rajta Crawfordné jött be Leontával, min- 
denik egy-egy tál ételt hozva. Azután a quarte- 
ronne kiment, hogy a kis Annát bevezesse, mig 
másik kezében nagy kávés ibriket hozott. Nem is 
hagyá el többé a szobát, hanem felszolgált a va
csoránál.

Szegény gyermek! Összeborzadt az idegen 
fürkésző tekintetétől, ki nem szűnt meg őt sze
meivel kisérni, bármerre lépett vagy bármit tett. 
Váltig igyekezett e baljóslatú tekintetet kikerülni, 
de, bármerre fordult, az emberárus szemei min
dig reá voltak tapadva. Ha egy perezre távozott, 
azonnal oda szólitá, hogy töltsön neki kávét, s 
akkor újra tetőiül talpig méregette. E szemjáték 
egész vacsora alatt tartott, és Leonta oly elvér
zettel küzde, mintha kínpadon lett volna. Hol el
pirult mint a nyíló rózsa, hol elhalványult mint 
egy halott.

\  alami benső hang aztj sugallá neki, hogy 
ez ember az ö rósz szelleme.

Mikor végre Crawford és vendége elhagy
ták a szobát, Leonta is szabadon ereszté könyeit, 
melyek keblét elfojtották, hogy kissé megköny- 
nyebbüljön.

Az emberárus és Crawford a folyóhoz men
tek ; s kevés idő múlva a hajóban, a hajós-kapi
tány szobájában voltak gondosan bezárkózva. 
Weston -megírta az eladási szerződést, mely a

quarteronnet számára biztosítja; és e szavakkal 
nyujtá Crawfordnak:

— Hja alá, barátom.
Azután egy fiókból aranynyal telt zacskót 

tett az asztalra.
Crawford lassan olvasta végig az Írást, el-el- 

halványulva mint egy halott majd ismét reszket
ve mint a nyárlevél, kezébe fogta a tollat, de leg
nagyobb megerőltetése daczára sem volt képes 
aláírni, keze annyira reszketett, hogy egy vonást 
sem bira tenni.

A rabszolgakereskedő kezdé az aranyakat 
az asztalra tölteni: az arany tekintete mintha csak 
ruganyosságot kölcsönzött volna az ültetvényes 
izmainak, ujult erővel fogott munkájához, s ne
hány másodpercz alatt olvasható betűkkel volt 
aláírva neve. Weston pedig a kilenczezer dollárt, 
jól megszámlálva, átadta társának, ki azt egy vas
tag vászon zacskóba kötötte; azután szürke felöl
tője belső zsebébe tévén, szivéhez szorította, 
mintha csak ezzel akarná szive dobogását el
nyomni.

— Most már barátom, kezdé az ültetvényes 
elfogult hangon, azon kell igyekeznünk, hogy a 
kis leányt ,ide csaljuk, de ezt igen ügyesen kell 
tennünk. Én majd haza megyek, rnehány jiveg 
pálinkát hozatok vele ide a hajóra. És ha ide csal
tam, a többit önre bízom, bánjék vele úgy, mint 
jónak látja. Csak arra vigyázzon, hogy ne kiált
hasson, nehogy nőm meghallja, mert aztán szép 
kis baj kerekednék a nyakamra.

— Ne féljen tőle, válaszolt az emberárus 
mosolyogva, tudjuk már mi, hogy keli az ilyen 
kis madarakkal bánni, e kalitkában nemcsak 
egyet szelídítettünk már meg.

E szavak után csónakában elkísérte az ül
tetvényest a partra. Ez pedig sietve ment házá
hoz, hogy kapott pénzét elzárhassa. Azután Leon- 
tát kiáltotta be, ki Crawfordnéval foglalatoskodott 
a konyhán.

— Jöjj hamar. Segíts nekem e pár üveg pá
linkát a hajóra hozni, az öreg Samra nem bizha
tom, mert félek , hogy összetöri az üvegeket. 
Gyújtsd meg a lámpát.

A leányka, a nélkül hogy valamit gyanítana, 
csakhamar megjelent a parancsra, kezében lámpa, 
melyet az ültetvényes kivett kezeiből; azután a 
partra mentek, hol Weston várt reájok. Mindket
ten leszálltak a csónakba, nehány lapátütés, s a 
kis ladik a hajóhoz ütődött.

Weston ugrott legelőbb a hajóra; Crawford 
követte s egyszersmind Leontának is kezét nyujtá, 
hogy a hajóra segítse, s lámpáját letéve a födöze- 
ten, intett Leontának, hogy kövesse. A hajószoba 
ajtaja alacsony lévén, Crawfordnak meg kellett 
hajolnia, hogy beléphessen. A quarteronne követ
te. De alig lépett be, a kapitány hirtelen meg
kapta, s száját betörnie, míg más két matróz vas 
békókat tett kezeire. E kettős műtét oly gyorsa
sággal ment véghez, hogy Crawford, akarata ellen
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szemtanúja lön, és alig volt ideje a hajószobából 
kirohanni s az ajtót hirtelen becsukni. Lámpáját 
felkapta, s a csónakba ugorván a parton termett.

Mindamellett ez nem történhetett oly gyor
san meg, hogy a hajóból egy velőkig ható, szivre- 
pesztő sikoly ne hallassák, mely Crawford fején 
fölmereszté a hajat. Azután néma lett minden.

Nehány perez múlva a hajó vitorlája kife
szült, a szél kedvező lévén, a hajó, mint egy óriási 
kisértet, minden nesz nélkül eltűnt a folyam bal 
ágán.

Ez idő alatt Crawford eloltá a lámpást, 
mintha saját árnyékától is félne, ha látja maga 
mellett. Komoran nézett a távozó fehér vitorla 
után, mely az éj sötétében lassanként elenyészett, 
s alig volt képes emlékébe hozni a bőröndjébe 
zárt aranyakat, az elhalt Henderson gyarmatát, 
melyre oly régóta vágyik, s a szerecsen rabszol
gákat, kiknek ő szabad urok leend. Képzeletében 
újra meg újra nővére kísértetes alakja jelent meg; 
lelkiismerete előtt pedig bűne sötétlett, mert a 
lelki vád egész súlyával nehezedett keblére.

Az uj Kain még nagy részén az éjszakának 
bolyongott egyedül borzadályaival, mintha önma
gától akarna futni.

Ez alatt a quarteronne a hajószoba padla- 
tán feküdt, elterülve, öntudatlan állapotban, mi
lyenbe az embert néha váratlan erős csapás, vagy 
nagy szerencsétlenség ejteni szokta. Gondolatai 
annyira zavarosak voltak, hogy sokáig csak ne
héz álomnak képzelte az egészet; mert zavart 
eszméi daczára sem hihette ez irtóztató valót. 
Folytonos reszketegség lógta el tagjait, és a 
kezén lévő láncz, melynek vége a szoba deszka
falához volt erősítve, e miatt mindig csörgött. A 
szoba mennyezetéről függő lámpa homályos vilá
gánál látni lehetett volna a szerencsétlent, száraz, 
félig nyílt szemekkel, nyitott szájjal; időnkint 
nehéz sóhaj tört fel kebléből, mi alatt egész teste 
görcsösen rángatódzott s a lelki fájdalom súlyától 
kezei mellére csuklottak.

Egyszerre csak, mintha valami nehéz álom
ból ébredne, felült s tévedező tekintetet vete ma
ga körül. Lassankint felfogá valódi helyzetét, ám
bár még mindig kétkedett rajta. De, fájdalom, e 
kétkedés nem tartott sokáig, mert zárva látta ma
gát, s minden mozdulatára csörgött a kezén levő 
láncz.

Hirtelen felállt s felemelte békéit oly ma
gasra a mint csak bírta, mintha istennek akarná 
őket felmutatni, és szivszaggató hangon kiálta fel:

— Eladva! saját testvérbátyám által adva e l!
Azután kezeit tördelve, elkezdett fájdalma

san zokogni, segítségért kiáltani, majd a földhöz 
vágta magát, s újra felugrott, reménykedett isten
nek és embereknek. De nem hallgatá őt meg 
senki, szivrepesztö kínjait nem látta senki, mert a 
szoba ajtaja erősen be volt zárva, és a kis ablak
ból a tekintet elveszett az éj sötétében. A fájda
lom e kitöréseit mind annyiszor lelki és testi ki

merülés követte, mit a természet enyhülésül aján - 
dékozott az embernek, mert ilyenkor aztán ne m 
érezzük kínjainkat.

Éjfél tájban Leontánál ismét egy ilyen vál
ság állott be, azt gondolhatta volna az ember, 
megörült, annyira rázta, szaggatta a lánczot. Egy 
ily erőszakos rántás jobb kezéről félig lerántotta 
a békót. Ez rá nézve uj eszme villanása volt, s 
nem sokára meggyőződött felőle, hogy nem felette 
nagy fáradsággal kihúzhatná egyik kezét a békó- 
ból s talán a másikat is. Megkísértette, hogy a 
balt ki lehetne-e húzni, ez még könnyebben ment. 
Egy kis erőlködés, és a jobb kéz is ki volt szaba
dítva. Örömében elkiáltotta magát, mert hiszen 
szabadulása nem oly nehéz mint hitte. A békók 
már lejöttek kezéről s az ablakon ki lehetett bújni, 
s ott a vízben el lehetett úszni, ha majd minden 
elcsendesül. De most újra visszadugta kezét, s 
összehúzta magát a fal mellett, s azon öntudat 
nélküli állapotba tévé magát, a minőben uj gaz
dája hagyta.

E közben Weston benyitott egy matrózzal, 
foglyát megtekintendő. Pár perczig figyelmesen 
vizsgálva a quarteronnet, dörmögé magában:

—- No, a vihar lecsendesült, s a szép gyer
mek majd csak megszokja sorsát. Itt lehet őt biz
ton hagyni, holnap, reményiem, lehet vele pár 
okos szót váltani. Harry, vedd pokróczomat és 
vidd fel a födélzetre. Egy pár órát aludni akarok, 
de a szobákban igen meleg van. Napfeljöttéig úgy 
sem adhatjuk át szerecseneinket az ültetvénye
seknek.

A matróz sietett ura parancsát teljesíteni. 
Weston követé, s miután foglyára még egy pil
lantást vete, gondosan bezárta maga után az ajtót.

Alig záródott az be, Leonta újra lehúzta ke
zeiről a békókat s minden lárma nélkül letette 
lánczait a padlóra; azután egy székről felmászott 
az ablakig, mely elég tágasnak látszott, hogy kö
rültekintsen, ha vajon eléggé elhagyatott-e a táj. 
Félig kibújt az ablakon s úgy tapasztalta, hogy 
könnyen kifér. Erről bizonyos lévén, újra vissza
ereszkedett helyére a lánczokhoz, hogy kezeit 
újra békóiba dughassa, ha valahogy az ember
árusnak még egyszer kedve jönne meglátogatni. 
Időt kellett hagyni, hogy a rabszolga kereskedő 
elaludjék, mielőtt a szökést megkisértené.

Semmi mozgás nem vala már a födélzeten. 
Mély csend uralkodott a hajón, miután nehány 
perczczel azelőtt horgonyt is vetettek. Csupán a 
habok egyhangú lassú moraja volt hallható, a mint 
a hajó oldalához ütődtek.

Egy óráig mozdulatlan egy helyen ült Leon
ta, a nélkül hogy. legkisebb mozgást hallott volna, 
miből sejthetné, hogy valaki még ébren van a 
hajó körül. Erősen dobogott a szive; nag}' sze
mei határozottan s vakmerőén lobbantak fel, és 
könnyed ugrással az ablakba termett. Kihajolva 
egy darabig hallgatódzott, s nem vevén semmi 
gyanús zajt észre, a sötét hullámokra tekinte,
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melyek a hajó oldala mellett elsuhanva összeol
vadtak a fekete sötétséggel. A perczet elérkezett
nek hitte. Könnyű mozdulattal búit ki az ablakon 
karcsú derekáig, de tovább menni a gömbölyű ta
gok nem engedék, most kétségbeesetten fordult 
féloldalra, s a szűk nyíláson kivetette magát a fo
lyóba, ugrása következtén fenékre sülyedt, de 
gyorsan mint a nyíl bukott fel a viz színére, s

egész erejéből szívta magába a léget; hiszen e lég 
maga a szabadság ! Szemeit kinyitva jó távolságra 
látta mögötte a hajó feketés alakját sötétleni, mely
ből menekült és a melyen egy lámpa gyenge vi
lága mint fényes pont csillogott. Senki se hallotta 
vízbe ugrását, mert semmi mozgás vagy zaj nem 
keletkezett a haj ón.

(Folyt, köv.)
Francziából ,

KALOCSA KOZA.

B A R T  H A  J Á N O S .
Született : 1798.
Meghalt: 1852.

Ki ne látott volna falu végén, füstös sátor 
vagy kaliba alatt, czigány purdét, nyakban egy 
darab inggel vagy a nélkül guggolni, kézben ap
ja hegedűjével, melyből dallamokat próbált ki- 
csalni?. Az a purdé megnőve, mint prímás egy- 
egy banda előtt állott; a szemekből könyeket s a 
zsebekből bankókat csalt ki. Ki tanította meg he
gedülni ? — a ki a madarakat énekelni.

Ez a hegedű-ösztön magyar embernél ritka 
kivétel: a mi Barthánk édes apja ilyen kivétel 
volt. Ez vala szenvedélye; jól hegedült s beállott 
czigánynak. Ebből bátran következtethetjük, hogy 
előítéletes nem volt, fajunk büszkesége nem bán
totta, s nem tagadta ki fiát —• az igaz, nem is volt 
miből! — midőn szinészszé lön . . . De ne ugor
junk oly nagyot: a mi Jánosunk még csak Jan
csika; s nekünk nagyon szükséges ismernünk 
e hős gyermek korát. Kinek volna tiszta fogalma 
Herkulesről, ha nem tudná róla, hogy már a böl
csőben kígyókat fojtogatott? — Ó előtte is ott 
volt az apja hegedűje, de ő nem próbált abból 
dallamokat kicsalni; más, hatalmasabb hangszer
rel csalta ő ki később konyeinket.

„Melyik korcsmában muzsikálnak ma édes 
apámék?“ kérdé Jancsika távozni akaró atyjától.

— Ma a diatristáknak muzsikálunk, fiam.
„Mik azok édes apám ?“
—- Hát urak és ifj’asszonykák, kik bolond

dá teszik magukat, bemázolják arczukat, felöl
töznek nem tudom én miknek, aztán diskurálnak, 
ütik, verik, ölik egymást, s az ember hol sir, hol 
nevet rajtok, pedig az egész dolog csak komédia.

„E szerint komédiások ?“
Az ám, pedig se medvéjök nincs, se 

kötélén nem tánczolnak.
„Jaj beh szeretném látni! Nem mehetnék 

magával, édes apám?“ •
-— De fizetni kell ám ott.
„Hátha úgy jutnék be, mint a bálba? ha én 

vinném a hegedűt édes apám után ?“
— Próbáld meg. De ha kilöknek, aztán meg 

is tépáznak, én nem leszek oka.
ügy is lett. Elöl ment az apa, utána bizo

nyos távolságban a fiú. Remény és félelem közt 
tekingetett jobbra-balra, várván mikor csípik 
nyakon; de erősen szivéhez szorította a hegedűt, 
mert hiszen ez volt most a talizmán, mely őt lát- 
hatlanná teszi, midőn berohan. Jaj beh hosszú 
volt neki ez a rövid u t!

Apja már fel is ment a hátulsó lépcsőn, be 
is ment a terembe. Jancsika megdöbbenve állt 
meg a lépcsőnél, aztán nagyot lélekzett, keresztet 
vetve magára csaknem lélekzés nélkül futott fel. 
Fájdalom, apjának jóslata részben teljesült!

„Be akarsz szökni, semmirekellő !“ dörgé 
valaki; s a kérdés és nyakoncsipés ugyanazon 
perez müve volt; még csak az üstök czibálás volt 
hátra.

Jancsika, sóbálványnyá meredve, csak ezt 
hebegte: Az apám hegedűjét hoztam.

„Ki az apád?“
Bartha.
„Add ide! Elmehetsz!“
Az addide kikapta kezéből a hegedűt; az 

elmehetsz tetszésére volt bízva. Jancsika könyei 
megeredtek, s ki tudja, tán most is ott sírna, ha 
az ajtó újra nem nyílik. Ez a hátralékban maradt 
üstök czibálást juttatta eszébe, s ennek félelme 
erőt vevén rajta, lefutott a lépcsőn ; de megállt a 
fogadó előtt, s öklével borzasztóan fenyegetődzött, 
hogy ha szép szerével be nem bocsátották, hát be 
szökik.

E végből, mint okos hadvezér, legelőször a 
hely színét tanulmányozta. Látta, hogy a néző te
remnek csak egy ajtaja van, s azt csak egy vén 
jegyszedő asszony őrzi. Ezen cerberusnak csak 
egy feje volt, de mintha három nyelve lett volna. 
Tudta, hogy a merény akkor sikerülhet legbizto
sabban, mikor legnagyobb lesz a tolongás. Hátát 
és fejét már elszánta, de nem egyetlen sipkáját. 
Tudniillik emlékezett, hogy mikor kötéltánczosok 
produkálták magokat a piaczon, s a princzipális- 
né a publikum azon része közt szedte a pénzt, 
mely a kötélkorlátokon kiviil bámészkodott, a fi
zetni nem tudóknak vagy nem akaróknak egy
szerűen csak fővegét kapta le és dobálta hátra,
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hogy azokat visszavonulásra kényszerítvén, a fi
zetőknek csináljon helyet. Ettől félt a mi Jancsi
kánk is, azért sipkáját jó eleve levette 'és hóna 
alá szorította.

így várta a jó szerencsét; de ekkor egy má
sik fiút pillantott meg, ki, úgy látszék, hasonló 
czélból ólálkodik a lépcsőnél. Erre a mi Jancsi
kánk rögtön megváltoztatta taktikáját, s a merész 
roham helyett hadi cselt forralt. Elhatározta, 
hogy várni fog, mig a másik fiú megkísérti a be
szövést; mikor aztán ezt nyakon csípik, tépázzák, 
ő azalatt szépen besuhan. A terv tökéletesen si
került; mig a jegyszedő asszony éktelen lárma 
közt az első rohamot visszaverte, ö már benn volt; 
mint egy csepp elenyészett a nép tengerében.

Ez volt az első színi előadás, melyet látott. 
T í z  évvel később azt mondta volna : „Kopott dí
szítmény ! borzasztó másolások! rongy jelmezek! 
pislogó mécsek! nyomorult komédiások, kiknek 
nagy része szerepét sem tudja!“ de most mind ez 
tündér világ volt, melynek dicsfénye megvilágí
totta és lángra gyulasztá lelkét. 0  ezentúl Eger 
gyönyörű vidékét színtelen, mázolt képnek látta, 
az embereket rongyos söpredéknek, a napot, hol
dat és csillagokat pislogó mécseknek. Az ö esz
ményei ezen nyomorult komédiások lettek. Félis
tenek voltak ezek neki, s ö szerelmes lön vala
mennyibe. Égett láthatni őket, s legnagyobb gyö
nyöre volt, ha a fogadó körül ácsoroghatott, mely
ben játsztak, s mely előtt nappal pipázgattak. 
0  tiszteletteljes távolságban áhítattal csodálta őket; 
ha mentek, három-négy utczán is végig kisérte, s 
boldog volt, ha lopva megközelítvén, egy-egy 
mondatot hallhatott ajkaikról; nem igen voltak 
azok épületesek, de ö más, szebb és jobb értel
met adott nekik. Mindezt, úgy hiszem, nem ő 
érezte először: a szinészjelölt első szerelme ez, 
vágyaival és reményeivel. Mondanom sem kell, 
hogy ezentúl egész nap azon törte fejét, mint jut
hasson be estve. Gyakran már délután megbújt a 
teremben; órákig mozdulatlanul várakozni, rá
nézve épen úgy nem volt tortúra, mint a kit ked
vese bujtat az állószekrénybe. Mikor aztán a 
seprő felfedezte buvhelyét, s üstökénél fogva — 
érted szenvedte, védistennőnk ! — kihúzta : meg
alkudott, hogy a termet ezentúl helyette ö sepri 
ki, ha megtűri, hogy jutalmul ben maradhasson.

De a szerelmest sem soká elégíti ki a látha
tás gyönyöre: a mi müszeretőnkben is vakmerő 
vágy ébredett. Kitudta az igazgató lakását, s mi
után vagy tízszer elment az ajtóig, s ugyanannyi
szor félénken elsompolygott, s egyszer már kopog
tatott is, de a herein-ra ijedten megugrott, végre 
egy reggel elszántan beállított. Az igazgató kér
dezte, hogy mit akar? — Jancsika lesütött szem
mel forgatta sipkáját, s többszöri nógatásra & 
csak nehéz sóhajokkal felelt. A félénk udvanó 
nem merte bevallani kimondhatlan szerelmét — 
Thalia istenasszonyság képviselőjének. Az igaz
gató, ki még különben sem reggelizett, akarárn

mondani pálinkázott, végre elvesztvén türelmét, 
erősen rárivalt, mire Jancsika ijedten hebegte ki : 
szeretnék aktornak beállani!

Az igazgató természetesen kaczagott, mert 
a fiú alig látszék tizenhárom évesnek. Rövid tár
salgás után, az igazgató végválasza ez volt: „Most 
menj haza fiam, igyekezzél nagyot nőni, addig pe
dig tanulj szorgalmasan, hogy egykor jó aktor 
lehess.“

De Barthát ez nem elégítette ki: „Kérem 
alássan, hát mekkorát kell még nőnöm?“

Az igazgató azt felelte: „Legalább is ekko
rát, mint én.“ Ez némileg megnyugtatólag hatott 
rá, mert az igazgatót könnyű volt utólérnie, ki 
maga is apró ember volt; de nem úgy a második 
kérdésre kapott válasz. Bartha t. i. azt bátorko
dott kérdeni: „Hát, kérem alássan, mit kell tanul
nom, hogy jó aktor lehessek?“ Ez a kérdés meg 
az igazgató urat hozta zavarba; mert ő maga sem 
tudta, tulajdonképen mit kellene egy színésznek 
tanulnia, miután ö maga sem tanult soha és semmit.

— Mindent! feleié röviden.
„De mégis különösen — ?“
Az igazgató nem merte mondani, hogy vé

gezze iskoláit, mert pár évig ő maga is csak mellé 
járt, s nem is vitte többre a hajdúságnál, és — 
igazgatóságnál; hanem, hogy tudatlannak se lát
tassák, előszámlálta hamarjában mindazon tudo
mányokat, művészeteket és nyelveket, melyeknek 
valaha hírét hallotta. A mi fiunk szintúgy szédült 
bele: lehorgasztotta fejét, s azon szomorú tudattal 
távozott, hogy miután ennyit kellene tanulnia, be
lőle is előbb lesz egri káptalan ur, mint színész.

De mit nem tanult volna ekkor e szegény 
fiú, csakhogy szinész lehessen? Sok gyermeket a 
szülék szeretete és haragjoknak félelme ösztönöz ; 
neki elég lett volna ennyit mondani: tanuld meg 
leczkédet, különben soha se lesz belőled szinész! 
s ö megtanult volna diákul, görögül, zsidóul. Ha 
jómódú szülék gyermeke, a színészet utógondo- 
latjával, nógatás nélkül is a legjobb tanuló válik 
belőle, s egykor a színészi pályán is másféle ered
ményeket mutat fel. Iskoláink nem szinészi ké- 
pezdék, igaz; de a tanulás az elmét foglalkoztat
ván, az értelmiséget fejleszti, mi nélkül a szinész 
csak félhomályban tapogatódzik. Bartha e szeren
csében nem részesülhetett. Apja szegény volt, s 
ábrándjaiból nem sokára fölébreszté a komor való. 
Apja tudtára adta, hogy nincs módja tovább isko
láztatni, s mesterségre kell adnia. A hetedik ég
ből hullott alá, midőn inasnak szegődtették egy 
becsületes szabóhoz. Könyvek helyett : tű és 
czérna!

Halott reményét megsiratta, s pár évig hor- 
dozá keblében eltemetve, midőn a véletlen fölfe
dezte előtte, hogy az csak tetszhalott, mert az a 
„tanulni“ nem conditio sine qua non-ja a színé
szetnek. Ugyanis uj legény jött a majszterhez, 
kiben Bartha azonnal fölismerő egyikét azon szí
nészeknek, kiket egykor annyira megcsodált. Ele-
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inte nem tudta: ébren van-e vagy álmodik. Meg 
nem foghatta, hogyan lehet az szabó legény, a ki 
aki or is volt? vagy mindazt tanulta és tudná, mit 
az igazgató egy színészben föltételezett? Meg 
kellett bizonyosodnia.

Elleste, mikor egyszer a legénynek jó ked
ve szontyorodott. Miután tetőtől talpig végig di
csérte s elmondd, hogy őt választá mintaképül a 
szabóságban, s hogy végtelen boldognak érzené 
magát, ha valaha oly ügyesen tudna varrni és va
salni, s haját oly ügyesen tudná papirosba teker
getni, hogy oly pompás sneklijei legyenek, me
lyektől alig látható félrecsapott sipkája — „De 
persze — igy végzé a dicsbeszédet — könnyű an
nak, a ki annyit tanult, és tud! mert ugy-e maga 
iskolákat is végzett ?w

A legény eleinte azt hitte, Bartha csúfoló- 
dik, s némi hajlamot kezdett érzeni azon jog gya
korlatához, mely a legény kezét s az inas üstökét 
bizonyos érintkezésbe hozza; de Bartha oly őszinte 
bensőséggel szólt, s oly alázatos kegyelettel tekin
tett fel rá, hogy lehetlen volt megharagudnia; 
őszintén bevallá, hogy biz ő csak major parvista 
volt. (Az első diák iskola.)

„Major parvista! ? — gondolá magában Bar
tha — hisz én principista is voltam! (A második 
diák iskola.)

Ha merte volna, örömében bizonyosan a 
legény nyakába ugrik.

„De ugy-e, kérem alássan, maga aktor is 
volt?“

A legény elkomolyodott, s nehéz sóhajjal 
csak ennyit mondott:

„Hadd el, Jancsi, te sem tudod még, mire 
jutsz!“

Bartha ezen nagyon elbámult, s azon kér
dést koczkáztatta: tán bánja, hogy aktor volt ? — 
Mire a legény félvállról igy felelt:

„Egykor meguntam volt dolgozni, azért ak
tor lettem: aztán meguntam koplalni, s megint 
szabó lettem.“

De Bartha eleget tudott. Az igazgató azt 
mondá: „Megnőni és tanulni.“ íme kisült, hogy a 
második föltétel nem okvetlenül szükséges : a 
megnövéshez pedig már is alapos reménye lehe
tett, mert azóta egy arasznyival jutott közelebb az 
igazgató ur nagyságához. Most tehát nőni és várni 
lett a jelszó. Ezentúl egészen más inas lett belőle ; 
a bút lemetszették szivéről, eredeti pajzán vidor- 
sága visszatért; körülbelül úgy érezte magát, mint 
a kit örök nehéz rabságra visznek, s nehány évi 
könnyű fogsággal megamnesztiáznak.

Ezzel búcsút, veszünk gyermekkorától, me
lyet azért vázoltunk bővebben, hogy megérthes
sük művészetének fény és árnyoldalait. — Ké
sőbb felszabadult, legény lett, s titkos reménye 
nöttön nőtt -— vele. Sőt már azon biztató sejtelem 
is támadt benne: hogy az igazgatónál két ujjnyi

val aligha nem magasabb. Rettenetesen sajnálta, 
hogy az igazgatóról nem vön mértéket; de igaz, 
még akkor szabó sem volt.

Végre maga is megelégedett ékes termeté
nek növésével, s addig vándorolt, mig oly város
ba jutott, hol szinésztársulat volt. Ekkor már nem 
soká töprenkedett, hanem egyenesen az igazga
tóhoz ment.

„Uram, szeretnék magok közé beállani.“
Az igazgató megdöbbenve nézett r á ; azt 

hitte, a nagy harang kondult meg szobájában, 
mert ily szép érczes bassus hang soha se üté meg 
fülét.

— Kicsoda maga?
„Bartha János.“
— Mi volt maga ?
Bartha kissé szégyellte megmondani; de 

megemlékezvén a legény szavaira, igy szólt:
„Szabó legény.“
Ha azt mondá vala, hogy ö a muszka czár, 

az igazgató azt is elhitte volna, oly méltóságosan 
emelte fel fejét, s oly büszke tekintettel nyugtatta 
rajta szemét: de szabó legénynyel látván magát 
szemben, az igazgató tette magát büszke méltósá- 
gos positurába, mi azonban szánandó, kisszerűén 
sikerült. r

— Epen jókor! —• mondá — garderobe 
szabóm tegnap hagyott e l; ha akarsz, azonnal be
állhatsz helyére.

Barthát a bizalmas tegezés sértette, s boszu- 
san mondá:

„De én aktor szeretnék lenni.“
— Az is lehetsz még, ha megszorulunk; 

majd meglátjuk.
Ez némileg megvigasztalta.
Hosszasabb értekezés és alkudozás után is, 

Bartha előtt más válaszút nem állott: mint vagy 
tovább állni, vagy garderobe szabóvá lenni, azon 
reményben, hogy nem sokára sikerülend a szín
padra is kiállnia.

Tehát garderobe szabó lett. Keserves ke
nyér, melyet még keserűbbé tesznek a hősök és 
szerelmesek! A hős és szerelmes dühös ellensé
gek , az öltöztető a villámhárító, melyen a vész
terhes positiv és negativ fellegek, mielőtt egymás
ba csapkodnák villámaikat, szépen kiöntik — az
zal együtt, a mi bennök még azonkívül egész nap 
forr. Ezen hűtőre az ily dühös Orlando furiosok- 
nak szükségük is van. Hogy a szerelmes öt felvo
náson végig oly szelíden epekedő, édeskés tud 
lenni, ne csudáid: minden epéjét az öltözőben 
hagyta. A dühöngő hős pedig mindent összetépne, 
ha már előbb legalább szemével le nem nyelte 
volna az öltöztetőt. Bartha mindezt végig szen
vedte ; érezte, mit tesz az, ha a hősön a tricot rán- 
czot vet, ha a csat ferdén áll, s ha háborgó kedé
lyében a kardot jobb felére köti, s bal felén ke
resve, sehol se találja ; érezte, de nem okult rajta ;
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sőt gazdagon kárpótolta szenvedéseit, mikor aztán | szabónak, ha máshoz is mert nyúlni! . . .  De ne 
Ő lett a hős. Oh, akkor aztán kívüle másnak a • anticipáljuk az időt: maradjon még Bartha kissé 
tükörhöz közelítni sem volt szabad, s jaj volt a I garderobe szabó, úgy sem tart soká.

(Vége köv.) SZIGLIGETI.

I R O D A L O M .

P. V irg iliu s Maró Aeneise. Fordította Re
mete József. (Győr, 1863. Hennicke Rudolf.) — 
Emlékszik-e, fiatal olvasóm, egy avas könyvre, az 
összefirkált falú tanterem s czifrán befaragcsált 
padok idejéből? Füstös leveleit már csak lazán 
tartja össze az ütött-kopott bőrkötés, melyen a 
hajdani aranyozásnak puszta rovátkái maradtak 
fen ; czímképe rézbe metszett istennői tintabajusz- 
szal ékesítvék, s minden elő és utó tiszta lapján 
az idöszerinti birtokosok nevei, jelmondatai és 
tolipróbái gebeszkednek a halhatatlanság után. 
Sodrott leveleinek régi divatu szöges nyomása 
közé megannyi Írott sor van beékeive, mely az 
idegen szöveg tartalmát szemrontó hűséggel tol
mácsolja az anyanyelven; itt-ott nehány sor be- 
körmözve (—), másutt meg, oh öröm ! egész lap 
X-olva keresztül, annak jeléül, hogy minden to
vábbi vesződés nélkül átugorható. — íme, a római 
classicus, a hogy nálunk a legtöbb iskola-hagyott 
emlékezetében kisért, — a mennyiben tudniillik 
merőben el nem feledheti. Csuda-e, ha rósz hírbe 
keveredik egy szépirodalmi lap, mely költőkről 
beszélve, még Virgilt, Horáczot is azok közé szá
mítja !

Iskoláinkban, majdnem kivétel nélkül (én 
legalább nem igen sejtettem még kivételt), a nyelv
tani oldal minden, az aestheticai jóformán semmi. 
A szegény tanulónak tudni kell mindazt, a mit 
valamely szó vagy mondat nyelvtani értelmezésére 
Németország összes commentatorai feltaláltak — 
ez esetben igen jól megy a tanítás — ; néhol már 
a Sanskrit hasonlítás is kezd felkapni: de arra, 
hogy költőt költőileg élvezzen a tanítvány, a 
mennyiben én tudom, minél kevesebb gond for- 
díttatik. A legjobb tanuló is nyűgnek tekinti a 
classicus költő olvasását, melyet ha le bir küzde
ni, ha mindazon túdós lomot, melylyel a nyelvtani 
magyarázat jár, emlékezetében bírja tartani, érez 
ugyan némi diadalt, de ez nem a költői olvas
mányból merített aesthetikai gyönyör. Hányadik 
eminens tudná például megmondani, mi a meséje 
Homér vagy Virgil eposzainak, melyek benne a 
föjellemek, hogyan folynak be a cselekvényre, az 
utóbbi hogyan bonyolódik, fejlődik k i; mik benne 
a jelesebb episodok, szóval az egésznek szerke
zete mi? A legtöbb csupán egyes részeket ismer; 
azt legjobb esetben elfúja, minden szavát jól meg
fejti, ha épen valami leírás vagy efféle talál elő
fordulni benne, azon mulathat is — a tanító nem 
tesz ellene kifogást; de arról, hogy a mit olvas,

az mű, része egy nagy, tökélyes egésznek, ritka 
ád neki fogalmat.

De bár hát az olvasott hely költöiségét ta
nulná meg érezni a növendék. Olykor szóhoz ta
padó, szolgai forditást kívánnak, tele latinismus- 
sal, melyet a szegény tanulónak még egyszer kel
lene magyarra fordítni, hogy gyönyörködhessék. 
Másutt megelégesznek, ha a költői nyelvet pőre 
prózára vetkeztetve, a mint szokták mondani: az 
értelmet adja vissza; péld. ezt aethera carpit csu
paszon igy : „repül.“ Volt egy régibb modor, mely 
a classicus iró finomságait zsiros szájú magyar 
kitételekkel szokta fűszerezni, midőn például az 
ünnepélyesen gyöngéd : favete lingvis jól magya
rul igy hangzott: „csitt! patt! egy kuk se legyen !u 
— Egyik mód sem való arra, hogy a tanítvány 
szép iránti érzelmét gerjeszsze, ápolja, erősítse ; 
hogy benne vágyat költsön a classicus iró oly ré
szeivel is megösmerkedni, melyek a tanodában 
agyon X-olva maradtak, s törekedni az egésznek 
élvezetére.

Innen az a mai közvélemény, hogy mivelt- 
ség, irodalom nagyon el lehet a classicus irók is
merete nélkül. Fogyton-fogyván azok száma, kik 
a nyelvi akadályokon túl, a valódi élvezet forrá
sához jutottak : a többi csak unalommal gondol 
vissza holmi félig kisúgott félig kilesett rósz for
dításra, mely Virgilt vagy Horáczot képviseli em
lékezetében. Melyik kezdő ne Írna különbet azok
nál ! Melyik ne tudna több szellőt, felhőt, hullá
mot, villámot rakni versébe, mint azok! Aztán 
meg ki ne hallotta volna félfüllel, hogy Virgil 
csak másolója Homérnak s Horácz eredetisége 
jól járt, hogy a görög ódák elvesztek. Döntő bi
zonyság, hogy Furulyás Pista különb Horácznál, 
Virgilnél, az összes római költészetnél.

Ám legyen. Én se’ kívánom ez „utánzók“ 
utánzását. Nem a tiz-husz énekes eposzokat, ró
mai mintára. Nem a „Hová ragadtok pieri szent 
szüzek?“ féle lelkesedést. Nem a hitrege sallang
jait, az ódon versformákat, semmit a mi korunk 
szellemével össze nem fér. De azért a classicusok 
tanulmányát nagyon kívánatosnak tartom. Lehet 
például Virgil, Homér nagyságához mérve, alko
tásban, jellemzésben gyarlóbb; de ha egyebe nem 
volna, mint nyelvbeli tökélye, azzal is megérdem- 
lené, hogy minden kor, minden nemzet költésze
tének iskolája maradjon. Ugyanez mondható Ho- 
ratiusról.

E remekséget igy foglalhatni össze: erő és 
báj.

Erő és báj : ép ezek indultak veszendőbe a 
magyar költői nyelvből. Mint oldott kéve, lazúl a



499

mondat napról napra. Rövidsége nyúlik, biztos 
körvonalai elmosódnak, ruganyossága ernyed. 
Csak el legyen mondva, két-három szó nem tesz 
különbséget. Ha rövid a vers procrustes-ágyába, 
toldjuk ; ha hosszú, nyessük, vagy túl lógatjuk a 
lábát. Ha a saját szó nem jut eszünkbe, rokon is 
megjárja. Prózánk körüliró lapossága, germanis- 
musa, hírlapi frázisai a költői nyelvbe is bekap
nak. Sok eredeti magyar szólam, velős rövid ki- 
fejezés, mely még pár évtizeddel ezelőtt ország
szerte kelendő volt, egymásután kivesz, idegen
nek, pongyolának adván helyet. Szóval a magyar 
stil, próza vers egyaránt, pantalonra vetkezik.

Nem azért óhajtóm a classicus irók tanul
mányát , hogy nyelvünkbe idegen sajátságokat 
erőszakoljunk; hanem hogy szokjunk úgy bánni 
nyelvünkkel mint ők a magukéval. Mondani épen 
azt, egészen azt, a mi kell, nem többet, nem keve
sebbet. Szólani erélylyel , bájjal; hatalmasan, 
zengzetesen. Valamint ők lelkét s legfinomabb 
árnyalatit birják nyelvöknek : oda törekedni saját 
nyelvünk használatában. Nincs nagy költő e nél
kül, s ha egyszer a nyelvérzék elhomályosul, 
nagy költő is lehetetlen. A nyelvromlás kora még 
soha sem esett össze virágzó költészettel. Az ere
deti népköltészet jelessége nagy részét a tömeg 
nyelvérzéke maradandó voltának köszöni.

Jó hosszú bevezetés oly rövid czikkhez, a 
minőt Remete Virgiljének szántunk. De alkalom 
s ideje volt elmondani a mondottakat. Most tér
jünk a fordításra.

Oly mü ez, mely egy emberkorba s ember
életbe került. Szerzője még fiatalon, 1841-ben 
kezdé, s 1859 végén fejezte be. 1862-ben meghalt, 
a nélkül, hogy megérte volna müve kiadását. Ba
rátjára, Horváth Károlra, bízta ezt. Megható a 
a levél, melyben a halálát érző intézkedik müve 
felöl. A kór — úgymond — Aeneisem szülemé
nye, úgy elfogott, hogy tüdőmre adva magát, nem 
sokára sírba viend. De épen e körülmény okozza, 
hogy hozzád fordulok ; ha már vesztem okozza az 
Aeneis, szeretnék miatta örömet is"élvezni. E vé
gett akarlak én téged valamire kérni. S ez nem 
kevesebb, mint hogy szerezz nekem kiadót, vagy 
add ki magad. Barátja teljesité a kérelmet, Hen- 
nicke győri könyvárusban kiadóra talált; de a 
fordító öröm élvezetét meghiusítá a halál. Telje
sült volna-e egészen, ha életben marad ?

Virgil eposzát egészben adja Remete. Sor 
sornak felel meg, egygyel sem több mint az ere
deti. Mindazáltal a szóhüség is annyira meg van 
tartva, hogy alig van szó az eredetiben, melynek 
a fordító megfelelőt ne állítna szembe. Tehát az 
anyag mind beszorítva, ugyanannyi térbe. Nehéz 
munka, nagy érdem fordításnál; de nem minden, 
még nem is a fő. Lássuk.
Fegyver- s ve'gzetlizött hősről szól énekem, a ki 
Trója vidékéről legelébb jőve Itáliába,
S Lavin partra, vizen, földön hányatva, kegyetlen 
Juno végetlen haragáért, égi erőtől.

Háborún is sokszor szenvedi, míg rakhata várost 
S isteneit Latiumba hozá, — honnét a Latin nép, 
álbai tisztes atyák s falaid nagy Róma levének.

Kerülöm a latin idézeteket, a hozzá értő ol
vasó legyen szives kisérni az eredetiben. „Fegy
ver- s végzetüzött hősről szól énekem.“ Először 
nyújtott. Mennyivel erélyesb Virgil hangja! Aztán 
fordítónk a négy ,megelőző sort is adja: mondata 
igy kezdődik : nÉn aki egykoriban“. . . úgy hogy 
szókötése ez lesz: én — hősről szól énekem. Végre 
az a nem is törvényes kihagyás: fegyver(Vó7), s 
kétértelműség a legkitűnőbb helyen, mert igy le
hetne olvasni, s nagyobb joggal: „fegyver(íí2 óW) 
és végzetüzött hősről szól énekem.“ — „Lavin 
partra.“ Itt az eredetiben pont. Méltósággal nyug- 
szig meg, azután uj körmondatot kezd hőse há- 
nyatásairól emlékezve. Fordítónk összefoglalja, s 
elvész a hang. „Junó végetlen haragéért.“ Nem 
végetlen} de nem feledő. „Haragéért“ — a j  kiha
gyása izetlen, s nem is ért az, hanem miatt. 
„Égi erőtől.“ Nem ok nélkül van ez, eredetiben, a 
Juno haragja előtt. Amúgy átalában égi erőt mond, 
mielőtt a speciálisra, Juno haragjába, térne; igy 
csak verspótlónak látszik. „Honnét — levének.“ 
Virgil, ünnepélyesen, kihagyja a levének szót: a 
fordítás ezzel prózává lapúl.
Máza, okát említsd s mondd, mint lön se'rtve hatalma, 
Mit fájlalt a magas menny asszonya, annyi vesze'lyen, 
Annyi bajon hajtván e kegyességére kiváló 
Férj fiat át ? oly nagy haragúak a mennyei lelkek ?

Az „okát említsd“ után, (mely az eredeti 
szép hangzatával nem versenyezhet) a mondd be
toldása fölösleges. Oly classicus, mint Virgil, nem 
használ hézagpótlót: erre egy jó fordítónak is 
ügyelni kell. „Kegyességére kiváló férfi.“ Szóról 
szóra; még sem az eredeti. Mert szokatlan, mert 
nehézkes, mert lebcses. „Oly nagy haragúak a 
mennyei lelkek. — Haragúak! lelkek! A latin 
kihagyásos erélye elbágyasztva, az animus animá- 
ra gyöngítve. — Csak még egy keveset:

Néném Anna, minő álmok rettentenek engem 
Félénk nőt? mi derék uj vendég ere lakunkba ?
Termete mily nyúlánk, mily bátor fegyverü, keblű. . . 
Ámde előbb nyeljen földnek mélysége magába 
Vagy Mindentebető villáma taszítson Erebnek 
Halváuy árnyaihoz, mély örvényébe az éjnek,
Mint a te törvényid legyenek megszegve, szemérem.

stb. stb. IV. En.

E helyet Kazinczy Ferencz is fordította, kí
sérletül. 0  fiatalabb nővérnek veszi Annát, és úgy 
kellemesb is a jelenet. Azonban talán helyesebb a 
néne. „Félénk nőt.“ Ebben csak az átalános női 
félénkség van kimondva; az eredeti épen a jelen 
való aggodalomra vonatkozik. Nem is álmok ret
tentik Didót, hanem álmatlan képzeletek. „Éré la
kunkba.“ Más árnyalat. Az ér mindig az ut folya
mával kapcsolatban gondoltatik. Ide jött is elég 
volna. „Termete mily nyúlánk.“ Itt nemcsak a 
nyúlánkságról van szó: az egész hősi, félisteni

42*
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magahordozást kifejezi a latin. „Taszítson Ereb- 
nek halvány árnyaihoz.“ Eredetiben az árny ket
tőzhetve, igen hatályosan. Itt eivész a figura. „Ám
de előbb." Gyakori eset e fordításban, hogy a 
mely hangzón egyik szó végződik, azon kezdődik 
a következő, s igy kellemetlen hiatus áll elő. Ata- 
lában a verselésnek sok hiányait lehetne kimu
tatni. Nem olyat, hogy a mértékei nem megy: ha
nem a mi a vers finomabb fordulataihoz tartozik.

lm e rövid mutatvány is elég, hogy italá
ban jellemezzük e forditást. Ha csupán értelmi 
hűséget kívánunk: nem igen lehet panasz. Körül
belül az van mondva, ugyanannyi sorban, s több
nyire megfelelő szavakkal. E részben a hűséget, a 
nyelvtani hűséget, alig lehetne többre vinni, te
kintve a latin szöveg tömöttségét, mely a magyar
ba oly nehezen fér be. Fordítónk, több éven át, 
lelkiösmeretes gonddal fáradozott, hogy e nagy 
munkát véghez vihesse, Tette pedig ezt majd min
den külső buzdítás nélkül, leginkább saját lelki 
erejéből merítve kitartást. Müve fölvette a magyar 
nyelv haladásának előnyeit, meghaladván e rész
ben az előbbi Virgil forditmányokat. Akárme
lyiknél ezek közül alkalmasabb, hogy a latin 
nyelvet nem biró, értelmét vegye az Aeneisnek. De 
Virgil művészete nincs visszaadva oly művészettel, 
mely az övét nyomon kisérné. Virgil fordítójában 
kell lenni abból a szikrából, mely az eredeti irót 
lelkesité. Nem elég azt mondani el, a mit ő ; tö
rekedni kell úgy mondani el, mint ő. E részben 
sok mindent elmosódva találunk itt. Lehetne ke- 
vésbbé hű fordítás, mely mégis inkább megfelelne 
Virgil szellemének. Egy-két szó ha elmarad, nem 
a világ: de baj, ha az elmondott nem teszi azt a 
hatást, vagy olynemü hatást, mint az eredeti. S 
költői műben nem a puszta értelem a fő dolog, 
hanem a benyomás, melyet tesz az olvasóra. Ez 
utóbbit olykor némi hűtlenséggel lehet elérni, fel
áldozván a szóhüséget a művészeti hűségnek, 
melyre fordítónk vagy nem akart vagy nem birt 
emelkedni.

Mindazáltal a magyar Aeneist, hosszú fárad
ság és ernyedetlen buzgalom ez egy oldalról si
került vívmányát, jó lélekkel ajánlhatjuk a kö
zönség figyelmébe ; kiadója pedig, a ki e nehéz 
időben ily munkára vállalkozott, megérdemli, hogy 
minél melegebb pártolásban részesüljön.

NEM ZETI SZÍNHÁZ.

A király házasodik. Eredeti vígjáték 4 
felv. Irta Tóth Kálmán. — Nem e mű második 
vagy harmadik előadásáról akarok írni, hanem 
jóvá tenni bizonyos hibát, melyet a múlt számban 
e műről megjelent bírálatomban elkövettem s e 
módosítás alapján részben újabb bírálat alá venni 
e vígjátékot. Figyelmetlenségből vagy a zaj miatt,

vagy mert gyöngélkedtem, elvégre mindegy, egy 
pár helyt félreértettem a szerzőt, miért bocsánatot 
kell kérnem mind tőle, ki iránt igazságtalan vol
tam, mind olvasóimtól, kiket, bár akaratlanul, né- 
mikép félre vezettem. Sajnálom, hogy e vallomá
somhoz nem csatolhatom még ezt is : mindenben 
tévedtem, e vígjáték csakugyan sikerült mű. Én 
méltán figyelmetlen szinkritikus hírébe jöhetek, 
de e vígjáték mégis gyönge kísérlet marad. Hanem 
lássunk dologhoz. Szerző maga figyelmeztetett 
tévedésemre s egy nyílt levél kíséretében megkül- 
dé nekem vigjátéka kéziratát is. A nyílt levél igy 
hangzik :

„Kedves barátom ! A Koszorú múlt számá
ban „A Király házasodik“ czimü vígjátékom drá
mai egységéről igazságtalanul nyilatkozol, s nem 
akarod a többi közt átlátni, hogy a római császár 
ellen való izgatás a velenczei herczegnö trónra 
jutásával a legszorosb kapcsolatban áll, s hogy 
ezen idegen herczegnö trónra jutása az, mi a da
rabban előforduló cselszövések főczélját képezi. 
Itt küldöm darabomat, hogy győződjél meg, mi
szerint vígjátékom meséjét legalább is nem jól 
fogtad fel. Vitatkozás helyett — a mire se időm, 
se kedvem — ime az argumentum ad hominem. 
Olvasd és lásd, hogy arról a drámai egységről ne
kem is van valami sejtelmem.

Egyébiránt nyugodjál meg, te csak azt nem 
akartad látni darabomban, a mi benne van, de 
némely kritikusok olyakat is látnak benne, a mik 
ott teljességgel nincsenek. A te véleményedre 
súlyt helyezek s ezért óhajtóm, hogy meggyőződ 
jél, miszerint én is gondolkozom egy keveset, mi
előtt Írnék s a legroszabb esetben is, legalább tö
rekvéseket árulok el a belső forma iránt, ha ezt 
aztán nem is tudom úgy kifejezni, a mint óhaj
tanám.

A darabomra vonatkozó kritikákból eddig- 
elő csak azon észrevételt fogadhatom el, a mely a 
kamrajelenet bohózati stiljét kárhoztatja; ezt ment
se ki az, hogy én Guido és Balbo öltözékét egé
szen máskép képzeltem, mint a hogy ők megje
lentek. Ezen öltözet emelte nagyon azon jelenet 
élességét; mindig baj, ha jelmezpróbát nem tar
tunk. Az utóbbi előadáskor e jelenet átalakítva 
adatott.

Végre még egyet. A kik a Koszorú múlt 
számát vidéken olvasták, bizonyosan arra a gon
dolatra jöttek, hogy az én darabom formaliter 
megbukott. Nem volt tehát szép tőled, hogy da
rabom színpadi sikerét elhallgattad, hogy nem 
említetted meg, miszerint müvemet a közönség el
végre is oly zajjal és tetszésnyilatkozatokkal fo- 
gadá, a minőben nem minden darab szokott ré
szesülni, hogy harmadik előadása is nagyobb 
közönséget vonzott a színházba, mint előtte való 
napon egy uj opera.

Már azt eldisputálhatjátok, hogy én még a 
drámai egység primitiv ismeretével se birok, ha
nem hát legalább hagyjátok meg nekem a közön-
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ség tetszését — vigasztalásul s ezt ha keveset ad
tok is reá, legalább ne ignoráljátok. Tóth Kál
mán.

Figyelemmel végig olvastam a megküldött 
vígjátékot, most se találtam ugyan benne valósá
gos drámai egységet, de hogy bírálatomban hibáz
tam, azt hamar át kelle látnom. A két miniszter kü
lönben nem valami mélységes és finom politikájá
ban, egy pont elkerülte figyelmemet és tévednem 
kellett. Azt értettem, hogy Lajos király miniszterei 
a velenczei háború megszakadásáért kívánják a 
római császár elleni háborút, mert egyszerre két 
nagy háborút nem lehet folytatni; azt is felfogtam, 
hogy a velenczei háború megszakadása szerintük 
a királynak a velenczei herczegnövel való házas
ságát fogja elősegíteni, de hogy mimódon segíti 
elő, ez iránt nem voltam tisztában. Azt hittem, a 
királyt, ki szerelmes a velenczei herczegnőbe, 
csak az akadályozza a házasságban, hogy a há
ború folyama alatt átallja ellensége- a dogénak ro
konát nőül kérni. E hiedelemből folyt az az ellen
vetésem is, hogy ha a háború nem akadályozza a 
velenczei herczegnönek a magyar udvarban vig 
mulatását a királylyal, bizony nőül vételét se aka
dályozhatja. Azonban a miniszterek Számitása 
egészen más, ők a római császár elleni háborúval 
a velenczei békét akarják kivívni, a velenczei bé
ke szükségességével pedig nyomást gyakorolni a 
királyra házassága ügyében. Tudják, hogy a ma
gyar sergek hátrányban lévén a velenczeiek ellen, 
Lajos nem fog ugyan gyalázatos békét kötni, de 
előnyösre hajlandó lesz, előnyös béke pedig csak 
úgy jöhet létre, ha a király elveszi a velenczei 
herczegnőt, mert ekkor a dogé engedni fog. Mind
ezt elmondja egyik miniszter a másiknak mind
járt az első felvonásban. (III. jelenet.) íme: „Tud
va van a magnificus előtt, hogy mióta a magyar 
hadakat Erberach vezérli, a velenczeiek előnyben 
vannak, a király ő felsége tehát a velenczeiekkel 
csak hátrányos békét köthetne, azt azonban a dia
dalokhoz szokott magyar király büszkesége meg 
nem engedi j a király ö felsége legszerényebb eset
ben is Jadra birtoklását tűzné ki a béke feltéte
léül, hogy tehát a király kedvező békét köthessen, 
8 a római császár ellen indulhasson, kétség kivül 
nem fogja megvetni azon eszközt, mely Delfinot, 
a velenczei dogét a béke megkötésére hangolná, 
s ezen eszköz nem más, mint hogy ő felsége Del- 
fino közel rokonát a velenczei herczegnőt nőül 
vegye “ Nem csak igy elbeszélésben, hanem mint 
a cselekvényre ható indok is előjő még egyszer e 
tárgy a tanácsülés jelenetében is (II. felv. IX. je
lenet), midőn a király így szól: „Ez esetben meg
kötöm Velenczével a békét. De Delfino nem fog 
Jadráról lemondani.“ A miniszter ezt feleli reá : 
„Delfinot felségednek elhatározása bármi czélnak 
megnyerné. Ha felséged, a mit az ország óhajt s 
mitől felségednek minden szépre, nemesre fogé
kony szive se idegen, ha mondom, felséged ezt 
legmagasb elhatározásával végrehajtaná s Delfino

rokonát, a báj és női erényekben annyira gazdag 
velenczei herczegnőt a trónra emelné.“

íme e helyeket mind magam ellen idézem 
és igazságot szolgáltatok a költőnek. Mentségem
re szolgálhatna talán, hogy se a „Független“ se a 
„Lloyd“ referensei nem említik ez indokot bírá
lataikban, hogy maga a szerző sem igyekszik ki
tüntetni se az expositioban, se a cselekvény folya
mában, de ez keveset változtat a dolgon, s ennél 
fogva tartozom e lapok múlt számában megjelent 
bírálatomból mind azt visszavonni, mi e figyel
metlenségemen alapult. De egyszersmind köteles
ségem mind magam, mind olvasóim irányában az 
is, hogy a most már mindenben jól megértett mü
vet legalább egy részben újra bonczolat alá ve- 
gyem.

Először is kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy a miniszterek cselszövényét, mely egyszers
mind az egész mű bonyodalma, nem támogatják se 
a jellemek, se a körülmények. Guido miniszter — 
társa Balbo csupán árnya lévén, szóba se jöhet 
— nem államférfiu, csak méltóság- és hivatalva
dász. Nincs benne feltüntetve politikai pártczél- 
zat, nem vezeti a hatalomvágy láza, minden te
kintetben közönséges ember. Mondja ugyan egy 
helyt, hogy az egyház érdekeit kívánja előmozdí
tani, a schismatikusokat szándékszik kiirtani, de ez 
csak képmutató szójárás nála. Fő czélja a megü
rült esztergomi érseki szék elnyerése, mit a da
rab folytán mind ö, mind mások többször kiemel
nek. De e czélért miért oly nyaktörő vállalatok
ba elegyednie ? Ha oly nagy befolyása van a ki
rályné által a királyra, ha a király kedves vezérét 
Kontot képes volt letétetni, helyébe Erberachot 
ültetni, bizony magát is könnyen kineveztetheti 
érseknek az anyakirályné által. De képzeljük, ál
lamférfim szenvedélyekkel, ki az anyakirályné 
halála esetére félti befolyását s azt a király há
zassága által kivánja biztosítani. Vajon elég biz- 
tositék-e a herczegnő? Nem igen. A herczegnő nem 
vallásos, mint az anyakirályné. „Hiúságánál fog
va uralkodunk rajta — mond Guido, de a her- 
czegnö hiúsága ki lesz elégítve, ha a trónra jut s 
inkább fog férje kedvébe járni, mint Guidonak, 
igy ez hála fejében csak az érsekséget remélheti, 
mit akár most is elérhet, mert a király inkább 
engedelmeskedik anyjának, kit szeret, mint leen
dő nejének, kit inkább csak politikai érdekből 
vesz el. Azonban gondoljuk e viszonyt is máskép. 
Vajon Guido cselszövényének a legnagyobb hi
székenység mellett is remélhetni-e sikerét ?

Ő egy általa kigondolt és elterjesztett rága
lomra épít mindent. Ilyesmi alkalmas eszköz le
het sok esetben, csak a fennforgó viszonyok kö
zött nem. Egy miniszternél kevesebb eszű ember 
is meggondolhatja, hogy a római császár, midőn 
kérdőre vonják, nem fog elismerni oly sértő ki
fejezéseket, melyeket soha se mondott, s ekkor 
vége az egésznek. Vagy arra számit Guido, hogy 
a király követe, ki felvilágosítást kér, vagy a csá
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szár követe, ki felvilágosítást hoz elpusztulnak az 
utón, vagy ha megérkeznek is, senki se fogja meg
tudni megérkezéseket, s neki módjában lesz őket 
holmi cisternás kamrába zárni. Csodálatos, a római 
császár sértő kifejezéseinek nyoma van a történe
lemben, bár a király házasulása utáni időszakban, 
s mégis szerző ezt csak Guido koholmányaként 
használja, holott amúgy jobb szolgálatot tett vol
na. E mellett mit használ Guidonak, ha a király 
hadat izén is ? A római császárnak ez csak újabb 
alkalmat ad arra, hogy a félreértést kiderítse. 
Avagy Guido az uj követet is cisternás kamrába 
fogja zárni? Miért törekednie hát e haszontalan 
czélra, s úgy, hogy bukása bizonyos, ha netalán 
eléri is, mert a király elöbb-utóbb megtudja a dol
got, kiüzeti udvarából, s a herczegnő csak a ki
rályné haragja miatt se fogja megvédhetni. S miért 
épen Kópjait vennie segítségül, kiről tudja, hogy 
a király kedveli, ki rája, elvett jószágai bitorlása 
miatt, haragszik ? S miért épen oly kamrába zár
ni a követet, honnan könnyen kiszabadíthatja 
magát, mert a bán és leánya gyakran megfordul
nak a mellékszobában és meghallhatják kiáltá
sát? De nem csak a német kérdést intézi Guido 
uram ily roszul, a velenczeivel se bánik el kü
lönben. Tudja, hogy a király csak akkor köt bé
két Velenczével, ha ez Jadrát átengedi, épen ezért 
a tanácsülésben biztosítja is a királyt ez iránt. De 
mivel? Csak puszta szóval, semmi nemű okmány
nyal a velenczei dogétól vagy tanácstól. Vajon 
hihetni-e, hogy Lajos könnyen hisz neki, midőn 
különben sincs kedve a békére. De másfelől épen 
Guido annyit beszéli: két háborút nem folytathat
ni egyszerre, hogy a király, ki szintén osztozik e 
nézetben, mindaddig nem üzenhet háborút a ró
mai császárnak, mig Velenczével a békét nem
csak elhatározta, hanem meg is kötötte. Ki tud
ja, vajon a dogé ráveheti-e a tanácsot arra, hogy 
rokonsága érdeke miatt megcsorbuljon a köztár
saságé? Tehát a hadizenet a szerző intentiója sze
rint is lehetlen a jelenetben, még is megtörténik, 
Guido fogalmazására indul. Aztán a királynak, ez 
elég gyámoltalannak rajzolt királynak is nincs-e 
elég módja legalább egy darab időre lecsillapitani 
anyját, elhalasztani a háborút, kijátszani Guido 
ármányát, nem Ígérni meg a herczegnő nőülvéte- 
lét, kitől bensöleg már egészen idegen?

Úgy hiszem, ennyi is elég megdönteni Guido 
cselszövényét, a mü bonyodalmát. Vajon a cselek- 
vény másik ága jobb-e és szerves kapcsolatban 
van-e amazzal? A királynak a bán leányával, Er
zsivel való viszonya nélkül is megtörténhetnék az 
egész miniszteri ármány, tehát a mü főcselekvé- 
nye, mert ezt az se elő nem segíti, se nem akadá
lyozza. Két pont van, mit kapcsolatul lehet föl
venni, de ez még nem alkot organismust. Midőn 
Guido látja, hogy Erzsi a királynak tetszik, igy 
kiált föl: „Mintha ö fölsége a banilla által érde- 
keltetnék, még ma meg kell történni a herczegnő- 
vel való eljegyzésnek.“ Tehát Erzsi sietteti a 
Guido cselszövényét, de aztán Guido többé sem

mit se ad Erzsire. Nagy hibája az egész darab
nak, hogy Guido cselszövényét egész a végkifej
lődésig nem akadályozza semmi, nem talál ellen
hatásra s igy a drámai érdek csekély. A másik 
pont az, midőn a király a tanácsülésben kezd 
megbarátkozni a herczegnővel való házassággal, 
mert Erzsitől visszautasítva hiszi magát. Tehát a 
király az első felvonásban szerette Erzsit, a máso
dikban visszautasítva hívén magát, nem hajt többé 
reá, s eszerint épen a darab kezdete előtti helyze
tében maradt, nem ment át semmi oly változáson, 
mely akadályul szolgáljon vagy küzdelemre adjon 
okot. De miért higye a visszautasítást oly hölgy
től, ki az incognito jelenetben oly hevesen beval
lott szerelmet szívesen fogadta ? A király e válto
zás okát könnyen kitalálhatja, tudhatja, Erzsi 
attól fél, hogy csak játékot üz vele s nem veszi 
nőül. Miért nem oszlatja el aggodalmát, s midőn a 
második felvonásban is hevesen megragadja ke
zét, miért nem mondja: Szeretlek és nőül veszlek ! 
Erzsi aggodalmát könnyű eloszlatni, lám Kópjai 
épen olyasmivel oszlatja el, minek épen fel kelle
ne költeni. Aztán mi szükség arra, hogy Erzsi 
azzal az ízetlen szoborgyurással fejezze ki szerel
mét? A király már értesítve van Kópjai által sze
relméről, igy az egész szoborleleplezési jelenet 
fölösleges. Szerves kapcsolat-e, drámai egység-e 
mind ez ? Hát a negyedik felvonásra mit mondjak 
épen a drámai egység szempontjából? A harma
dik felvonásban az egész bonyodalom véget ér, a 
szerző mégis megtoldja egy felvonással csak azért, 
hogy a királyné meggyőződjék a herczegnő val- 
lástalanságáról s igy annál nagyobb rokonszenv- 
vel forduljon Erzsi felé. Ennyi okon minden víg
játékot és tragédiát még meg lehet toldani egy 
felvonással.

Végül, ha mind e tévedést elkerülte volna is 
a szerző, hol a világos és drámai expositio, az 
ügyes scenirozás, hol a komikai alap a cselek- 
vényben és jellemekben, hol a phantasia ereje, 
mely életet öntsön a műbe s gyönyörteljes illusiót 
a nézőkbe ? De a darab tetszett, mondja a szerző 
s én ezt nem említettem meg. Igaz, de isten látja 
lelkemet nem rósz czélzatból. Világos tényt tagadni 
kábaság még képmutatónak is, s nekem nincs erre 
hajlamom. Mindig volt annyi bátorságom, hogy, 
ha kellett, a közönség tetszését bonczkés alá ve
gyem, kárhoztassam vagy legalább kimagyaráz
zam. Tóth K. vigjátékát többször zajosan megtap
soltak s a szerzőt hívták. De én úgy tudom, hogy 
ilyesmi majd minden eredeti darabbal megtörté
nik, bármily gyönge legyen. A darab tetszett, 
mert van benne egy pár mulatságos jelenet, mert 
sok benne a „hazapuffogtatás“ és elménczkedés, 
mert fráterek vannak benne csúffá téve, mi ritka 
jelenség színpadunkon. Midőn Kópjai azt mondja, 
hogy a fráterek eszik gabonáját, óriási taps hang
zott fel. De vajon aesthetikai, drámai hatás-e ez ? 
Nem kívánom, hogy Tóth Kálmán helyeselje da
rabjáról elmondott nézetemet, de azt óhajtóm, 
hogy a közönség tetszésének okait néha-néha
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atialysalja. Vonjon el e polémiából magának eny- 
nyi tanulságot; én a magamét már elvontam : igye
kezni fogok a birálandó szinmüvekre gondosan 
figyelni, de ha szomszédaim zaja vagy a zártszék- 
nyitónő költögetése miatt valami elkerülné figyel
met, kérem a drámaírókat és színészeket, világo
sítsanak fel, mindig kész leszek a legfényesb 
elégtételt adni.

GY. P.

V E G Y E S .
— Az akadémia közelebbi osztályülése, 

nov. 16 án, a történelmi és philosopliiai szakból 
elhunyt két, tagja emlékezetének volt szentelve. 
Dr. Ötvös Ágoston az egyik, kinek emlékbeszédét 
Szilágyi Sándor 1. tag irta s Csengery r. tag ol
vasta föl. Ötvös Ágoston leginkább Erdély XVII- 
dik századbeli történetei nyomozásának szentelte 
életét, sok addig ismeretlen oklevelet hozva nap 
fényre; tanúlmányai azonban még csak előkészü
letek valának egy önálló történeti munkára, mely 
nemben hogy tőle csak jelest várhattunk volna, 
bizonyítja székfoglaló értekezése, egy kidolgozott 
monographia: „BrandenburgiKatalin.*'— Ezután 
Horváth Czirill r. tag Bedy Fidél emlékezetét 
ujitá meg, ki nevelési s aesthetikai körbe vágó 
czikkeivel hatott a közművelődésre. — A titok- 
nok emlékezetbe hozván Waltherr László, egyik 
legrégibb (1832-ben választott) lev. tag halálát, 
fölötte Wenczel Gusztáv r. tag ajánlkozott emlék
beszédet tartani. — Ezután az archaeologiai és 
nyelvtudományi bizottságok jegyzököny ve, a Kon- 
stantinápolyba küldendő tagok iránt, került sző
nyegre s az eddigi háromhoz (Ipolyi, Henszlmann, 
Römer) a nyelvtud. osztályból még kettő, Toldy és 
Budenz adatott, kiknek a török fővárosban tartóz
kodása két hónapra, a költség fejenkint mintegy 
ezer forintra van számítva. A remélhető szellemi 
nyereséghez képest nem sok, ha t. i. az ottani könyv
tár minden részét átbúvárolhatják, azaz ha a tö
rök zárkózó szellem minden biztosítás és fensőbb 
helyről való pártfogás daczára szándékukat némely 
részben ki nem játszsza. De a mint a dolgok ez 
idő szerint mutatkoznak, a legjobb eredményt 
várhatjuk. — A Pozsonyban alakulandó jogtudo
mányi egylet felöl a m. kir. helytartó tanács meg
kérdezvén az akadémiát: az erre nézve kiküldött 
bizottság jelentése nyomán az akadémia vélemé
nye oda fog kiütni, hogy tudományos szempont
ból ily egyletnek létrejöttét hasznosnak tartja. 
Pászthory Dániel, Philopopolisban lakó hazánk
fia, megint régiségtan! rajzokat és tudósítást küld- 
vén, az akadémia köszönettel fogadta.

—- Lapunk mai számához van mellékelve 
Ráth Mór pesti könyvárus irodalmi vállalatainak, 
s a nála tetemesen leszállított áron kapható nagy 
részt külföldi könyvek jegyzéke. Amazok közül 
kiemelendők : Vörösmarty Munkái; Gondolatok b. 
Eötvös Józseftől; az irói segélyegylet Részvét 
Könyve; a Politikai Divatok, Jókai legújabb re

génye; Magyarország családai, Nagy Ivántól ; 
Szabó Károly Anonymusa, Rogeriusa, Kézaija; 
Kazinczy Gábor Galeotija stb. mind jeles, vagy 
hazai történetünkre fontos müvek. A leszállított 
árúak közt is sok van, mely érdemes a megvétel
re s melyn ík megszerzése most tetemesen köny- 
nyítve van.

* Dr. Sauer Ignácz, királyi tanácsos, volt 
alkotmányos országos főorvos, a pesti egyetemnél 
az orvosi belgyógyászat r. tanára, a m. akadémia 
levelező, a kir. tudományos pesti orvosegylet ren
des, és több tudományos egylet tagja múlt szer
dára virradólag, szív bajban hirtelen meghalt. 
Még azelőtt való nap minden hivatalos foglalatos
ságának eleget tön, s más napra már kialudt a 
mindenek által szeretett és becsült honfi életfák
lyája. Nyugodjék csöndesen !

* Simon Elek ur 1000 forintot ajánlott pá- 
lyadijul „Kolozsvár története“ czimü munkára. A 
kolozsvári tanács most ennek folytán e pályázati 
hirdetést teszi közzé : Irassék meg Kolozsvár váro
sának ó-, közép-, és ujabbkori történelme az 1848- 
dik évig, feliratok, műemlékek, pénzek, eredeti 
oklevelek, szóval: első hitelességű adatok alapján 
oknyomozólag, kritikai megválasztással, a pályá
zó tetszése szerinti terjedelemben. A város levél
tára a pályázóknak — kellő tekintetek figyelem
be tartásával — nyitva van. Bírálókul Szabó Ká
roly, Torma Károly, Matusik Nép. János és Sámi 
László urak kéretnek föl. Beküldési határidő 
1865 ik év december 31-ik napja. A jutalmazott 
mü kiadását, a szükséges metszetekkel együtt, 
Kolozsvár városa eszközlendi. A mü tulajdoni jo
ga az iróé marad. A kiadás, a birálat és elfogadás 
után egy év alatt megtörténik.

* A Kisfaludy-társaság igazgatója a P.N. ban 
közzé tevén azon pártolók neveit, kik közelebb be- 
küldték az 1861—63-iki évdijakat, valamint azo- 
két, kik máraz uj, 1864—-OG-iki folyamra beléptek 
az 1864-iki évdij befizetése által: egyszersmind je 
lenti, hogy az 1861—63-ki évfolyamból még hátra
levő könyvilletmény, 2078 ív, (Sand György „An
tonia“ czimü regénye, fordítva Greguss Ágosttól) 
már kinyomtatva készen áll, s szétküldését csak 
a társulat pénztelen állapota akadályozza, minthogy 
1862-ről is jókora mennyiség, az 1863-diki évdi
jaknak pedig tetemes része nincs beküldve. Kéri 
ennélfogva a társulat a hátralékok minél hama- 
rábbi beküldését, mert óhajtaná e regényt még 
folyó hóban expediáltatni. Addig is, mig a társu
lat uj felhívást bocsátana ki, (melyben az előbbi 
feltételek nem változnak) 1864—66-ra a belépés 
mindenkinek nyitva áll, a mi egyszerűen a pénz 
(4 frt.) beküldése s a kisérő levélben a belépési 
szándék kijelentése által is történhetik. Puskin 
világhírű „Onyégin“ czimü verses regényének 
fordítása már végéhez közelit; ez lesz egyike az 
1854 re kijelölt müveknek, — ha a közönség 
újabb pártolása lehetővé teszi, hogy a társaság 
folytassa könyvkiadásait. Úgy hiszszük e felől 
nincs miért aggódnunk.
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* Az „E. P.“ pesti levelezője szerint: „Csá
szárné ö felsége közelgő névünnepén a politikai, s 
kivált sajtó-vétségekért elitéltek bocsánatot nyer
nek.“

* A sz. István emlékére tervezett szobor 
ügyében a „P. L1.“ szerint városi tanácskozmány 
tartatván, egyelőre az határoztatott el, hogy Pes
ten egy fő-, az ország különböző városaiban pe
dig al bizottmányok szervezendők, melyek az e 
czélra történendő gyűjtéseket megtegyék, ügy 
hiszszük, nem azon időket éljük, melyekben sz. 
Istvánhoz méltó szobor költségei adakozás utján 
begyüjthetök volnának, s igy a gyűjtések nem 
mindjárt fognak kezdődni.

* Madách Imre, mint a „M. S.“ értesül s 
mint mi is tudjuk „Az ember komédiája“ czimü 
művön dolgozik, mely „Az ember tragédiájáénak 
ellendarabja lenne.

* Kovács Lajos, a „Független“ volt tulaj
donos szerkesztője f. h. 16-ikán kezdé meg a bu
dai József-laktanyában fogságát, melyre a katonai 
törvényszék sajtó-vétség miatt Ítélte. Lapja azóta 
Kecskeméthy Aurél neve alatt jelenik meg.

* B. Appraxin Julia asszony jövő év elején 
az Odeonban fog fellépni s e czélból most tanul 
három uj szerepet. A „Hfr.“ szerint Sardou uj 
darabot ir egyenesen e magas rangú művésznő 
számára. Nagy kitüntetés.

UJ KÖNYVEK. *)
A SZEGÉNY EMBER DOLGA CSUPA KOMÉDIA. 

Regény. írta Jósika Miklós. I—IV. kötet. K8r. 198, 
194, 203, 167 11. Ara 4 frt. (Hartlehen, Pest.)

HŐS JÓZSEF, EGY VERSELŐ A NÉPBŐL. A közön
ségnek bemutatja Szeberényi Lajos. 8r. 38 1. Ára 16 
kr. (Burger, Szeged.)

MAGYAROK ŐSTÖRTÉNETE. Görög források a scy- 
thák történetéhez. Közli Té'fy János m. kir. egyete
mi tanár, a páduai akadémia és a görögországi ar- 
chaeologiai társaság levelező tagja. N8r. 130 1. Ára? 
(Lauffer, Pest.)

SZERETET ES TISZTELET TOLMÁCSA, név-, szüle
tésnapi, karácsom, újévi s más alkalmi ünnepélyek
re. Irta Szeberényi Lajos. 16r. XII és 242 I. Ára 60 kr. 
(Burger, Szeged.) r

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A nyelv- és szép- 
tudományi osztály közlönye. Az akadémia rendele
téből szerkeszti Toldy Ferencz rendes tag. II. kötet. 
Negyedik füzet. 8r. 363—449 1. (Ára egy évre 3 frt.) 
(Eggenberger, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
Alföldi gazda. Fájdalom,hogy mind igaz,a mi benne van. 

De hogyan esik, hogy az éhség jajkiáltása még nem 
költészet, s a jövő aratás reménye nem hozza meg 
a költői kiengesztelést ? Hogy hontalannál hontala
nabb most az, „kit elhagyott a drága hazaföld“ ez 
költői eszmevillanásnak is jó ; de az egész mintegy 
oda látszik kimenni, hogy a hazaszeretet egy a tölt 
vermek szeretetével- Ha a számüzöttnek, hontalan
nak nagyobb, nemesb fájdalma nem lehetne mint 
az éhség: akkor helyeselnék e költemény alapesz
méjét; de az anyagi szenvedéseket enyhítsük a mint 
tudjuk, s ne énekeljük meg.

Őszi kép. Kár volna ezzel még föllépni „a világ elé.“ 
Nem egyéb, mint rímbe szedve az, a mit már száz 
meg ezer rimelő elmondott, hogy őszszel a virág el

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

hervad, a falevél elhull, a madarak eltávoznak, de 
majd tavaszra mind ez máskép lesz. Az ilyenben 
mindig azt keressük, mi hát az eszme ? s az eszmé
ben is mindig valami ú ja t; igy registrálni az őszszel 
s tavaszszal látható természeti dolgokat, még ebben 
semmi költészet nincs.

A „babonás mutatványokat“ vettük, az ily nemű gyűj
tést, összeállítást nagyon helyeseljük, s talán köz
lünk is belőle, de lapunk természeténél fogva csak 
cum grano salis. — Az ajánlást ez apró közlemény
nél illőbb lesz kihagyni.

Öszszel és a többi. Itt már látjuk az eszmei tartalomra 
törekvést, de az eszme sem elég uj, sem elég hatá
lyos arra, hogy közlésöket czélszerűnek tarthassuk.

Fülek. Se formában se tartalomban nem üti még meg 
azt a mértéket, melyet kezdőre nézve szükségesnek 
vélünk, hogy buzdítni merjük.

Byronból. Gyenge fordítás. „Oly dolgokat fogok tenni, 
mi nem tetszék eddig nékem“ — az ilyen szókötési- 
leg sem állja ki a bírálatot.

Emléked. . . Jó szívről tanúskodik, de nem jó vers, mert 
költői szempontból tekintve, üres.

őszi dal (ősz lengyel). A tárgy meghatotta a költőt, de 
a költő nem birta meg a tárgyat.

B. titokteljes jelenései, még felbontatlan, visszavehe
tek. Mi a nyilvánosság emberei vagyunk.

Igazítás. Múlt számunk első czikke'be kellemetlen saj
tóhibák csúsztak be. A 458 1. második hasábján a 25- 
dik sorban ez után „nagy tekintélyben állott“ kima
radt „Univers“ szó; a 459 1. 9-ik sorában „királyi“ 
helyett „tavalyi“ olvasandó ; ugyanazon hasáb 9-ik 
sorában alulról számítva olv : „Napoleon Lajos 
kora ; s még egy pár hiba íranczia szókban : la peu- 
ple“ (olv : le p .); „déchira“ (olv : déchire).

T A R T A L O M .
Páris és a franczia értelmiség. Almási Balogh P. 

—  Csak képzelet Lévay J. — A boldogítók. Degré A. — 
Ószszel. Csermelgi S. — A quarteronne. Francziából Ka
locsa R. — Bariba János. Szigligeti. — Irodalom. —x. —~ 
Nemzeti színház. — Vegyes. — Uj könyvek. — Nyílt 
levelezés.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

H P  Teljes s z á m ú  p é l d á n y o k k a l  e  f é l é v r ő l  m é g  f o l y v á s t  s z o l g á l h a t u n k .



KÖSZÖRŰ.
M e g je le n ik  hetenkint 

vasárnap.
S z e r k e s z tő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-utcza sarkán, H. sz.

SZÉPIRODALMI
S Á T A L Á N O S  M I V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

HETILAP.

E lő f iz e t é s ;  egész évre 
12 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 
Gusztáv kiadó - hivatala • 

Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK FÉLÉV. NOVEMBER 29. 1803. 22. SZÁM.

A T E R M É S Z E T J E L E N S É G E K  B E F O L Y Á S A
AZ E M B E R I  S Z E L L E M R E .

A népek, nemcsak külsőleg anyagi 
körülményeiket tekintve, de belsőleg, szel
lemi tekintetben is, nagy részben alá van
nak rendelve a természetnek. A természet
jelenségek visszatükröződnek az ember 
mindennemű szellemnyilvánulásaiban, mint 
irodalom, művészet, erkölcs, vallás, stb. A 
természetjelenségek képezik azon kútfőt, 
melyből a népek eszmegazdagságukat me
rítik.

Ezen tételeket nem egy gondolkozó 
fő által láttuk kimondva, megannyi igaz
ságok gyanánt oda vetve; de oly szépen 
kimutatva, akkora evidentiával bebizonyít
va, mint ezt Buckle „az angol civilisatio 
történelmét“ tárgy azó művében olvassuk 
— sehol.

Úgy hiszszük, kedves szolgálatot te
szünk e lapok érdemes olvasóinak, ha e 
jeles bölcsész gondolatmenetének tolmá
csaivá szegődünk; annyival inkább, mert e 
lapok közelebbi számainak egyikében őrá 
vonatkozás tétetvén, nem egy olvasóban 
ébredhetett fel a vágy, a nagyérdektí vizs
gálódást nemcsak végeredményeiben, de 
egész kivitelében is láthatni.

Ezen szempotból — mond a jeles 
szerző — a természetjelenségeket két osz
tályba sorozhatjuk: egy részök ugyanis a 
képzelő erőre van befolyással, más rész 
meg az értelemre hat, az ész tisztán lo
gikai működését veszi igénybe.

Mielőtt tovább haladna, szerző érde
kes észrevételeket sző előadásába e két

szellemi tehetségünk természetét illetőleg. 
Nem lehet tagadni — úgy mond — hogy 
a szellemi fejlettség egészséges egyensú
lyában az értelem- és képzelő erőnek kü
lön önálló szerepe van, hogy kölcsönösen 
segélyezik egymást; a legszámosb esetben 
mindazáltal az értelem erőtlenebb, mint
sem képes lehetne a képzelő erő veszélyes 
önkényét korlátok közé szorítni. Az előre 
haladó civilisatiónak nincs más törekvése, 
mint ez aránytalanságot kiegyenliteni, az 
értelemnek azt a tekintélyt kölcsönözni, 
melyet a társadalom korábbi állapotjában 
a képzelő erő gyakorolt. Nem tarthatunk-e 
attól, hogy e reactio igen messze terjed
vén, elvégre az értelem fog a képzelő erőn 
zsarnokoskodni ? oly kérdés, melyre isme
reteink jelen állásában feleletet adni nem 
vagyunk képesek. Annyi bizonyos, hogy 
eddigelé ilyes valami nem történt; mert 
korunkban is nagy hatalmát tapasztaljuk 
a képzelő erőnek, mire bizonyiték egyfelől 
a népek közt még mindig uralkodó babona, 
másfelől meg a hajdankornak túlzott tisz
telete, mely ha veszített is valamit hajdani 
erejéből, még a miveit osztályokban is 
megvan, az értelmet megvakítja, az Ítélet 
függetlenségét nyűgözi.

Visszatérve a természetjelenségekre, 
azt állítja szerző: hogy mindaz, mi a féle
lem érzését képes fölébreszteni, mindaz, mi 
kedélyünket ámulattal és bizonytalanság
gal tölti el, nagy mértékben alkalmas a 
képzelő erő felköltésére, s az értelem las-

43
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su és meggondoltabb működésének, ha
talma alá terelésére. Ily esetben összeha
sonlítva magát az ember a természet ha
talmával és méltóságával, saját jelenték
telenségének nyomasztó érzése és aláren
deltségének öntudata szállja őt meg. Útjá
ban minden oldalról számtalan akadály 
gördül akaratja elébe. Szelleme megré
mülve a végtelen- és megfelejthetlen - 
töl, nincs kedve amaz egyes vonások
kal foglalkozni, melyeken ama magasz
tos nagyság nyugoszik. A hol ellenben a 
természet művei és jelenségei csekélyek és 
erőtlenek, az ember fölbátorodik, s mint
hogy keresztül tudja magát azokon küz
deni s minden irányban felsőséget gyako
rolhat: hajlandóbbá válik önerejére támasz
kodni. A mint a jelenségek hozzájárulha- 
tóbbak lesznek, könnyű azok körül kísér
leteket tenni, vagy azokat figyelmes észle
lés alá vetni; az észlelő és bonczoló érte
lem pedig csakhamar kedvet kap a termé
szet jelenségei átalánositására, bizonyos 
törvények alá vonván azokat, melyek által 
igazgattatnak.

Midőn az emberi szellemet a termé
szetjelenségek által az előadott módon ér
dekelve látjuk, feltűnő, miként az ősi czi- 
vilisatiónak a naptérítők között, vagy ezek 
közvetlen szomszédságában fekvő tartomá
nyokban, hol a természet az emberre néz
ve minden tekintetben felette veszélyes — 
találjuk első fészkeit. És valóban, Ázsia-, 
Afrika- és Amerikában a kültermészet ret
tenetesebb jellemű, mint Európában. Ez 
nemcsak az állandó jelenségek szempont
jából igaz, minők hegyek, folyók, őserdők 
stb., de az alkalomszerintiekből is, minők 
földrengések, viharok, orkánok és ragályos 
betegségek, mindezek ama földrészek vi
dékein felette közönségesek és veszélyt 
okozók. Ezen komoly veszélyek épen azt 
a hatást gyakorolják az emberi szellemre, 
a mit a természet nagyszerűsége, a meny
nyiben ezek is a képzelő erőt sarkantyúz- 
zák. A képzelő erő sajátságai közé tartozik, 
hogy az ismeretlennel szeret foglalkozni, 
minek folytán minden kimagyarázhatlan 
jelenség közvetlen befolyást gyakorol reá. 
Némi fölvilágositások ezen szellemi tehet

ségünk működését illetőleg érthetőbbé te- 
endik ezt s az érdemes olvasót előkésziten- 
dik azon következtetésekre, melyeket ab
ból vonni szándékozunk.

Az ember biztonlétét veszélyeztető 
természetjelenségek legfontosabbjai közé 
tartoznak kétségtelenül a földrengések, 
nemcsak a számos emberéletért, mely ily 
alkalommal veszendőbe megy, de hirtelen 
és váratlan meg jelenésükért is. Okunk van 
hinni, hogy légköri változások által előz- 
tetnek meg (föl van különösen jegyezve, 
hogy földrengések alkalmával a levegő 
villanyterheltebb, stb.) melyek idegrend
szerünkre hatást gyakorolván, befolyhat
nak az értelem gyöngitésére.

Bármint álljon a dolog, azon, hogy 
bizonyos gondolatmenetet, rögeszméket 
származtatnak, kétkednünk nem lehet. Az 
általok okozott ijedelem ugyanis annyira 
felfokozza a képzelő erőt, hogy a józan 
észnek háttérbe kell előle vonulnia, minek 
folytán az ember babonás képzelmekre 
lesz hajlandóvá. Megjegyzésre méltó, mi
kép az ismétlődés nem hogy meggyengítné 
ez érzelmeket, de mélyebben felkelti, job
ban megerősíti azokat. Peruban, hol a föld
rengések gyakoriabbak mint bárhol egye
bütt , minden újabb ilynemű szerencsétlen
ség növeli az átalános csüggetegséget, el- 
annyira, hogy néha a félelem csaknem el- 
hordozhatlanná válik. Az emberek kedély
állapota ez által folytonos nyugtalanításban 
van, s ha a komoly veszélyeket, melyeket 
se kikerülni, se megfogni nem tud, maga 
előtt látja: meggyőződik erőtlensége, és se
gédeszközeinek haszontalan volta felől. Az 
ekként felgerjesztett képzelő erő nagymér
tékben előmozdítja a természetfölötti beha
tás hitét. Hol az emberi erő gyenge, em
berfelettihez folyamodnak, a titokszerííben 
s láthatlanban bíznak, a népben erőre kap
nak a félelem és gyámoltalanság érzelmei, 
melyeken minden babona alapszik, s me
lyek nélkül ez fenn nem állhat.

Erre vonatkozó további példákat Eu
rópában is találhatunk, hol ezen jelenségek 
aránylag ritkábbak. Európában Olaszor
szág és a spanyol-portugal félsziget az a 
hely, hol a földrengések és vulkáni kitörések
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gyakoriabbak; s épen ez országok azok, 
hol a babona és vakhit a leghatalmasabb s 
a legtartósb uralkodásnak örvend. Ezek 
valának azon országok, hol a keresztyén 
vallás legszomorítóbb kinövései támadtak, 
hol a vakhit leghosszabb ideig volt bizto
sítva. Ehhez járul még egy más körül
mény, mi ezen természetjelenség s a kép
zelő erő közt létező összeköttetésre mutat. 
Elmondhatjuk, hogy átalában a szépművé
szetek a képzelet, a tudományok meg az 
értelem tárgyai, s már megjegyzésre méltó, 
hogy minden korábbi nagy festő és szob
rász, kikkel Európa dicsekszik, Spanyol- 
és Olaszországot vallja hazájának. Kétség
telen, hogy a tudományokban is elég ki
tűnő férfiat szült Olaszország, számuk azon
ban aránytalanul kicsiny művészei és köl
tői számához képest. Spanyolország és Por
tugal irodalma nagyobbára költészetből áll, 
iskoláiból a világ legnagyobb festői kerül
tek k i; de a tiszta értelem ereje el volt 
hanyagolva; az egész félsziget, a legősibb 
időktől napjainkig, egyetlen feltűnőbb je
lentőségű nevet sem tud felmutatni a ter

mészettudományok történelmében, egyet
len férfit sem, kinek művei az európai tu
dományosság előhaladásában korszakot ké
peznének.

Hogy a természetjelenségek, ha fe
nyegetőkké válnak, a képzelő erőt felköl
tik, a babonát előmozdítják, a tudományos 
előhaladásnak útját állják, még további 
tényekkel is szembetűnővé tehetnek. Mű
veletlen népnél túlnyomó a hajlam, minden 
komolyabb veszélyt természetfölötti hatás
nak tulajdonítani, mi által, tagadhatatlanul, 
erős vallásos érzületnek vettetik meg alap
ja. Ez úton azonban sokszor megtörténik, 
hogy nemcsak a veszélynek vetik alá ma
gokat, de istenség gyanánt imádják magát 
a veszélyt. így van ez némely hindu tör
zseknél Malabar erdőségeiben; számos más 
példákat is találhatnánk a barbar népek 
közt. Tudjuk, hogy némely tartományok
ban a vadállatokat és ártalmas kigyókat 
tiszteletteljes tartózkodásból nem merik 
bántani, igy a kár, melyet ez állatok okoz
nak, oka lesz az általok élvezett bánthat- 
lans ágnak.

(Folytatjuk.) MENTOVICH FEKENCZ.

A K R I S T Á L Y  P A L O T A .

Légy iidvöz! óriás műcsarnok, Athen!
Hol zeng a hymnus, hull a sok babér,

Hol fénylik a kéz, majd úgy mint a szellem, 
Hol egy darab gyöngy egy országot ér; 

Hol a mi nagy van, most egymást csodálja: 
Légy üdvöz, oh Shakespeare örök hazája! —

De térdre, itt! oltár van e sarokban,
A mécs megett, meglátni Sinait!

Szentek beszélnek, mint szobrok, szivünkkel, 
Népek helyett csodák mozognak itt.

Itt a világ egy suttogó teremben:
Minap hajóit láttuk tengeredben.

így alkoták a vándor nemzetek rég 
Az égig érő szép Babeltoronyt;

Hogy minden ember lsása rajt’ a lámpát,
És hallja távol, mit szent hangja mond. 

Dejinegszakadt felhőknél a torony :
Te égig vitted azt most, Albion!

Kész a nagy egyház oltáros falával,
És minden oltár uj egyházba visz;

A munka szent, leánya ő a hitnek :
Ki munkál földön, az mind égbe’ hisz . . .

Perzsák, fínek, ős népe rengetegnek
Az uj Mekkába látogatni mennek.

Itt bronzszobor, mit sas tekintetéért 
Magának kér sírjában Attila ;

Ott élő vászon, hol csatákat ir le
Vemet Horácz, mit megvett Anglia.

Itt látni azt, mit ér a munka, ember!
Hogy mennyi csepböl származott a tenger

Itt látni, e művészet csarnokában,
Az emberésznek mestermüveit,

Csodáit a nép alkotó kezének :
A hangyamunka több száz éveit;

Mit bir a véső, olló és az elme,
Mit bir a dicsvágy és a —hon szerelme l
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Nagy nemzet! a tengerrel lábaidnál,
Légy mindig a nagy szellemek hona ! 

Gyújts minden népet kristály-kebeledbe, 
Szabad hon keble : kristálypalota:

Vedd a lepelt le a .mester müvéről —
Lepel hull akkor egy-egy nép szeméről.

Mig mást vezet hullámzó szenvedély,
Te, bölcs gyanánt, kormányzód sorsodat; 

Bár egy sziget, de e sziget királyné,
Ki most babért, holnap hirt osztogat. 

Csend; itt van ő is, Byron, Ingres, Verdi,
A holtak is feljönnek lelkesedni.

Oh szép vagy, egyház ! mert az, — munka által: 
Verítékkel szentelt fei a világ.

Oh nép ! nagyságod érezed magadban :
Fényt vet nevedre minden iparág.

Nagy eszme az, ha nép szorít kezet,
S eszmét cserél olcsó gyapot helyett.

Nagy, nagy vagy oh nép! óriás karoddal,
•S legtöbbet gondol a te homlokod;

Gondolj merészen ! szállva árboczoddal;
Hisz ige lesz, midőn te gondolod. 

Shakespeare, fiad, rég fényt szórt a világra;
Most a világ — babért hoz oszlopára.

HIADOR.

EG Y  H A L D O K L Ó  NŐ TI TKAI .
(Beszély.)

Pest egyik külvárosában áll egy kis j 
rozzant házikó, mely az arra menő figyel
mét már csak azért is igénybe veszi, mert 
rongyos külseje tökéletes ellentétben áll a ! 
városrész csinos voltával.

A rozzant ház homlokfalán eső által 
már fakóra mosott festett tábla látható, 
melyről már csak nagy erőltetés után le
het „Huprecht Benő női öltöny készítő“ 
nevét leolvasni.

Es ki hinné, hogy e rozzant házikó, 
fakó czégével, elég érdekes arra, hogy a 
novellairó felkeresse, és az itt látottakat 
feljegyezve, beszélyben örökítse meg a 
szerény hajlék lakóinak élettörténetét.

Pedig a tények mellett hallgat a lo
gika.

Az életesemények tarka szinezete 
nemcsak a paloták fénytermeiben, nemcsak 
a vizsgáló bírák poros okmányaiban, nem
csak az nzérvilág gépezetében, hanem a 
kunyhókban is visszatükröződik, és a da- 
róczruha zsebeiben sokszor fontosabb iro
mányok találhatók, mint bármely rendőri 
főnök legtitkosabb fiókjában.

Hagyjuk azonban a reflexiókat és néz
zünk be Huprecht Benő kis hajlékába, hol 
épen gyertyát gyújtanak, hogy a két sza
bólegény sietős munkájában ne akadályoz- 
tassék.

A figyelmes szemlélő szinte megüt
köznék azon, hogy a ruhaművészek egy 
elegáns fehér rnoir antique ruhán dolgoz
nak, melynek díszítménye világosan bizo
nyítja, hogy a pompás ruha előkelő meny
asszony számára készül; de még jobban 
megütköznék azon, hogy a lámpagyujtás 
után nehány perczezel egy, öltözéke után 
ítélve, előkelő élemedett hölgy lép a mű
helybe, kit a fiatalság tavaszában viruló, 
nyúlánk termetű és gazdag szőke hajzatu 
delnő kisér.

Ez mindenesetre tünemény, hogy a 
fényűzés papnői e szegényes műhelyt ke
resik fel munkáikkal, holott napjainkban 
még a kevésbbé tehetősek is visszariadnak 
a munkásság szerényebb külseje elől.

— Huprecht ur talán nincs honn, kér- 
dé Alapyné, mig leánya a feletti örömét 
fejezé ki, hogy ruhája tökéletesen megfe
lel Ízlésének.

— Idehaza van, válaszolt a segédek 
egyike, hanem bent van a másik szobában, 
minthogy neje hirtelen roszul lett.

— Már ismét! sopánkodott Alapyné. 
Jer, leányom, látogassuk meg a szegény 
beteget.

Gizella részvétteljesen nézett anyjára, 
mintegy némán elfogadva indítványát.

A ki nem tudja, hogy Huprechtné
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asszony beteg, színe és egész külseje után 
aligha annak tekintené. Arczán gyönge pir 
ül, és a behunyt szemek felett nyájas de
rültség látható, mint midőn az alvó ártat
lanság kellemes álmai felett mosolyogni 
látszik.

Pedig Huprechtné már a húsz évet 
meghaladta és élete felett már több vihar 
vonult el.

Alapyné nyájasan köszönt a házi
gazdának, a ki vendégeiben résztvevő is
merőseit üdvözlé.

— Régóta van roszul kedves neje ? 
kérdé a vendég úrnő.

— Csak tegnap óta, de most nagyobb 
mértékben mutatkozik a betegség, mint 
máskor.

— Vigasztalódjék kegyed, ez jót je
lent, és remélje, hogy neje nem sokára egé
szen jobban lesz.

— Adjac az égT-V sóhajtott a szabó
mester.

A két nő a beteg mellé ült, és Alapy
né megsimogatván a szenvedő homlokát, 
kérdést intézett hozzá.

A beteg a legtisztábban és legérthe
tőbben felelt, és igy érdekes párbeszédnek 
lehetünk tanúi.

— Emlékszik-e, hol hagytuk el múlt
kori társalgásunkat ?

— Oh, nagyon is jól. A társadalmi 
ferdeségeket, a rangkülönbség káros befo
lyását az emberiség jólétére, és a családi
élet valódi gyönyöreit elemeztük.

— De önről is beszéltünk valamit, 
mondá Alapyné.

— Igaz, rólam is beszéltünk, mert 
azon bizalom, melylyel ön, asszonyom, 
sorsunk iránt viseltetik, megoldá nyelve
met, és én talán többet is mondottam, mint 
a mennyit mondanom kellett volna.

— Legyen nyugodt, mondá Alapyné 
a részvét és őszinteség nyájas hangján, én 
nem szoktam visszaélni azok bizalmával, 
kik mesterkéletlen őszinteséggel viszonoz
zák nyíltságomat.

— Erről meg vagyok győződve, és 
azért nem bánom meg tettemet. Van vala
mi kegyedben, [asszonyom, a mi ellenáll- 
hatlan vonzalomra birja lelkemet is a nél

kül, hogy a következményeket tekintetbe 
venném, egész életem történetét szeretném 
kegyed előtt feltárni, de fájdalom, némely 
részletét oly sűrű homály fedi, hogy ma
gam sem bírtam még keresztül hatni rajta.

— Ezt már tapasztaltam, és bocsássa 
meg nekem, én e körülményt annak tulaj
donítottam, hogy kegyed némely dolgok
ban mégis bizalmatlankodik irányomban.

— Oh nem, asszonyom, hanem őszin
tén szólva, nem bírom éltem történetének 
egész fonalát.

— Megengedem, de mondja meg ne
kem, honnan van az, kegyed egészséges 
állapotában egészen más lény, mint beteg
ségében.

Ilyenkor egészen át van szellemülve, 
nyelve, gondolkozása magasztosb, és isme
reteinek bősége tökéletes ellentétben áll 
egészséges lén)'ének egyszerűségével.

— Épen ez a titok, raelypt még ed- 
digelé nem birtam megfejteni. Érzem, hogy 
életem sorsa erőszakosan hozatott ellentét
be származásommal, mely csak beteg álla
potomban látszik érvényre jutni, és ilyen
kor az egyszerű polgárnő valóságos lelki 
harczban tusakodik a magasb rangú hölgy
gyei, a ki születése előnyeit, az elhanya
golt nevelés daczára, érvényesíteni törek
szik.

— És e titok mibenlétét nem sejti
ön ?

— Nem. Csupán annyit sejtek, hogy 
magasb rangú szüléktől származom és szü
letésem nagy bűnnek forrása. Ezt nemcsak 
sejtem már, de bizonyosan tudom, mert az 
a szellem, mely gondolatimat betegségem 
alatt kormányozza, még soha meg nem 
csalt.

— És nem érez kegyed vágyat, e ti
tok felfedezése által, születési jogait érvé
nyesíteni s szerény helyzetét mosolygóbb 
viszonynyal felcserélni ?

— Valóban nem. Azt ugyan nem ta
gadom, hogy származásom titkát fel sze
retném fedezni, de csupán kíváncsiságból; 
mert bármily fényes jövő kínálkoznék is 
számomra, én a jelent, mely, betegségemet 
leszámítva, boldogít, a világ minden kin
cséért fel nem eserélném. Én férjemet az



1

imádásig szeretem, és e szerelem tisztasága 
csak az egyszerűség templomában óvható 
meg szentségtelenitő kezektől. Mit érne 
nekem a netaláni magasb rang, fényes név, 
és az anyagi bőség, ha eme boldogságot 
kellene érte cserébe adnom, melyet földi 
kincsért megszerezni lehetlen. Higye el 
asszonyom, hogy a szerencsétlenség istene 
is rövidlátó, és a fény, mire az emberek 
annyi súlyt fektetnek, gyakran csupán ar
ra szolgál, hogy az ő utait világítsa meg, 
hogy annál inkább feltalálja áldozatait: 
mig viszont a valódi boldogság a gyémánt
hoz hasonlít, mely a sötétben ragyog leg
szebben.

Alapy Gizella nem győzött eléggé 
bámulni az egyszerű szabóné esze-járásán és 
azon betegségen, mely a helyett, hogy az 
elmét is elhomályositaná, még sokkal tisz
tábbá, még emelkedettebbé teszi.

Alapy né maga azonban ezt igen ter
mészetesnek találta, minthogy fiatalabb 
korában szintén ily betegségben szenve
dett.

E betegség a delejes állapot, melyet 
elemezni, nem tartozik a beszélyiró felada
tához.

Csak is e körülménynek tulajdonít
ható, hogy az előkelő' úrnő oly meleg rész
véttel viseltetett a szegény sorsú polgárnő 
iránt, kinek bizalma viszont e részvétből 
származott.

Egészen máskép volt Gizella kisasz- 
szonynyal a dolog. 0  nem érzett ugyan 
kevesebb részvétet Huprechtné iránt, mint 
anyja, de a részvét nem volt ama jóltevő 
érzelem, mely derültté teszi a lelket, szoro
sabb viszonyba hozza a szenvedő és részt
vevő szivét és üdítő hatást szül; hanem in
kább az a neme a részvétnek volt ez, mely 
beléhelyezi magát a szenvedő fájdalmába, 
a nélkül, hogy enyhítené; vele szenved, a 
nélkül, hogy a gyötrelem megosztás öntu
datában azon vigaszt lelné, mely az ön- 
megtagadást annyira fokozni szokta. Sőt 
ellenkezőleg bizonyos félelem vegyült a 
részvét érzetébe, s e félelem, melyet ma
gyarázni nem birt, a részvétet fájdalmassá 
tette.

Sokszor a képzelődés, torzon képzele

teket tüntetvén elébe, a valódi érzelmeket 
még fokozta, é s  ilyenkor futni szeretett 
volna, de a megmagyarázhatlan vonzalom, 
mely őt a beteghez fűzte, mindannyiszor 
visszatartó, és pirulva kérdé önmagától: 
hát ez a részvét?

Ilyenkor aztán sűrű könyek áztaták 
az életteljes arczot, melyet a szenvedések 
vihara még nem fonnyasztott annyira, mint 
azon nembeli társáét, a kinek sorsán kö- 
nyezett.

Pedig ez sem volt idősebb nála, és ez 
sem öntudatosan koczkáztatta a huszonegy 
éves kor virágait.

De hiábau, nem a kor, nem az idő ha
talma hervasztja meg az arcz rózsáit, ha
nem egyéb láthatlan elemek, melyek az 
emberek bensejében oly korlátlanul mű
ködnek.

A mondottak után az olvasó azt kérd
hetné, vajon Huprechtné sorsát mi súlyo
sította annyira, holott ő családi életében 
boldog volt, és férjhez menetele csak foly
tatása volt hajadonkori boldog szerelmé
nek ? A felelet igen egyszerű. E gy hosszá 
betegség elég erős vihar arra, hogy egy 
gyönge nő életerejét feldúlja. Huprechtné 
beteg asszony volt, és ez a betegség nem 
csupán delejes állapotában rejlett: az azt 
megelőzött állapot, melytől még most sem 
volt szabad, sokkal pusztítóbb hatású volt, 
semhogy meg ne sinlette volna.

A tálérzékenység, a rajongás volt ama 
kór, mely zsenge korától fogva rágódott 
szivén.

Nagy betegség! sokkal nagyobb mint 
sokan hiszik.

Sokan talán megütköznek azon, hogy 
egy egyszerű polgárnő is tulérzékeny, ra
jongó tud lenni; pedig ezen nincs megüt
közni való. A lélek kívül esik a társada
lom osztályzásán; az érzelmek uralma nem. 
egyes osztályok kiváltsága.

Alapyné még sokáig beszélgetett a 
beteggel, a ki egész lelkesültséggel foly
tatta a szőnyegre került tárgy fejtegetését, 
mig Gizella kisasszony, bánatos arczczal, 
néma tanúja volt a párbeszédnek.

Körülbelül esti nyolcz óra lehetett, 
midőn Alapyné leányával eltávozott.

510
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Nyomasztólag hatott Alapyné kedé- j 
lyére az a körülmény, hogy a mint a ka
pun kilépett, bérkocsijába ülendő, pappal 
találkozott, a kinek szertartásos öltönye és 
kísérete azt bizonyitá, hogy beteghez megy, 
a ki hihetőleg a vallás enyhítő karjaiban 
óhajt a terhes élettől megválni.

A tünemény még jobban hatott rá 
midőn látta, hogy a pap épen azon házba 
megy, honnan ő e perczben kilépett.

— Ez lehetlen, mondá önmagában, 
hisz az én betegem még nem küzd a halál
lal, és mintegy önkénytelenűl visszafordult, 
hogy a pap lépteit figyelemmel kisérje.

— Hála az égnek, sóhajtott, midőn 
látta, hogy a lelki pásztor más lakosztály
ba lép.

Megbocsát az olvasó, hogy ismét be- 
tegágyhoz vezetem.

Hiában, az élet utai nem csak ott ér
dekesek, a hol az öröm virágai tenyésznek, 
hanem ott is, a hol a halál keze letarolni 
készül mindazt, mit egy hosszú élet tevé
kenysége összegyűjtött. Ha a forrás ki
apadt, a kút kiszáradt, a belé dobott tár
gyak leplezetlenül feküsznek előttünk. Ez 
a tünemény mindig érdekkel bir az em
beri kíváncsiságra.

A kicsi szoba, melybe a lelkipásztort 
kisérjük, minden szerénysége mellett is elég 
derült színezetű arra nézve, hogy a belépő 
szorongatva ne érezze magát falai között, 
noha a jelenlevő vendégek közt a halál 
félelmes képe is feltűnik.

Ott fekszik a mennyezetes ágyban 
egy élemedett nő, kinek arczán a halál 
küzdelmei tükröződnek vissza, de lelki erő, 
melylyel a haldokló még végvonaglásai- 
ban is ragaszkodik az élethez, ellensúlyoz
za a halálos bágyadtságot, és bizonyos erő- 
kinyomatot kölcsönöz a sápadt, redős 
arcznak.

A beteg nő tiszta öntudattal fogadta 
a szent atyát, a ki is szomorú tisztéhez fog
ván, a benlévőket kiküldé.

— Mielőtt bűneimet meggyónnám, 
kezdé a beteg nő, egy kérésem van szent 
atyámhoz.

— Beszéljen, leányom,a mi tőlem és egy
házamtól íügg, szívesen megteszem.

r
— En át akarok térni, szent atyám.
— Hogyan, hát ön nem keresztyéíi- 

katholika ?
— Keresztyén igen, de nem katholi- 

ka, hanem ó-hitű, és azért azt kérem, hogy  
halálom előtt vegyen fel akatholika vallás 
kebelébe.

— Bármennyire örülök is a szent egy
ház diadalán, e kérését még sem teljesíthe
tem, mielőtt szándékát pópájának bejelenti.

— Tehát küldjön a pópáért.
Csak nehány perez telt el és a külön

böző egyházak szolgái szemben álltak egy
mással.

Mind a két pap sokkal műveltebb 
volt, hogysem egy haldokló nő akarata 
felett vallási vitába ereszkedtek volna.

„Bárhol és bármikép említsétek is az 
én nevemet, én veletek leszek.“

E mondatot idézve, a katholikus pap, 
a helyzetet véve tekintetbe, rövid idő alatt 
teljesité a beteg nő akaratát.

A lelki pásztor fenhangon imádkozott, 
és a beteg nő az imádság szavait tisztán, 
érthetően utána mondá.

A bevégzett ima után, a pap rövide
den magyarázta a léleknek a testből kiköl
tözését és az örök igazság előtti megjelené
sét, s kiemelte, mily üdvös, ha a lélek tisz
tán, menten a földi bűnök terhétől jelenhe
tik meg az ítélő biró előtt.

A beteg nagyot sóhajtott és hozzáfo
gott az apróbb bűnök bevallásához, de a 
lelki pásztor csakhamar észrevette, hogy a 
haldokló bűnös még nem vallott be min
dent, és azért figyelmezteté, hogy az ur 
előtt nincs titok, a mit pedig az ő szolgá
jának bevall, az örökké titok marad, ha 
csak az illető maga nem óhajtja, hogy a 
bünbocsánat szempontjából és az elkövetett 
bűnből eredt szerencsétlenség lehető orvos
lására, köztudomásra jusson.

— Értem és érzem szavainak igazsá
gát, szent atyám, és azért mit sem akarok 
elhallgatni abból, a mi lelkemet nyomja.

Mély sóhaj előzte meg a beteg nő kö
vetkező vallomását:

„1831-ik évi április 24-kén történt, 
hogy lakásom előtt fényes úri fogat állott 
meg. Az időtájban én Péterváratt, az orosz
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fővárosban laktam, és mint szülésznő a ma
gasabb körök bizalmával dicsekedhettem. 
Épen Medimoff herczegnéhez hivtak. Rö
vid idő múlva a herczegné leánygyerme
ket szült. A herczeg annyival inkább örült 
e szerencsének, minthogy rokonai, harma
dik házassági miatt, haragban voltak vele, 
és igy nem lesz kénytelen nagy vagyonát 
dölyfös rokonainak hagyni. Öt nap múlva 
a herczegné a körülményekhez képest 
eléggé jól érezte magát, és igy a herczeg 
nyugodtan távozhatott Lembergbe, hol el- 
halaszthatlan teendői voltak. A herczeg 
azzal búcsúzott el nejétől, hogy visszajöt- 
tekor a keresztelési ünnepélyt nagy pom
pával fogja megtartani. Egy napon délu
táni öt órakor bérkocsi állott meg ajtóm 
előtt, és nehány pillanat múlva előkelő úri 
ember jelent meg nálam, kiben én ismerős 
arczot véltem találni. Sejtelmem nem csalt, 
mert vendégem nem volt más, mint Medi
moff Péter, a betegágyban fekvő herczegné 
sógora, kitKrzsikoff grófnál láttam keresz
telő alkalmával. A herczeg mogorva em
ber volt, de az ily alkalmaknál nem volt 
fukar a szülésznő irányában.

— Van önnek ideje? kérdé a herczeg 
szokott mogorva hangon.

— Nem sok, fenséged, mert bátyja 
tegnap elutazott és szigorúan megparan
csolta, hogy a herczegnétől ne távozzam, 
és igy  csak nehány perezre jöhettem haza 
valami fontos dolgot elvégzeni.

— Tehát végezzünk röviden. Hanem  
csalatkozom, ön okos asszony.

— Uram!
— Igen, én önt okos asszonynak tar

tom, és azért minden tétovázás nélkül kö
zölhetem önnel tervemet. Akar-e ön élte 
fogytáig évenkint kétezer rubel fizetésben 
részesülni ?

— Herczegséged tréfálni méltóztatik, 
mondám én, hogyan részesülhetnék én ily 
szerencsében?

— Igen egyszerűen. Az újonnan szü
letett kisdedek olyanok mint tavaszkor a 
viruló fák bimbói; a ki ily bimbót megsem
misít, még nem követhet el hunt, mert még 
nem bizonyos, vajon a megsemmisített 
bimbóból lett volna-e gyümölcs.

Én bámulva néztem a herczegre és 
csupán annyit mondtam, hogy nem értem.

— Majd mindjárt megért, folytatá a 
herczeg. Ön szülésznő, következésképen az 
ujonnansziilöttek élete kegyétől függ. Ha 
véletlenül kissé több viz locscsan a teknő- 
be, mint a mennyi szükséges az uj állam
polgár megfürösztésére, és ha véletlenül 
ezen felesleges viz egy még kifejletlen em
berbimbót az élet leendő kellemetlenségei
től megment, úgy hiszem, ezzel nemcsak 
bunt nem követ el, de a felelőség legkisebb 
árnyéka sem terheli.

— Fenséged hová gondol?
— Ez igen egyszerű mód évenkinti 

kétezer rubel dijra szert tenni.
Nehány pereznyi néma zavar után 

visszanyertem szólási tehetségemet, a mit 
arra használtam fel, hogy a herczeg aján
latát, minden további kérdezősködés nélkül, 
határozottan visszautasítsam. A herczeg 
azonban nem tágított, de látva, hogy ve
lem nem boldogul, más eszközhöz folyamo
dott.

— Látom, kezdéujraa herczeg, hogy 
önben csalatkoztam, azért oly ajánlatot te
szek, melyet a kevésbbé okos is elfogadhat. 
Azt ajánlom, hogy a kérdésben forgó gyer
mek ne ölessék meg, hanem cseréltessék ki, 
és egy bizonyos határidő letelte után a 
gyermek vissza fog adatni szüleinek, éspe
dig ön által, a ki e felfedezésért a szülőktől 
gazdag jutalmat fog nyerni.

Ez ajánlat kevésbbé látszott bűnösnek 
előttem, és a rósz szellem által ösztönözve, 
beléegyeztem a herczeg ajánlatába.

A herczeg erre egy Írást húzott ki 
zsebéből, melyet előttem felolvasott, és a 
melyben az Ígért kétezer rubel fizetésre él
tem fogytáig kötelezi magát. Azon felül azt 
Ígérte, hogy a tett véghez vitele után, a ki
cserélendő gyermek számára is ad éven
kint ötszáz rubelt, és ha a gyermek nagy
kort ér, egyszer mindenkorra fizet neki hu
szonötezer rubelt.

Az egyesség megtörtént, és én a kicse
rélendő gyermek hollétét kérdém.

— Sógornőm, Medimoff Oktavián her- 
czegnénél, mondá a herczeg hidegvérüen,

—. De fenség..........

*
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— Semmi kifogás többé, a szerződés 
megvan kötve, tedd kötelességedet, vagy, 
istenemre mondom, ártalmatlanná teszlek.

Ismertem a hatalmas nagy nr szótar
tási természetét, és azért remegve elhall
gattam.

— Most menj a herczegnéhez, meg
nézni hogyan van, és egy óra múlva légy  
honn. En akkor már itt leszek, hogy a 
teendőket megbeszéljük.

A herczeg elmenetele után kissé za
vart voltam, de a félelem és más érzelmek 
hullámzása csakhamar felébresztett. Siet
tem a herczegnéhez. Ott nagy sürgés-for
gás volt, mert eljövetelem után a herczeg- 
né hirtelen roszul lett. Bementem a gyer
mek szobába. Ott minden csendes volt. A 
kisded mint egy angyal szunyadozott, mig 
a dajka semmittevésben tölté idejét és idő
közben dalolgatott.

— Nancsikám, mondám a dajkának, 
most nekem egy ugrásra egy asszonyság
hoz kell mennem, mert nagyon roszul van. 
Ha keresni találnak a herczegnétől, mond
ja, hogy azonnal itt leszek.

A dajka egykedvűen vette megbízá
somat, a mit én annak tulajdonítottam, 
hogy a kis herczegnő sirva ébredt fel.

Megnéztem még egyszer a gyermeket 
és eltávoztam.

Alig léptem szobámba, midőn kocsi 
állott meg ajtóm előtt.

A herczeg pontos ember volt.
— A sors nagyon kedvez tervünknek. 

Mire haza mentem, komornyikom újonnan 
született gyermeke meghalt. Ez a kis ha
lott ép oly idős mint uj rokonom és elég 
csinos arra nézve, hogy a kis herczegnőt a 
sirban helyettesítse. Az utcza végén bérko
csi áll, benne egy megbízottam, ki a bol
dogult kis angyalt rendeltetése helyére vi
szi. Egy úttal fogd im ez összeget a dajka 
megvásárlására, ha azonban ez nem sike
rülne, a mit nem hiszek, akkor fogd e kis 
üvegcsét. Egy pohár kávéban felolvasztva 
igen jó álomszer. Most jöjj velem.

Az éj meglehetős sötét, a lámpák pe
dig meglehetős homályosan égnek.

A herczeg kocsija nehány kacskarin- 
gós sikátoron keresztül kanyarodván, el

érte a fentérintett utczaszegletet, hol a her
czeg megbízottja állott.

Nehány másodpercz múlva szemközt 
ültem czinkos társammal, ki a holt kisdedet 
fekete mezbe burkolva ölében tartá.

Hideg borzadály futotta át egész va
lómat és lezárta ajkaimat, nyelvemet.

Czinkosom azonban nem látszott any- 
nyira meghatottnak, mert egész hid eg vé
rűén kezdett értekezni tervünk kiviteléről.

Azt ajánlotta, hogy a dajkát minden 
áron távolítsuk el a háztól. Erre pedig leg
jobbnak vélte azt a cselt, hogy minekutá
na a herczegné hirtelen beteg lett, a gyer
mekre nézve sokkal jobb, ha anyjától tá
volabb lesz, és azért más palotába kell tá
voznia. Ha egyszer távol lesz, mondá egész 
nyugodtan, majd gondoskodunk hallgatá
sáról.

Bármily egyszerűnek s könnyűnek 
látszott ez a terv, én mégis remegtem a ki
viteltől. De hiában, ha egyik lábunk az 
örvényben van, a másikkal nem bírjuk 
fentartani az egyensúlyt. En vaktában kö
vettem czinkosom tanácsát. A kocsi, nem 
messze a herczegi palotától, megállt. Én 
leszálltam és a palotába mentem. A palo
tában nagy csend uralkodott, kivéve a 
herczegné szobáját, hol még folytonosan 
tartott a zűrzavar. Nem volt vesztegetni 
való időm. Benyitottam a gyermekszobába, 
és örültem, hogy minden a legnagyobb 
csendben van. A dajka most is dalolgatott 
magában és jobbkedvűnek látszott mint 
előbb. Hozzáfogtam a nagy munkához.

— A herczegné nagyon roszul van, 
mondám neki, és az orvosok azt parancsol
ják, hogy mi a kis herczegnővel a másik 
palotába menjünk, de úgy, hogy a her
czegné mit se tudjon, mert különben aligha 
megengedné, ez pedig mind neki, mind a 
gyermeknek ártana.

— S mikor megyünk? kérdé a dajka, 
némi örömmel.

— Mindjárt. Kimegyünk a hátulsó 
ajtón, mely a kertre nyílik, és onnan ész
revétlenül kisurranunk, beülünk a kocsiba, 
mely azonnal elvisz rendeltetésünk helyére.

A dajka elég ostoba volt, hogy mit se 
gyanítson; sőt rendeletemre tüstént be
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göngyölte a kis herczegnöt, és velem együtt 
kilépett a folyosóra, onnan a kertbe és igy  
tovább a kocsiig, hol czinkosom várt. Mig 
a dajka beült a kocsiba, én átvettem czin- 
kosomtól a holt gyermeket, ő pedig a ko
csis mellé ült, mig én a kis hullával vissza
mentem a palotába.

Soha oly nehezemre nem esett a járás 
mint akkor, pedig a föld is mozogni lát
szott, hogy lépteimet gyorsítsa, mégsem 
birtam haladni. A rósz szellemek azonban 
elősegítek fekete tervemet, és háborítatla
nul értem a gyermekszobába, hol a kis ha
lottat a bölcsőbe helyezém. Mig én megbí
zásomban eljártam, czinkosom a dajkát a 
Medimoff herczegek egyik családi palotájá
ba vitte, mely egészen üresen állva, bizo
nyos kísérteties színezetű volt és félelmet 
keltett. A dajka remegni kezdett, de czin
kosom nyájassága megnyugtatá.

— Nehány napig ez lesz önnek tar
tózkodási helye: innen ki nem mehet ugyan, 
de azért mit sem fog nélkülözni, mert min
denről gondoskodom, a mire szüksége lesz. 
Ezt a herczeg igy akarja és igy parancsol
ja. Egy régi bútorzata hálószoba, mely a 
herczegek valamely ősanyjának szolgálha
tott éjjeli hajlékul, minden sajátságos volta 
mellett is elég alkalmas volt, hogy egy daj
ka ízlésének megfeleljen s tetszését meg
nyerje.

— Hát a szülésznő hol van ? kérdé a 
dajka.

— Visszasietett a herczegnéhez, de 
ha lehet, nem sokára itt lesz.

Erre czinkosom azon ígérettel távo
zott, hogy nem sokára visszatér s elhozza a 
szükségeseket.

Ez idő alatt én is tisztába jöttem ter
vemmel. Befutottam a komornához és szín
lelt rémüléssel halkan tudtára adtam a kis 
herczegnő hirtelen halálát. A rémhír ne
hány perez alatt az egész udvarban elter
jedt. Az orvosok egyike a szobába lépett, 
hogy a kis halottat megvizsgálja, és midőn 
meggyőződött, hogy csakugyan meghalt, 
egykedvűen kérdezősködött az eset részle
teiről. En a perez sugallatát követve, oly 
dolgokat mondtam, miket az orvos is va
lószínűnek tartott és eltávozott. En újra

iélekzettem. Többen a dajka hollétét kér
dezték, de én azt állitám, ijedtében annyira 
beteg lett, hogy egyik rokonánál fekszik. 
A dolog valószínűsége mindenkit megnyug
tatott. Másnap a reggeli órákban csöndes 
halotti menet indult ki a herczegi udvarból, 
mig egy távirati sürgöny a herczeget érte- 
sité a váratlan csapásról. Hogy mi történt 
időközben, nem tudom, de annyit tudok, 
hogy a temetés után való éjjel tizenkét 
órakor ugyanabban a szobában voltam, 
hol a dajka betegen feküdt, a kis herczeg
nő mellett egy másik nő ült, ki a gyerme
ket dajkálta. Mély csend uralkodott, midőn 
czinkosom a szobába lépett és engem ma
gához intett.

— Kövessen, mondá parancsoló han
gon; s én önkénytelenül követtem.

Egy másik szobába vezetett, hol Me
dimoff Péter herczeg várakozott reám.

A herczeg intett czinkosomnak és az 
eltávozott.

— Önnek el kell utaznia, mondá ha
tározott hangon a herczeg.

— Hova?
— Más országba, messze innen, mert 

gyanú alatt áll, és baj fenyegeti.
—  Megyek, a hová parancsolja fensé

ged, mert rettegek a felfedezéstől.
— Ne féljen semmit, én mindenről 

gondoskodtam, csak az uj dajkát vegye rá, 
hogy szintén utazzék el önnel.

Én mindent megígértem. Nehéz volt 
feladatom, mert az uj dajka viszonyai gáto- 
lák elutazását. Sok fáradozás után, és az ara
nyok segedelmével, legyőztem az ebbeli aka
dályokat. Sorsom azonban úgy akarta, hogy 
lelkem tovább is zaklattassék. A régi daj
ka betegsége látszólag javult ugyan, de va
lósággal növekedett. Elme betegségi roha
mok gyakran kezdtek nála mutatkozni. Ez 
állapot annyival' súlyosabban talált, mivel 
rohamaiban mindig a kis herczegnöt és 
annak elsikkasztását emlité. A herczeg, 
hagy a netaláni gyanút magáról elhárítsa, 
és hogy az őrjöngőt némileg megnyugtas
sa, szabadon bocsátá. Kevés idő múlva 
már.az^egész város tele volt az őrült sa
játságos rémképeivel, melyekről azt hitték, 
hogy ábránd, de fájdalom, nagyon is va
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lók voltak. Szerencsénkre, a megzavaro
dott elme tisztább pillanatait nem vették 
figyelembe, és a helyett, hogy ilyenkor 
ejtett szavai vizsgálatra adtak volna alkal
mat, a szegény nő kórházba záratását von
ták maguk után. Néhány napra csönd állt 
be, mit arra használtam, hogy a hosszú 
útra készüljek. Minden rendin ment, s uta
zásom már a következő napra volt hatá
rozva, midőn alkonyaikor egy őrült nő 
rohant be ajtómon.

— Gyilkos, hol a herczegnő, kiálto
zott az őrjöngő, te ölted meg! ide, ide — 
------- segitség! itt a gyilkos! és ezzel ne
kem rohant, de a szokatlan megerőltetés 
következtében annyira kimerült, hogy a 
szoba közepén összeomlott. Én rémültsé- 
gemben tárva-nyitva hagytam szobámat és 
a herczeghez futottam. A herczeg vissza 
kergetett oly meghagyással, hogy a közel 
levő szomszédokat hivjam segítségül. Mi
re visszaérkeztem, egy kórházi szolgát ta
láltam az őrült szökevény mellett, ki ere
jét veszítve félájult állapotban feküdt a 
földön. Időközben orvos jelent meg, ki a 
beteget megvizsgálva, kijelenté, hogy az 
őrült halálán van. Én rimánkodva kértem 
az orvost, vinnék el a beteget, nehogy ná
lam haljon meg. Az orvos rendeletet adott 
a szolgáknak, vigyék a koródába. Ez a 
betegre annyira hatott, hogy ismét vissza
nyerte erejét és védelmi állapotba helyez
te magát, hogy őt innen el nem viszik. Egy  
intés az orvos részéről védtelenné tette az 
őrültet. Erre az őrült nő oly keservesen 
kezdett sírni, hogy az egész környezet 
megilletődött és maga az orvos is annyira 
meglágyult, hogy azonnal megszabaditá őt 
a szolgák kezeiből.

— Ereszszétek, mondá az orvos, nem 
őrült ez többé szegény, hanem nagyon be- 
teg.

A szegény dajka háladatosságból meg
csókolta az orvos kezét és megható benső- 
séggel kérte, vitetné őt haza, hogy még 
egyszer láthassa szegény gyermekét, a kit 
már oly rég nem látott.

— Messze lakik?
—- Alig öt percznyi távolságra, itt a 

szomszéd utczában.

En majdnem öntudatlanul követtem a 
beteget és soha sem fogom elfelejteni azon 
megindító képet, midőn az őrültségéből ki
józanodott beteg nő, egy éves kis gyerme
két, egy szép szőke leánykát megpillant í. 
Az anyai szeretet mintegy megtestesülve 
ült arczán, és a ki e perczben látta, a leg
nagyobb bűnt is megbocsátotta volna ne
ki. Az orvos megengedte, hogy a gyerme
ket hozzávigyék. Erejétől tellietőleg meg
ölelte a kisdedet, és nyakába borulva egy 
hosszú forró csóknak csattanását lehetett 
hallani, és azzal visszadőlt ágyába.

— Imádkozzál lelkeért, meghalt.
Mindenki imádkozott, csak az én aj

kaim maradtak mereven, mintha jégdara
bok meresztették volna szét. Ereztem, hogy 
e nő gyilkosa én vagyok. Nehány perez 
múlva a kis szoba tele gyűlt bámulókkal, 
kik között egy deli úrnő is volt látható, 
kit én már több ízben láttam a nagyúri 
házakban. Azt mondták, magyar nő, ki 
orosz katonatiszthez ment férjhez. Ezen úri 
asszony hol a halottra, hol pedig a kis ár
vára tekintett, és gyakran töriilgeté sze
mét. Később az orvost kérte meg, enged
né meg, hogy magához vegye a kisdedet: 
neki úgy sincsenek gyermekei, és igy gon
doskodni fog az árváról.

— Semmi ellenvetésem, de ez a ha
tóságtól függ.

Mi történt később, nem tudom, mert 
én másnapra az uj dajkával és a kis her- 
czegnővel ideutaztam Magyarországba, hol 
letelepedtem és e perczig itt maradtam. Az
óta több ízben láttam egy deli úrnőt, ki 
ama kegyes úri asszonyhoz hasonlított, de 
nem volt bennem annyi bátorság, hogy ki 
létét megkérdezzem. Az idő csöndesen vo
nult el fölöttem, a kis herczegnőt leányom
ként neveltem föl, szerénységre és nemes- 
szivüségre tanítván őt. A herczeg ponto
san teljesité ígéretét, rendesen megkaptam 
évpénzemet egész a mult évig, midőn azon 
liirt vettem, hogy a herczeg meghalt. Fi
vére, kit én annyira megszomoritottam, 
szintén odahagyta Oroszországot és Pá- 
risha ment lakni, minthogy neje és roko
nai mind meghaltak. A herczegnőből lett 

i polgárleány elérte az időt, midőn a szív
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melegebben érez. Belész eretett egy derék 
szabómesterbe, és nekem nem volt okom a 
két egymásért dobogó szivet elválasztani.“

A beteg nó' annyira kimerült a hosz- 
szu elbeszélésben, hogy egészen elbágyadt, 
és egy nagyot sóhajtva, elhallgatott.

A pap, látva hogy nem sok veszteni 
való ideje van, hozzáfogott hivatal beli tisz
téhez.

Midőn a lelkipásztor elvégezte imád
ságát, az asszony megnyugtatott lelkiisme
ret hangján mondá, hogy most már többé 
nem fél meghalni, csupán arra kéri még a 
szent atyát, hogy ne feledkezzék meg az 
ö lányáról, a herczegnőből lett szabómes- 
ternéről, ki nagyon is rászorul a vigaszta
lás üdítő hangjára, minthogy oly betegség
ben szenved, melyet csak az isten képes 
meggyógyítani.

— S mi baja van leányának? kérdé 
kíváncsian a pap.

— Alvalátó — neve Huprechtné.
Ez vala a haldokló utolsó szava, na

gyot sóhajtott és megszűnt szenvedni.

A függöny legördült és a dráma be
van fejezve.

Az előadásból kitűnik, hogy Hup
rechtné nem más, mint a Medimoff herczeg- 
család egyike és utolsó ivadéka, Alapy 
Gizella kisasszony pedig a szerencsétlen 
dajka leánya.

Nehány hó letelte után fényes fogat 
állott meg az igénytelen szabómester sze
rény hajléka előtt.

Az egyszerű család nem kevéssé meg

volt lepve, midőn két előkelő úri ember 
lépett a szobába.

Az egyik úri ember, kinek ősz haja 
és nyájas arczkifejezése tiszteletet paran
csolt, mesterkéletlen bizalommal közeledett 
a meglepett háziasszonyhoz, s ennek kezét 
megfogva, következőleg szólt hozzá:

— Ha szived nem sugallja, ki vagyok 
én és mily viszonyban állok hozzád, im ez 
iratok meg fogják mondani, de most jer, 
jer gyermekem szivemre, hogy élvezzem a 
rég nélkülözött atyai örömeket.

Forró könyzápor némitá el az ellá
gyult ősz férfiú örömkitörését és a meglepett 
háziasszony ösztönszerüleg átengedé magát 
a gyöngédség nyilatkozatának.

A szeretetnek nincsen szüksége ka
lauzra, hogy utat törjön magának azon 
szivbe, melyből titkos hatalom ideiglene
sen kiszoritá, és igy igen természetes, hogy 
az ősz Medimoff is nagyon gyorsan meg
találta az utat gyermeke szivéhez.

A herczeg barátja, egy magyar four, 
most a herczegnőnek időközben történt 
férjhez menetelére vitte át a beszédet és ma
gyarázni kezdé, hogy a születés törvényei 
tökéletesen ellenkeznek ez összeköttetéssel, 
és azért szükséges, hogy a herczegnő 
azonnal kövesse édes atyját.

— Megbocsát kegyed, de a szív haj
lamai nálam erősebbek, mint a születési 
törvények iránti tiszteletem. A mit a sze
relem istene lelkembe oltott, azt onnan 
a véletlen ki nem tépheti; és e szavak után 
a szabómester né férje nyakába borult és 
forró csókjaival erősité állításának őszinte
ségét.

A herczeg megelégedett azzal, hogy 
leánya, a szabó mellett, őt is szereti.

RÓZSAÁGI ANTAL.

A P R Ó

Hozott az angyal kis leányt is 
Az égből, honnan másfelől ?
Mi szép szeme! az ég csak oly kék, 
Az küldte öt szerelmiből.

ö r ö m e k .

I.
Fehér rózsabimbók kelyhéböl 
Szívta a nap a harmatot,
Szült égi lényeket belőle,
S egyet nekünk, nekünk adott.
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Szerelmet suttogó szellőcskék 
Csillagos tavasz-éjjelen 
Felszálltak s a lágy, üde arczot 
Illeték, és ö él, lehel.

Légy áldott fenn, dicső teremtő, 
Tisztulva száll hozzád imám:
Öt érintém, őt csókolám.
Légy áldott fenn, dicső teremtő!

n.
A kis Ilonka uj öröm és 
Szerelmünk újabb tárgya lett.
Az anya gyöngy, csillag, madár közt 
Alig talál neki nevet.

Első könyét, első mosolyát 
0  fogja fel, ő törli le,
S gyöngéd, mégis heves szereimmel 
Szoritja boldog keblire.

A kis gondok örömmel töltik,
Mint gyermeket játékai—- 
S bár a kicsinyke még csak érez:
0  már nyelvén tud szólani.

Csicsijja csijj’ — alugyál édes, 
Őrizze angyal álmodat!
Ringat anyád, ringasson élted; 
Boldog vagy : légy még boldogabb.

III.
Mig kis Ilonkát ringatja 
S csókolja hévvel az anya,
Béla busul, szomorkodik,
S nem tudhatjuk, hogy mi baja.

Nem kell játék, sérti minden,
Kürt, dob törik keze alatt;
Mogorván néz, s Ilonkára 
Emeli a kis kanalat.

De a leányka rá mosolyg 
S hókezével felé repes,
Szeme rá csügg, mintha kérné: 
Csókolj te is, csókolj s szeress.

Béla szemét leszegzi, majd 
Simul — és kit szivünk szeret 
0  is örömmel nézdeli 
Es rá mosolyg és rá nevet.

IV.

Bölcsőjében aludt Ilonka,
Béla lován felejtkezett,
Mig pillanatra csak az angyal 
Állt őrt a kis szoba felett.

Kicsalt az est hüs alkonyatja,
A fényes ég, a csillagok ;
Emlékeztünk . . .  A múlt ábrándja 
Feltűnt és üdvben ringatott.

Egyszerre felsikolt a lányka,
Sietünk be egymásután.
A gondatlanság fájt előre,
Pedig véletlen volt csupán.

Nem volt baj, Béla zsámolyszékből 
Leliajlott a bölcső felé,
S csókolva a leányka arczát —
„Ne sirj Ilonka“— tördelé.

F

Es én imára font kezekkel 
Áldottam a két kisdedet:
Ily égi szent ártatlansággal,
Örökre igy szeressetek.

FEJES ISTVÁN..

A Q U A R T E R O N N E .

(Folytatás.)

A sebes folyam árja elég távol sodrá már a 
hajótól. Mindazáltal nem akart partra szállni 
mind addig, mig^közte és ellenségei között biztos 
távolság nincs. Úszni kezde hát minden erejéből. 
Megszokva a vizet csaknem annyira mint a hal, 
gyorsan haladt; és mikor már elég távol hivé ma
gát a hajótól, hogy üldözéstől ne féljen, a parti 
bokrok szívós ágaiba, gyökereibe kapaszkodva, 
felmászott a partra.

Mikor felért, egy perczig tétovázva állt, nem 
tudva, merre irányozza futását. Majd elkezdett 
czél nélkül futni, áthatolva hol sziklás halmokon, 
hol széles ingoványokon, a melyek oly bőven 
termik a rizst. Mire a hajnal feslett, már a fo
lyam főágának partján vaía. Itt már felismerő a 
tájékot; azelőtt nehány perczczel haladt elegy 
nagy tanya mellett, a melyet gyermeksége óta is
mert, többször lévén ott látogatni Crawfordnéval.
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Az is eszébe juta, bogy ott a parton nehány csol- 
nakot látott kikötve, ha találna most is, milyen 
jó volna azon haladni a sebes vizárral. Nem csa- j 
lódott; két könnyű csolnak nem messze tőle volt j 
kikötve, Kiválasztotta a kisebbiket, ügyesen bele- 
ugrott, gyorsan leoldá a kötő lánczot, s evezőt 
kapva sebesen haladt a viz mentében.

Nem sokára a reggel világossága váltá fel az 
éj sötétét a fellegtelen égen. Minden mértföldre, 
a melyet a quarteronne áthaladott, ismertebbek 
lőnek előtte a folyam partjai. Itt pár tanya, amott 
egy csoport cziprusfa ismerteié vele meg a tájat a 
hol jár s tudatá vele, hogy nem távol van a hajlék, 
melyben növekedett, és a mely neki második ha
zája lett.

Hazája, fájdalom! volt-e neki hazája? ügy 
tekintheté-e még e helyet mint hazáját?

E kérdésekre nem tudott mit felelni. Nyug
talanul kérdezte magától, hova rejtse magát üldö
zői elől. Visszatérni Crawford tanyájára nem le
hetett: nem adta-e őt el saját testvére a rabszol
gakereskedőnek, hiszen ha kezébe kerülne, Craw
ford azonnal visszaadná mint szökevényt. Csupán 
az erdők adhatának neki menhelyet, melyet tőle 
az emberek megtagadtak, legalább itt szabad le
het. Volt itt gyümölcs is bőven, legalább az éhség 
gyötrelmeitől nem félhetett.

Mindezeket jól meggondolva, a csónakot a 
Crawford lakásával ellenkező oldalra irányzá. 
Sűrű bokros íás között szállt ki, a mely búvóhe
lyül szolgálhatott addig, mig magát el bírta hatá
rozni. Első tette is az volt, hogy a csolnakot víz
nek bocsátá, mert ez akár a jövő-menőknek, akár 
a keresőknek, ha keresnék, a mitől alaposan félt, 
útba igazításul szolgált volna. Könytelt szemek
kel kiséré a tova siető mentő csolnakot. De még 
ennyi előrelátással sem elégedett meg, hiszen 
alig volt pár angol mértföldnyire a Crawford 
gyarmatától; e mellett veszedelmes lett volna a 
folyam partja közelében maradni, a merre Wes- 
tonnak jönnie kellett, és igen természetesen kö
vetkeztető, hogy Weston a partokat nem fogja 
megvizsgálás nélkül hagyni. Ment is ezen elha
tározása szerint egész nap beljebb beljebb. Be
esteledvén, inkább lerogyott mint feküdt egy fa 
tövéhez, s ki lévén merülve, azonnal mélyen el
aludt.

Ez idő alatt a hajón egészen más nemű dol
gok történtek. Hajnal hasadtával, akkor midőn 
Leonta csolnakra ült, felébredtek az emberárus 
matrózai. Weston is kidörgölé szemeiből az álmot, 
a tegnap esteli matrózt bekiáltá, parancsolva neki, 
szállítsa a szerecseneket a hajó födélzetére, hogy 
azonnal átadhassák őket a gyarmatosnak, kinek 
számára e szállítmány hozva volt, és kinek lakása 
csak kis távolságra feküdt azon helytől, a hol a 
hajó horgonyzott. Azután a hajószoba felé irányzá 
lépteit, mondván magában:

— Lássuk a kis aranyos madarat, kezd-e 
már szelídülni.

Kinyitotta a szobácska ajtaját s kedélyes 
hangon beszólott:

— No kis leányom, hogy aludtál ?
De ugyanazon perczben bámulva hátrált, 

látva, hogy a szoba üres. Irtóztató káromkodásban 
tört ki, három lépcsőt is átugorva rohant fel a íö- 
délzetre, kiáltva embereinek, hogy a rabnő meg
szökött, vagy vízbe ölte magát, vagy elúszott. 
Dühösen szaladgált ide s tova mint egy őrült, 
nagyokat toppantott lábaival, esküdözvén, hogy 
ha a quarteronne még egyszer kezei közé kerül, 
szélyelszaggatja.

— Siessetek, orditá a harag legmagasabb 
fokán, rakjátok le hamar a szerecseneket, hogy 
aztán az átkozott sárga bőrű után mehessünk !

Dühös felindulással járkált alá s fel a hajó 
hidján, mig emberei a hajó aljából hét-nyolcz sze- 
recsent hurczoltak fel a födélzetre, a kik még lenn 
voltak, azután az árbocz tövéhez állitván őket, 
párosával összelánczolák, és a ladikot vízre eresz
ték. Weston szállt belé először, utána hallgatagon 
az elszánt sötét arczu szerecsenek.

A gyarmatban már mindenki talpon volt, a 
ház ura Weston eleibe ment s szívélyes „hozott 
isten“-nel fogadá.

— Istenemre, ön korán felkelt, mondá az 
emberárusnak. Nem vártam önt ily korán. De 
mindegy; épen jókor jön; mert hála istennek 
annyi munkám van, hogy húszszor ennyi kutyá
nak is adhatnék dolgot, mint a mennyit számom
ra hoz.

így beszélve a gyarmatos, szakértő tekinte
tet vetett a szerecsenekre. Azután részletesebben 
vizsgálta őket, beszéltette, kiáltatta, járkáltatta és 
ugráltatta sorban, s egy-egy körmönfont károm
kodással tanuöitá megelégedését.

Az emberárus és vevő nem sokára mege
gyeztek, a rabokat lánczaikból feloldva a szá
mokra kijelölt helyre vezették. Mialatt e szeren
csétleneket elszálliták, addig Weston aláírta em
beri áruczikkei felől az eladási szerződést, s meg
kapta a hatái ozott dijt.

Ez üzleti dolog végeztével, Weston károm
kodással vegyült panaszokba tört ki, azon szeren
csétlenség miatt, mely érte, s egyszersmind kéré 
a gyarmatost, hogy segítsen neki feltalálni a szö
kevényt.

— Igen örömest, válaszolt emez; hanem a 
keresésben tartsunk rendet.

Hosszú rudakra szegzett horgokkal kezdtek 
a vízben kutatni, mindenütt a hajó körül. De mi
vel hosszú fáradságos keresésük haszontalan lön, 
ebből azt következtéié Weston, hogy a quarte
ronne kiúszott a partra. Azonnal parancsot adott, 
hogy a hat lánczos kutyát szabadon kell ereszteni, 
a melyeket szökevény rabszolgák keresésére min
dig magával hurczolt. Kitétette őket az ellenkező 
partra, gyanítván, hogy az ifjú leány bizonyosan 
arra az oldalra szállott ki, mivel arra valának na
gyobb számmal az ültetvények. Az emberárus és



két matróza követé a kutyákat, a mates : ;<i : 
esküdözék, hogy mindaddig rész, v ; -
ben, mig fel nem találják Leontál. f -.járt 
egész Floridát össze kell is kútatniok. E-y a nea i 
négernek is kiadták a parancsot, vigyen .mii 
vagy két palaczk pálinkát, egy hordócska íris vi
zet, kenyeret, húst. Ezek után Weston szájkosa
rakat csatolt fel a kutyák fejére, hogy ha elérik a 
szökevényt, ne szaggathassák szélyel. Mindnyájan 
karabinokkal voltak fegyverkezve. Végül kiadá 
még Westón a parancsot kormányosának is, hogy 
evezzenek oda, hol a folyam két ágra szakad s 
ott vessenek horgonyt; ekkor elbocsátá a kutyá
kat s mint a szenvedélyes vadász, uszitá őket a 
folyam partján szerte.

Egyetlen hangot sem adva, futottak a vérre 
vágyó ebek félkörben. gazdájuk körül, tőle el s 
újra hozzá, az pedig időről időre visszahívd őket, 
hogy nyomozásukat más másfelé irányozhassa. Ez 
eljárás ismétlődött néhányszor, midőn egyszerre 
csak egyik kutya elkezde ugatni s a többiek azon
nal feleltek reá.

Nyomra akadtak! kiálta fel vad örömmel az 
emberárus. Na most, szép leány, nem soká fogsz 
te szaladni.

Ezt mondva társaival együtt odament, hol a 
hat négylábú összedugott fővel szaglálta a földet, 
néha néha örömvonitást hallatva.

— Mit találtál Shark ? kérdé egyik kutyájá
tól Weston.

Lehajolt oda, hoi a kutyák szaglálódtak, és 
a vizes homokon finom női lábnyom látszott, a 
mely nem lehetett másé mint a Leontáé.

— Biavo Shark ! mondá, kutyája fejét meg
simogatva, tudtam hogy te leszesz az első, ki az én 
kilenczezer dollárom nyomát feltalálod. Most raj
ta ! rajta ! előre!

A kutya úgy rohant előre, mint a nyíl, de 
nem szűnt meg azért szaglálódni, néha-néha aztán 
mintha tökéletesen ismert utón menne, haladt 
gyorsan tovább 5 öt társa utána, ugatva, vonitva 
mindenütt a nyomán, mintegy lánczolatot képez
ve a tölök telhető sietséggel utánok igyekező em
berek között.

Valami másfél órai futás után a kutyák meg
szűntek ugatni, a folyam partján oda jutottak, a 
hol Leonta a csolnakba lépett, melyen aztán a fo
lyam árjával haladt lefelé. A kutyák ugatása által 
odacsalt szomszédültetvényesek egyike elpanasz- 
lá, hogy az éjjel egy csolnakját ellopták, úgy kell 
lenni, mivel az előtt való estve sajátkezüleg kö
tötte oda erősen mindkettőt. Fénysugár volt ez 
Westonra nézve, már bizonyos vala benne, hogy 
azt senki más nem tihette el, mint az ifjú leány. 
Elkérte a gyarmatostól megmaradt csolnakját, 
hogy a szökevényt követhessék, ki a vizen hihe
tőleg lefelé tartott, mert nem lett volna egymaga 
elég erős viz ellen evezni. Az ültetvényessel csak 
hamar meg lön az alku a csónakra, és Weston 
szabadon hagyá a kutyákat fürkészni a parton,

nk ott szándékozván csolnakjára venni őket, 
l a  hajó a folyam két ágba szakadásánál reájok 
rni fog, s onnan kezdve akaráa másik partot is 

I felkutatni.
De mikorára az emberárus és társai elérték 

azt a helyet, hol reájok a hajó várt, a nap leha
nyatlott s az éj sokkal közelebb volt, mintsem 
kutatásukat folytathatták volna. Elhatározta tehát 
Weston, hogy most kutyáival együtt reggelig nyu
godni megy, szívesen hivá magához a segítő gyar
matost is, ki örömmel fogadta el a hívást, hogy a 
reggel újra kezdendő érdekes vadászatban gyö
nyörködhessék.

Ugyanez nap Crawfordnéra és leányára 
nézve fájdalom és sirás napja volt. Az előtti est
ve, Weston elmenetele után valami félórával, a 
visszatért Crawford egészen feldúlt arczczal ér- 
tesité nejét a csak most történt nagy szerencsét
lenségről : Leonta, mondá, a folyamba esett s be- 
léfult. A kapitány és emberei, folytató, mindent 
elkövettek, mi csak embertől kitelhetett, hogy a 
szerencsétlen leányt vagy megmentsék, vagy leg
alább holt testét megtalálják, de minden keresé
sük, erőfeszitésök hasztalan lett.

E hírre Crawfordné, mintha csak villám ér
te volna, hanyatt esett s tovább egy óránál kellett 
férjének ápolni, még magához tért.

De ekkor is fájdalmas felkiáltások, zokogás, 
sirás vettek rajta erőt, s az annyira szeretett gyer
mek elvesztésén érzett kétségbeesésében minden 
áron azt akarta, hogy keresni kell szegény Leon- 
tát a folyamban. Crawford természetesen ellent
mondott, s nem mozdult, s igy a vén Sam kutatta 
fel a viz fenekét egy hosszú nyelű horoggal. így 
telt el nehány óra, a szerecsen egyre keresgélt a 
vízben, Crawfordné a parton egyre sirt s jajgatott. 
Minden fáradság hasztalan lön s a szegény asszony 
kimerülve tért vissza lakásába. Az egész éjét sí
rásokban töltötte, s daczára férje kérelmeinek, az 
egész másnap is sírásban telt el, semmiben se 
talált legkisebb vigaszt vagy könnyebbülést se.

Estve felé, mikor már a nap lemenőben va
la, karjára vévé a zokogó Annácskát, és szokás sze
rint az ablakhoz ült, olyan volt, mint a megteste
sült kétségbeesés, s mozdulatlanul bámulta a le
menő napot, melynek sugárai úgy tűntek fel előtte, 
mintha véresek volnának.

Ugyan akkor Crawford, mintha szórakozni 
akart volna, mert már nem türheté tovább e 
szűnni nem akaró fájdalom látványát, átviteté ma
gát csolnakon Sammal a folyam túlsó partjára, 
meghagyván neki, tartsa készen magát, hogy ke
vés idő múlva újra visszavihesse gazdáját.

Azután magába merülve sétált a Henderson 
féle gyarmat felé, azon ürügy alatt hogy megnézi, 
de valóban csak azért, hogy lakásától távolabb le
gyen. Mert otthon mindig úgy tetszett neki, mint
ha Leonta árnyát látná előtünedezni, minden percz- 
ben hallani vélte ama sziv-szaggató sikoltást, mely
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a szerencsétlen, kétségbeesett leány kebléből hang
zott, mikor a hajón hagyta.

Arcza komor volt és sötét, s rajta mindazon 
fekete gondolatok, melyek lelkét zaklatták, olvas
hatók valának. Úgy ment keresztül a földeken, 
mint kit nyomasztó álom üldöz fekhelyéről tova, 
s lesütött szemekkel haladt nehány csoport fa 
előtt el, melyek amaz egykori őserdő maradvá
nyai voltak, mit a fejsze először megritkitott, ké
sőbb csaknem egészen kiirtott. Néha-néha beleü
tődött valami fa lehajló ágaiba, s csak ilyenkor tért 
pár perezre magához. A madarak hasztalan ének
lék körülte legbájolóbb dalaikat, ő nem hallotta. 
A legnemesebb fajta virágok hasztalan tárták fel 
kelyhüket s diszlettek egész pompájukban, ö nem 
látta azokat. Végre a lenyugvó nap hasztalan bo
rította bé az egész tájat arany bíborral, s a fák le
velein hiába fénylettek sugárai, mint a topáz, ru
bin vagy gyémánt, ő fel sem tekintett, a természet

fénylő pompája sehogy sem hangzott össze a fe
kete sötétséggel, mely szivében uralkodott.

Hosszas járkálás után végre odaért a gyar
mathoz, melynek birtokára oly soká, oly hevesen 
vágyott. Ekkor már csak egy vereses fény sugár
zott azon a helyen, hol a nap lement, az ellenke
ző oldalon mindinkább terjedt a sötétség. Craw
ford egy kis halomra ült, honnan a nap utolsó su- 
gárainál még beláthatta az egész birtokot, melyet 
azon a pénzen akart megvenni a miért saját test
vérét adta el. Hallgatagon vizsgálta e gazdagon 
diszlő termőföldeket, e gyönyörű ültetvényeket, 
s azok értékét s jövedelmét számolgatni akarta, 
de sehogy se boldogult vele, mert Leonta képe 
mindig elébe állt s összezavarta gondolatait.

(Folyt, kőv.)
Francziából

KALOCSA RÓZA.

B Á R T  H A  J Á N O S .

(Vége.)

Szilágyi Pál, nyugalmazott agg színészünk, 
beszéli, hogy ő akkor ugyanazon társaságnál volt, 
s az öltöző előtt elmenvén, többször hallá, hogy 
odaben valaki deklamál. Eleinte föl sem vette, de 
most kíváncsian megállt és hallgatott; s minél 
tovább hallgatta, annál kevésbbé távozhatott. 
Epen akkor az igazgató is oda vetődött.

„Hallja ezt?“ mondá Szilágyi elragadtatva.
— Hallom, — feleié egykedvűen az igaz

gató — az a bolondos szabó! Erőnek erejével 
aktor akar lenni; a helyett hogy varrna, rollékat 
firkál ki s verdesi a levegőt.

„Hát miért nem lépteti fel valamiben?“
— Csak az kellene még, hogy egészen meg

bolonduljon ; akkor aztán az ördög sem bírna 
vele.

„S én azt mondom az urnák, ez most is 
többet ér mint a mi hősünk ; meglássa ebből egy
kor nagy színjátszó lesz.“

Az igazgató kártyázni sietvén, szó nélkül 
odább ment.

De tudja Pál, mit kaszál; Pali bácsi is tudta, 
mit csinál. Egy uj darabban egy öreg szolgát 
kellett volna játszania, kinek a legfőbb jelenetben 
a hőssel van dolga. Valami hirt hoz a hősnek, 
mire az kétségbeesik. Az öreg szolga előbb vi
gasztalja, aztán vele kesereg, végre magát ajánlja 
fel mentő áldozatul. E szerepet titkon Barthának 
adta oda, hogy tanulja be. Az előadás napján pe
dig kijelentette, hogy lehetlen föllépnie, mert ro- 
szül érzi magát. Lett szörnyű zavar. A hős két

ségbeesett, hosszú lábaival lótott futott, borzolta 
haját: „Ez intrika! Mert tegnap nem hívták ki, 
itt van, betegnek tetteti magát! Igen, mert a fele
ségemet hívták ki, mert ö a mi ellenségünk! . . . “ 
Egy fiatal ember vetődött oda: a hős rögtön neki 
esett: „Képzeld czimbora! az a Szilágyi!...“ s 
hamarjában úgy leírta, hogy Angyal Bandi is an
gyal volt hozzá képest. Az igazgató pedig magá
ban dult-fult: „Ez szörnyűség! Valamennyi jegy 
elkelt! Ez az ember legalább is 200 frtot lop ki 
zsebemből! Püh ! De persze, ha anticipálni kell! 
Püh! Ha úti költség kell! Püh! álljon elő a di
rektor ! De miből ? Püh! A múltkor is minden 
smukkomat zálogba tettem, hogy kimozdulhas
sunk. Püh! De persze, mikor játszani k e l l! . .“ 
Ekkor előállt Bartha, s ajánlkozott az öreg szolga 
szerepére. A próbára egybegyült társaság nem 
tudta, nevessen-e, vagy boszankodjék e vakmerő
ségen ; bolondnak vagy szemtelennek tartsa-e a 
garderobe szabót. De a hős és igazgató vélemé- 
nye győzött: „Hátha! próbáljuk meg !“ A hősnek 
elvei közé tartozott, hogy a vele játszó minél 
gyöngébb legyen, hogy ő annál erősebbnek lás
sák ; az igazgatónak pedig elve volt : a bevett 
pénzt soha vissza nem adni!

Bartha, Pali bácsi intése szerint, a próbán 
csak elmondta szerepét, minden érzelem és kife
jezés nélkül. A hős nagyon meg volt elégedve: 
e mellett minden taps biztositva volt részére ; az 
igazgató — Püh! kissé vakarta fejét, de az eladott 
jegyekre gondolt; s ő is beleegyezett.
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Bartha föllépett. — A hős az első felvoná
sokban sok tapsot aratott; de jött a hires fo jele
net, melytől annyit várt. Neki is gyiirkőzött em
berül; pityergett, sirt, ordított, dühöngött, hányta 
szét lábait, öklözte homlokát, tépte haját és mel
lét, még a földhöz is verte magát; többször mint
ha el is akart volna rohanni, de mindannyiszor 
visszatért. Szóval, megtett minden tőle telhetőt; 
de a közönség észre sem vette: ő látatlanná és 
hallatlanná lön az öreg szolga mellett. Csodálatos 
felfordult világ! Lear szerint, mintha a talyigás 
czepelné át a sárban tulajdon szamarát. Tulajdon
képen a hős volt a rikító színezés, az öreg szolga 
pedig az árnyéklat: s im mindenki csak az ár
nyéklatot látta. A hős vitte a dallamot, az öreg 
szolga pedig csak a kiséret volt: s im mindenki 
csak utóbbit hallotta. De hiában! ki hallja az üres 
hordó kongását, mikor az öreg harang szól ? — 
pedig a két hang közt körülbelől ez volt az arány, 
a különbség pedig az, hogy a hős vad dühöngésé
ben hiányzott a bensőség, természetesség, hanem 
volt mesterkélt szenvelgés és üres pathos, — mig 
Barthának nem csak érez hangja, hanem érző 
szive is volt, s az egyszerű öreg szolga szerepének 
felfogása parlagon maradt értelmiségét sem múlta 
felül; szóval, a régi routinirozott kontár mellett, 
az ifjú lángészé lön a diadal. A jelenet végén a 
közönség elragadtatva tapsolt; természetesen a 
hős jött ki, hogy magát meghajtsa ; hanem az áta- 
lános pisz csakhamar eloszlatta csalódását, mire a 
közönség a Bartha nevét mennydörögte, s a kihí
vásnak vége hossza nem volt.

A hős dühösen rohant az öltözőbe, s neki az 
igazgatónak : „Az ur engem semmivé tett! Leg
jobb jelenetemet elrontotta! — Ostoba, ügyetlen 
szabóját lépteti fel mellettem! — Ez kicsinált in
trika! — Ez komplót! — Tapsolókat, piszegőket 
küld be ! — Az urnák nincs rám szüksége ! — Én 
nem játszom! — Keressen más primadonnát, 
mert a feleségem sem lép fel többször!. . . “ S ez
zel tépte magáról a ruhát, minden egyes darabját 
más szegletbe dobván. A szegény garderobe sza
bó egy szót se szólott, hanem az elhajigált ruha
darabokat szedegette össze. Az igazgató tétová
zott, vakarta fejét. — Püh! nem tudta, a hősnek 
fogja-e pártját vagy Barthának, mert a prima don
na fúrta fejét, kinek több volt a pártfogója, mint 
talentuma. A hős ezenben magára rángatta nap
pali öltözetét, s öklével az igazgató orra előtt ha* 
donázva, kereken kimondta, hogy holnap nem 
játszik, hanem: tessék, tessék! játszassa Barthát! 
— s hosszú lábaival elrohant.

De már erre az igazgató is tüzbe jött, fökép 
miután a hős már elment: „Püh! hát majd eljátsz- 
sza más!“ Még ugyan nem tudta kicsoda; de 
mindegy ! végső esetben eljátszott — vagyis : el
rontott ő maga mindent! De e közben véletlenül 
Pali bácsi is meggyógyult, a épen végszóra lépett 
az öltözőbe : „ Eljátszsza Bartha, adj a neki!“ E vak
merő állításra az igazgató megdöbbent ugyan, de

aztán neki bátorítva magát, igy szólt: „Nem bá
nom, mutassuk meg annak a hosszú lábú mérges 
póknak, hogy kívüle más hős is van a világon!“ 
Másnap a Bartha neve állott a szinlapon, még pe
dig hős szerepben.

De mint rendesen, ha uj tehetség mutatko
zik, nagy lett a lárma Izraelben. A hős nem tar
tozott azok közé, kik összedugott karral nézik, 
midőn a gyékényt rántják ki alólok. Ismerte az 
egész várost, mindenüvé befurakodott; az urasá- 
goknál az örökös : csókolom a kezét! megtette a 
hatását; a fiatalság pedig mind: édes czimborám ! 
volt. Ezenkivül a felesége is azon iskolában nőtt, 
melynek minden eszköz jó, ha czélhoz vezet; s 
mely azt tartja, hogy a színésznőnek a színpadon 
kívül kell még csak igazán komédiát játszania. 
Másnap tehát nyakukba vették a várost, lótottak, 
futottak, hazudoztak, rágalmaztak : hogy ki akar
ják túrni, a garderobe szabót akarják a közönség 
nyakába varrni; az ifjasszony szerepeit is mind 
elveszik; az igazgató szolgálóját fogják prima
donnává tenni! — Sikerült is összeverbuválniok 
egy csomó reactiót, kik mind azon erős elhatáro 
zással mentek szinházba, hogy a vakmerő szabót 
kifütyolik. De ember tervez — Bartha végez! — 
épen az ellenkező történt: Bartha furorét csinált, 
s a hős, ki az első felvonás alatt jártkelt a nézők 
közt, izgatott, gúnyolódott, kaczagott, a második 
felvonásban elnémult, a harmadikban az ajtó felé 
húzódott, a negyedikben megszökött, az ötödik 
alatt bemálházott, s másnap feleségestől elillabált. 
Tudta, hogy megsiratják — hitelezői.

Bartha ettől kezdve a közönség kedvencze 
lett. Nem sokára resignálta, hogy soha többé ke
zébe ne vegye, a tüt és ezérnát, s első proportióba 
lépett. Nehány év múlva az országgyűlés alatt 
már Posonyban lépett fel, s a kik Szolimánban 
látták, évek múlva is emlegették ; később tagja és 
hőse volt a hires kassai társaságnak; 1833-ban 
pedig egyik legkitűnőbb vezére a budai társaság
nak, melyből a nemzeti színház nőtte ki magát, 
melynek mind haláláig hive maradt.

O pár évi gyakorlat után az lett, a minek 
Pesten láttuk. S ha kérdi a nyájas olvasó: ki ta
nította a színészetre ? — kénytelenek vagyunk 
bevallani :r a ki apját hegedülni, s a madarakat 
énekelni. Ot nem a stúdium szülte nagy szinész- 
szé, hanem a természet. Apollo mosolygott bölcse- 
jére. Adott neki erős, mégis lágy érez hangot, 
melynek később egy másik istenség csak frisesé- 
gét vehette el, nem hatalmát. Adott neki könnyű 
kedélyt, eredeti humort és érező szivet, mely sze
mébe néha több könyet is tolt, mint kellett volna, 
ezenkivül adott tartásába oly méltóságot, melyet a 
tükörből nem lehet kölcsön venni. Adott mindent, 
mire egy színésznek szüksége van, kivéve a mit 
magának kellett volna megszereznie, hogy a leg
nagyobb lehessen; minek azonban oka — mint 
láttuk — gyermek- és ifjúkora mostoha körül
ményeiben keresendő.

44
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De mi közünk ahhoz — fogja tán valaki 
mondani — tanult-e a színész szerepein kívül va
lamit, vagy sem ? mi ítélünk abból, a mit tud, a 
mit látunk és hallunk. Nem kedves-e a pacsirta 
reggeli éneke, mert a porból emelkedik fel? Nem 
volt e Bartha nagy szinész, mert ruhatári szabóból 
lett azzá ? A kicsiszolt üveg, vagy a köszörülésén 
gyémánt értékesebb-e ? Bartha volt-e jobb, ki sze
repein kívül nagyon keveset vagy tán semmit 
sem olvasott, vagy azok, kik hónuk alatt köny
vekkel járnak és gyarlók? S mivel tudtak vagy 
tudhattak többet kortársai, kik a magyar nyel
ven kívül más nyelvet nem ismertek ? stb.

Igaz! de mi lett volna e köszörüietlen gyé
mánt, ha már akkor conservatoriumunk van ? vagy 
oly kifejlett közéletünk és irodalmunk, mint a mi- 
veltebb nemzeteké ? vagy ha Bartha fiatalabb ko
rában anyai nyelvén kívül mást is értvén, önmi- 
velödés utján jókor kezébe kapja az Ariadne fo
nalat? Mert a kezdő kivétel nélkül tömkelegben 
találja magát, melyből biztos vezető nélkül, vagy 
soha, vagy csak sok évi tapogatódzás, tévelygés 
és tájékozás után jut ki azon művészi magaslatra, 
honnan belátja szerepeinek főpontjait, melyeken 
merész röptével végig kell csapongnia. Ehhez ki
tartó szorgalom, tanulmányozás, szemlélődés s ki- 
eiégithetlen tudvágy kell; pedig ezen kritikai ér
telmiség nélkül nincs biztosság a felfogásban s 
Ízlés a kivitelben, mi a túlzásoktól mindig meg
óvja. Bartha nem volt korlátolt eszű; de ismeretei 
voltak azok. Volt neki elég természetes esze, volt 
teremtő ereje is, midőn önmagából kellett kiin
dulnia, és szerepében azon korlátok között mo
zoghatott, melyek az ő saját tapasztalatai, élmé
nyei és ismeretei határain túl nem terjeszkedtek 
vagy azokkal coincidáltak: de vergődött, mint 
szárnyaszegett sas, ott, hol a világ , ember- és lé
lektan ismereteihez^csak olvasás és tudomány ál
tal juthatott volna. 0  igen szerencsés hajós volt a 
régi korból, ki biztosan evezett, mig a kijelölt 
partokat látta; de nem volt compassa, melylyel a 
valódi művész az ellentétes elemekből alkotott 
jellemekben s a szenvedélyek legnagyobb viha
rában is mindig tudja, hol van, s hova kell tarta
nia. Ezen biztosság nélkül a legnagyobb tehetség 
is csak a jó szerencsére és találomra van bízva. 
Innen volt az, hogy mikor Bartha először adta 
Leart, mindnyájan el voltak ragadtatva, mi azon
túl e szerepben nem sikerült neki soha.

Szolgáljon ez intő például azoknak, kik azt 
hiszik, hogy a színpadi gyakorlat által nagy mű
vészekké válhatnak, s a sokoldalú ismereteket 
nélkülözhetik. Több eredeti képességet senki sem 
hozott a színpadra mint Bartha, s mégis gyakran 
kénytelen volt tapasztalni, hogy tanulmánynyal a 
kevesebbé áldottak is nagyobb sikert aratnak.

Barthában veszett el legnagyobb tragikai 
tehetségünk; mert benne meg volt mindaz, mit 
nem lehet megtanulni, de hiányzott abból sok, a 
mit meg kell tanulni. Azonban nálunk igy is min

dig az elsők közt foglalt helyet, és méltán. Több 
oldalú alig volt még magyar szinész. 0  a tragi
kumban és komikumban, a fentebb kijelölt korlá
tok közt, egyaránt jó Volt. A szerepekben se vá 
lógatott; ő oly jó kedvvel és jól játszott Tiborczot, 
mint az előtt Bánk bánt; Zrínyit mint Szoliinánt, 
hajdani kedves szerepét, mihez Pesten nem jutha
tott, mert Zrínyitől nem birt szabadulni. Történt 
vele igaztalanság is, mit ö békén tűrt. A színház 
megnyitásakor nem neki adták Belizárt. Többször 
tették másodikba: s ő magát elsővé tette : mi nem 
egyezett ugyan a szerző szándékával, de nem ö 
volt oka, hogy mellette a főszerepes gyengébb 
volt.

A vig szerepekben eredeti humora és jel
lemzése mindig hatott. Jó kedvű apák, nagy bá
tyák, tele szájú bramarbaszok, közhuszárok, fur
fangos kántorok, rektorok, korhely kézművesek, 
s mindenféle idióták ő általa mind megelevenül- 
tek. Hát a tragikomikus öreg szolgák és czigá- 
nyok! Valóban tán egy szinész sincs, kin könyteli 
szemmel annyit nevettek volna. Bartha azokat is 
kibékítette volna, kik e két elem vegyületének nem 
barátai. Vig szerepeiben gyakran extemporisált; 
minek ugyan én nem vagyok föltétlenül barátja, 
de a Bartha dicséretére be kell vallanom, hogy az 
ő élczei gyakran jobbak voltak, mint azon min
denféle paródiáké és bohózatoké, melyek akkor 
divatoztak.

O azok közé tartozott, kik istenen és magú 
kon kívül semmit se köszönhetnek másoknak. 
Sükereit maga erejével vívta ki. Ellenségei, iri- 
gyei voltak; de jó barátokat soha sem keresett. 
Sokkal büszkébb volt, mintsem a pártfogást köz
vetve vagy közvetlenül koldulta volna. Az igaz 
gatóság ügyeire se volt semmi befolyással. Nem 
hizelgett senkinek, de társait nem is rágalmazta. 
A színészi körökb m a tréfát szerette és tűrte. Az 
akkori fiatal nemzedék nem egy csínyt követett 
el rajta, min rendesen ő maga is jót nevetett. Jó 
kedvű phlegmáját annyira ismerték a vig fiuk, 
hogy még beteg korában se féltek attól, hogy tré
fáikkal megboszantják. Barthának az életben tán 
csak egyetlen egy gyöngesége volt, mi azonban, 
mint Apafi uramról tudjuk, némely fejdelmekkel 
is közös. De volt egy másik gyöngesége is, a 
legártatlanabb hypokritaság: tudniillik szörnyen 
szerette titkolni, hogy Apafi uram gyöngeségével 
bir. Azért is előadáskor rendesen orvosságos üve
gekben, de nagyobbakban, hozta az öltözőbe, mit 
Apafi uramnál nagy kupákban tettek az asztalra. 
A vig fiuk ezt az orvosságot lopva kiitták, s meg
győződtek, hogy Bartha bátyánk nem prisznitzia- 
nus; de nem sokára arról is, hogy neki is van 
esze. Ugyanis másnap Bartha az ö szokott orvos
sága helyett olyasmit hozott fel, mitől aztán a vig 
fiuk lettek hasonszenvesek. Mit ezek később az
zal toroltak meg, hogy mikor egyszer Bartha iga
zán beteg lett, s titkon mégis hordatta az ő or-
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vosságát a patikába járó leányt elfogták s az 
üvegre orvosi utasitásul ezt ragasztották: két 
óránként egy kanállal.

Bartha 54 éves korában halt meg, a nem

zeti színházra még mindig elég korán. A hajda
ni vig fiuk még most is meg megkoszorúzzák 
sírját, mire senki sem mondja, hogy — érde- 
metlenül.

SZIGLIGETI.

I R O D A L O M .

Újabb magyar lantosok. (Petőfitől máig. 
Pest. 1864. Heckenast.) Kiadóink nagyon is párt
fogásokba vették az anthologiákat. Ha jól emlék
szünk, három év alatt ez már a tizedik kötet an- 
thologia Heckenast kiadásában. Nem mondjuk 
törvényellenesnek ez eljárást; a kiadó betölti a 
törvény betűjét, egy költőből egy kötetbe nem 
vétet át többet egy ívnél, de mit ér, ha aztán tiz 
kötetben akár tiz ivet is találhatni egy költőtől. 
Mindenesetre nem méltányosság. Még az más vol
na, ha irodalomtörténeti vagy iskolai szempontból 
szerkesztenének kiadóink anthologiákat vagy pe
dig illustrált diszalbumokként adnának ki. így csak 
puszta üzlet az írók róvására. — A kezünk alatti 
ánthologia újabb lyrai költészetünk képét kíván
ná nyújtani, vagy a mint a névtelen szerkesztő 
előszava mondja: „A legújabb magyar költői kor
szak összes termékeiből vesz itt az olvasó kö
zönség egy válogatott gyűjteményt időrendi soro
zatban és a szerint szemelve ki, a mint az egyes 
költők egy vagy más tekintetben figyelmet érde
melnek.“ Kár, hogy az időrend néhol nincs meg
tartva s a választás se mindenütt sikerült. Tompát, 
mint elbeszélőt, a „Pipás kántorinál jelesb müvei 
mutathatta volna be a szerkesztő, ha ugyan Tom
pának szüksége van a bemutatásra. Szász Károly- 
ból is jobban választhatott'volna, valamint Lévay- 
ból; Zalárnak, egyet kivéve, majdnem leggyön
gébb költeményeit szemelte ki. Bizonyos eléggé 
nem indokolható rokon- és ellenszenvet is veszünk 
észre ez anthologia összeállításában. Dózsától, 
Balogh Zoltántól egyetlen költeményt se találunk 
benne, ellenben Zilahy Károlynak majd minden 
költeménye ott van, még olyan is, mely sehol se 
jelent meg. Bozzai, e korán elhunyt jeles fiatal 
költő, egészen mellőzve, ellenben ott Cserényi 
Imre, ki alig irt egy pár költeményt s még eddig 
inkább csinosan versel, mint költ. Az előszó elma
radhatott volna. Petőfiről mond el egyet s mást 
túlozva és elrontva azt, mit mások már jobban el
mondottak. Azt mondani Petőfiről, hogy Ö szólott 
először magyar lélekkel magyar szivhez, csak 
phrasis, 8 e mellett nem is igaz. Még kevésbbé 
igaz az, hogy Petőfi elhunytával lyránkban csak 
visszaesés történt, de hanyatlás úgy látszik, még 
sem mutatkozik; e visszaesésnek fő oka az időben 
rejiett, hátraRptünk, hogy annál nagyobbat ugor
hassunk, s ba nem is haladunk szökdelve, mind- 
azáltal vannak jelenségek, melyek lyránk jövőjére 
nézve a legjobb reménynyel biztatnak. Ez körül

belül annyit tesz, hogy az 1849 utáni évtized ly
rai munkássága visszaesést képez, a mostani év
tized lyrikusai pedig az emelkedés korszakának 
kezdői. Vajon kik a jövő lyrájának e képviselői ? 
Mi nem ismerjük őket. Jó lett volna a szerkesztő
nek egy kissé kimagyarázni magát. Egyébiránt 
ajánljuk ez anthologiát olvasóink figyelmébe ; hi
ányai mellett az újabb lyrai mozgalmak elég élénk 
képét nyújtja.

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

Puskin halála körülményeiről. Az oro
szok e nagy költője már nálunk is meglehetősen 
ismeretes, épen azért nem lesz érdektelen, ha ha
lálának újabban leleplezett körülményeit közöljük 
olvasóinkkal, Puskin, a mint tudjuk, 1837. jan. 
27-én halt meg párbaj következtében. E pár
baj okairól a legellentmondóbb hírek szárnyaltak; 
csak most, a költő halála után huszonöt évvel, tud
hatni a valót. Bizonyos Amassov nevű ur, Dansas 
orosz senator és Puskin párbajsegéde közlemé
nyei nyomán, az egészet kitisztázva közönség elé
be bocsátotta.— Pétervárott egy Dantés nevű fran- 
czia élt orosz szolgálatban. A fensőbb körök igen 
kedvelték. Úri ember volt, de nem valami nagy 
családból; tulajdonkép természetes fia volt báró 
Heckereennek, a pétervári belga követnek, ki 
később törvényes fiává is fogadta. Az ifjú fran- 
czia szerelmével üldözte Puskin nejét. A nő visz- 
szautasitá a merész udvarlót, a férj pedig kitiltá 
házából az álbarátot. Nem sokkal ezután egy cy- 
nikus pasquill járt kézről kézre a pétervári fen
sőbb körökben, mely Dantés Puskin nejéhez való 
állítólagos viszonyát tárgyazta. A névtelen pasquill 
a költőnek is megküldetett. Puskin Dantést tar
totta szerzőnek, párbajra hívta, majd ismét vissza
vonta a kihivást, mert neje testvérét Dantés épen 
akkor jegyezte el nőül. De a rokonság se békitette 
ki Puskint; visszautasitásógora közeledését, majd 
megújította a kihivást és elesett a párbajban. 
Amassov szerint a pasquill, mely e szerencsétlen
séget okozta s a pétervári köröket két ellentá
borrá osztotta, nem Dantés müve volt, hanem her- 
czeg Dolgoruki Péteré, ki most mint menekült él 
Párisban s ott számos forradalmi munkát ir Orosz
országot illetőleg. Gagarin herczeg palotájában 
készült a pasquill; egy csoport Puskinra haragvó 
cselszövényes férfi és nő gondolta ki s terjesztette 
e l; Dantés csak eszköz volt kezükben. Dolgoru-

44*
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kit és Gagarint, e két száműzött és elégedetlen 
írót, e közlemények nagyon érezhetöleg compro- 
mittálják. Gagarin lehet hogy azóta más irányt 
vett, de Dolgorukit, mint politikust és embert 
egyaránt, már rég elitélte a közvélemény. A köz
lemények hitelességét senki se meri kétségbe 
vonni; magok a leginkább érdekeltek, Dolgoruki 
és Gagarin is, mélyen hallgatnak. Amazzov röp- 
iratához okmányok is mellékelvék, mi emeli hite
lességét. Különösen érdekes Puskinnak egy le
vele a császári kanczellaria akkori elnökéhez, gr. 
Benkendorfhoz, melyben a költő hivatalosan tudó
sítja a kanczellárt a pasquillról, kihívásáról, s azon 
okokról, melyek miatt kihívását visszavette. E le
vélben Puskin egyenesen kimondja, hogy Dantést 
és Heckereent tartja a pasquill íróinak. Amassov 
szerint e levelet azért irta Puskin Benkendorfhoz, 
mert azt hitte, hogy Heckereen pártján van. Azon 
levelek is közölvék, melyeket a költö ellenfele 
atyjához irt, s melyek legközelebbi okai voltak a 
párbajnak. E levelekből láthatni, mily mélyen 
sértve érezte magát a szenvedélyes költö, mily 
démoniasan szomjuzta a boszut, hogyan ragadta
tott mind tovább, hogy élete virágjában s költői 
pályája tetőpontján áldozatul essék.

Korzeniowski József. Nem rég Drezdá
ban Lengyelország egyik legkitűnőbb költője 
hunyt el, Korzeniowski, az újabb lengyel dráma 
megalapítója. Galicziában született, Brody köze
lében, hol atyja kis földbirtokos volt. A cserno- 
wiczi gymnasiumban kezdte tanulását, de csak 
egy évig maradt itt, mert atyja, német üdvözlő 
levelet kapván tőle neve napjára, tüstént haza ho
zatta s hogy el ne németesedjék a krzemienieczi 
lengyelesb lyceumba küldötte. Az ifjú Korzeni
owski itt nagyon szorgalmasan tanult, bár nagy 
nyomorral kelle küzdenie. Ez iskola gondnoka, 
Czartoryski herczeg, pártfogása következtében ta
nítói állomást nyert Varsóban, 1818 körül ; majd 
három év múlva a zamojski-könyvtár könyvtár
noka lett. Ez időben lépett fel mint iró, Schiller 
hatása érzett meg rajta, ki mindvégig legkedven- 
czebb költője maradt. 1823-ban a Krzemienieczi 
lyceum tanárává neveztetett ki, hol a költészetet 
és a lengyel irodalmat tanitotta. Egész 1833-ig 
maradt ez állomáson. Azonban szerencsétlen ha
zája ez utóbbi évek alatt nagy változáson ment 
á t ; véres csaták után újra a czár lábánál feküdt, 
ki mindent elkövetett a lengyel nemzetiség kiol
tására. A többek közt a lengyel egyetemek és is
kolák nagy része eltöröltetett. E sors érte a krze
mienieczi lyceumot is, melynek gazdag alapítvá
nyai Kiewbe tétettek át, hol ebből s a szintén el
törölt vilnai egyetem jövedelmeiből a Szent-Wla- 
dimirröl nevezett egyetem alapittatott. Korzeni
owski Kiewbe ment, mint a latin nyelv és a klasz- 
szikai régiség tanára; a lengyel irodalmat többé 
nem taníthatta, e tantárgy, mint veszélyes, kitöröl
tetett az egyetem programmjából. Korzeniowskit 
e lépésért keményen megrótta a közvélemény.

Mi szükség volt — mondák — elfogadnia ez ál
lomást? Anyagi szükség nem kényszerité. Hát 
épen egy hires lengyel írónak kell a czár eszközé
ül szolgálni? Itt kezdődnek Korzeniowski is
meretségei az orosz kormányférfiakkal. 1840 ben 
a charkowi gymnasium igazgatója lett; itt irta 
legszebb drámáit. Nehány év múlva a congressusi 
Lengyelország összes iskoláinak igazgatójává ne
veztetett ki, Varsóba költözött s ott lakott egész 
a legújabb időig. Az utóbbi években egészen el
lene fordult a közvélemény és sokkép megkese
rítette életét. Máskülönben munkái nagy népsze
rűségnek örvendettek. Volt idő, midőn az ő és 
Krusewski munkáit leginkább olvasta a lengyel 
közönség. Jeles regényeket irt, de tulajdonkép 
mint drámairó legnevezetesb. 1833 óta, midőn 
Lembergben első drámáját nagy tetszéssel adták, 
harmincz évig uralkodott versenytárs nélkül a len
gyel színpadon. 0  vetette meg az uj lengyel drá
ma nemzeti alapját; nemcsak a jellemzésben ki
tűnő, hanem compositioiban is, s e mellett jól ért a 
hatásos scenirozáshoz, melyet előtte nagyon elha 
nyagoltak.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Nov. 1 2 -kén.)

A debreczeni bíró. Eredeti vig opera há
rom felvonásban, szövegét irta Jókai után Szigli
geti, zenéjét Böhm Gusztáv. — Látván a jó öreg 
város polgárait nemzeti bekesseikben a színpadon 
énekelve játszani, s kivált Dúl András s Mácsik 
Mátyás uraimékat ^taktus szerint perlekedni: mo
solyognom kellett, s e sorok írása alatt is zeng 
füleimben az ismeretes nóta :

Debreczenben kidobolták,
Hogy a dongót ne danolják :
Csak azért is dongó 
Ej, haj, huj diri dongó !

mert — mint mondják — hajdanában a debre- 
czeniek botránkoztak volt meg leginkább az ope
ra természetlenségén, s im most épen nekik kell, 
ha a szükség úgy hozza, énekelve meg is halni! 
— A debreczeni biró patriotico-tragicomicus sző 
vege sokoldalúságával elég alkalmat ad a zene
költőnek tehetsége kitüntetésére, s elég gondot, 
hogy a különböző helyzeteket, kedély-hangulato 
kát kellő arányban színezze, s az egyiket a má
sikkal el ne homályositsa. Az első felvonás kez
detén a város dobosa hirdeti, hogy a váradi basa 
tizenkét csauszt küld Debreczenbe, kik a várost a 
kószáló tatárok ellen oltalmazni fogják. Ezt Dúl 
Mihály s a neje, Mácsik Klára (Némethy s Bognár 
V. B.-né) a szobából hallgatják, s aztán nem so
kára fogadják érkező szüleiket: András és Mátyás 
uramékat (Bodorfi s Kaczvinszky). A két öreg 
ur perbe keveredik egy kakas s a bodri kutya 
miatt. A fiatal házaspár csendesíti mindkettőt, de 
az öregek még gyermekeiket is megtagadják.
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Klára ) De Uram aPárű!

Mátyás] Nem vaSy°k aPád !
Mihály (kérlelve) Hallgassanak mi ránk.
Klára (czirógatva) Mind a ketten atyánk.
András. Hites tanú bizonyítja —
Mátyás. Hogy a kakas volt az oka —
And)ás. Mert a bodri megugatta —
Mátyás. A kakas szemet kivágta —
András. Mert a bodri megugatta —
Mátyás. De aze'rt nem kellett volna —
András. A szolgámat hátba vágni —
Mátyás. Szolgálómat lekofázni —
András. Bedönteni a berenát —
Mátyás. Átszűrni a rothadt almát —
András. Ökreimet behajtani —
Mátyás. Vetésemre bocsátani —
András. Szagával hogy meggyilkoljon —
Mátyás. Szappant főzni az udvaron —
András. A lókörmöt ott égetni —
Mátyás. A birákat megsérteni — stb. stb.
A két öreg végre távozik, s hogy az út se 

legyen egy, melyen elmennek, az egyik a jobb, a 
másik a baloldali ablakon ugrik ki, mi komédiá
nak megjárja, kivált ha meggondoljuk, hogy so
kak szerint az opera a gyenge Írók paradicsoma, 
s a jeles költők szemetes kosara. — Ezután jö a 
feljebb hirdetett csauszok egyike (Szerdahelyi), 
kit a fiatal házaspárhoz rendelnek szállásra. — 
Dúl Mihály értésére adja a csausznak, hogy egy 
időre távozni fog, de a felesége otthon marad s 
ételéről italáról gondoskodik. —• Ez alatt Dúl Mi
hály kérdéseire a csausz többször tagadólag rázza 
a fejét, s igenlöleg bólintgat, holott a török fejrá
zása s bólintgatása a miénkkel épen ellenkező, s 
az első igenlő, az utolsó tagadó választ jelent. 
Szigligeti ezt európai értelemben vette, s nem 
használta fel a belőle eredhető komikus félreérté
seket, mi azonban azzal menthető, hogy amaz 
ellentétet a közönség nem érthetné meg kommen
tár nélkül, s pedig az első felvonás igy is igen 
hosszúra nyúlik. A csausz tehát magára marad a 
fiatal asszonynyal, s ettől minden áron egy csókot 
akar kierőszakolni. Végre sok ide s tova után, 
mikor épen a nőre teszi a kezét, a férj haza jő, 
nyakon üti az öklével, minek következtéül felfor
dul s a földön nyúlva marad. Erre összeszaladnak 
a polgárok, a csauszt mindenki halottnak véli; 
nagy rémülés támad a basa haragjának s boszujá- 
nak elgondolására. Dúl Mihály a bíróhoz indul, 
hogy a balesetet feljelentse. Ez áfc első felvonás 
tai talma. — A második a tanács termében foly le, 
s kezdődik a bíróval (Ormai) s a két perlekedő 
féllel. A biró nagy nehezen kiengeszteli a fiatal 
házaspár szülőit; de alig hogy Örömükben kö- 
nyeznek, jő Dúl Mihály, s jelenti a csauszszal 
való szomorú esetet. A biró tanakodik, s mind a 
várost, mind Dúl Mihályt meg akarja menteni a 
basa haragjától, s e végett bizonyos Rácz János 
nevű — elébb tortúrára s aztán halálra ítélt rab
nak elengedi a tortúrát, s csak kivégezteti rövid 
úton, ha magát Dúl Mihálynak fogja vallani. A 
valódi Dúl Mihályból pedig Rácz János lesz, s e

cselre figyelmeztetve Ion a város népe is. Erre 
érkezik a basa (Kőszeghi) s rettentően lármáz, de 
a különben is halálra Ítélt rabnak Dúl Mihály név 
alatti lefejeztetésével bedugják a száját, s minden 
bajnak vége lenne, ha a halottnak vélt csausz meg 
nem jelen. — A basa szolgáját életben látván, 
szánni kezdi a szerencsétlen kivégzettet, de annál 
erősebben tör ki, midőn a szolgától megérti, hogy 
a tulajdonképeni Dúl Mihály él, s épen jelen van.
— Vallatáshoz kezd tehát, de mindenki egyhan
gúlag erősíti, hogy Dúl Mihály volt a kivégzett, s 
az a kit a csausz Dúl Mihálynak vél, Rácz János.
— Ezek folytán Dúl Mihály kénytelen a rab öz
vegyét Dorkát (Némethyné), egy féleszű, férfiak 
után dühöngő asszonyembert, nejének vallani, s a 
függönyt leeresztik. — A harmadik felvonásban 
megint Dúl Mihály házánál vagyunk, s ott talál
juk Dorka asszonyt is, ki sok mulatságos dolgot 
tesz. A basa a csauszszal együtt a kamrába lopóz- 
kodik, hogy igy a titok nyomára jöhessen, s végre 
is nevetséges helyzetbejöve, s a fiatal pár szerel 
métől megilletődve, mindenkinek megbocsát.

Az egész darab folyamán — kivéve a hosz- 
szadalmasságot, mi Böhm ur által még hosszadal
masabb lett — látszik Szigligeti avatott keze, s 
egészséges humora. (Mint hallom, a második elő
adáson már rövidítettek is.) Igen hosszú az első 
felvonásban a csausz csókvadászata, s az utolsó
ban a Klára s Mihály közti párbeszéd. — A két 
perlekedő fé l--bár mily mulatságos alak — egé
szen elmaradhatna, a nélkül, hogy ez által a főcse- 
lekvény valamit vesztene. Első felléptök után azt 
lehet várni, hogy lényeges befolyások lesz az 
egészre; még jobban megerősítnek e hitben a má
sodik felvonás elején; de ekkor mindjárt kibékül
nek, s aztán mindenütt csak ott dülingeznek a 
nép közt, a nélkül, hogy a szájokat filtátanák. 
Sokkal erősebb kapocs tartaná őket a meséhez, 
ha később békülnének ki, s ezt nem a biró ékes
szólása, hanem a közveszély okozná, mely miatt 
az egész város oly egyetértő lesz, s a mely épen 
gyermekeiket fenyegeti leginkább. — A biró mint 
czimszereplő nem elég erélyes, s inkább egy ha
zugság üldözöttje, t. i. miután egyet hazudott, 
kénytelen ezt még több más hazugsággal bizo- 
nyítni, s végre is a bajból nem maga menti ki ma
gát, hanem a basa nagylelkűsége. — Tekintetbe 
vevén a városnak történelmünkben példátlan egyet
értését, s ama hazugságból eredeti baj miatti ön- 
feláldozását, holott a vész csak egyeseket fenye
get : az operát inkább lehetne Debreczen népének, 
mint Debreczeni bírónak nevezni.

Mindemellett a Debreczeni biró szövege meg
éltetne egy gyengébb zenét is, mint a Böhm Gusz
táv űré. — Sok zeneköltő osztozik a danaidák 
sorsában, kik az alvilágban fáradhatlan szorga
lommal töltik a kádat, a nélkül, hogy valaha meg
tölthetnék, mert a feneke lyukas. Sokan egész 
életükben szorgalommal Írnak s képtelenek egy 
maradandó mü összeállítására ; szellemi szülötteik
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hasonlitnak az olyan faja lepkéhez, mely csak 
egy napig é l; s ha mind meg kellene gyászolniok 
a kritika kérlelhetlen pallosa által okozott halált, 
úgy egész életük egy hosszú gyász lenne. — Böhm 
Gusztáv ur, a nemzeti színháznak szorgalmas, eré
lyes, haszonvehetö tagja; mint zeneköltö nem 
formálhat igényt a koszorúra, de nem is oly gyen
ge, hogy tolla elvesztésére lehetne Ítélni. Jártassá
got tanúsít a klasszikusokban, jelesebb vezér
könyvekben ; még Wagner modorát is igyekszik 
elsajátitni; hangszerelésében sok a gyakorlottság; 
de e szorgalommal szerzett tulajdonaival nem pá
rosul eredetiség, mi által a költő nagygyá szokott 
lenni, sőt mindennapi költészete is nagyobbára 
hideg technika, mit szoros értelemben nem lehet 
költésnek nevezni. Ezért Böhm ur zenéje nem 
számíthat hosszú életre. — A Debreczeni biró, 
mint magyar opera, hasonlít az olyan magyar 
könyvekhez, melyeknek germanismusa s latinis- 
musa sérti a magyar fület. Nem azokat a helyeket 
értem, hol Böhm ur a zene átalános nyelvén szól, 
hanem a tiszta magyar részeket, melyekben több
ször előfordul ez a rhythmus : — \j — \j , s igy 
tovább, mit Frank Ignácz hozott divatba midőn 
Luciából Luizát csinált, s Luiza csárdása országos 
hírre jutott. Ezt azóta könnyelműen felkarolták 
még avatottabb zenészek is, nem gondolván meg, 
hogy páratlan ütenynemre hajló, mi a magyar ter
mészetével ellenkezik. Másfelől azonban érdeme 
B. urnák, hogy igyekszik a népies hangtól eltérve 
egy magasabb stilra emelkedni, mi, ha költői ér
rel bírna, fényesen is lenne jutalmazva. — Jellem
zése nem mindenütt életlm, igy pl. mikor Mihály 
mondja a csausznak:

Áldjon téged azon Allah,
Ki a juhokat elhordja ;
Lássad akkor dicső színét,
Mikor én hátam közepét.

Mihály abban a jó hiszemben van, hogy a csausz 
nem ért magyarul, kifejezése azonban sokkal ko
molyabb, mint a szöveg tartalma, nehogy a hang 
vendégében gyanút ébreszszen; de mindazáltal 
nincs oka, hogy egy csausz előtt ily ünnepélyes 
komoly hangon álszineskedjék. Sok függ az ily 
helyeken az előadótól; s valamivel gyorsabb sza
valat által a feljebb említett bohózat élethübbé 
lenne. Hangszinezése többnyire igen éles, erős, 
miáltal a komikum sokat veszt könnyedségéből, s 
nehézkessé válik. A hangszerek nagy zaja csal- 
hatlanul hatni szokott, de inkább csak kábitólag, 
s ha minden oknélküli volt, vagy semmit sem mon
dott, elébb-utóbb szétoszlik a közönség szeme 
elöl a köd, s a színpad hátterén lassankint kiemel
kedik az a hegy, mit már a régiek mons parturiens- 
nek neveztek. — Böhm ur operájában van egy 
török bordal, több kis üveg harangjátékától ki
sérve. Az egészben legjobb az, hogy az igazgató
ságnak nem kellett ezüst csengetyükről gondos
kodnia. Kiemelkedettebb része továbbá Petőfi 
„Falu végén kurta kocsma“ czimü költeménye.

Nincs ellene más észrevételem, mint hogy ott, a 
hol alkalmazva van, a különben is hosszú jelene
tet, bár milyen sikerült lenne is ez, még hosszab
bá teszi. Az utolsó felvonás végzete egy ismert 
magyar táncz, mit Liszt is felvett rhapsodiái közé, 
B. ur ügyesen alkalmazta. — A nyitány sokkal 
nagyobb képű, mint maga a tárgy.

BARTALUS ISTVÁN.

V E G Y E S .

— A természettudományi osztály közelebbi 
ülésén (nov. 23) az akadémiában három előadást 
hallottunk. Dorner J. lev. tag azon természeti tü
nemény felöl tarta előadást, melyet a nyáron a vá
rosligeti hattyútóban észlelt. Kiszáradván ugyanis 
e tó, nagy meglepetéssel vette észre, hogy a fene
két, mely pedig valaha ásás által nyerte mélysé
gét, oly mocsári növény boritja (cyperus pannoni- 
cus), mely Budapest határain nem honos, s leg
közelebb a soroksári lapályokon található. Egy
szersmind példákat hoz fel hasonló tünemények
re, midőn vizapadás, erdő kivágás, stb. után egé
szen uj, szokatlan növényzet áll elő. — Szabó Jó
zsef Schivarz Gyula értekezését mutatta be, ki a 
moulin-quignoni ásatag emberi állcsontról, s áta- 
lában ama nagy kérdés mostani stádiumáról mond
ja el nézeteit, melyről egy pár czikk, „Az ember 
eredete“ czimmel lapunkban is közölve volt. Vég
re Nendtvich r. tag olvasá Hazslinszky Frigyes 
1. tag székfoglalóját „a zúz- mók újabb rendsze
reiről.“— A titoknok bejelentvén Sauer Ignácz 
1. tag halálát, emlékbeszéde megtartásáról az 
osztály fog gondoskodni. — Olvasá még a titok
nok Komárom megyei főorvos Klein Mihály ur
nák a. k. helytartó tanácshoz beküldött s onnan 
ide áttett jelentését a komáromi, sept. 30-ki föld
rengésről. Egyéb tárgy nem lévén, a gyűlés el
oszlott.

* A m. képzőművészeti társulat e hó 1 1 - és 
16-án tartá igazgató választmányi ülését. A szer
kesztői jelentésből kitűnik, hogy a társulati al
bumlapok már nyomás alatt vannak. Ez albumon 
kívül még egy „népszerű miivállalat“ megindítá
sát is elhatározta a társulat, melyből évenkint hat 
füzet fog megjelenni, 4—4 képpel, jeleneteket áb
rázolván a magyar családok történetéből, — „kü
lön kiadandó tárgyakúl hagyatván fenn a népé- 
letböl meritett történetek (képei), tájképek és ne
vezetes régiségek (másolatai).“ A füzetekhez ma
gyarázó szöveg is csatoltatik. — A díszoklevél 
mintázására kiirt pályázat eredménye 5 bekül
dött tervrajz volt, melyek közül egyhangúlag a 
Wéber Henriké fogadtatott el. Különben a többi 
versenymüvek is „mind jelesek.“ Szó van a szer
kesztői jelentésben még egy jótékony sorsjáték
ról is, melynek „rendeltetése a képzőművészete
ket hazánkban fejleszteni“ s a szűkölködő képző
művészeket anyagilag gyámolitni. Említi továbbá,
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a correct tudósítások e példánya, az európai tudo
mányos intézeteket, évkönyveket, szerkesztő-hi
vatalt, Párist, cserepéldányt, stb. melyből azon
ban alig tudtuk kivenni, hogy voltaképen ki, ki
nek, ki által és mit küld meg cserébe. Végre 
Klimkovics F. lemondván a gazdai hivatalról, 
Pecz Henrik választatott helyébe. Mindezeket tu
datja Medve Imre, a társulati szerkesztő.

* „Irodalmi körben — írja a Győri lap pesti 
levelezője — sokat foglalkoznak ismét a már több 
ízben fölmerült „ Petöfi-társaság “ eszméjével, 
melynek egyik valósítójaul most Vas Gereben 
urat említik. A társaság jelszava „munkásság.“
A tagság nem szolgálna czimül vagy rangul, ha
nem arra, hogy mindenki járuljon hozzá a társa
ság, illetőleg az irodalom gyarapitásához. A tár
saság kizárólag csak eredeti munkák kiadásá
val foglalkoznék és a fordítást azok számára 
hagyná, kik forditmányokban szeretik gazdagí
tani a hazai irodalmat, — és pedig azon ürügy 
alatt, „hogy az eredeti többnyire rósz stb.“ Csak 
azt szeretnök tudni, mi féle „irodalmi köröket“ ' 
ért a t. levelező, —- és hogy mit csinál a szegény 
nép, ha barátja elfordul tőle, s minden erejét az 
irodalom megmentésére fordítja.

* Nem tartjuk érdektelennek megemlitni, 
hogy Sárkány I. diszáru tárában, a váczi és nagy- 
hid utczák sarkán, kapható a régi halotti beszéd 
eredetijének kis photograph képe," az egész csak 
akkora mint a látogatójegy-képek ^szoktak lenni, 
de minden bötüje tisztán kivehető. [Ara 50—60 kr.

* A bukaresti „Hunnia“ magyar olvasó 
egylet, mely ezelőtt hat évvel odavaló ref. lelkész 
Koos F. indítványára alakult, ez évi közgyűlésen 
283 piasztert gyűjtött tagjaitól, az alföldi szüköl- 
ködők számára. Á társulat igen szépen virágzik ; 
a múlt évben magyar könyvekre és lapokra 858 
piasztert költött. Túltesz sok magyar város kaszi
nóján.

* Londonban előkelő urakból és hölgyekből 
összeállt műkedvelő társaság a „Sevillai borbélyt“ 
szándékszik előadni, a mi szükölködöink felsegé- 
lésére. Dióssy Márton, ott lakó magyar levelet is 
irt Lrkelhez, hogy „melodiadus albumából egy 
kis magyar duettet szakítson ki“ és küldje meg, 
hogy Bartoló elénekelhesse Rozinával. A „H.“ hi
telesen tudja, hogy Erkel e felszólítás teljesítésé
re készséggel vállalkozott.

* A „Zenészed Lapok“ a „Debreczeni bi
rd“ szinrekerülése alkalmából interpellálja a szín
házi elöljáróságot, ki határozza el, hogy e vagy 
ama dalművet elő lehet adni vagy sem ? Egy
szersmind indítványozza, hogy ha a drámabiráló 
választmány rendezett és felelős : mért nincs ilyen 
az operára nézve is, mivel egy dalmű betanulása 
több pénz-, idő- és fáradságba kerül mint akármi 
színműé. Mindenesetre figyelemre méltó interpel
late.

* Szűk Róza k. a. gordonka művésznő ma 
d. u. 4 és fél órakor tartja hangversenyét az „Euro

pa nagy termében. A hangversenyzönkivül Pauliné 
asszony, Rumy Gizella k. a., Theindl, Pauli, Ha
ris, Dubez, Spiller és Kuber urak fognak közre
működni az érdekes programmu hangversenyben. 
A zongora a jeles Beregszászy terméből való. — 
Körszék 3 frt, számozott szék 2 frt, bemenet 1 frt.

* Báró Eötvös József rebesgetett lapja, hir 
szerint, nem fog megindulni, — de meg a „Fővá^ 
rosi Lapok“ Tóth Kálmán szerkesztése mellett. 
Bizony van is szükség egy élénk, eleven szépiro
dalmi napilapra. (Csak máskép ne volna szükség.)

* Külföldi lapok sokszor egész hasábokat 
töltegek be a második kiadások elösorolásával,— 
nálunk a „Falu jegyzője“ még csak most éri (?) 
meg e megérdemlett kitüntetést, nyomás alatt lé
vén Emichnél. Itt említjük meg azt is, hogy Jósi
ka M. „Szegedi boszorkányok“ czimü regénye 
megjelent német fordításban, Wurzenben. Fordí
tója neve nincs kiírva.

* Sáros-Patakon egy tanár „Zemplénmegyei 
Hiradó“-t szándékszik megindítni.

* Bulyovszkyné asszony decz. 8-káig nyújt
ja meg vendégszereplését a helybeli német szín
padon, bár már egyszer föllépett „utolszor.“ A m. 
gazdasszonyok egylete — mint bizonyosan tudjuk 
— nem fog olyan hangversenyt rendezni, melyben 
e művésznő is részt venne.

* Kolozsvárott is szándékoznak „Szinh. Lát
cső“ czimü lapot megindítani. Ez volna az erdélyi 
főváros negyedik lapja. De mint újabban Írják, 
nem kaptak engedélyt.

— Értesítés. „Politikai divatok“ czimü re
gényem megjelent. Miután parancsoló körülmé
nyek miatt a mű tartalmát hat kötet helyett négy
re voltam kénytelen összevonni, azon tisztelt elő
fizetőimnek, kik a bolti árnál előlegesen többet 
küldöttek be, e felesleget, a könyvekkel együtt, 
postán azonnal visszaküldöm. Kik tizennégy nap 
alatt meg nem kapnák illetőségüket, méltóztassa- 
nak az iránt t. ez. Emich G. ur könyvkiadó hiva
talához felszólítást intézni. Jókai Mór.

* Dunanan apót a kolozsvári színház is ad- 
nectálta magának. Rendkívül örvendetes jelen
ség. — A rég kürtőit „Ördög pilulái“ pedig Bu
dán tegnap keriilendett először színre. Hiszszük, 
hogy volt nagy publicuma, mert Molnár ur nem
csak Pesten hirdette órjási magyar és német fal
ragaszokban, hanem még Bécsben is 70 meghívó 
jegyet osztogatott ki az utcza sarkokra. Különben a 
birodalmi fővárost is boldogitandja e nagyszerű 
darab előadásával.

* Hg. prímás ő eminentiája 500 forintot 
adott a magyar képzőművészeti társulatnak.

* A „P. N.“ tárczája egy ismeretlen festész- 
ről emlékszik meg, a 18-ik század elejéről. Neve 
Varga Pál, s eddigelé 14 darab festményéről van 
tudomás, melyek közül különösen kettő tanúsítja 
Varga hivatottságát. Egyik a művész magakészi- 
tette arczképe, másik „A játékosok.“ Említést
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érdemel még pár másolata Rafael képéröl, s „A 
gyermekszoba“ eredeti festménye.

* Weimarban e hó 9-én adták elő Schiller 
Wallenstein trilogiumát; d. e. 11—12 órakor Wal
lenstein tábora, d. u. 2—4 Piccolomini — és 6—10 
Wallenstein halála volt látható. Első eset hogy a 
németek e méltó büszkesége egy nap kerüljön 
szinre.

* Az elhasznált postajegyek gyűjtésének 
dühe már oly magas fokra hágott, hogy London
ban ily czimü lap is jelenik meg York és társa 
kiadásában: „International Postage Stamp Re
view. “

* Veronában, hol Dante sokáig tartózkodott

s a „Divena Comoedia“ egy részét is irta, 1865 
május hóban előfordulandó 600-ik születés napjá
ra szobrot szándékoznak a divinus poétának dl

l' litani. Az e czélra szánt 32 tonnás carrarai már
vány már meg is érkezett Pazzi Henrik műtermé
be, ki a szobor elkészítésével meg van bízva.

* Otto Lujza asszony „Körner“ czimü dal
művet irt. A zeneköltőnő Wagner iskolájához tar
tozik, s mint a külföldi lapok írják, e mű eddig- 
elé legjelesebb mit — Wagneren kívül — a jövő 
zenészei teremteni bírtak.

* Drezdában „Luther“ czimü 6  felvonásos 
színmüvet adtak Klingemann Ágosttól. A siker 
nem sok volt.

UJ KÖNYVEK. *)
HŐS JÓZSEF, EGY VERSELŐ A NÉPBŐL. A közön

ségnek bemutatja S z e b e r é n y i Lajos. 8r. 38 1. Ara 16 
kr. (Burger, Szeged.)

MAGYAROK ŐSTÖRTÉNETE. Görög források a scy- 
tkák történetéhez. Közli T é lf y  János m. kir. egyete
mi tanár, a páduai akadémia és a görögországi ar- 
chaeologiai társaság levelező tagja. N8r. 130 1. Ára? 
(Lauffer, Pest.)

SZERETET ES TISZTELET TOLMÁCSA, név-, szüle
tésnapi, karácsom, újévi s más alkalmi ünnepélyek
re. Irta S z e b e r é n y i Lajos. 16r. XII és 242 1. Ára 60 kr. 
(Burger, Szeged.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A nyelv- és szép
tudományi osztály közlönye. Az akadémia rendele
téből szerkeszti Toldy Ferencz rendes tag. II. kötet. 
Negyedik füzet. 8r. 363—449 1. (Ára egy évre 3 frt.) 

r (Eggenberger, Pest.)
KÉT BARÁTNÉ. Elbeszélés a mindkét nembeli éret

tebb ifjúság számára. Németből átdolgozta R ó ze l  
József (főczim IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR. I. kötet). 
K8r. 1661. Ára 50 kr. (Dobay könyvnyomdája, Gyu
lán.) , , , ,

GYŐRI TÖRTÉNELMI ES RÉGÉSZETI FÜZETEK. 
Simor János győri püspök ő méltósága pártolása 
mellett kiadják Ráth Károly és Römer Flóris a ma
gyar tndományos akadémia tagjai. III. kötet 1, fü
zet. 5 fametszettel. N8r. 96 1. Előf. ára a III. kötet
nek 2 frt 40 kr. Bolti ára 1 füzetnek 1 f r t ; a szer
kesztőknél 60 kr. (Sauervein, Győr.)

HELLEN REMEKÍRÓK MAGYAR FORDÍTÁSBAN. 
10-dik kötet. Homér Odesseája 1 ső füzet I—IV-ik 
ének. Fordította T é l f y  János. 16r. 96 1. Ára egy fü
zetnek 40 kr. (Lampel, Pest.)

JEGYZÉK-NAPTÁR. Közhasznú kézi könyv ügyvédek, 
peres felek, gazdák, iparosok és kereskedők számá
ra. 1864-re. Szerkeszté Lanka Gusztáv. 16r. 224 1. 
(Kugler, Pest.)

GYÖNGYVIRÁG. Regény. Irta báró Pongrác* Emil. I, 
II kötet. I2r. 215,—201 11. Ára 2 frt. (Demjén e's Se
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fJQfP' Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk. ;
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A T E R M É S Z E T J E L E N S É G E K  B E F O L Y Á S A
AZ E M B E R I  S Z E L L E M R E .

(Folytatás,)

A hajdankori forró földövi civilisatió- 
n ak  ezek szerint szám talan o ly  nehézségek
kel ke lle tt küzdenie, m elyek  a m érsékleti 
földövön ism eretlenek. V adállatok  pusztí
tásai, az o rkánok  dühöngése, v iharok, föld
rengések  s ezekhez hasonló m inden veszély 
állandó teher g y a n á n t feküd t ra jto k  s fo ly t 
be jellem ökre. M agok e szerencsétlenségek 
szenvedéseik legkisebb  részét te sz ik : valódi 
szerencsétlenségök abból állo tt, hogy  elm é
jükben  o ly  gondola tok  fészkelték m eg m a
gokat, m elyek  a képzelő erő t az értelem  
fölött u ralom ra ju tta tták , mi aztán  a nép 
sze llem ét, a h e lye tt hogy  elm élkedésre, 
v izsgálódásra ösztönözte volna, ám ulatta l 
töltö tte el s elősegítette a hajlam ot elha
nyagoln i a term észeti okok ism eretét csak 
azért, hogy  a je lenségeket term észetfölötti 
lén y ek  hatásának  tu lajdon íthassák .

Mindaz, m it e ta rtom ányokró l tudunk , 
n y ilt b izonysága annak , m ily  ha ta lm asnak  
ke lle tt e hajlam nak  lennie. K evés k ivétel
lel, az egészség a forró földövi ta rtom á
n y o k b an  nem  oly  biztos m int a m érsékelt 
földövön, a be tegség ek g y ak o riab b ak .T ö b b - 
ször el vo lt m ondva, de a dolog term észe
tében  is rejlik , hogy  a haláltó l való félelem 
ha jlandóvá teszi az em bert term észetfölötti 
segélyhez fo lyam odásra 5 ism ereteink a h a 
lál u tán i életről an n y ira  b izo n y ta la n o k , 
h o g y  nem  lehet csodálkozni, h a  am a sötét 
és ism eretlen jövő  közeledése alkalm ával 
a  legbátrabb  szivet is csüggetegség szállja

meg. H ol a  do lgok  term észetes m a g y a rá 
zatából k ifo g y u n k , a  term észetfölöttinek 
adunk  helyet. M indaz tehát, a  mi valam ely  
ta rto m án y b a n  a veszélyes betegségek  szá
m át növeli, növelni fogja szükségesképen 
a babonás képzelm eket is ; em elni fog ja  a 
képzelő erő t az értelem  rovására . Ez o ly  
á talános é rv én y ű , h o g y  a köznép a veszé
lyes s főleg rö g tö n  s k im ag y a rázh a tla n u ! 
m egjelenő betegségeket m indenü tt az isten
ség közbeszólásának tekinti. E u ró p áb an  is 
el vo lt te rjedve a hit, m ely  szerin t m inden 
ra g á ly  az istenség h a ra g já n a k  bün te tése  
g y a n á n t te k in te n d ő ; mi jó llehet m ár r é g 
óta gy en g ü lő b en  van, a  legm űveltebb n é 
pek  közt sem szűn t m eg teljesen. Az ily  
v ak h it term észetesen legm akacsabb  ott , 
hol v a g y  az orvosi ism eretek  igen  h iá n y o 
sak, v a g y  a betegségek  n ag y o n  uralkodók. 
O ly  országokban , hol m ind a k é t feltétel 
m egvan, a v akh it tú lsú ly ra  kap, s m ég ott 
is, hol csak  egy ike  létezik, a babonás h a j
lam  o ly  legyőzhetetlen , h ogy  nincs egy  
m űveletlen nép  is, m ely  a rendkívüli, sőt a 
m erőben közönséges betegségeket is jó  
v a g y  rósz istenei csapásának  ne tekintené. 
Az előado ttakban  tehát egy  uj példája  áll 
e lő ttü n k  azon befo lyásnak , m elyet a  tú lv i
lág  g y ak o ro l az em beri szellemre, s m ely 
nek az Őskori civilisatio n a g y  m értékben  
a lá  volt vetve, m ert Á zsiának azon részei, 
hol a  m űveltség m agasabb  fokára ju to tt az 
em beriség , különböző és term észetes okok
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ból sokkal egészségtelenebbek valának  m int 
E u rópa po lgáriasuk  országai. E g y m ag a  ez 
a té n y  je len tékeny  befolyást g y ak o ro lh a 
to tt a  nép jellem ére, an ny iva l inkább, m ert 
azt számos, á lta lam  felhozott kö rü lm ények  
elősegíték. E hhez já ru l, h o g y  a n ag y  pesti- 
ses csapások, m elyek  E urópát különböző 
időkben m e g lá to g a ttá k , tö b b n y ire  keletrő l, 
term észetes szülőföldükről te rjed tek  el k ö 
zöttünk , s a  je len leg  E u ró p áb a n  honos ve
szélyes betegségek közt alig  van  egy , m e
ly e t bennszülö ttnek  nevezhetnénk, a k á rté 
k o n y ab b ak  a forró  földövi ta rto m án y o k b ó l 
veszik szárm azásukat, a k e resz tyén  időszá
m ítás első századaiban.

M indezt összefoglalva b e lá th a tju k  , 
hogy  az E u rópán  kívüli m iveltebb orszá
gokban  az egész term észet össze volt eskü 
ve, h o g y  a képzelet ha ta lm át n e v e lje , az 
értelm et alátörpítse .

A k é t alaptétel, m elyet bebizonyíto tt- 
nak  hiszünk ez: 1) vannak  te rm észetje len
ségek, m elyek  az em beri szellem re a k é p 
zelő erő fölgerjesztése á lta l ha tnak  ; 2) ezen 
term észetjelenségek E u rópán  kiviil szám o
sabbak. H a  ezeket m egengedjük , önként 
következik, h o g y  azon ta rto m án y o k b a n , 
hol a  képzelő erő fö lgerjedett, b izonyos 
eredm ényeknek  kelle tt szárm azni, ha ezek 
ellenokok á lta l m eg nem  sennnisíttettek . 
H a  vajon léteztek-e v a g y  nem ilye tén  el
lenhatások, az elm élet igazságát illető leg  
nem  sokat nyom  a m érlegben . H o g y  
az olvasót fö lállíto tt e lveinkkel m egbarát- 
koztassuk, h e lyén  lá tju k  eg y -k é t példában  
kim utatni, h o g y an  h a tn ak  azok ; előadjuk 
ennélfogva, m inő részök van  irodalom , 
vallás és m űvészetben. B ebizonyítn i ig y e k 
szünk, h o g y  a szellem  ny ilvánu lásának  e 
három  ágában  az alap  a term észetjelensé
gek által lön m egadva. S h o g y  vizsgálódá
sainkat egyszerűbbé tehesstik, az ellenté
tekből a legkirívóbb  példákat választjuk , 
a  gö rög  és indus szellem k inyom atá t h a 
sonlítjuk egym ással ö ssze: G örögország  és 
India lévén azon ta rtom ányok , m elyekrő l 
a legbővebb adata ink  vannak  s hol a te r
mészeti ellentétek  a legfeltűnőbbek.

Az ó-indus irodalm at vizsgálva, a b 
ban a képzelet zabolátlan u ra lkodásának

sajátságos p é ld á ira  ta lálunk . M indenekfe- 
le tt feltűnik, h o g y  a prózáról m ajd m it sem 
ta rto ttak , leg jobb  Íróik a költészetre ad ták  
m agokat, m in t a m ely  a nép gén iuszával 
inkább  m egegyezett. Máj d m inden n y e lv é 
szeti, tö rv ény tudom ány i, történelm i, o rvos
lati; sőt m athem atikai és földrajzi m űveik 
is a  versm érték  szabályos rendszeréhez a l
kalm azott versezeteket k ép ez n ek , m inek 
fol}rtán  a próza teljesen h á tté rbe  szoru lva, 
a költészet o ly  gondos m űvelésnek ö rv e n 
dett, h o g y  a Sanskrit n y e lv  szám osabb  és 
m űvésziebb versidom okkal dicsekszik, m in t 
b árm e ly  európai nyelv . Ezen form abeli 
sa já tsággal k a rö ltv e  já r  a  szellem nek m eg
felelő sajá tsága. N em  tú lzás ha  azt á llítjuk , 
h o g y  ezen irodalom ban  m inden  oda czéloz : 
n y iltan  daczolni az értelem m el. A be tegsé
g ig  bu ja  képzelet m inden  lép ten -n y o m o n  
a ra jongás k arja ib a  veti m agát. L á tn i ezt 
kü lönösen  a tu la jdonkép i nem zeti m űvek
ben, m inők a R am ayana , M ahabhára ta  és 
főképen a P u ra n á k ; sőt földrajzi és chro- 
nologiai kéz ikönyveikben  is, m elyekrő l azt 
h inné az em ber, h o g y  legkevésbbé sem  a l
kalm asak  a képzelet föllengéseire. —  E g y 
k é t példa a legbiztosb kútfőkből képessé 
tesz bennünket összehasonlításokat tenn i 
ez, és a te ljesen  ellenkező term észetű  eu ró 
pai szellem közt, s fogalm at ad az olvasó
nak, m ily  messze v ihető  a könn y elm ű ség  
m ég a civilisáltabb népeknél is.

Az igazságnak  a képzelet á lta l okozott 
elferdítései közt eg y  sem volt an n y i á r ta 
lom m al, m in t az őskor tú lh a jto tt tisztelete, 
mi ellenkezik a józan  értelem m el. T erm é
szetes, h o g y  azon időben, m időn az érte
lem nek  a rá n y la g  kisebb ha táskö re  lehetett, 
ezen érzelem  sokkal erősebb volt m int n a p 
ja in k b a n , m időn az m ár gy en g ü lő b en  van, 
s ké tségk ívü l eg y re  gyengü lőbb  leend, he
ly e tte  a jövőbe nézés, az előhaladás v á g y a  
foglalván  el a té r t ;  e lanny ira , h o g y  a haj- 
dankor tisz teletének  érzését a jobb  jövő 
rem én y e  v á ltan d ja  fel. H ogy  a rég i m últ
ban  m enny ire  tú lu ra lkodó  volt e tisztelet, 
a r ra  szám talan nyom ot ta lá lu n k  m inden o r
szág irodalm ában és néphitében. Ez szár
m aztatta  a kö ltőknél az a ra n y k o r képzetét, 
m elyben  a világot béke övezte, bűn és go-



531

noszság halla tlan  volt, a  theo logusban  az 
em ber eredeti á rta tlan sága , s később ezen 
boldog állapotból a lábukása  h ité t* ); ez 
terjeszte tte  el vég re  azon nézetet: h o g y  az 
em berek a h a jd an k o rb an  nem csak  e rénye
sebbek és b o ld o g a b b a k , de külsöképen  
erősebb te sta lk a tn ak  voltak, s h o g y  ezek 
fo ly tán  n ag y o b b  kü la lakka l s m esszebb 
terjedd  éle tko rra l b írtak , m in t mi, a h a ta l
mas ősök e lsa tnyu lt és e lgyengü lt utódai.

M inthogy az ehhez hasonló nézetek a 
józan  értelem  daczára  a  képzelet által elfo
g ad ta ttak , önként következik, h o g y  m in
den országban  az ily  vélem ények  összege 
eg y  bizonyos m értéket ad kezünkbe, m e ly 
nek  segélyével a képzelet u ra lm át m egítél
hetjük. H a  ezt az indus irodalom ra a lk a l
m azzuk, felá llíto tt nézeteink feltűnő b izony 
ságaira  ta lá lunk . Az őskor csodás tettei, 
m elyekkel a Sanskrit k ö n y v ek  el vannak  
árasz tva , o ly  bonyo lu ltak , o ly  hoszadal- 
m asok, h o g y  rövid  k ivona tuk  is sokra  te r
je d n e ; e g y  nem e azonban e sajátságos k ö l
tem ényeknek  röv iden  előadható. A re n d k í
vül hosszú é le tko rra  czélzunk, m elyet — e 
költem ények  szerint —  az em berek az ős
időkben  elértek  volna. A hit, h o g y  az em 
berek  az őskorban hosszabb életidejüek 
v o lta k , term észetes következm énye vala 
azon képzetnek, m ely  az ősidőknek az ú jabb 
ko r felett felsőbbséget tu lajdon ít, m ire né
m ely  keresztyén  és zsidó ira tokban  is ta lá 
lunk  példákat. Ez ada tok  azonban je le n 
ték telenek  azokhoz képest, m e ly ek e t az 
indus irodalom ban lá tu n k  m egőrizve. M int 
m inden egyébben, ú g y  ebben is, az indus 
képzelő erő nem  tú r  ve té ly tá rsak a t. H a 
sonló adatok  végtelen szám a közt följe- 
gyezve ta láljuk, h o g y  a h a jd an k o rb an  a

*) Nem pusztán a kepzelet á r ta lm a s  kinövéséül 
rovandó meg az őskor ez idealizált képe. Az emberi 
nemzet szükséget érzi, s taláu érzeni fogja mindig, egy 
oly eszményi világnak, hol a természet viszonyai kedve
zőbbek, az emberek jobbak, az élet csupa öröm, csupa 
tökély, ellentétben a jelen idők fáradalmaival, szenvedé
seivel, bűneivel: s ezt a világot hová helyezze, mint 
vagy a ködös múltba, vagy a még ködösebb, halál utáni 
jövőbe. Kell lenni eszményi példány világának, hová 
meneküljön képzeletben, melynek dicssugarai tettekre 
lelkesitsék ; ez az ember ideális természetéből foly. A 
leghiggadtabb fők, egy vagy más alakban, nem mene
külhettek valamely költött ideális kör befolyása alól, 
sót a legvastagabb materialistak azon veszik észre, 
hogy egy vagy más úton belé jutottak. Szer)c.

rendes em beri élet 80 ezer évre te rjed t, s 
h o g y  a szent életűek 100 ezer évnél tovább 
éltek. E g y  k irá ly ró l, k inek  neve Y udhis- 
th ir, a lkalom  szerin t m eg van  em lítve, h o g y  
27 ezer évig u ra lkodo tt, m íg egy  m ásik, 
A larka  nevűnek, u ra lk o d ása  66 ezer évre 
terjed t. T öbb  p é ldá t idézhetnénk, m e ly ek 
ből k itűnnék , h o g y  a kö ltők  ez ősidőkben 
félm illió évig éltek. A legnevezetesebb ad a t 
azonban  eg y  az indus irodalom ban  szereplő 
feltűnő eg y én re  vonatkozik, ki szem élyében 
eg y  k irá ly n ak  és e g y  szentnek egyesíté  
h iv a tásá t; ezen k itűnő  férfiúnak, ki egy  
tiszta és e rényes k o rb an  élt, nap ja i felette 
hosszúra te rjed tek  a földön, m ert kétm illió 
éves k o ráb an  le tt k irá ly ly á , u ra lkodása  
hatm illió  három százezer évig ta rto tt, ekkor 
leköszönt, s m ég százezer évig tengette  
életét.

Az ő skornak  u g y an azo n  h a tá rta la n  
tisztelete rá b ír ta  az indusokat, h o g y  m in
den fontos esem ényt a legm esszebb időkbe 
helyezzenek. N a g y  tö rv én y g y ü jtem én y ö k  
— M enu tö rvénye i — b izo n y ára  m ég nincs 
3000 éves, de az indus chrono logusok  ezzel 
m eg nem  elégedve, o ly  rég inek  m ondják 
azt, h o g y  keletkezése idejét a  józan  európai 
érte lem  alig  tu d ja  képzetével b eé rn i: a  leg
jo b b  tek in té ly ek  szerin t ezen tö rv én y e k  a 
mi időszám lálásunk előtt m in tegy  ezerm il
lió évvel je len te tte k  k i az em berek  előtt.

M ind ez a távol, a  messze levő szere- 
te tén ek  következm énye, m ely  a végtelenre 
törekszik  s közönyös a je len  irán t, mi k i
váló sa já tsága  az indus szellem nek. U g y a n 
ez irá n y  u ra lkod ik  az irodalom ban, vallás
ban  és m űvészetben is. Az érte lm et leigázni, 
a képzelő erő t u ra lom ra  ju tta tn i, ez az áta- 
lános a lapvonás. H ittu d o m án y u k  tanaiban , 
is teneik  je llem ében, sőt egyházaik  kü la lak 
já n  is m eglátszik, h o g y  a nagyszerű  és 
fenyege tő  term észetje lenségek  m int tö ltö t
ték  el a nép k ed é ly é t a  n ag y szerű  és re t
tenetes képeivel, m elyeket az tán  lá tható  
a lak b an  is u tánozni igyekszik . N ézeteink 
ezen processusról v ilágosabbak  lesznek, ha 
G örögország  ellenkező á llapo tjára  a lk a l
m azzuk.

(Vége köv.)
MENTŐ VICH FERENCZ.
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É J I  V A D Á S Z T Ü Z E M N É L .

Dicsben élni s halni! .. hah mily élet, 
Mily halál ez! minden más,
Századokig élnél bár e földön,
Csak egy hosszú haldoklás. .
Ti beszéltek a jövő életről!..
Egyet én is üsmerek :
Melyet a hon koszorús fiának 
Nyújtnak hálás ezredek.

Szeretünk hü karja a koporsón 
Túl csak egy araszszal é r ,..
Kinek lelke végtelenbe szárnyal,
Mi annak arasznyi tér !
Harmatcsöppet a virágra ! enyhül 
Egy csöpptöl is kebele ;
Szakadj zápor a völgyre, ha méhe 
Emésztő lánggal tele !..

Dicső pályát, gyors, rövid futással!
A kit isten, sors kegyel,
Tüzoszlopban tör ki ragyogása, 
Tüzoszlopban lobban e l;
Bérez ő, mely tengerből a magasba 
Dörgés közt emelkedett;,
Visszarogy, de előbb bámulattal 
Tölt el földet és eget.

Dicső pályát! . . .  de kire a végzet 
Nem mosolygott mint barát,
Zárt forrás az a szirt üregében,
Éjjelén nem törhet át; ,.
Kidőlök majd, aggon és homályban, 
Mint lábomnál itt e cser, ..
Egy gyökerszál tartja még, de korhadt 
Törzse már porban hever.

Rá a nap, mély sötét katlanában, 
Fénykoszorút nem fona,
Nem rózsázta üdvezlet- s búcsúval 
A menny hajnal- s alkonya;
A tündöklő villám elkerülte 
Hogy megküzdve éjivel,
Tűnő lelkét a szerte sugárzó 
Fényárban ragadja fel. . .

Rádöntöm a csert égő tüzemre ;
S el-elnézem mint lobog,..
Forr még könnye égő kebeléből,
S keble már végsőt dobog!
Még melegszem dala végtüzénél,
S belsején mi fájdalom !
Égő lombja tündérsuhogását 
Még merengve hallgatom.

Mintha sejtném haldokló beszédét,
Lelkét mintha érteném !
Szép halált k ért!.. s lassú gúnnyal őrt az 
Idő férge, törzsökén, ..
Szép halált,.. ha élte oly borús volt!. .
A vész hány dicső sebet
Szórt körülte, csak felé nem hajlott,
Csak őt nem kereste meg. . . .

Kél a hajnal, hamvra sülyedt a cser, 
Lángja többé nem borít;
Mily magasra nyúlt fel sudarával!
S üszke mostan mily rövid!
A vadász volt néma virrasztója, 
Völgysírjában ö fedezte fel..
Isten hozzád, éltem pályatársa,
Isten hozzád, elhamvadt kebel !

SZ.

E G Y  C S A L Á D  N O V E L L Á J A .
(Élőszó utáni elbeszélés.)

I.
f

„Epen huszonkét éves valék, midőn a 
jogászságot bevégezve, az iskolai szünidők 
örömét utolszor élvezhettem. Megállapított 
terv szerint egy nagymbb külföldi utazás
ra kelle indulnom, tapasztalni világot és 
embereket ; de még ideje-korán kikö- 
tém magamnak, hogy elébb töltök nehány

hetet a családi nyugalom ölén, — s igy a 
vágyódás gyors röptével igyekvém nagy
bátyám falusi lakához, melynek szerény 
tetője fődé ama rokonok körét, kikhez vér
beli és vonzalmi kötelékek legszorosabban 
csatoltak. — Szülőim rég elhalva, engem, 
egyetlen fiukat, nagybátyám gondviselé
sére bíztak, egy jó lelkű agg férfira, ki a 
szilárd jellem és az igaz magyar szívesség



533

s vendégszeretet, napjainkban már ritka tu
lajdonságait, egyesité kedélyében. Áldott 
természetét még élete párja, az én kevésb- 
bé kedvelt nénémnek örökös súrlódásai 
sem bírták epéssé tenni, s egy véle töltött 
hosszú békés házasélet titkát csak úgy ért
hetem, ha hegyi patakot képzelek, melynek 
vize gondosan kikei üli a partján levő kö
veket, megmozditásokról nem is álmodoz
va. — Erős kapcsot képeze köztök egyet
len lyánykájok, s ha az érzelmek terén is 
alkalmazható ama számtani igazság : hogy 
két lény egy harmadikat szeretve — egy
mást is szereti, — úgy én is szerettem né
nikémet valahogy . . . mert Etelka, mind 
hármunk vonzalmának tárgya, az örege
ket jósága, az ifjakat szépsége által nyeré 
meg, s bennem az iránta való rokonszenv, 
mely testvéri eredettel birt, már mindin
kább fejlett s hajlott a szerelem felé !

Egy nagy város nyomasztó légköré
ből, égető járdáiról s ezer meg ezer isme
retlen arczától végképen megszabadulva, 
— kijutni isten szabad ege alá: ezt az ér
zést mihez hasonlitnám ? Tán a hajnali pa
csirta szállongásaihoz, mely éji rejtekéből 
előbujva, majd a harmatos füvet heveri, 
majd meg az illatos légben szánt. — Mi
dőn egy évi távoliét után újra láttam a be
járást képező karcsú jegenyéket, az udva
ron legelő csikókat, a magas kétágast, a 
nyesett fűzfákkal szegélyzett kis folyót, 
melynek esése malmot hajt; midőn előttem 
állt ismét a nyájas falusi ház sövényes kert
jével : feldobogott bennem a szív, s édes 
viszontlátás képe mosolygott felém. Végig 
gondolám terv szerint, mint fogom Etelkát 
keblemhez szorítni forrón, erősen, ha nya
kamba szökell édes szokása szerint; mint 
nyomom hevült arczára a titkos szerelem 
első csókját, mely eddig csak ártatlan va- 
la ; s mily hosszan nézek majd kék sze
mei fenekére, hol csendes tóként visszatük
rözve látom boldogságom menyezetét . . . 
s e gondolatokkal múltak gyorsan a per- 
ezek ; de mire a szekér megállt s a pitvar
ban várakozók elé siettem, elfeledém min
den tervemet, s a kigondolt bátorság he
lyett, ott álltam Etelka meglepő szépsége 
előtt, mint bűnös, földre vert szemekkel.

De ő sem közeledék, csak nézett pirulva, s 
tán öntudatlan legeltetve tekintetét terme
temen, mely gyorsan kifejlett, megférfiaso- 
dott a testi képződés utolsó szakában.

— No Etelka, hát nem csókolod meg 
Kálmánt? unszolá nagybátyám, talán lyá
nya zavarának véget akarván vetni.

Mint ítélet nyomán, úgy ment végbe 
e csók; meg sem találtuk ajkainkat, csak 
inkább lehelletből állt az egész; s ha nagy- 
néném száraz hangja szét nem szólít vala 
egymástól, tán még most is egymás előtt 
állnánk e félénken ölelő helyzetben ! — Hu- 
zamosb idő kelle, míg eloszlék e váratlan 
jelenet szülte feszességünk, s a múlt szá
mos emlékeihez valánk kénytelenek folya
modni , hogy visszavarázsoljuk némileg 
megint a köztünk létezett gyermeteg vi
szonyt. De törekvésünk csak részben sike
rült, mert szerelmünk még a kölcsönös ti
toktartás fokán lévén, újabb meg újabb 
akadályt görditett a szives társalgás elé. 
Főleg az én viseletem nem birt rendes ke
rékvágásba jőni, s noha a fővárosban elég 
alkalmam volt tapasztalást szerezni a nők
kel való bánásmódban: e kis falusi lyány
ka zavarba hozott mégis, mint egy tanult 
kertészt, ki a dísznövényeknél a legna
gyobb jártassággal bírva, ha egy szerény 
mezei virágra talál, nem ismer rá . . .

Egy este, midőn szokás szerint a kis 
virágos kert gyöpszékein üldögéltünk, 
melegedve az alkonyodó őszi nap sugara
in, nagybátyám szakítá meg a tartós csen
det, melynek nyugalmas perczei oly éde
sen hatnak a szoros családi kör hangula
tára.

— Hej öcsém, mához két hétre..! fo~ 
hászkodék fel az öreg, mondatát, mint ren
desen, egy pohár vizes borral fejezve be . . .

— Már hegyen-völgy ön túl leszek 
Pista bácsi, ha isten is úgy akarja — te
vém hozzá nem minden megilletődés nél
kül, s Etelkára néztem, ki mintegy szóra
kozásban ismétlé atyja szavait:

— Mához két hétre ? . . . De utána 
egy csak félig elnyomott sóhaj tört ki 
emelkedő kebléből, s mikor az eleinte nagy 
nehezen visszatartott köny is kigördült 
hosszú szempillái alól: fölkelt hirtelen, egy
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bokor megtekintését színlelve, de mig oda 
ért, erőt von rajta fájdalmas zokogása, és 
ugyancsak sietett a virágok közül be a ház 
felé. Nagybátyám, nem igen tájékozva ma
gát az ily lélektani jelenségek körül, enge- 
met küldött lyánya után, és már a kertaj
tónál valék, mire a nénike ellenvetéseihez 
kezdett, melyekkel minden alkalomkor óv
ta Etelkát közeledésemtől. Én lázas állapot
ban követéin az előttem gyorsan haladó 
lyányka lépteit, esthomályos szobácskájá
bán érve csak utol. Az áttetsző függöny 
redői mögé ült lankadtan, kezeit hanya
gon hevertetve ölében s mosolylyal nézve 
könyein át a szabadba. Oly szép volt e fé
lig boldog, félig bánkódó kifejezéssel! Hó
szín vállain selyemfényű haja nyugvók 
nagy tekercsekben; magas, tiszta homlo
kához illett mélabíis helyzete; csak a sötét
kék szempár s a könyek mellett is mosoly
ra kész ajkak élénkiték íöl bájos arczát. 
Soká néztem e festői lényt; oly jól esett 
ájtatos érzületem, mint — oltárkép előtt. 
Végre zajtalan közeledve hozzá, szétvon
tam lassan a redőket, lehajolván csókot 
nyomni puha kacsójára. Láttomra nem 
ijedt meg, tán velem volt képzelete s csak 
álmait folytatá, midőn kebléhez szoritá ar- 
czomat. Átkaroltam én is karcsú termetét, 
elkábítva valánk mindketten a váratlan kéj 
bűvétől.

— Kálmán, ne hagyjon el — szólt 
hosszú szünet múlva; mi lenne belőlem? 
roszat érzek, oh ne hagyjon el bennün
ket . . .

Mintegy foglalóul Ígéretemre, ajkam
hoz vontam piruló arczát, a szerelem leg
tisztább harmatját ejtve rája.

Ez ábrándos perczekből az ajtó nyi
korgása józanitott ki, s a függönyön át, 
mely ölelésünket takará — megjelent 
nagynénénk árnyképe.

—- Etelka, kiáltá gúnyosan — ugyan 
dupla az árnyékod, vagy talán az urfi is 
ott van vigasztalni?

Hidegen érintének ez éles szavak, 
mint az első északi szél, mely a havat, der
medést hozza szárnyain. De bátran vontam 

szét a redőket, szemei előtt csaknem kárö
römmel leplezve le szerelmünket, és Etel

ka is elszántsággal fogta jobbomat hajla
ma jeléül. A lyánya iránt hihetőleg büsz
kébb tervekkel foglalkozó nő egy ideig a 
megvetés otrombán játszott kifejezésével 
méregetett bennünket, azután megeredt 
szájáról a kíméletlen s durva szemrehányá
sok áradatja, leginkább ellenem irányozva.

Minden vissza szólás nélkül s közö
nyösséget színlelve hagytam el a szobát, 
egy mély sebbel s fájdalmas eltökéléssel. 
Az estebéd együttlétét gyöngélkedés ürü
gyével kerülve ki — hajnalig viraszték s 
még csöndes volt a falu, s ködös a láthatár, 
midőn a szürkülő nagy jegenyéknél egy 
keserves „istenhozzád“. hangzott ajkamról, 
s aztán tovarobogott a gyors szekér, svitt 
ki, a messze világba . . .

II.

Tévelyegni, távol a szülőföldtől, idegen 
körökben, részvéttelen emberek közt; ösz- 
szebarangolni országokat, népeket, eleven 
sebbel szivünkben; kedv és lelkesedés nél
kül csodálni az emberi mű és a természet 
nagyszerűségét, inkább feledés mint oku
lás végett: be szánandó élet az! S mellette 
szüntelen előttünk lebegve látni a hazát, 
mely édes még akkor is — ha mostoha; 
küzdeni folyton egy drága emlék fölmerü
lésével, mely nem ír a sebnek s csak újabb 
fájdalmat okoz ; ez érzésekből keserves úti- 
napló készülne, telve panaszszal, sóhajjal..

Három negyedév múlt el már távo
zásom óta hazulról, de nem jött toll kezem
be e hosszú, siralmas utazás megörökítésé
re. Mert érdektelen szemmel néztem, mi a 
nyugodt kedélyt égig emelné; márvány
paloták előtt a nádfedelű szülői házra gon- 
dolék! a festészet s szobrok remekei hide
gen hagytak, hisz a szép, nem vala oly 
szép, mint ő, álmaim örökös képe; s a bá
muló tömeg elégült tekintete csak gúny
nak tetszett sorsom ellen! — E benső zi
láltság mellett kinzott még egy nagy szem
rehányás is. — Midőn becsületérzetem el
hagyni késztetett a családi tűzhelyet a vi
szontlátás gondolata nélkül: nem volt any- 
nyi erőm nagybátyám előtt feltárni keble
met, nehogy jósága által elhatározásomban
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ingataggá tegyen. Hiányzott a bátorság 
amaz estén csak találkoznom is vele, mert 
féltem, nyakába borulva, gyáva könyekre 
bízni a férfi panaszát. Egész éjjen át vitt 
bennem majd büszkeségein óvása, majd a 
gyermeki szeretet és bizalom; de az indu
lás hajnalán elléptem mégis, noha tétováz
va, az alvó öreg félig nyilt ajtaja mellett, 
s csak alig merve e szoba mélyébe tekin
teni — láttam őt csendesen nyugodni, ki
pihenve napi tevékenysége fáradalmait. 
Szegény nagybátyám! nem gyanitá, hogy 
elaluszsza távozó öcscsének tán utolsó kéz
szorítását ! S mély álma nékem is a szen
vedések végetlen lánczolatába került. () 
kétségkívül lel vala egy szót megnyugta
tásomra, sérelmem enyhítésére, — s egyet
len szón fordul meg a sors néha! Az én 
végzetem más utat tűzött elém, a vezeklés 
pályáját, melynek megfutására amaz emlé
kezetes reggelen, lehet rendeltetésből, in
dulnom kelle. — Hónapok s évszakok 
múltak, a nélkül, hogy csak szürkült volna 
a remény ege, s vigasztalanság nehezült 
reám minden kilátás nélkül egy jobb for
dulatra. Hazulról semmi hir: élnek-e még ? 
kérdé bennem a lelkiismeret, mig terv és 
czél hiányában sorban tapostam idegen 
nemzetek földét . . . .  Bretagne tengerpart
jain csatangolék épen, hetek óta tanyázva 
már halászfalvak nyomorult kunyhói alatt, 
— midőn a honvágy s az aggodalom tá
vollevő' szeretettjeimért, tűrhetetlen módon 
emészteni kezde. Még most is élénk emlék
ben áll elő'ttem e nap. Sziklaormokról néz
tem a végtelen tengert, mely a leboruló 
éggel ölelkezik láthatárin, s mig a szem a 
partoknak törő hullámok mozgását köve
té: lelkem a messze honig szállongva, föl
kereste az elhagyott család körét . . . Etel
kát kis kertjében leltem a puha gyöpszé
ken, gondolatokba merülve shalovány bá
natos orczákkal: mert csak virágai tárták 
meg elébbi színeiket; az én ismerősimet 
zordon évszakok elölték ugyän, de rászállt 
uj nemzedékökre a színek és illatok bájoló 
öröksége. Ott ült nagybátyám is szótlanul, 
füstgomolyban eresztve útnak búbánatját, 
s gondos szemekkel Őrizve lyánkája min
den mozdulatát, kit most már a jó öreg ket

tő helyett volt kénytelen szeretni! E föl
varázsolt képek fájdalommal töltének el s 
enyhülésemre nehány könyet hullaték a 
a szikláról le a mély tengerbe . . .  Ez 
nem lehet igy örökké! súgta egy benső 
szózat s szívemet lágyítni segíté a pásztor 
gyermek méla furulája is, mely hazám me
zei életére emlékeztetett; s mire az alattam 
fekvő falu szentegyházából az estimára in
tő harang megcsondült : a honvágy ki- 
vítta győzelmét s kevélységem is leküzd
ve a viszont láthatás kéjteljes eszméje ál
tal, elszántam magam nagybátyámat levél
ben megkövetni szivtelen távozásomért s 
kérni ha csak nehány szóból álló választ is, 
melyben — Etelkáról említés történnék. 
És a mire az álbüszkeség annyi ideig kés
ni tudott, arra lassúk valának a perczek 
most. Számitám türelmetlenül az órákat, 
melyek alatt távol hazámból hir érkezhet
nék vissza, — kínjaimat gyógyító ...

Ismét a szülőföld határai közt lenni 
egy keserves esztendő lefolyása után; is
mét azt a levegőt szíhatni, mely első 
erőnket éleszté; újra látni a bérczeket, höl 
hajnalkor a nap hazánk fölé emelkedik, s 
viszont üdvözölni minden erdőt, berket: 
öli ez felséges érzelem s gazdag kárpótlás 
bármily szenvedésért! Szent minden a ha
zatérő vándornak, s az első szellet, mely a 
hon tájáról elénk fú, már szétűzi a vissza
emlékezést egy keserű múltra s a kedélyt 
csupa bocsánat, szeretet fogja el. — E di
cső lelki élvet szintén áldott kegyességű 
nagybátyámnak köszönhetém, ki a lehető 
gyorsasággal kiilde választ, mint irá: „öröm- 
könyekkel nedvesített papíron“, melyben 
megbocsát a néki okozott aggodalmakért, 
ha elhagyva „a francziákat“ rögtön indul
nék családom nyilt karjai közé!

És csak egy rövid álom volt nagy 
utam az oczeán sziklapartjától ama csendes 
faluig, melyben életem szentélye őriztetett, 
s vallásos hangulatban közeledém múltam 
minden örömeinek színhelyéhez. —- De ho
va lön keblem tavasza ? Megfosztá a vihar 
a lepke szárnyát csillogó porától, s a virág 
szirmait zord idők kuszálták. Az élet haj
nala elhagyott! s mint a természet tavasz
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múltán: átlépve a fejlődés költészetét, —  
élni kezdék egy  rideg valónak, ^gyermeteg 
álmák s túlzó remények nélkül.

im .

Ne repüljön ki a madár egyhamar 
meleg fészkéből, mert visszatérve: hátha 
idegen szárnyas által lelné elfoglalva? —•

Mennyivel más volt a viszontlátás 
most, mint egy évvel ezelőtt! Pedig ott áll
tak még a karcsií jegenyék; a nádfödél, a 
virágkert s minden a régi maradt; ama 
dicsfény tűnt el egyedül a családi hajlék
ról, mely mintegy tündérlakot környezve 
máskor, bennem a boldogság álmait ébresz
tette volt. Vágyódásom lőn-e csekélyebb 
szerelmem tárgyát láthatni? Vagy kisebb 
az öröm atyai rokonom keblére borulhat
ni ? Nem ! Sőt a hosszú elválás csak erős
bité vonzalmaimat, — de keblem tavasza 
hagyott el! A feltétlen bizalmat a jövőbe, 
előérzet, sejtelem váltá fel, mert csak a 
múlt feledésére épülhetett egy újabb öröm
teljes jelen. — Etelka meg fog-e bocsátni, 
ha láttomra emlékébe jut az utolsó estén 
adott Ígéretem szívtelen megszegése s amaz 
álomtalan éjek keserve, melyeket tán értem 
való aggodalmában viraszta át ? — Hisz 
atyja válaszában sem kiilde a száműzött- 
nek vigasztalást, talizmánul egy idegen 
föld sivatagjára . . . Ily kétséggel tépelőd- 
ve érkeztem ismét a pitvar elé, hol zajos 
öröm helyett most némaság fogadott; vá
ratlan vendég valék, s nem a ház réglátott, 
hazaohajtott gyermeke. . . . Érezém a szü
lők hiányát! I)e mért keile, most épen, 
még e fájdalomnak is felmerülni? — Izga
tott állapotban léptem át a küszöböt, mely 
csaknem idegenné vált rám nézve, s be
nyitva az első szobába, nyugalmat erősza- 
kolék arczomra, hogy ne árulja el a szív 
háborodását. Az első tárgy, mire szemem 
tévedt, egy fehér köpeny volt s mögötte 
kard. A mellékszobából társalgás lármája 
hangzók, melyből a háziasszony rósz né
metségét s egy vidéki dörmögést vehettem 
ki. Nagybátyám, valószínűleg a szekérro
bajra, sietve jött kifelé, s engem hirtelen 
maga előtt látva, nagyot kiáltott:

— A Kálmán-gyerek! s pipáját elejt
ve átölelt, az öröm minden szóbeli kifejezé
se nélkül szorongatva.

Férje felkiáltására nagynéném is kö
zénk termett, s némi zavarral mondta végig 
a megérkezés alkalmával szokásos üdvöz
lést, s rögtön szemrehányásokkal kezde 
illetni, tapintatlan modorához híven. Ki
bontakozva a már sirva-nevető öreg ur 
karjaiból, ösztönszerüleg indultam a be
nyíló szobába, hol szemközt állt velem 
Etelka, egyedül, a túlsó ajtónál, mintegy 
várva beléptemet. Reszkettem egész tes
temben, s látva hogy ő nem mozdul, én 
nyújtók kezet. Alig láthatta karomat, mert 
a falnál haloványabb arczát a szárfához 
támasztva, szemeit lesüté, mig egy fájdal
mas mosoly játszott zárt ajkain. Érintve 
kis kezét, jéghidegnek találtam, s tán csak 
forró csókom hozta életre, mely homlokát 
nedvesité.

— Etelkám! mivé lettél . . . szólék, 
kétségbeesve e hervadó virágon.

— Miért hagytál el! viszonzá alig 
hallhatón, s hangja átélt szenvedés, bocsá
nat, s szerelem vegyületéből állt; a bá
gyadt pillantás, melylyel szavait kiséré, 
mintha ezt tette volna hozzá: oda van bol- 

. dogságunk. . . .
A szoba egyik felén anyja, másikon 

a katonatiszt lépett be, véget vetve tanú 
nélküli viszontlátásunknak, mely úgy is 
nehány másodperczig tartott csak. Etelka 
eltűnt aztán, én meg uj keservvel s aggo
dalommal terhelten, hideg köszönést vál
ték az idegennel, ama lovas kapitányra 
ismerve benne, ki utolsó honnlétem alkal
mával házunknál egy-két rövid látogatást 
tőn , egyedül nagynéném pártfogásában 
részesülvén; mert nagybátyám nem sze
rette a „németet“, s Ételkát is untaták 
émelygős hízelgései. Szülői közt többizben 
vitatkozás volt felette, s István bátyám ren
desen szemére hányta nejének, miért szok
tat katonát házához. Egy alkalommal, em
lékszem, reám is neheztelt. Ha nálunk van 
az a lovaskapitány — mondá boszusan —  
úgy ülsz öcsém helyeden, mint a hal; nem 
szeretem, ha mindig ő fecseg azzal a leány
nyal ! — Csak rósz kedvnek tulajdonitám
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az öreg zsémbelését, kinek víg kedélyét 
szintén háboritá nagyritkán egy-egy hara
gos perez, mintha szellő elszakadt felleget 
hajt a különben tiszta égen át. — A hosszú 
út és kedélyfelindulás okozta fáradságom 
daczára, beszédbe eredtem a vendéggel 
udvariasságból, de föltűnt, hogy oly han
gon társalga, mintha ő tekintne engem ven
dégnek. Végre Etelkát hasztalan várva 
vissza, távoztam szobámba, mert testem és 
lelkem nyugalmat kivánt. — Miért hagy
tál el? hangzók minduntalan körülem, — 
de nem mertem rejtélyes szavainak jelen
tőségét kutatni, csak egy állt tisztán előt
tem, hogy ő szenved. . . A lankadtság ál
mot hozott reám, s szállongó képzeletem 
mennyországba emelve, Etelka ölébe vitt... 
Boldogtalanok vigasza az álom : csak ne 
követné ismét ébredés!

Reggel a már magasan tündöklő nap 
sugarai költének fel, noha újra élvezni 
akartam a réglátott hajnalt, amint aranyos 
fátyolát a csendes vidékre borítja. Sieték 
ki az üde levegőre. Nagybátyám jóideje 
hogy a pitvarban ülhetett, Ítélve a kiégett 
dohány mennyiségéről, mely szalmafonatú 
zselyeszéke előtt a téglákon hevert. Azelőtt 
szokása volt e nyugpontjáról kormányozni 
az udvarban sürgő-forgó embereket, s szor
galmat prédikálva, emlegetni a jobb cselé
deket, az „ő idejéből.“ Most, hallgatagon 
nézett a folyosó tágas ívein át, kihűlt pipá
val kezében s gondolatok által terhelt hom
lokkal. Alig vön észre s csak hangomra 
tért magához. Kezemnél fogva lassan mel
léje vont, a mintegy számomra készített 
ülésre, —- szórakozottságában nem is vi
szonozva reggeli köszönésemet. Ily elfo
gultan nem ismertem az öreget; én is, ki
méivé hangulatát, szótlanul foglalók helyet, 
sejtelmektől leverve. Kínos perczek követ
kezének; egy oly csendesség, mely a vészt 
előzi meg. Nagysokára szemembe nézve, 
a nehéz lelki tusa s elhatározás kifejezésé
vel kérdé, részvétes, ellágyult hangon:

— Öcsém, Kálmán fiam, szeretted azt 
a leányt ?

—  Szerettem, bátyám! ! viszonzám 
szenvedélyesen.

— Etát. . . már , . . a lovaskapitányé

. . . mondá, mintha kebléből égető para
zsat vetne ki.

— Az istenre! bátyám, jó bátyám, az 
nem lehet! kiálték most a szenvedély ere
jével, s felém nyílt karjaiba esve.

Félig eszméletlen állapotban hurczolt 
be kis szobájába, az ágy széléig, s ott hom
lokomat fogva két kezével, mellére hajtá 
égő arezomat. Midőn már sírni látott, meg
szólalt újra :

—- Gyermekem, nem írhattam meg 
ezt néked, mert ismerlek, vissza sem jöttél 
volna soha! Pedig, ládd-e, nem tudnék 
meghalni nélküled, te fogod be majd az én 
fáradt szemeimet halálos ágyamon, te, az 
én megboldogult testvérem árvája: kedves 
gyermekem te!

IV.

Egyes csekély körülmények összeha- 
tása hozza létre gyakran a sors nagy csa
pásait. A mi kezdetben könnyen elhárít- 
•ható lenne: utóbb leküzdhetetlen akadály 
pályánkon. Ne is vádoljuk minduntalan a 
végzetet, — többnyire mi magunk valánk 
előkészítői! — Miért hagytam el én is a 
családi kört oly daczosan, egy, jóllehet ér
zékeny, de még sem gyógyíthatatlan sére
lem miatt? Volt-e elegendő ok huzamos 
idp koczkájára tenni a szerelem állandósá
gát, mely boldogságom nagy kincsét ké- 
pezé ? A higgadtság most elitélte az akkori 
büszkeséget, mely túlszárnyala minden ne- 
mesb ellenérvet. — És mi csikarhatta ki 
Etelkából beleegyezését e házasságba ? 
Mint későbbi időkben megvallá: némi bo- 
szuvágy irányomban, ki könyörgései da
czára elhagytam, midőn támaszomra, a már 
akkor titkosan szóban forgó házasság ellen, 
leginkább szorult; — s azután anyja erő
szakolása. Szegény asszony, azt hivé, gyer
meke szerencséjét alapítja meg e frigy ál
tal, mert a kapitányt fényűző életmódjánál 
fogva gazdagnak tartották, s a bárói czim 
is hízelgőén érinté a nem épen nagylelkü- 
letü falusi nő pöffeszkedő természetét. Tő
lem mindig félté leányát, személyes ellen
szenvén kívül, kevés vagyonom sem felel
vén meg terveinek. Nagybátyám pedig, a
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béke embere, bírt volna-e szembeszállni 
ily vas akarattal? Noha e házasság meg
hiúsítására összes ellentálló erejét felhasz- 
nálá: nem lön az egyéb mint falnak roha- | 
nás! S eljárásom miatt nehezteléstől sem J 
lévén ment atyai szive: e keserűség még 
inkább csökkenté benne a szilárdságot. —  
így  kellett tehát történnie a körülmények- | 
bői következőleg : az isten pedig rajtunk 
nem mindenkor segít! -Midőn a fájdalom 
első láza gyötört még, csak egy gondola
tom volt : ellenfelemet kitörölni az élők 
sorából, vagy meghalni magamnak. Nagy
bátyám hosszas lebeszélése ingatta meg 
végre sötét szándékomat, — de tán inkább 
az, hogy kíméljem Etelka hírnevét, kit 
folyton szerettem, habár a lemondás utó- 
kinjával. Nagy lelki harczomat betegség 
követé, s ő tartózkodás nélkül ápolt heteken 
át, igyekezvén kibékitni a keserves jelen
nel. Vőlegénye gyakran jött s ágyamig 
tolakodék, de tőlem egy kézszoritást, ará
jától egy mosolyt nem nyert. — Ezalatt 
közelge a menyegző napja is, mely még 
távollétem idejében tűzetett ki az év végé
re. Nagynéném felforgatá egész házát a 
sok előkészület miatt, oktalan pazarlással 
szórva nehezen megtakarított filléreiket, 
hogy lyánya a „férjhez méltót; kiházasitást 
nyerjen. István bátyám ebben sem gátolá, 
csak őrizte az én beteg nyughelyemet, 
mintha érdekkel sem bírna többé ránézve 
a külvilág. Szobámban pipázgatá el a 
hosszú estéket, gyakran beszélve jöven
dőmről.

— Öcsém, szólt egyizben — meglett 
ember vagy már; átadom néked apai jus
sodat, s vesződjél az életben, mert a mun
ka a legjobb gondölő! Hosszú ám az élet, 
sok fájdalmat lehet kiheverni; s aztán, ha 
a mindenható úgy akarja, veled leszek 
öcsém én is. . .

— Kedves Pista bátyám, viszonzám 
hálásaD, jól értem-e szavait? Meg tudná 
osztani velem magányom szomorú napjait?

Láttam képén, hogy nem épen ezt 
akará mondani. De kissé gondolkodva, 
gyors eltökéléssel feleié:

— Azt sem bánom, öcsém! L egyen! 
Esküvő után áthúzódjunk apád házába: ki

tudja úgy is, ha meg tudnám-e szokni e 
magyar hajlék födele alatt ezt a . . . szava 
akadozott s elérzékenyülten fölkelve, az 

! ablak felé ballagott, sűrűn eregetvén a do- 
I hány füstjét.

V,
■ . ' ■ *

Menyekzőjük reggelén hullott az el
ső hó. Én a szertartásban nem vettem 
részt. Már nehány nappal előbb boldogult 
szülőim volt lakásába huzódám, melyet 
csak egyetlen szomszéd választott el nagy
bátyám házától. 0  is szavát tartá, s neje 
örvendett szinte eszménknek, hogy helyet 
csinálunk mindketten az uj házaspár ké
nyelmére. Csak Etelka vala szomorú, mi
dőn atyját kikíséré saját udvarából; — 
az öreg is, noha órahosszat birt különben 
gyalogolni, elfáradt most e pár lépés után 
s karjaimba dőlt szegény, mint mondá : 
pihenni. . . Mily érzések dúlhatták igaz 
keblét? Nem volt már számára tér ama 
falak közt, hol született és megőszült!

A természet fölé hófelleges ég szőtte 
egyre fehér leplét, és én a vigasz nyugal
mát hasztalan keresve, fohászok közt néz
tem ki a szomorgó vidékre. Nagybátyám 
is többnyire velem maradt s leánya mézes 
heteit nem háborgatá gyakori látogatások
kal. íg y  múlt el valahára egy végtelen 
hosszúságú hónap, azt hivém: az örökélet 
sem tarthatna tovább!

Egy este Etelka ijedten, dúlt kinézés
sel rohan át hozzánk atyjáért, kit hirtelen 
megbetegedett nője kívánt magához. Tü
relmetlenül vártam visszaérkezését, nem 
akarván egy tán érzékeny jelenet tanúja 
lenni. Nagybátyám csak késő éjjel jővén 
haza, egyenesen hálószobájába ment. Be- 
nyiték hozzá, és a felhők homályától mér
sékelt holdvilágnál leltem, görnyedten ül
dögélve. Mi érhette újra a már elég csapás
sal sújtott öregem napjait? — Elpanaszolá; 
hitvesét csaknem reménytelen állapotban 
vélé az orvos, és annál nagyobb veszély
ben, mert kedély baj a betegsége főokozója. 
Mi ketten csöndes magányunkban nem is 
gyanitók az uj háztartás naponkint fölme
rülő kínos meglepetéseit! A kapitány las-
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sankint tudtára adá nejének, hogy a kato
naságnál nagy pénzzavarokba jutott, me
lyek saját vagyonát végkép fölemésztvén , 
— még terhes, sürgető adósságok is ma
radtak fenn. Ezek tisztázására kénytelen 
leend áruba bocsátani felesége birtokát: 
máskép a tisztikarból való kicsapatás egész 
családra háramló szégyene állván előtte. — 
Képzelhető mily lesujtólag hatott e várat
lan nyilatkozat az elbizakodott anyára. A 
vő, ki eleinte csak kérve fogott hozzá, nem 
érvén igy czélt, fenyegetések, durvaságok 
által eszközölte végre ki a nők jóváhagyá
sát az eladásra; nagybátyám, ki már min
denéről lemondott, szóban sem forogván 
többé. — Midőn a boldogtalan anya alá
írta az okmányt, mely úgyszólván egész 
vagyonuktól fosztá meg: kimerültén fek- 
vék kórágyára, lionnét nemsokára a halál 
költölte fel. . . Napról-napra súlyosbodó 
nyavalyája mindnyájunk ápolását igényié, 
és a sok szenvedés láttára elfeledém ideig- 
óráig, hogy ő valaboldogságunk feldúlója! 
Etelka a vértanuság szent fájdalmainak tű
résével birt, s ketten virasztánk rendesen a 
nyomorgó ágyánál. — Elzsibbadva folyto
nos szenvedésben : egyik éjtszaka nyu- 
gasztaló álom jött a betegre. Hólepte fe
nyőkön á t , az ablakomba világló hold 
szolgált csak éji mécsül, fényét Etel
ka halovány arczára vetve. Istenem! mily 
szép volt ig y : békeangyal az emberi szá- 
nandóság nyoszolyája mellett. Jól esett 
volna térdre borulnom előtte, imádni tiltott 
bálványként. Es miért szerettem őt? Hisz 
voltaképen elárulá mindkettőnk szerelmét! 
S kiben a leküzdésre, a szenvedés viselésére 
annyi lélekerő van, az ne tudná inkább 
ellentállással védni a legszentebbet, szive 
ügyét? S e szív talány Ion rám nézve, de 
még titokszerüsége is magához vont. — Én 
egy szöglet félhomályában ültem amaz éj
jelen, ő édesanyjához közel. Gondolatban 
vele foglalkozva, tudtomon kívül ejthetém 
ki fennszóvaal nevét, mert halkan köze- 
ledék:

— Hittál, Kálmán? kérdé csöndesen 
megállva nyughelyem előtt. És homlokát 
ezüstös dicsfény nyel körny ezé a holdsugár, 
melynek az ablakon áttörő, reszketeg sza

lagjához ért. Feledve e pillanatban minden 
bút, múltúnk szép emlékei leptek meg, azt 
hivém, hogy Etelka még enyém s karjainál 
fogva magamhoz vontam gyengéden. . .

Aggodalmasan, mintegy önmagában 
sem bízva kért :

— Bocsáss el, férjem van!
— És még szeretnéd őt? szólék kese

rű gúnynyal.
Ajkai az undor kifejezését rajzolák.
— Megölte anyámat! feleié, lehajtott 

fővel a beteg ágyához sietve.
Csak a halál képe, melylyel szemben 

valánk, birt visszatartani egy bűnös öle
léstől, fölébredvén féken tartott szenvedé
lyem Etelkának a vetélytárs iránt ily meg
vetést tanúsító szavai hallatára. Villám
gyorsasággal fogamzott egy eszme ben
nem : mi csak régi kötelesség elmulasztá
saként tűnt most fel. Es várva-vártam a 
reggelt, hogy szándokom minél előbb tel
jesüljön. Egy keményen fogalmazott levél 
írásából állt az, mely Etelka férjéhez szólt, 
tartalmazva bűnei hosszú sorozatát s rög- 
tönös elégtételt követelve gaz magavise
letéért.

A válasz másnapig késett, s általa éle
tünkben fordulópont képződék.

E levél szavait örökké tudni fogom, 
igy hangzottak :

Különfélék a becsületről való fogal
mak. Nézetem szerint nem ejtek csorbát 
nevemen, ha önnek, ki arra hivatva nincs, 
a kívánt elégtételt megtagadom. Nem gyá
vaságból , a körülmények szüksége miatt 
hagyom el e családot, mely vágyaimat ki- 
elégitni nem lenne képes soha. Nőmet anya
gi kényszerültségből vettem el csak, és saj
nálom őszintén, hogy a véletlen, vagy mint 
tán önök neveznék, a balsors, épen ez ár
tatlan lényt választá áldozatul. Ha gyer
mekünk születnék . . .  az még hallani fog 
apjáról; — de önök hasztalan keresnének, 
magam sem tudom, mely világrész fogad 
be uj polgárának. — Feledjenek el vég
képen.

VI.

Azóta két év vésődött újra az idő ro
vására.



Néném sírját erős taraczk nőtte be, 
de az egyetlen domb maradt a temetőn, 
melyen nem szeretnek nyílni mezei virá
gok. — Ha az alkonyat óráiban sétaként 
kijutok a sirkertbe, fölkeresem mindannyi
szor e keresztfát, mely egy káros élet meg
szűntét jelöli. És nehéz szemrehányás gya
nánt fáj mégis egy gondolat: hogy ama 
levél kárörömből eredt közlésével, tán én 
adtam e megtört szívnek végső, halálos dö
fését? !

Ismét a nádfedelü hajlékban éldegé
lünk, hárman, kik szerettük mindig egy
mást. Nagybátyámnak őszfürtökkel sze
gett homlokán látszik az idő siílya! A ter
hes gondok meggörbiték egészen, s csak 
úgy élénkül fel kissé, ha nap hevén mele

gítheti fázékony tagjait. Leányával kötött 
viszonyom felett tán nem tepelődik az el
méjében is gyengült aggastyán: menten 
marad egy fájdalomtól, mely atyának a 
legn gyobb teher. . .

Mi boldogok vagyunk, ha boldogság 
nak nevezhető oly létezés, melyet a társa
dalom erkölcsileg elitéi, s melyben a szere
lem költészetét lerontja ama testbeli egy
ség, mit magasztossá csak a törvény szent
sége tesz. — De a világgal nem közleked
ve, soh’sem halljuk az emberek véleményét, 
s mindennapi kenyerünk után járva eltelik 
a nap, bú és öröm nélkül. Életünk czélja : 
kárpótlást lelni mindenért közös keblein
ken, és szeretni, növelni szegény kis gyer
mekünket.“

VILMOS.

M Ú L T ,  J E L E N  S J Ö V Ő .

Örvény a múlt, mely eltemette 
Mindazt, a mit szivem szeret.
De sírni nem fogok felette,
Letörlöm a bú-könnyeket.

Mert férfit alkotott belőlem végzetem :
Ha vesztek, eltűröm, de meg nem könnyezem. 
Úgy is haszontalan ! a köny csak oly patak, 
Mely bánataltatón a nőkebelre hat.
Köny ükben enyhülést talál a nökebel —
A férfi? küzd, csatáz... és tűr, ha tűrni kell. 
Mint férfi eltűröm, ha sújt a végezet —
S nem könnyezek.

Mi a jelen? oly tömkeleg, hol 
Hiányzik a vezérfonál.
S az, a ki férfi, vagy kihatol,
Vagy elbukik — de meg nem áll.

Bukása — hogyha elbukott — nemes, dicső! 
Sírján emlékezet szelíd virága nő.
A késő századok megőrizik nevét,
— Az halt örökre meg, ki gyáva, s halni félt. 
Bár fénysugártalan s ijesztő a jelen :
Lelkem vezérutat keres, s vagy meglelem, 
Vagy férfi módra elbukom, de félelem 
Nem ver le . . . nem !

A szebb jövő, mit várva várunk, 
Mienk leend, ki nem marad. 
Eleshetünk sokan? . . . halálunk 
Öléből is élet fakad.

Előre ! a ki hisz, ne álljon vesztegen...
A tetterő a föld, hol szebb jövő terem.
Ki tétlen vesztegel, ne várjon jobb jövőt, 
Ongyengesége az, mely elsodorja őt.
Az élet ott tenyész, hol tettbe átmenő 
Erő teremt nagyot, dicsőt s nemest elő. 
Termékenyítsük a meddőn futó jelent — 
S jövőnk leend.

PAP GÁBOR
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A Q Ü A R T E  R O N N E.

. (Folytatás.)

így ült már ott egy darabig, a mikor vélet
lenül szemeit a folyam felé fordítva, onnan távoli 
fénysugár tűnt szemébe a már teljesen besetéte- 
dett éjben. Ez kétségkívül az öreg Sam volt, ki 
fáklyával jött a vizen uráért. Crawford fel is emel
kedett ültéből s megindult az elég széles utón, 
mely a gyarmattól a folyam partjára szolgált. De 
oly sötét lön, bogy alig birta az utat kivenni. így 
mehetett valami ötven lépésnyire, midőn lába va
lami kemény tárgyba, kőbe, vagy fába titődött, 
ezt ösztönszerüleg ki akarván kerülni, kissé ol
dalvást lépett, de lába nem talált szilárd talajra. 
Egyensúlyt vesztve, vissza nem ránthatá magát, 
és egész súlyával bukott előre. Híjába térj észté 
karjait, nem kaphatott meg semmit a körülte léte
ző űrben. De csakhamar megtudá hol van, mert 
érzé, hogy jéghideg vizbe esett s abban is úgy 
haladt lefelé mint egy darab kő. Elveszettnek Ili
vé magát, de egy elszánt erőlködéssel feldobta 
magát a viz színére, s lélekzetet von. Egyszer
smind érzé a mint karjait szétterjesztette, hogy a 
viz fala ki van deszkázva, tehát a Henderson gyar
mat széles és mély kútjába bukott, melyről tudta, 
hogy nem kevesebb mint nyolczvan lábnyi mély. 
A káva erős cziprusfábóí volt, s közötte hézagok 
valának hagyva, hogy a viz beszivároghasson a 
kútba. A mint a vizszinre felhatolt, szerencséjére 
egyik keze egy ilyen hézagba akadt, s beléfogód- 
zott. Tapogatódzva lábával is talált egy ily tá
maszpontot. Most már annyit legalább nyert ezzel, 
hogy a vizbe fuladástól mentve volt, mert a desz
kák közötti hézag elég nagy volt arra, hogy ereje 
megfeszítésével karjának helyet csinálhasson s igy 
kapaszkodva a viz színén feltarthassa magát.

Ily állapotban átgondolta helyzetét. Segít
ségre nem számolhatott, mert több mint hatvan 
lábnyira volt a föld színétől; a tanya lakatlan 
volt, és hiában kiabált volna, senki sem hallhatta 
meg, ha csak véletlenül nem vetődött volna valaki 
öt keresni e tájra. Szemeit felemelve darabka eget 
látott mint valami hosszú kémény tetején, hol pár 
csillag tündöklött. Ezen látványra a vallás jutott 
az ültetvényes eszébe, örömest összetette volna 
kezeit s térdre borult volna, hogy istent hívja se
gítségül, de helyzete nem engedte, mert kezével 
lábával erősen kapaszkodnia kellett. Nem szűnt 
meg azonban a kis kék foltra nézni és reszkető 
hangon gyónta meg bűneit istenének, megeskü- 
vén, hogy jóvá teszi, ha e halálos veszélyből ki
menekülhet. Most egyszerre eszébe villant, hogy 
a kútdeszkázatot lépcsőül használja; felemelé te
hát karját és megkapaszkodott a felsőbb deszká
ba, utána lábait húzta fel egygyel magasabbra. 
Sikerülvén, ismételte. Azonban a harmadik desz

ka nagyot roppant, kezébe szakadt és a szegény 
Crawford visszazuhant a vizbe. Nagynehezen fel
hatolva még egyszer a viz színére, megint valami 
hézagot keresett a melybe fogódzhassék. De sze
rencsétlenségére a hidegtől megdermedt kezek a 
viz átjárta síkos deszkába már nem voltak képe
sek megkapaszkodni. Most borzasztó tusa kelet
kezett ez ember és a halál között. Majd elmerült 
a vizbe, majd ismét felerőlködött annak színére, 
körmeit nyomkodván a szappanszerü síkos desz
kába. Végre idegeit csaknem emberfölötti erővel 
neki feszítve, ragadott meg egy deszkát, s lég 
után kapkodva pihente ki magát egy kissé, azután 
gondosan, nagy elővigyázattal erőlködött feljebb- 
feljebb, mindaddig, mig majd egész teste kiért a 
vízből. Dideregve a hidegtől, fogai hallhatóan va- 
czogtak szájában ; borzadva gondolt rá, hogy most 
aligha megmenekszik a haláltól. De a halál félel
me erőt ada neki és görcsösen feszité karját a 
deszkához.

Körülbelül három óra elteltéig függe ily 
iszonyú helyzetben, élet és halál közt, a midőn 
világosságot látott eltűnni feje felett a kút nyílá
sánál. Hihetőleg őt keresték fáklyával a sötét 
éjszakában. Elkezdett minden erejéből kiabálni. 
De mind hiába, a világosság mindinkább gyen
gült, mig végre egészen elenyészett. Olyan volt ez 
mint az utolsó reménysugár, mert a szerencsétlen 
most már nem várhatta, hogy a Henderson gyar
mat táján keressék többé.

Csakugyan a vén Sam volt, ki Crawfordné 
kérésére, urát keresni indult, de nem találván, 
visszatért. A vén szerecsen hasztalan járása meg- 
ijeszté előbb az ültetvényes nejét, — de azután 
belenyugodott, azt gondolván, hogy máskor is 
maradt már kinn éjszakára férje, majd visszajő 
reggel.

Ez idő alatt Leonta, kimerülve az egész 
napi futásban, egy fa alá rogyott s mélyen elaludt. 
Almában, mely az egész napi fáradalmak, szoron- 
gattatások után enyhítette egy kissé, a szegény 
gyermek gyümölcscsel megterhelt fákkal, üde for
rásokkal tépelődött, melyekből égő szomját oltot
ta ; mert reggel óta egy ital vizet sem kapván, 
elepedt ajkai ki voltak száradva, hallotta a fris 
vizű kutakból merített viz locscsanását, a patakok 
csörgését, melyek üde itallal kínálták. Bár meny
nyire ki volt is merülve, lázas álmából mégis fel- 
ébreszté a kínzó szomj. Körül jártatván szemeit, 
felismeré az égen támadó szürkületnél a helyet, a 
hol fekvék, egyszersmind helyzetét egész iszo- 
nyúságában felfogá. Kimerülve, elepedve, hol ta
láljon egy csepp ivó vizet? Hová menjen azt ke
resni? A folyam vize, közel lévén a tengerhez,
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egészségtelen, keserű-sós volt; valamelyik ültet
vényeshez menni vizet kérni, még ha ereje lett 
volna is, nem mert, nem ismertek volna-e rá? Nem 
lett volna-e elárulva mint szökevény rabnő? For
rást keresni meg hasztalan fáradság, hisz a tenger 
közelében nincsenek források.

Egyszerre csak egy szerencsés eszme vil
lant meg a boldogtalan gyermek agyában, a Hen- 
dersonféle puszta gyarmat jutott eszébe. Emléke
zett rá, hogy ott pompás fris vizű kút van, e mel
lett a sok sűrű ültetvény, épület, alkalmas búvó 
helyül szolgálhat neki, legalább a rabszolgakeres
kedő távoztáig. A lakhely körül volt véve elva
dult narancs-, fügefákkal, a melyek táplálékot bő
ven szolgáltatnak. Nem is késett Leonta soká, 
csupán egy perczig gondolkozott, merre induljon, 
hogy hamarább oda érjen, azután oly sebesen, mint 
csak lábai birták, futni kezdett. Nem sokára egy 
halomra ért, annak tetejéről belátta Henderson 
egykori lakát. Fölismerve a tájékot, kettőztetett 
léptekkel sietett, s mielőtt a nap első sugarai föl
tetszettek volna, egészen elfuladva odaért a gyar
matba; sokkal jobban ismerte a járást, mintsem 
egyenesen a kútnak ne tartson, hol, biztos volt 
felőle, üdítő vizet fog találni. De mennél jobban 
közeledett, annál nagyobb ijedséggel vette észre, 
hogy a kút párkánya, vedre s födele, mely még 
nem régiben épen állott, szélyel volt omolva, ösz- 
szetörve, darabjai szerteszét hevertek a földön. 
Talán vihar roncsolta igy össze? minden arra mu
tatott. Mindamellett belétekintett a kútba, hogy 
mély-e nagyon s mimódon juthatna egy kis víz
hez, de rémülve tántorodott vissza, mert alig ért a 
kút széléhez, a mint annak mélyéből iszonyú két
ségbeeső hang orditá:

— Segítség! segítség !
A hang és kiejtés sokkal ismertebb volt 

előtte, mintsem annak kiléte felől csak egy pilla
natig is kétkedhetett volna, kitől e hang eredt és 
a ki most ismétlé kiáltását.

Egy perczig mégis habozott, el nem tudván 
gondolni, testvér bátyja hogy lehet e kútban. Újra 
közeledvén, lehajlott a kút szélére s figyelmeseb
ben hallgatódzott.

— Leontám, édes Leontám, kedves testvé
rem, segíts ki az isten nevére kérlek! Segíts ki, 
mert erőm hanyatlik. Végem van.

Crawford rimánkodó hangjára, Leonta ros- 
kadni érzé lábait maga alatt. Térdre esett, görcsö
sen Összeszoritott kezét az egek urához emelé.

— Mindenható isten! mondá reszkető han
gon, juttass eszembe valami módot, hogy testvére
met megszabadítsam!

Azután a kút szélére hajolva szólt:
— Bátyám, hogy szabadítsalak meg. Tartsd 

magad egy kissé, megyek Samért, ő majd kihúz.
E szóval villámgyorsan futott a halmon le

felé, s rohant a folyam partjához, hogy a vén sze- 
recsent ura segítségére előkiálthassa.

De alig ért le a halomról, midőn az erdő fe

löl dühös kutya ugatás hallatszék, közbe-közbe 
emberek hangja, kik vad örömmel usziták kutyái
kat; egészen úgy, mintha vadászok tartottak vol
na hajtó vadászatot valami vadállatra. Weston és 
társai hangja volt ez, kik kutyáikkal közeledtek 
mindenütt a quarteronne nyomán, most már a ha
lomra kezdtek iramodni, a szökevény nyomain 
haladva. A vérebek dühe minden ugrásra növe
kedni látszék, ugatásaikat csak a vadászok bő
szült rikoltozása múlta felül.

Leonta már hallá üldözői hangját, visszate
kintve látta is, hogy a kutyák az ő nyomán jön
nek. Minden erejét összeszedve nyilsebesen ro
hant, az ültetvényeken keresztül, a folyam partja 
felé, hogy beleugorva és átúszva, hírül adja Saru
nak a veszélyt, melyben ura élete forog. Azonban 
a kutyák ugatása s az emberek mind erősebb kur- 
jongása a vén szerecsent is kicsalta a viz partjára, 
s az előtte megfoghatatlan jelenet láttára mozdulni 
sem bírt, mintha legyökereztek volna lábai. Alig 
hitt szemeinek, látva szétszórt hajjal futni a ku
tyák elől quarteronnet, kit ö halottnak hitt s ki
nek holt testét tegnap oly sokáig kereste a fo
lyamban.

— Mentsd ki testvérbátyámat, a Henderso- 
nék kútjába bukott, kiáltozá Leonta a vén sze- 
recsennek a folyón keresztül.

Már alig volt nehány lépésre a folyamtól, de 
a kutyák mindenütt nyomában, még pár ugrás, és 
e dühödt állatok legerősbike a hátára szökött s 
hanyatt rántotta a földre. Egy perez múlva mind 
a hat kutya rajta volt és kegyetlenül széttépték 
volna ha szájkosaruk engedi.

Kétségbeesve kiálta a szegény leány segít
séget, s minden erejéből fel akart kelni, de ha fel- 
emelkedett is egy perezre nagy nehezen, a kutyák 
ruhájába akasztva körmeiket, azonnal visszarán
tották, úgy hogy már mozdulni sem birt, mire 
Weston megérkezett társaival. Az emberárus, csep
pet sem törődve a szerencsétlen leány kimerült
ségével, kezeit hátraköté s dühtől fojtott hangon 
mondá neki:

— Átkozott mulattnő, most már nem fogsz 
megszökni.

Leonta, bárminő válságos helyzetben volt is, 
nem gondolt magára, csak bátyjára s újra el kez
dett a négernek kiáltozni hogy siessen ura segít
ségére.

Weston épen akkor végezte be a kötözést, 
midőn Sam a parthoz ért, ki nem birt ijedtségéből 
magához térni, látva, hogy viszik az emberárus 
és társai magokkal az ifjú leányt.

— Az istenre kérlek, szólt vissza neki Le
onta, szabadítsd ki bátyámat a kútból! ne veszíts 
egy perczet se, mert engem csakugyan nem ment
hetsz meg, folytatá a leány, a mint Weston hajtá 
őt maga^előtt az erdő felé.

Annyira ki volt merülve, hogy lábai már 
nem birták. Osszerogyott és egy pár csepp vízért 
könyörgött. Weston megitatá s egyszersmind el
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küldte egyik emberét, hogy a matrózok jöjjenek 
közelebb a hajóval. Miután a fogolynak pár percz- 
nyi pihenést engedtek, a rabszolgakereskedö in
tett társainak, azok lábára állították s kényszeri- 
ték menni előre. De bármennyire erőltették is, 
bármily kegyetlenül bántak is vele, csak kínnal 
birta magát vonczolni, s párszor el is bukott a 
földre : lábaiból jött a vér, feje bódult s zavaros 
volt. Gyakran, hogy sebesebb menésre kénysze
rítsék hóhérai, ütötték, lökdösték s haját rángat
ták. E kínzás mindaddig tartott, mig a folyam 
jobb ágához nem értek. Ott némi pihenést enged
tek a szerencsétlennek, mert a hajót ott szándé
koztak bevárni.

E közben Sam sietve tért meg a Crawford 
birtokára, s onnan egy roppant hosszú kötéllel 
sietett vissza a Henderson-féle ültetvényre, hogy 
urát kimentse, ha ugyan még késő nem volna.

Lehajolt a kút szájához s kiáltott Crawford- 
nak, ki már alig birta mondani hogy ereje vég
kép kimerült. Most a szerecsen hurkot vetett a 
kötélre és leereszté a mélységbe ; alig volt már 
annyi ereje az ültetvényesnek, hogy a kötelet de
rekára körítse, annyira el volt minden tagja zsib
badva s meredve a hosszú mozdulatlan feszültség; 
után. Mégis valahogy sikerült. Erre Sam, ki ad
dig a kötél végét egy közel levő fa derekához 
köté, elkezdte gazdáját erőteljes karral lassan- 
kint huzni fölfelé, Crawíord tőle telhetőkép köny- 
nyite magán, lépcsőül használva a kút oldalán le
vő korhadt deszkákat. A közeli szabadulás remé
nye majd ember fölötti erőt ada neki. Mindig fel- 
jebb-feljebb haladt, a mélység alatta egyre nőtt s 
ijesztőbbé vált. Szive erősen vert; hideg verejték 
gyöngyözött homlokán s lázas reszketegség futott 
keresztül minden idegein tetőtől talpig. Néha úgy 
tetszett neki, mintha vissza szédülne a mélység
be. Majd az a gondolat gyötörte : hát ha a kötél 
elszakad! Mindazáltal egyre haladt felfelé. Már a 
kút szélébe kapaszkodhatott, s örömkiáltás sza
kadt fel kebléből a mint a napfényt meglátta s a 
szabad léget szivhatá. Még egy erőfeszítése Saul
nak s Crawford meg volt szabadítva.

De most a természet követeié jogait. A kiál
lott félelem, lelki vád, mely eddig ébren tartá, 
szűnni kezdett és Crawford öntudatlanul esett a 
földre.

Akkor a szerecsen gyapot szövetű ruhájá
val el kezdé dörzsölgetni kezét lábát, mindaddig, 
mig szemeit felnyitá, zavartan tekinte körül ; és 
oly hangon, mintha mély álomból ébredt volna 
fel, dadogá:

— Hát Leonta hol van ?
— Jaj uram, egy csoport kutya elfogta, az

tán fehér emberek jöttek és amott a folyam part
ján megkötözték s elvitték az erdőbe, válaszolt 
Sam panaszos hangon.

— Hogyan ? azt merték tenni! kiálta Craw
ford hirtelen felugorva, s mintha minden ereje 
visszatért volna, kezeit ökölbe szorította. Siessünk

Sam, folytatá, siessünk a folyamhoz, mig a hajó 
el nem indul.

Gyámolítva a szerecsen által, ment a hal
mon lefelé, ingatag léptekkel ugyan, de oly sebe
sen a hogy csak lábai bírták. Szemei folyvást a 
folyam felé voltak irányozva, már az erdő na
gyobb részén áthaladt, a midőn az óriási százados 
fák között, melyek a folyam partján állottak, meg
látta a hajó fehér vitorláját, a melyet a szél mint 
egy óriási ballont fútt fel, s nyíl gyorsasággal 
hajta lefelé a viz tükrén.

— Siessünk! siessünk! kiáltá Crawford két
ségbeesve.

Mintha minden erejét s izmai egész ruga
nyosságát visszanyerte volna, villám-sebesen ro
hant a folyam partjára: azon perczben, a mikor a 
hajó azon pontra ért, hova Weston az előtti napon 
rendelte, hogy várakozzék reá.

— Megálljon, megálljon Weston! az isten 
nevére! Vegye vissza aranyait és adja vissza 
testvér húgomat! kiálta neki esdekelve, kezét az 
emberárus felé nyújtva.

Minden más megszánta volna az ültetvé
nyest, látva feldúlt arczát, könyes szemeit, és 
hallva zokogástól elfojtódott hangját , csak egy 
rabszolgakereskedö nem. Weston már el volt fá
sulva az emberi fájdalmak iránt, jeges arczkifeje- 
zéssel tekintett végig az ültetvényesen, hideg vér
rel kezelte önmaga a kormányrudat a hajón, és 
csak visszakiáltott:

— Dejszen barátom, a quarteronne az 
enyim, jól is elszállásoltam már, úgy hogy se ön 
minden aranyával, se az önök egész nyomorult 
Floridája minden kincsével tőlem vissza nem vált
hatnák. Nyugodjék meg hát benne; aztán majd 
olyan urat keresünk számára, ki négy milliomos 
egyén, s én jót állok érte, hogy jól lesz dolga.

Crawford hiába újította meg kérését, fenye
getéssel vegyítve azt; az emberárus elforditá fe
jét, s hajója kifeszített vitorlával úszott tova gyor
san a folyamon s nem sokára eltűnt az azúr szinü 
tengeröbölben.

A gyarmatost mintha a villám ütötte volna 
meg, úgy megmeredt. Arczát kezeibe rejtve, el 
kezdett keservesen sírni, mint a gyermek, rá se 
hallgatott az öreg Sam unszolásaira, a ki kérte, 
hogy térjen vissza vele lakására, vesse le ázott 
ruháit s nyugodja ki magát egy kissé, mire oly 
nagy szüksége van. Csak jó darab idő múlva haj
tott az öreg kérelmére s engedte magát haza ve
zetni.

Neje, ki a történtekről semmit se tudott, 
felvidult arczczal mondá neki:

— Hála istennek, csakhogy itthon vagy ! 
oly nyugtalan voltam már távolléted miatt.

De midőn közeledett e szivélyes fogadással 
hozzá, meglátta feldúlt arczát és átázott ruháit.

—- Az istenért! mi történt? kérdé most már 
elhalaványulva.

Egyszersmind megfogá kezét, hogy a ház



ba bevezesse. De Crawford visszavonta azt tőle, 
megállóit a veranda előtt és a távozó hajó fehérlő 
vitorlájára mutatva, dadogá:

— Asszony, látod azt a hajót?
— Látom, hát aztán ?
— Azt akarom mondani, hogy az Weston 

rabszolgakereskedő hajója, az viszi testvérhugo- 
mat, igen, testvéremet Leontát, ki engem a ha
láltól mentett meg s kit én eladtam a rabszolgake- 
reskedönek, —• monda Crawford sötét hangon, 
mely lelki vádat s borzadályt tanúsított.

— Crawford, ez nem igaz ! Ugy-e, hogy nem 
igaz ? Eszed zavart. Emlékezzél csak, hogy mi 
történt: Leonta belefult a folyamba, — mondá a 
megijedt nő, s kezét férje vállára téve, szeme közé 
nézett.

— Oh nem úgy van, eladtam, büntessen 
m?g érte az isten! Majd megmutatom neked a 
pénzt, mit ez aljas tettemért kaptam, viszonzá az 
ültetvényes komoran.

—- Hugódat, saját testvér húgodat adtad el ? 
Oh az irgalmas isten könyörüljön rajtad ! kiálta 
fel Crawfordné és elborzadva lépett hátra.

Azután a tenger felé fordítva szemeit, ne
hány perczig nézte a már alig látszó vitorlát, mely 
a tengeröböl végtelen égboltozatán mint egy kis 
fehér felleg mosódott el. Nagy könycseppek gör- 
gördültek a nő arczán végig, és zsebkendőjébe 
rejtett arczcal zokogá:

—■ Szegény gyermek! Szegény gyermek !
Azután visszafordult, hogy a házba menjen ; 

de Crawford megfogta karját:
— Asszony ne sírj, monda neki. Visszavál

tom, ha utolsó dollárunkat odaadom is. De hogy 
mehessek mentői elébb Uj-Orleansba? Talán

Tampa-Bayben kapok hajót, mely Orleansba visz- 
sza fog térni, mert Tampa-Baybe katonákat szál
lítanak. Holnap indulok. Isten rá segít, hogy Le
ontát feltaláljam.

Válasz nélkül ült le s könyezve a szegény 
asszony a veranda alá, szólani nem tudott, mert 
szive nagyon is tele volt, csak szemeivel követett 
a távolban egy parányi pontot, a mely meg-meg- 
jelent, mig egyszer aztán egészen eltűnt.

Nehány nappal később az uj-orleansi lapok 
egy oly hirdetést hoztak, mely nagy ítészben fel
ingerelte az uj-orleansiak kíváncsiságát. A hirde
tés e következő volt:

„Weston Károly és Parker tisztelettel je
lentik at. ez. közönségnek, hogy náluk jelenleg 
egy gyönyörű quarteronne eladó, szebb minda
zoknál, kik valaha Uj-Orleans vásárain megfor
dultak. A tulajdonosok, kik bizton merik monda- 
ni£ hogy mindig a legjobb minőségű czikkeket 
szolgáltatják, nem túlzanak, ha azt állítják, hogy 
soha tökélyesebb színes nőt felmutatni nem bírtak 
a t. ez. vásárlóknak. Értekezhetni az alólirtakkal 
ez iránt minden nap reggeli nyolez órától déle
lőtti tizenegy óráig, mert akkor a közönséges né
gerek eladása kezdődik. Egyszersmind megragad
ják az alkalmat, hogy a t. ez. közönség jóakara
tát továbbra is kikérjék, ígérve, hogy ezután is, 
mint eddig, semmi áldozatot nem fognak kímélni, 
hogy a t. ez. közönséget a legjobb áruczikkekkel 
lássák el.

Esplanade utcza 137. sz.
Weston Károly és Parker 

rabszolgakereskedők. “
(Folyt, köv.)

Francziából ,
KALOCSA RÓZA.

I R O D A L O M .i
A lég urai. Képek a madárvilágból. Irta 

gr. Lázár Kálmán. I. füzet. Pest, nyom. Emichnél. 
1864. nagy 8dr. Két rajztáblával.

Őszinte örömmel üdvözöljük e müvet. Csak
nem irigyeljük az ornithologiától, hogy a termé
szetrajz ágai közt azt, kirekesztőleg azt, és már 
másodízben éri a népszerűsítés szerencséje. De ne 
mondjuk népszerűsítésnek: oly alamizsnaszerüen 
hangzik, hogy sehogy sem tudunk megbarátkozni 
vele. Aztán nem is talál jó móddal a kérdéses két 
műre; inkább lehetne saloniasitásnak nevezni. 
Irigylésünk azonban nem foglal hibáztatást magá
ban. Sőt ellenkezőleg, midőn itt alatt a mi legjobb 
földünkön annyi szemét közt kell járnunk, oly 
jól esik, ha tisztább körbe a „lég urai“-hoz emel
kedhetünk ! A tout seigneur tout honneur. Sze
retném, ha ez az ismeretes közmondás szerkezete 
megengedné, hogy a „tout seigneur“ helyett „toute 
dame“-ot mondhatnék s az ismertetendő munkát

is „Lég asszonyaidnak nevezte volna Írója. A 
tisztelt gróf egy korábbi értekezésében nagyon 
zokon veszi egy hallei tanár következő nyilatko
zatát: „Valamint az emlősöket az ember haszon
hajtó állatainak nevezhetjük, úgy nevezhetnők a 
madarakat mulattató állatoknak: többet játszanak, 
mint hasznot hajtanak, többet mulatoznak, mint
sem dolgoznak.“ Vajon mit mond hozzá, mikor mi 
a természet háztartásában az emlősöket a férjhez, 
a madarakat a nőhez hasonlítjuk ? Bizonyos az, 
hogy a hallei tanár ellen tett ellenvetései és szem
rehányásai, melyeket atudnivágyó az E. Muzeum 
Évkönyvei I. kötetében megolvashat, a mi felfo
gásunkat nem czáfolják. De hagyjuk ezt. A te
remtésnek ama kecses állatai kifogáson kívül 
megérdemlik, hogy rajtok kezdték íróink a ter
mészetrajz bemutatását a salonokba, és, irigyelve 
nem irigyelve, újra üdvözöljük a csinos alakot és 
érdekes modort, a melyben és a melylyel a bemu
tatás ez utóbbi esetben megtörtént.

És épen azért, mivel ily teljes készséggel



elismerjük a tisztelt iró érdemét, jogosítva hisz- 
szük magunkat némely észrevételekre, melyeket 
ha számba vesz, gondoljuk, nem fog kisebbségére 
válni munkája tökélyének, melyet szaporítson az 
ég minél számosabb füzetekre. „Különben is“ — 
azt írja V. K. a Tóth K. legújabb vigjátéka is
mertetésében a „Függetlenében : „ép azok a köl
tők, kiknek valódi érdemei vannak, jobban tűrik 
a megrovásokat, mint azok, a kik a dicséretet ép 
azért szomjazzák, mivel nem érdemlik,“ mit ezen
nel egészen magunkévá teszünk.

Megvalljuk elsőben is, hogy nem szeretnek 
írónkra alkalmazni Buffon világhírű ötletét: „Le 
style, c’est l’homme.“ Mert e szerint ő bizonyos 
piperőcz gavallér vagy hölgy képében jelennék 
meg előttünk, a ki nem sokat adna öltözetében a 
czélszerü elegantiának józan Ízlés sugallta szabá
lyaira, hanem azon törekednék minden erejéből, 
hogy a divat ephemer követeléseinek mindenben 
és túlzottan eleget tegyen. A magyar irodalom 
jelenben divó stílusának alig van egy ferdcsége, 
melyet pártolása alá fogva következetes kitartás
sal ne használna irónlc. Némelyek, nem tudjuk 
elvből, tudatlanságból vagy hanyagságból, nem 
tesznek kellő különbséget a visszahozó két név
más : a mely és a mi közt, nevezetesen az utóbbit 
használván az elsőbb helyett. Pedig a kettő közt 
voltaképi különbség van : azt még az akadémia is 
elismeri, midőn a M. Ny. Rendszerében azt mond
ja, hogy : „mely, a mely határozott, — mi, a mi, 
határozatlan dologra vonatkozik.“ Ez ugyan elég 
sovány magyarázat; de az idézett nyelvtan szer
kesztői azt tarthatták, hogy „sapienti stb.“, és ha 
mi megértjük, olvasóink bizonynyal még köny- 
nyebben megértik s megítélhetik mennyire ellen
keznek mind a szabálylyal, mind az élő nyelv 
szokásával a következők, mint: — „«zirtdarabja, 
mit asztalul használ;“ — „7—9 tojás, miket ta- 
vaszszal költ k i;“ — „hadastyánok, mik sebhe
lyekkel boritvák ;“ — „mondjunk búcsút . . .  a 
fenyvesek emez óriásainak, miket . . . Wettertan- 
ninak neveznek;“ — „asztalunkat, min vacsorán
kat költők el s mi egyszersmind pamlagunkul 
szolgált, kőlap képezé;“ — „egy sereg emléket 
költ fel bennem, miknek egy részét itt leírtam ;“ 
— és igy megy bámulatos és jobb ügyre érdemes 
következetességgel 65 lapon át. Csupán három 
ízben felejté el magát írónk : egyszer a 10. lapon 
ezt szalasztván el : „csodás egy látogatója van, 
a mely . . .  a fenyvesben lakik.“ Másodszor a 22- 
ken: lundák (Mormon), melyeknek úszólábaik ki
fejlettek.“ Harmadszor a 23-kon : „gyomornedvet, 
mely. . .  stb. Bár mindenütt tette volna, mert vilá
gos : „szirtdarab, tojás, hadastyán, sebhely, óriás, 
asztal,“ mind oly hátárzott dolgok, mint „látoga
tó.“ Határozottak pedig azért, mivel valódi tár
gyat jelelő főnévvel vannak kifejezve. A hol nincs 
ez az eset, ott „határzatlan dologra“ vonatkozik 
a visszahozó, s ott a „miu vagy „a miíl igen is 
helyén van, mire megint Írónktól kölcsönzünk

példákat: „rokonságban van a . . .  harkályok csa
ládjával, mit csőrvégének alkotása bizonyif.“ Mit, 
t. i. azt hogy rokonságban van. — „karmai nem , . .  
hegyesek, minek“ (t. i. nem a „karmainak,“ hanem 
annak hogy a karmai nem hegyesek) „oka a lehet, 
hogy stb.“ — „sokban közeledik a sasokhoz, mit11 
(t. i. azt, hogy közeledik) „külsője is . . .  elárul.“ 
Látnivaló, hogy e példákban az előzmény nem 
fejezi ki határozottan és főnévvel, hanem az olva
sónak mintegy ki kell egészitni gondolatában azt, 
a mire a visszahozó névmás vonatkozik. A két 
visszahozó megkülönböztetése mellett nem csak a 
szól, hogy már egyszer úgy van és szabály; ha
nem a világos tisztaság és félreérthetetlenség kí
vánalma is. írónk azt mondja a Gl. lapon: „Az 
eleven . . .  kis madár .. . magára vonta a havasi 
lakosok figyelmét, mit eléggé bizonyít sok neve.“ 
No már, ha az illő kiilönböztetést számba venné, 
mindjárt tudnók, vajon a figyelmét bizonyítja-e a 
sok név, (mely esetben „amelyet“ kell vala) vagy 
azt, hogy magára vonta a figyelmet ? így épen nem 
lehet tudni; a kétértelműség pedig csak elméncz- 
ségnek járja meg.

Pártolja továbbá írónk a divatból már ki
menni*) kezdő, ilyes származékokat, mint: nezzeli 
rokonság,“ „közelembeni tölgy,“ „Maros menteni 
hegyek,“ „tavaszokróli álom,“ „irántuki ellenszen
vünk.“ Irántuk!!! Ugyan ismételje fennszóval 
írónk, s kísértse meg, elfojthatja-e a nevetést ?

Szintuly kevés kritikával követte a rósz pél
dát bizonyos szavak nem szabatos, vagy épen 
helytelen használatában. „A némaság, a mozdu
latlanság . . .  kísérteties jelleget kölcsönöz . . .  a ren
getegnek.“ Mit tesz itt a „jelleg“ ? Typust bizony 
nem, már csak azért is, hogy azt kölcsönözni nem 
lehet. Azt kell gondolnunk, hogy jellemet akart 
írni, s mint ócska divatu szót, az újabb keletű 
jelleggel cserélte fel. — „Nyaranta“, nem tudjuk 
azt teszi-e Írónknál: nyáron át, vagy azt hogy 
minden nyáron ? Az utóbbi esetben hibás, mint na
ponta, naponként helyett. — Nem különben hibá
san vannak használva a „mikép“ hogy helyett, a 
„miként“ mint h., az „engedték“ hagyták h., a 
„képezték“ alkották h., „hüvely“ hüvelyk h., „néz- 
let“ nézés h., „frissen“ az imént vagy csak akkor 
helyett stb. — Aztán minő kelletlen kifejezés : 
„a fák hullái“ ! És minő hamis a „körte-alakú 
tojás“ ! Csaknem olyan, mint „négyszegű karika“ 
volna. Szorosan véve, még körte is van nem kör
te alakú, hát még a tojás?! Azt sem helyeselhetni, 
hogy a madár úgy nevezett énekét — hajdanában 
„hangicsálás“-nak nevezték —- daliamnak mondja 
írónk. „ Dallam“ vagy melódiát, vagy semmit sem 
teszen — a közbeszéd nótának hivja —, melódiát 
pedig csak verkli után tanult madártól hallani. 
Ugyanazért a zenért is kár volt dalossal cserélni 
fel. Egyért azért, hagy ha már egyszer bevett 
műszavainkat minden órán változtatjuk, soha se

*) Dehogy megy, dehogy ! S z ó k ,
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lesz megállapodás. Másért, mivel írónk erőssége 
nem állja ki a lövést. Az az értelmezés, mintha 
„a zene, műszerekkel előidézett dal“ volna, teljes
séggel nem áll. A Musik (zene) nemi név, mely
nek két faja van: az Instrumentalmusik és Vocalnm- 
sik. A madárének sem egyik, sem másik fajba nem 
tartozik, hanem mint harmadik, igen, helyet lelhet 
az átalános nemi név,(a zene alatt, és igy a ze n é r  
nevet teljes joggal viseli a csalogány. Hibásnak 
tartjuk a „gyomor“ használatát is a madártanban. 
A madárnak magyar közbeszédben csak hegye és 
zúzza (akár zúzája) van, gyomra nincs. Jelen 
könyvben soha se tudja az ember, melyiket értse 
a kettő közül, mikor „gyomrot“ olvas.

A divatosság magaslatát akkor éri el a fel
jebb vágyó lélek, midőn megszűnvén csupán kö
vető — még ha első sorban is —• lenni, maga ve
szi kezébe az initiativát, mintává, törvényadóvá 
válik. Ezt a d’orsayi szerepet is megkisérté Írónk 
a nyelvmivelésban. Meg az ily szerkesztmények- 
kel, mint : „frisseségben-megmaradás“, melyről 
hogy mikép íog felelni az ízlés istennőjének, ő 
jobban tudja mint én. Meg az ily szavak forga
lomba indításában, mint: „meredély“ ( =  a hegy 
meredek oldala; e szerint a „hegy kopasz oldalát, 
tetejét, ormát“ s az „ember kopasz fejét, állát“ 
egyformán „kopályunak nevezhetnők : aztán értse 
meg a kinek tetszik, hogy miről van tulajdonkép 
a szó!) — „Kajdács“ (bizony nem tudjuk mit 
tesz *), és a szótár segítségével való olvasást nem 
számítjuk a gyönyörélvezetek sorába (legkevésbbé 
született magunk nyelvén) — „ivar“ ( =  sexus) 
B. Józsika Miklósnál: ivar — elefántcsont **), a 
prioritás előnyével. — „megkísérel“ (— megkí
sért ; ugyde tiszta igegyökhez a nyelv világos erö- 
szakolása — a „nothzüchtigen“-re nincs és nem 
is kell erősebb kifejezés, — tiszta igegyökhez, 
mondjuk, soha sem járul l képző : menel, jönöl, 
futal, üdéi, iral, véréi, kiélik, eszük, iszlik stb. 
szembeszökő szörnyetegek lennének.) — Megkí
sérti írónk még a divatkezdeményezést saját szár
mazékokkal mint: „váslik“ (vásik), nkotlika ***) 
(kőtől), „hálál“ (hál; igaz hogy imezt a német 
„schläft“ után székiben használt „alszik“ csak
nem avulttá tette, de azért nem szabad ám elron
tani.) — Nem tudjuk végre, saját gyártmánya e 
Írónknak, vagy csak forgalomba hozási kisértmc- 
nye a „fölgalyaz“ =  aufbaumen, fára száll; ha
nem az az észrevételünk hozzá, hogy vadász- és 
más argotnak a saloni nyelvbe iktatásával sem a 
jóizlés, sem a nyelv költői hatása nem gyarapodik. 
Hasonló Ítélet illeti a „dürgést“ is, azzal a hozzá
adással, hogy vagy nem érti az olvasó mit tesz cs 
ez esetben czéltalan s haszontalan ; vagy érti, s 
ekkor salonban —- akár élőben akár irodaimii an

*) Mi megtudjuk mondani bírálónak : kajdács r r  
papagáj, Psittaeus. Szerk.

**) har lehet sexus ; ivor az ebur. Az igazi Sze. h.
***) Közdivatú szó. Már gyermekkoromban igy 

tudtam. Szerk.

— hol szűz fülek is lehetnek, épen úgy nem illik 
használni, mint a nemi párzás egyéb népies kité
teleit.

De elég volt a szókról, menjünk át a szófü- 
zésre és szórendre. E tekintetben sem csekélyebb 
igyekezetü, gyakorlati ügyvéde Írónk a „jövő stí
lusáénak, mint a milyen a „szócsintau“-nak. Ve-* 
gyük rovatonként.

(Folytatjuk.)

Jadviga. (Költemény, tizenegy énekben.
| Irta Beck Károly, fordította Bálinth Gyula. Pest.

1863. Hartleben és társai bizománya). — E köl- 
I tői beszély fordítója nem más, mint az, ki nem 

rég Tasso „Megszabadított Jeruzsálemjét fordi- 
| tóttá le és adta ki. A mily dicséretes volt akkori 

választása, épen annyira hibáztathatni a mostanit. 
Miért a német irodalomból épen Becket választani, 
a ki nem tartozik a jelesb német költők közé? 
Beck lyrája nagyrészt dagályos rhetorika s cso
dálni lehet, hogy első fölléptével (Nächte, Ge
panzerte Lieder 1858) némi szokatlan hatást tett 
a németekre. Hatásának titka, úgy látszik, a kor 
viszonyokban rejlett, amaz éretlen liberalismus- 
ban, mely soha se volt divatosb Németországon,

! mint épen ez időtájt. Elbeszélő költeményei se 
kitűnőek. Feltűnő bennök az inventio és compo- 

! sitio szegénysége, melyet itt-ott egy pár ragyo- 
1 góbb részlet akarna födözgetni, Jadvigában ily 
| ragyogó részleteket se találunk. Meg kell elé- 
: gednünk az inventio és compositio szegénységé- 
| vei. Ritkán olvastunk ily költőitlen költeményt.
: Már tárgya se olyan, miből alkotni lehetne va-
I  lamit.

Jadviga, egy főrangú lengyel nő, éjfel felé, 
kis fiával, odahagyja a gróf kastélyát, hova táncz- 
mulatságra ment. Csak egy év múltéi Varsó eleste 
óta, s mégis oly vigak a férfiak és nők. 0  azt 
hitte, hogy e tánczmulatságnak komolyabb czéljai 
is vannak, hazafiakkal és honleányokkal fog ta
lálkozni, s im csak mulatók veszik körül. Ez az 
ok, mely a nagy honleányt haza indulni készti, 
téli éjben és egy nagy pusztán keresztül. Testőr- 
hajdúja, ki egyszersmind kocsis, figyelmezteti, 
hogy sűrűn esik a hó, nagyon sötét van s farkas
csoporttal is találkozhatnak. Mindegy; a felindult 
úrnő elhajtat. Az utón mind ő, mind a kocsis ál
modozásba merülnek. Jadviga a hazáról álmodo
zik, a kocsis Jadviga érdemeire gondol, ki a len
gyel nép szenvedései iránt mindig résztvevő volt, 
s kiért ő örömest áldozná életét is. E közben a 
távolban közelgő farkasok ordítása hallszik. A nő 
és gyermek csöndesen alusznak a szánban. A ko
csis a veszély elhárítása végett két lovat kifog és 
szabadon bocsát; mig ezek a farkasok prédájául 
esnek, addig ő talán jó messze elhajthat s meg
mentheti asszonyát. A nő fölébred, iszonyodva 
gondol a veszélyre, majd megnyugszik hű kocsisa 
gondosságában. A két ló csakugyan a farkasok 
prédájául esik, a szán pedig ezalatt jó messze ha-
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lad. Azonban nem sokára ismét hallszik a távol
ból a közelgő farkasok ordítása. A kocsis ismét 
kifog egy lovat, felül rá s jól felfegyverkezve a 
farkasok ellen indul. A szánba maradt lovat most 
a nő hajtja, kit mélyen megindít cselédjének Ön
feláldozó hűsége. íme a nép fiában feltalálta, mit 
az aristocratiában hiában keresett: a hű barátot 
és lengyel honfit. S épen a feltalálás órájában 
kell elveszítenie. A hű ember nem térhet többé 
vissza, a farkasok szétszaggatták. Az iszonyú va
dak most a haladó szán után iramodnak és meg
támadják. Jadviga rájok lő, de csak az egyiket, 
az ifjabbikat, találja halálosan. Az öregebbik, a 
nőfarkas, annál dühösebben támad Jadvigára, ki 
egy darabig puskaagygyal védelmezi magát és 
gyermekét. A farkas vérzik, de folyvást ostro
molja a szánt. Jadvigának fiát oltalmazó karja 
egy pillanatra lehanyatlik s im a nöfarkas elra
gadja tőle gyermekét és megöli. Erre a megijedt 
ló neki iramodik s meg se áll egy közel falu kas
télya kapujáig, hol épen lakadalmat ülnek. A sze
rencsétlen anya őrjöngve beszéli el a társaságnak 
esetét s halni kiván, mire aztán fölkel egy öreg 
lengyel, hazafiui lelkesüléssel dicsőíti Jadviga 
erényét, de egyszersmind megrója, miért indult el 
ily zordon éjben gyermekével, miért nem halt 
meg vele együtt, s hogy többé ne szenvedjen, 
szánalomból megöli. Ezért elfogják az öreget, a 
czár száműzéssel bünteti. Jadvigát nagy ünne
péllyel temetik e l; ravatalához gyűl a lengyel 
aristocratia s vádolva magát, hogy mintegy köny- 
nyelmü magaviseletével ölte meg e nőt.........

Esküt esküsznek ott megmutatni tettel,
Hogy még Lengyelország, az ös nem veszett el.

E vázlatból is láthatni, hogy e műhöz a köl
tészetnek kevés köze. Tragikuma puszta szeren
csétlenség s az emberi szenvedélyek küzdelme 
helyett az állatokét rajzolja. Az egészből az a ta
nulság, hogy zordon téli éjben, pusztákon át, sen
ki se induljon haza, kivált nő, mert ha kikerüli is 
a farkasok fogát, gyermeke könnyen oda veszhet. 
Ilyen igazságok hirdetéséért kár a költészethez 
folyamodni', ily nemű történetek följegyzése a 
hírlapírók dolga, kik kapni szoktak a balesetek 
curiosumain. A lengyel hazafi fájdalomnak az 
egész müven elölömlő declamatioja még inkább 
kiemeli a tárgy és compositio szegénységét. De 
mi köze is a lengyel hazafiságnak e farkas histó
riához ? Úgy látszik nem egyéb, mint a szőnye
gen levő lengyel ügy iránti rokonszenvet fel
használni. Szóval nem szavazhatunk köszönetét 
a fordítónak e mű átültetéséért, valamint azért se, 
hogy forditmánya majd mindenik lapján találhat
ni nyelvi vagy verselési fogyatkozásokat. I ta lá 
ban nyelve nehézkes s verselésében nincs báj, 
sőt hangzatosság is kevés. Néhol a szókötési sza
batosság is hiányzik, gyakran erötelen áradozást 
veszünk észre. Találkozunk magyartalanságokkal 
is. Például jó magyarság-e az ilyes :

Most ime szemérem jő szerényen erre 
S minden arczokon szétömledezni látszik, 
Szendergésökből a bánat is fölverve 
Kígyóit, azokkal kebelükben játszik.

Itt elő habruhás gyönge lánykák tűntek, 
Türelmesen álltán virájápolásra.

Még mielőtt neked az élet színpadja
Föltárult és azon akarat lön ad a.

Feltűnő sajátsága a fordítónak az igekötőt 
minél messzébb hányni az igétől. Nem mondjuk, 
hogy e tekintetben nincs némi szabadsága a köl
tőnek szemben a próza-íróval, de annyiszor, majd 
minden ok nélkül és oly messze hányni, mint a 
hogy Bálinth szokása, valóságos visszaélés, nyelv
rontás. Ez öt ívnyi forditmányban számos ily so
rok fordulnak elő.

Ott hol el barátját árulja a barát.

Férjem le ellenség ónja telítette.

Most el oly hang lendül, mintha pengne hárfa-

S megátalkodva vágy a zordon végezet 
Rabolni több meleg szivet tőlem még el.

E mellett nem egyszer csapja meg fülünket hol 
asperitas, hol monotonia:

Hogy elandalgjon sok szép szemen ékszeren

Kéj asztalok mellett tornyos ágyat vetnek
Elpotrohosodott lelkiösmerelóknek. stb.

A műfordítás már sokkal magasabban áll a 
mi irodalmunkban is, mintsem az ilyesmiket el
tűrje még a szelidebb kritika is. Bálinth forditói 
buzgalmát méltányoljuk, de azt hiszszük, hogy e 
buzgalom sikertelen lesz, ha nem kiséri jó ízlés 
és műgond. A hirlapi fordítók eléggé rontják 
nyelvünket, nincs szükség reá, hogy a műfordítók 
is e táborba csapjanak át.

Szerelem  dalnokai. (Válogatott gyűjte
mény. Két kötet. Pest. 1863. Kiadja Heckenast.). 
— Megint egy anthologia és Heckenast kiadásá
ban ! Ez szerelmi dalok gyűjteménye Zrínyi Mik
lóstól napjainkig. A jövő hónapban talán a hazafi 
dalok gyűjteménye fog megjelenni, azután a hu- 
moristikus költeményeké s igy tovább, mig végre 
az egész magyar Íjra be lesz szorítva ez úgy ne
vezett gyémánt kiadásba. Ám legyen, ha csak a 
törvény betűjéig tisztelitek az irói tulajdont, de 
legalább vegyétek figyelembe a közönséget és 
szerkeszszetek jó antbologiákat. Ez anthologia

46*
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szerkesztőjének nem lehetett más czélja, mint
hogy Zrínyin kezdve a nevezetest magyar költők 
dalaiból a legszebbeket kiválogassa. Vajon jól 
szolgálta-e czélt. A.legjobb akarat mellett se mond
hatjuk hogy jól. Régibb költészetünk épen nincs 
kibányászva. Úgy látszik a szerkesztő inkább csak 
a Toldy anthologiájából ismeri régibb költőinket. 
£  mellett minden ok nélkül elmellőz hol egyet, hol 
mást. Ha Orczy Lőrinczet egy töredékével, melyet 
egészkép közöl, a szerelmi dalnokok közé avatta, 
bizony, kár volt mellőznie Ányost, Horváth Ádá- 
mot, Szentjóbit. A válogatással se lehetünk meg
elégedve. Dajka, Berzsenyi, Kölcsey egy pár leg
szebb költeményét hagyta ki kevésbbé jelesekért. 
Az újabb költők közt leginkább Vajda a szerkesz
tő kedvencze. Többet közöl tőle, mint Tompától, 
épen annyit, mint Petőfitől. Úgy látszik egyrangu 
költőknek tartja. Szász Károly iránt nagy ellen
szenve van ; egyetlenegy költeményt közöl tőle, 
est se a legjobbak közül. — A második kötet vé
géhez népdalok ésforditmányok vannak csatolva; 
ezek is szintén szerelmi dalok. E rész a leggyön
gébb, kivált a forditmányok. Hogyan ? hát csak 
másfél ívnyi gyűjteményt válogathatni ki az ide
gen költők magyarra forditott szerelmi dalaiból ? 
Aztán legalább e másfél ivén közölte volna a szer
kesztő a legszebbeket, s hagyta volna ki a Heiné
ből fordítottakat, melyek épen nem sikerültek. 
Például az ily forditmúny nem anthologiába való :

Tehát ismét a régi helyen járok,
A jól ismert utczák között,
Imádottam házához érkezem:
Oly üres, ö elköltözött.

Hanem az utcza szűk nagyon !
A kövezet szenvedhetlen ;
Fejemre hullanak a házak,
Jó lesz hamar tovább sietnem.

UgyTan érezhetni-e e dalocska forditmányában 
Heinet, s e sor: a kövezet szenvedhetetlen, nem oly 
sor-e, minőt fentebb Jadviga forditmányából idéz
tünk ?

N E M Z E T I SZÍN H Á Z.
(Nov. 20-kán.)

A lelenez. Eredeti népszinmü, 4 felvonás
ban. Irta Szigligeti. — „Ez nem népszinmü, ez 
regényes dráma, sőt szomorújáték.u Ily s ezekhez 
hasonló megjegyzéseket hallottam a színházban s 
olvastam később a lapokban is. De vajon mi az a 
népszinmü, ki tudja, ki határozza meg valahára? 
Vas Gereben hallgat, pedig ö volna a magyar nép 
választott aesthetikusa s a leendő Petöfi-társulat 
született elnöke; a Hölgyfutár szerkesztői se szól

nak, pedig korszakot akarnak alkotni a magyar 
dramaturgiában s a szinházi bérkocsi kérdését 
már is szerencsésen megfejtették; a német művelt
ség magyar képviselői is némák, pedig ez sokkal 
könnyebb feladat, mint bebizonyitgatni, hogy Bu- 
lyovszkyné mutatta meg először a németeknek, 
mi a valódi német kiejtés, mely kiemelkedett a 

j  tájszólások barbarismusából. Tréfa, a mi tréfa, de 
| valóban csodálni lehet, hogy a magyar kritika,
' mely annyi népszínművet birált, oly kevéssé fog

lalkozott a népszinmü elméletével. Még annyira 
sem ment, hogy fogalmát meg tudja határozni. Mi, 
kik most először bírálunk népszínművet, pótolni 
kívánjuk ugyan e hiányt, de nem Ígérhetünk tü
zetes fejtegést, legfeljebb egy kis tájékozást, mely 
egyszersmind bírálatunk kiindulás pontja.

A népszinmü se vígjáték, se bohózat, se 
dráma, se tragédia, de mindebből valami, ve
gyes nem, mely sok mindent magába olvaszt
hat, sőt a zenét és éneket is segédül veheti. Egy 
neme a melodrámának, vagyis modern melodrá
ma tragikomikai alapon, a legtöbbször társadalmi 
iránynyal. Nem mondjuk hogy a magyar népszín
művet a franczia népdrámák hatása keltette ki, 
de annyi bizonyos, hogy a franczia democratia 
eszméi, melyek nálunk is terjedezni kezdettek, ne
vezetes befolyással voltak reá. A franczia népdrá
mák többé kevésbbé váddal léptek föl a társada
lom ellen a socialismus érdekében, a mieink is 
vádolták a társadalmat, de inkább csak szerény 
reformot sürgettek. Előszeretettel rajzolták po
litikai és társadalmi intézményeink hiányait s a 
nép érdekében kívántak hatni. A politikai vezér- 
czikkek fejtegetéseit: a jobbágyság eltörlésétől a 
börtönrendszer javításáig, Örömest fogadták mü
veik alapeszméjéül, átalában ott is, hol nem vet
tek fel valamely specialis kérdést, részvétet igye
keztek kelteni a társadalom alsó osztályai iránt 
és sokszor igen is kirívóan a fensőbb osztályok 
rovására. Politikai életünk democratiai mozgalmai
nak egyik hatásaként tűnt fel a népszinmü színpa
dunkon. Ez volt egyik forrás, melyből népszínmű
íróink mentettek, a másikat az irodalom nyújtotta, 
hol szintén hasonló forrongás mutatkozott. A fej
lődő nemzeti költészet örömest fordult a népies fe
lé, részint democratiai ösztönből, részint művészi 
czélból; szorosb kapcsolatba jött a magyar élet
tel s nem vetette meg többé a genrerajzot. A ma
gyar dalokat nem csak jambusokban és trocha' u- 
sokban Írták már s költői rhythmusunk ismét ösz- 
szeolvadt a zenével. Mindez elősegítette a nép
szinmü fejlődését. Szigligeti egész virtuozitással 
öntötte drámai formába mindazt, mi a politikai és 
irodalmi mozgalmakban czéljára szolgált. Megszii 
letett a magyar népszinmü, melynek fővonásai 
lettek : formában határzatlan drámai stil, szellem
ben democratiai irány, tartalomban magyar élet 
genreképi vonásokban, tragikomikai oldalról, m p- 
zene és népdal kíséretében.

íme a magyar népszinmü, melyet majdnem



549

osztatlan tetszéssel fogadott a közönség és kritika. 
Nem csodálkozunk rajta E népszínművek elűz
ték színpadunkról a német bohózatokat és melo
drámákat, közelebb hozták a színpadot a magyar 
élethez s közönséget teremtettek. Mindkettő nagy 
nyereség volt, s az még ma is s nemcsak egy 
szempontból. De azon már csodálkoznunk kell, 
hogy a kritika minden szó nélkül elfogadta a nép
színműi formát. Megengedjük, hogy a népszinmü 
jó volt s talán most is jó lejlődési foknak, átmenet
nek azonban fejlődnie kell s e fejlődés nem lehet 
más, mint hogy össze nem olvadható elemei for
rongásából álljanak elő határzott stilu drámai al- 
nemek, oly nemek, melyek majdnem mellőzvék 
drámairodalmunkban, pedig sokkal több művészi 
jogosultságuk van, mint a népszínműveknek, me
lyek helyüket elfoglalják. Azt a sok mindent, a 
mi népszínműveinkben össze van gyúrva, csak a 
humor bírhatná el és békithetné ki. De a humor 
a legerősb subjectivitás, s leginkább a hangulat
ban, az előadásban nyilatkozik. A drámairó sze
mélyeit beszélteti, maga visszavonul s igy nem 
érvényesítheti subjectivitását, legfeljebb humoros 
alakot rajzolhat, de nem irhát humoros drámát. 
Ezért a tragikum és komikum, a bohózatos és ér
zelmes összeolvasztása soha se tehet valóban mű
vészeti hatást. Shakspeare vegyit ugyan tragé- 
gédiáiba komikai elemet, de csak a népjelenetek
ben, s csak annyit és úgy, hogy semmi nem za
varja meg a mű stílusát. Népszínműveinkben a 
tragikum és komikum lényeges elem, épen ezért 
igazán se meg nem nevettetnek, se meg nem hatnak, 
hanem csak disharmonious hangulatban lebegtet
nek. Továbbá a szoros értelemben vett társadalmi 
irányt se bírhatják meg népszínműveink; erre a 
dráma formájánál sokkal alkalmasb a regényé, 
mert széles tért nyújt a detailrajzra s még ott is kér
dés: vajon a regényt nem vetkezteti-e ki költésze
téből az egyoldalú polémia s az a sok prózai elem, 
melyet az irányregény okvetlen magával hoz. E 
mellett az ének, zene sem olvadt úgy össze nép
színműveink bensőjével, hogy organismust ké
pezzen. Szóval ki kell válni ez összegyúrt , 
de össze nem olvadható elemeknek és sa
ját formájokat felvenni. Miért ne válhatnék ki 
például a komikai és bohózatos elem, hogy meg
teremtse a magyar bohózatot és vaudevillet? Mi 
részünkről Szigeti egy pár népszinmüvét azért 
méltányoljuk leginkább, mert ez irány felé lát
szik törni; ez okon óhajtottuk a minap: vajha 
kapna kedvet a magyar bohózat megalkotására 
az eddiginél nemzetibb alapon. Folytassuk tovább 
a feibomlási vagy fejlődési folyamot. Az ének és 
zenerészből miért ne állhatna elő az önálló ma
gyar operette ? Szigligeti nem rég már egy kísér
letet tett is e téren, minek csak örvendenünk le
het. Hát az érzelmes, tragikai részszel mit csinál
junk ? Szülessék meg belőle polgári, vagy ha job
ban tetszik népdrámánk. A többi aztán legyen 
melodráma; a polgári drámát is, tudjuk, sokszor

ide fogják levonni, de nem bánjuk, mindenesetre 
nyerünk. lm Szigligeti a mi tanácsunk nélkül 
ilyesmit czéloz. A „Lelencz“ népszínműve ilyen 
kíván lenni s épen azért nem tehetjük, hogy eb
beli törekvését ne üdvözöljük.

Valóban a „Lelencz“ ha nem is mindenben, 
egy pár lényeges vonásban különbözik Szigligeti 
eddigi népszínműveitől. Nincs benne ének, zene, 
táncz, egészen dráma akar lenni. Nem irányda
rab, nem a lelenczház szükségességét kivánja be
bizonyítani, a fensőbb és alsóbb osztályokat se 
állítja egymással szembe, hogy amazok csak a 
bűn, emezek csak az erény képviselői legyenek. 
A komikai és tragikai elemet se vegyíti össze, 
mint régibb népszínműveiben, kivált „Czigány“- 
ában. Szóval, mint fennebb mondottuk, polgári 
drámává kivánja emelni népszinmüvét, viszo
nyainkhoz alkalmazva, hol sok tekintetben na
gyobb szerepet játszik a vidéki alsó középosztály, 
mint a szó szerinti bourgoisie. E tisztább stil felé 
törekvést méltányoljuk mi leginkább e műben s 
épen nem bánjuk, sőt örülünk rajta, hogy né
melyek, még a kritikusok se találták meg ben
ne azt a népszinmüvét, melynek fogalmával, úgy 
látszik, nem igen vannak tisztában. Valóban épen 
ezért sajnáljuk, hogy méltánylatunkat nekünk is 
gáncsolással kell megzavarnunk. Azonban meg
váltjuk, hogy mi egyeben ütköztünk meg, mint 
kritikus-társaink. Egyik azt hibáztatja, hogy e 
műben a szerelem nagyon alárendelt szerepet ját
szik, pedig drámát szerelem nélkül nem lehet kép
zelni. E szerint Julius Caesar, Coriolan, Macbeth 
nem volnának drámák. A második a palacsinta 
adomája ellen kel ki erősen, melyet csak elbe
szélni hallunk a múltból. „íme az egész mű, mint 
négy doriai oszlopon, akként nyugszik a négy pa
lacsintán“ — kiált fel bírálónk. Mi nem védjük e 
palacsintás adomát; épen oly Ízléstelen, mint a 
foghagymás rostélyos bizonyos vigjátékban, azon
ban nem tartjuk lényeges hibának, sőt azt hisz- 
szük, könnyen kiigazíthatni, mert nem egyébért 
van, mint a rector szemérmetessége feltüntetéséért 
3 igy tisztességesb adomával is helyettesíthetni a 
cselekvény legcsekélyebb sérelme nélkül. A har
madik azt rója meg, .hogy a szerző a regényírók 
sok szabadalmával él, nem törődik az idő és hely- 
egységgel, véletlenek által szövi a cselekvényt és 
sokat hagy történni a színfalak mögött. Nem tud
tuk, hogy az idő- és helyegység oly klasszikái 
bajnokai lappanganak köztünk, valamint azt se, 
hogy véletlen által szőni a cselekvényt a regény
írók szabadalma. Mi nem tudunk semmit e sza
badalomról, s óhajtjuk, hogy regényíróink se tud
janak.

Valódi véletlenség e műben csak egy helyt 
fordul elő, midőn Erzsi haza tér s testvére gyer
mekét megmenti. Nem védjük e véletlenséget se, 
de nem tartjuk e mű lényeges hibájának, mert 
csak bonyolítja a cselekvényt, nem oldja fel s áta- 
lában nem zavarja meg a jellemfejlesztést. Na
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gyobb baj az, hogy midőn Szigligeti polgári drá
mává emelte népszínművét, nem tudta kikerülni a 
polgári drámák egyik örvényét, bizonyos beteges 
sentimentalismust, bizonyos érzékenyitö befeje
zést, mely ha nem is mindig erkölcsi érzésünk, 
de mindenesetre idealismusunk rovására kíván 
szivünkre hatni, a mennyiben felindit megnyugta
tás nélkül, vagy is egészen más alapon nyugtat 
meg, mint a melyen felinditott.

Ez a mü legnagyobb hibája, melyet nem 
takarhatnak el se a drámai élénk jelenetek, se 
a jól rajzolt alakok. De kifogyván a térből, fejte
getésünket a jövő szá ura kell halasztanunk ; ad
dig talán másodszor is színpadra kerül az uj mü, 
s még érthetőbbé válik bírálatunk.

(Vége köv.)
GY. P.

V E G Y E S .

— Hétfőn (nov. 30.) az akadémiában oly 
értekezést hallottunk, mely a magyar történelem 
egyik homályosabb szakára vet világot. Szalay 
László olvasta Hajnik Imre pozsonyi jogakadé
miai segédtanár dolgozatát : Szécsi Mária élete 
utolsó évei 1070—1678. Az úgynevezett „Wesse
lényi összeesküvés“ folytán Szécsi Máriára nehe
zült viszonyok érdekes rajzát nyújtja ez, eredeti 
levelek és okiratok nyomán. Szécsi Mária élte 
utolsó éveit, nem mint Mdig véltük, Bécsben, ha
nem Kőszegen egy rokonánál, nagy elhagyatott- 
ságban töltötte, ott halt meg is. — Az archaeolo* 
gia.i bizottság véleményét a conservatorok, vagy is 
a mürégiségek fentartása ügyében, az akadémia 
módosítás végett visszaadta, más tagokat is ne
vezvén a bizottsághoz. A kir. helytartó tanács ér
tesíti az akadémiát, hogy ennek óhajtása folytán 
egy országos statistikai hivatal felállítását munká
ba vette, s már ki is nevezte tagjait. — A Fáy 
András-alapitvány ügyében kiküldött bizottság 
beadta jelentését, némi módosításokat javasolván 
a takarékpénztári alapítvány szövegében. Idősb 
Mándy Péter 100 irtot külde be az akadémiai 
alaphoz, és újabb pótlékot a szótár részére. Po- 
roszkay mérnök ur egy tervet nyújtott be az aka
démia birálata alá: hogyan kelljen Pestet jobb 
levegővel ellátni. A korszerű terv mindjárt birá- 
lat alá vétetik, mihelyt a szabályok értelmében, 
egy akadémiai tag ajánlólag nyilatkozik felőle. 
Hazslinszky lev. tag „Felsömagyarországi Flóra“ 
czimü növénytani munkája felöl a bírálók egy
hangúan dicséröleg nyilatkoznak. A tarnóczi fa 
kövület, mely talán legnagyobb a világon (20 öl 
hosszú V2 öl vastag) Nádasdy Pál ur figyelmez
tető levele folytán szóba jővén : miután az, Kubi 
nyi Ferencz tag felvilágosítása szerint, már ré
gebben a nemz. múzeumnak volt ígérve, a múze
um igazgatóságát figyelmezteti az akadémia, hogy

e tulajdona iránt — mely most, nem tudni mi 
czélra, kiásatik — tegye meg a kellő lépéseket. 
Végre többféle ajándékot s könyvküldeményt je
lente be a titoknok: Kisfaludy Sándor eredeti 
arczképét, (Németh Sámuel ur küldeménye), Cse
rei Mihály munkáját kéziratban (beküldte Csiky 
József ur) ; 1670-ből a kőszegi ifjúság „articulu- 
sait“ (Karácson Mihály ur által) és egyebeket.

— Kisfaludy-társaság. A Kisfaludy-társaság 
nov. 26-dikán tartott havi ülésében Arany János 
Shakespearenek „Sz. Ivánéji álma“ fordításából 
olvasá föl a harmadik fölvonást. Örvendetes tu
domásul szolgált az is, hogy e vígjáték fordításával 
már teljesen elkészült, s igy a Kisfaludy-társaság 
által eszközlendő magyar Shakespeare-kiadás egy 
müvei ismét gyarapodott. Székács József tag „Uj 
biblia“ czimü szatíráját olvasá föl, mely oly tet
szésben részesült, hogy a társaság annak a legkö
zelebbi közgyűlésen való fölolvasását határozta el. 
E közgyűlés egyik tárgya lesz még b. Kemény 
Zsigmond tag emlékbeszéde Vörösmarty Mihály 
fölött. A közgyűlés egyéb tárgyai később lesznek 
megállapitandók. A könyvtárt gyarapították : Er
délyi János tag „Kisebb prózái„ I. és II. köteté
vel, és Simonffy Kálmán ur „Dalvirágai“ I. köte
tével. Kellemetlenül hatott az igazgató azon je
lentése, hogy a pártolóknak szinte fele még mind
eddig be nem küldte 1863-diki évdiját: mind
amellett a pártolók még hátralevő könyvilletmé
nyét (Sand György „ Vntoniáu-ját, melylyel az 
1861—63 ik évi pártolói kiadványok sora be van 
fejezve) a gyűlés szétküldetni határozta, remélve, 
hogy a kik még adósok, e könyv vétele után 
sietni fognak tartozásukat ^leróvni. Kelt Pesten 
nov. 28 kán 1863. Greguss Ágost, titkár.

— Közeledvén az idő, mikor a Kisfaludy- 
társaság újabb pártfogásért lesz kénytelen fordul
ni a tisztelt közönséghez, némely lap már kezdi 
a zajgást, hogy a társaság, mellőzve az eredeti mü
veket, csupa fordításokat ad ki. A társaságnak 
semmi szabálya nincs, mely kizárná az eredeti mü
veket : de mióta újra szervezte magát, több mint 
három év alatt, egyetlen eredeti regény sem adatott 
be hozzá, másféle szépirodalmi mü is alig egy 
pár utasittatott vissza. Hogy pedig a társaság ma
ga keresse föl a harmad negyedrangú eredetisé
geket (mert az első rangúak nem szorulnak rá), 
és müveiket látatlanból, minden bírálat nélkül, ne
ve alatt kiadja, az talán mégsem feladata egy 
„szépirodalmi intézetnek.“

* A múlt octoberben elhunyt Nemeskéri 
Kiss Pál, volt fiumei kormányzó, végrendeleté
ben, többek közt, im e kegyes hagyományokat 
tévé: a m. tudom, akadémiának , a fiumei kisded 
óvodának, a szekszárdi koródának és a pesti lipót 
városi templomnak 3—3 ezer forintot. Ezenkívül 
több kisebb alapítványokat is tön.

* Madarász Viktor jeles festésziink, édes 
anyját, Madarász Zsuzsánna, született Mühlhahn

I asszonyt elveszté, ki életének 59, boldog házassá
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gának 41-ik évéb:n, több heti kínos szenvedés 
után, nov. 28-ikán hunyt el.

* Említettük volt, hogy Opitz Tivadar Pe
tőfi német fordításának egyik kötetét Grimm Ár
minnak ajánlá. Grimm most levélben köszöni meg 
Opitznak, igen elismerőleg szólván mind a fordí
tásról, mind Petőfiről. Végül felkéri Opitzot, hogy 
ha megint fordításhoz volna kedve, válaszsza Leo- 
pardit, az 1837 ben meghalt jeles olasz költőt, 
kinek versei, „épen mint a Petőfiéi, mintha magá
ból szülőföldjéből csíráztak volna ki.“

* Az egyetemi bölcsészeti kar elöljárósága 
két ösztöndijra hirdet pályázatot. Az egyik az 
Imre-Reseta-féle évenkénti 63 frt; a másik a 
gymnasiumi tanárjelöltek számára rendszeresí
tett philologiai ösztöndíjak egyike, 200 frtból 
állván. Mindkettőt csak kath. ifjak nyerhe
tik el és e hó 20-káig folyamodhatnak érte a hely
tartótanácshoz, dr. Toldy Ferencz, a bölcsészeti 
kar dékánja utján.

* A „Hölgyfutár“ azt mondja, hogy a Vas 
Gereben-féle „Petőfi társulatinak több haszna 
lesz, mint az irói segélyegyletnek, eddig. Az irói 
segélyegylet nem közölvén a segélyezettek neveit, 
még a „Hfr“ sem tudhatja, hogy mennyi hasz
na van.

* Heckenast Gusztáv jövőre is folytatni 
fogja „A Magyar Nemzet Klasszikus írói“ czimü 
vállalatát. A 64-ki negyedik évfolyam Gyöngyösit, 
Szentjobi Szabót, Bacsányit, Dayhát, Csokonait és 
Berzsenyit fogja tartalmazni. Szerkesztő, mint ed
dig, jövőre is Toldy Ferencz marad, — előfizetési 
dij egy folyamra 5 forint, — s igy e vállalat sem
mi ajánlgatásra nem szorul. Az eddig megjelent 
3 folyamban Kisfaludy Károly, Kölcsey, Bajza, 
Virág munkái és Mikes Kelemen levelei valának, 
s 15 forintért még folyvást kaphatók Heckenast 
kiadó hivatalában.

* Dr. Pete Zsigmond előfizetést hirdet 
„Egészségi Tanácsadó“ czimü, népszerű tudomá
nyos folyóiratra, mely havonkint kétszer jelenvén, 
gátot fog vetni a falusi kuruzsolásoknak, mind 
ember-, mind állatra nézve. Előfizetési dij — a 
szerkesztőhöz, Váczi utcza 18 sz. küldendő — 
negyedévre 1 frt. úgy hogy a kevésbbé vagyono
sak is járathatják.

* A „M. S.“-val együtt mi is örömmel je 
lentjük, hogy a szerkesztője ellen indított sajtó- 
pör szerencsésen folyt le, mert „tényálladék hi
ánya miatt, a kereset megszüntettetett.“

* Nagyajtai Kovács István, egykor gr. Ke
mény Józsefnek az erdélyi történelmi emlékek 
kiadásában szerkesztő társa, a székely nemzetsé
gek és törzsekről bevégzett munkáját újévre 
szándékszik sajtó alá adni,

* A magyar orvosi könyvkiadó társulat vá
lasztó g) ülése, —- és igy a szavazatok beküldé
sének határideje is, jövő évi jan. 15-ikére halasz- 
tatott.

* A kolozsvári jogi akadémián a rendes 
tanfolyam e hó elején nyilott meg.

* A „budapesti (és nem pestbudai) hangász- 
egyleti zenede“ 10 arany első és 5 arany máso
dik jutalommal pályázatot hirdet egy „lassú és 
fris,“ régi magyar stilban, zongorára készítendő 
magyar nótára. Beküldési határidő jövő évi mart. 
utolsó napja. A jutalmazott müvek a zenede tu
lajdonai lesznek, — a mi nem helyes, mert csakis 
az első jutalmazott mü fog kinyomatni, s az is 
csak annyi példányban, a hány tagja a zenedének 
van, s igy senki sem fog nagyon örülni, ha az ő 
müve lesz a nyertes.

* Vaszilievicsné Bognár Adél asszony a 
helybeli német színpadon fog vendégszerepelni.

* Petőfi csárda van; Tinódi csárda van, 
most valahol jártunkban egy piszkos ház oldalára 
láttuk felmázolva : „Sárosi csárda.“ Hiszen szép, 
szép az a dicsőség, hanem a mi sok, az mégis sok,

* Erkel már elküldte Párisba Hunyadi Lász
ló partitúráját.

* A lipcsei képes újság igen szép képet hoz, 
Vizkelety rajza után, az alföldi Ínségről. Egy csa
lád vesz búcsút szülötte házától. Azitjak — köny- 
nyebb szivvel — már elindultak, de az öregek 
nem bírnak elszakadni, s a küszöbre borulva, zo
kognak . . .

* Németországi irodalmi körökben most so
kat beszélnek egy fiatal Köstig nevű volt keres
kedő segédről, ki a gyufaárulást abba hagyván, 
tollat vett kezébe s eddigelé 3 drámát irt. Az első, 
„Kolumbus,“ a wiesbadeni udvari színházban ke
rült színre, közelebb pedig a hannoveri, braun- 
schweigi és karlsruhei udvari színházakban fog
ják adni. Második müve „Két király“— de félnek 
hogy ezt a kath. országokban elő nem adhatják. 
A Shakespeare ünnepre is készitett egy „Shakes
peare Vilmos“ czimü drámát, melynek felolvasá
sára a weimari udvarhoz van meghíva. A Schiller- 
alap 200 tallért utalványozott a fiatal költőnek el
ismerésül.

* Londonban, Day, 16 füzetben adja ki az 
1623-ki folio Shakespeare fényképezett másola
tát. Az eredeti Ellesmere gróf birtokában van. 
Mind a 16 füzet ára 8 font és 8 shilling.

* Julius Caesar élete nem jelenhet meg, 
mint ígérve volt, nov. végére, mivel a császári 
szerző a már kiszedett 2 első kötetet újra — már 
hetedszer — dolgozza át. Példát vehetne róla sok 
poéta. Az egész munka 4 kötet lesz.

* Kálvin háromszázados emlékünnepére már 
történnek Francziaország protestáns községeiben 
előkészületek. Gyülésileg elhatározták, hogy e 
nap ünnepére (f 1564 máj. 27.) minden egy
háztanács egy könyvtárt alapítson, s abba alap- 
kövül Kálvin müveinek legújabb s legteljesebb 
kiadását tegyék
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ÜJ KÖNYVEK. *)
KÉT BARÁTNÉ. Elbeszélés a mindkét nembeli éret- T 

tebb ifjúság számára. Németből átdolgozta Rózel ; 
József (főczim IFJÚSÁGI KÖNYVTÁR. I. kötet). 
K8r. 1661. Ára )Ö kr. (Dobay könyvnyomdája, Gyu
lán.)

GYŐRI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI FÜZETEK. 
Simor János győri püspök ő méltósága pártolása 
mellett kiadják Ráth Károly és Römer Flóris a ma
gyar tndományos akadémia tagja’’. III. kötet 1. fü
zet. 5 fametszettel. N8r. 96 1. Előf. ára a III. kötet
nek 2 frt 40 kr. Bolti ára 1 füzetnek 1 f r t ; a szer
kesztőknél 60 kr (Sauervein, Győr.)

HELLEN REMEKÍRÓK MAGYAR FORDÍTÁSBAN. 
10-dik kötet. Ilomér Odysseája 1-ső füzet I—IV-ik 
ének. Fordította Télfy János. 16r. 96 1. Ára egy fü
zetnek 40 kr. (Lampel, Pest.)

JEGYZÉK-NAPTÁR. Közhasznú kézi könyv ügyvédek, ! 
peres felek, gazdák, iparosok és kereskedők száíná- I 
ra. 1864-re. Szerkesztő Lanka Gusztáv. 16r. 224 1. ! 
(Kugler, Pest.)

GYÖNGYVIRÁG. Regény. Irtib á ró  Pongrác:, Emil. I,
II kötet. I2r. 215,—201 11. Ára 2 frt. (Demjén és Se
bes bizománya, Pest.)

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 1859-ről. Nyelv- 
és széptud., philos., történeti és törv. tudományi 
osztályok. Az akadémia rendeletéből kiadta Toldy 
Ferencz, titoknok. Ill-ik kötet. 99 -271 1. 8r. (Eg- 
genberger, Pest.)

*) H o g y  ez  á llan d ó  rovatot m inél te ljeseb b é  teh essü k , 
k éretn ek  a t. k iadó, i lle tő le g  szerző  urak, h o g y  az ú jonnan  
m egje lenő m üvek b ő l e g y -e g y  p é ld á n y t, v a g y  lega láb b  annak  
eg ész  ezim ét, hozzánk  b ek ü ld en i sz ív esk ed jen ek .

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A nyelv- és szép
tudományi osztály közlönye. Az akadémia rendele
téből szerkeszti Toldy Ferencz, rendes tag. Ili köt. 
1. füzet. 8r. 127 1. Ára egész évre 3 frt, postán 3 frt 
60 kr. (Eggenb,erger, Éest )

MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A matliemetikai 
és természettudományi osztályok közlönye. Az aka
démia rendeletéből szerkeszti Györy Sándor rendes 
tag. Negyedik kötet. 1863. 8r. 145 1. (Eggenberger, 
Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
B r ü  szel. Egy ajánlott levelünk útban, vagy talán meg 

is érkezett, mire e szám ott lesz.
Pél. Vettük az uj küldeményt, s aztteszszük vele.
Sopron T. S. urnák. Kezünkhöz jutott és köszönjük. 

Mihelyt a most folyó hasonnemü tárgynak vége lesz, 
azonnal helyet adunk neki, de mig az foly, sok len
ne egyszerre egyféléből. Máskor is szivesen látjuk.

Vatta. Bizony nem kaptuk a töredéket. Már csodálkoz
tunk is a hosszú hallgatáson. Az itt levő egyet, di
rect czélzása miatt, nem mertük adni. Vártuk hogy 
más jő, és akkor mi is elküldjük a köszönő levelet. 
Minden esetre óhajtjuk látni a másolatot. Az album
ból aligha elkésett, mert még semmi nesze az újnak.

T A R T A L O M .
A természetjelenségek befolyása az emberi szel

lemre. Mentovich F. — Éji vadásztüzemnél. Sz. — 
Egy család novellája. (Beszély.) Vilmos. — Múlt, jelen, 
s jövő. Pap G. — A quarteronne. Francziából. Ka'ocsa R. 
— Irodalom. — Nemzeti szinház. Gy. P. — Vegyes. — 
Uj könyvek. — Nyílt levelezés.

E'őfizetési felhívás
A

KOSZORÚ
1864-ik évi folyamára.

Közeledvén az uj év, tisztelettel felhívjuk a t. ez. közönséget előfizetésre.
A „Koszorú“ eddigi alakjában, az eddigi feltételek mellett jelenik meg.
„A magyar költők arczképei“ folytatása a tiszt, közönség pártolásától függ. 
E lőfizetés: egész évre 12 ft, félévre 6 ft. mely alulirthoz (Üllői út és 

3 pipa utcza szegletén 11 sz.) vagy Emich Gusztáv kiadó hivatalába (Barátok tere, 7 sz.) 
utasítandó.

Pest, dec. 5. 1863.
A rany János

szerkesztő 
és kiadó-tulajdonos.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk.



KÖSZÖRŰ.
SZÉPIRODALMI

S Á T A L Á N O S  M I V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

HETILAP.

MÁSODIK FÉLÉV. DECEMBER 13. 1803. 24. SZÁM.

E lő f iz e t é s ;  egész évre 
12 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emich 
Gusztáv kiadó - hivatala : 

Barátok-tere 7. az.

M e g je le u ik  hetenkint 
vasárnap.

S z e r k e s z tő  s z á l lá s a ,  
hová a dolgozatok, előfize
tési pénzek, reclamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-uteza sarkán, 11. sz.

A T E R M É S Z E T J E L E N S É G E K  B E F O L Y Á S A
AZ E M B E R I  S Z E L L E M R E .

vV" ege.)

Görögország merő ellentéte Indiának. 
A természet jelenségei, melyek Indiában 
oly ijesztő nagyságúak, Görögországban 
kisebbek, erőtlenebbek, s minden tekintet
ben kevésbbé fenyegetők az emberre néz
ve. Az ázsiai civilisatio nagy középpontjá
ban az ember erejét korlátok közé szorít
ják a környező természetjelenségek. A for
ró földövi égalj veszélyei mellett ott van
nak az eget érinteni látszó magas hegyhá
tak, melyek oldaláról semmi mesterség ál
tal utjokból ki nem téríthető s át nem hi
dalható hatalmas folyók ömlenek alá; 
egész földterületeket végtelen őserdők bo
riinak, azokon túl szomorú alakú határ
talan sivatagok terülnek e l; mindezek 
megtanítják az embert, hogy erőtlen, 
hogy képtelen a természet hatalmával 
kikötni. A szárazt mindkét oldalról ha
talmas tengerek környezik, melyeken a 
vihar pusztitóbb mint Európában, s oly 
hirtelen támad, hogy lehetlen előle mene- 
kedni. És mintha e vidékeken minden egye
sült volna a végre, hogy az ember tevé
kenységét lenyűgözze: az egész parthosz- 
sza, a Ganges torkolatától a félsziget leg
délibb hegyfokáig, egyetlen biztos és tá- 
gasb kikötőt sem tud felmutatni, egyetlen 
menhelyet sem, mely itt a hajósra nézve 
szükségesebb volna, mint bárhol egyébütt.

Görögországban ellenben a természet
jelenségek annyira különbözők, hogy az 
élet föltételei is változást szenvednek, Gö

rögország, Indiához hasonlóan, félszigetet 
képez; azonban, mig az ázsiai félszigeten 
minden nagyszerű és rettenetes, az euró
pain minden kisszerű és bizalmas. Görög
ország területe nincs oly nagy, mint Por
tugal s körülbelül V14-e annak, mit ma 
Hindostannak nevezünk. A határos tenge
rek egy hozzájárulható részében fekü- 
vén, könnyű közlekedése volt Kisázsiával, 
nyűgöt felé Olaszországgal, déli irányban 
Egyiptommal. A veszélyek minden nemei 
szám szerint kisebbek voltak mint a forró 
földövi tartományokban, égalja egészsége
sebb, a földrengések ritkábbak, az orká
nok sem oly veszélyesek, ártalmas vadál
latai kevesebb számmal; igy a többi voná
sokban is. A legmagasabb hegyek Görög
országban nem érik el Himalaya Vg-át és 
sehol az örökös hó vonalát, folyói legtá
volabbról sem közelítik meg az Ázsia he
gyeiről aláözönlő hatalmas víztömegeket, 
északon és délen egy pár kisebb folyóra 
találunk, melyek könnyen átgázolhatok s 
melyek nyaranta gyakran ki is száradnak.

Ezen feltűnő különbség a két ország 
természetében, szellemi tekintetben is meg
felelő különbséget származtatott. Minthogy 
ugyanis gondolataink részint szellemünk 
önkéntes működése, részint külbenyomá- 
sok folytán támadnak: önként követi^^K  
hogy ez okok egyikének ily n a g y ^ g ^  
zása, befolyás tekintetében is, épen i | Ä ^  
változást eredményezzen, A környéz^jaPL/

4?



mészetjelenségek Indiában félelemmel, Gö
rögországban bizalommal töltötték el a ke
délyt; ott meg volt félemítve, itt fel volt 
bátorítva az ember. Indiában az akadályok 
minden nemei oly számosak, annyira nyug
talanítók s tetszó'leg oly kimagyarázhatla- 
nok valának, hogy az élet terheit csak a 
természetfölötti erők állandó segélyrehivá- 
sa által lehetett némileg enyhíteni; s mi
vel ezek az értelem birodalma határain túl 
feküsznek, tanulmányozásukban a képzelő' 
eró'höz folyamodtak, mely túlságosan lé
vén fölingerelve, veszélyessé váló uralmat 
nyert az értelem fölött, s igy a szellem 
egyensúlya megzavarodott. Görögország
ban ellenkező' körülményeknek ellenkező 
eredményei lettek. Itt a természet nem oly 
veszélyes, nem oly erőszakos és titoksze
rű mint Indiában; minek következtében az 
emberi szellem nem vala annyira megfé- 
lemítve, nem volt annyira babonára haj
landó ; a természetes okokat lassanként ta
nulmányozni kezdették, minek folytán 
előállhatott a természettudomány; az em
ber, a mint lassanként erejének Öntudatá
ra ébredett, akkora merészséggel tanulmá
nyozta az eseményeket, minőt oly tarto
mányban nem lehet várni, hol a természet 
által gyakorolt nyomás az értelem függet
lenségét veszélyezteti, s a tudományokkal 
ellentétben levő gondolatokat sugalmaz.

Ezek igazsága mindenki előtt föltűn
hetik, ki az indusok néphitét a görögöké
vel összehasonlítja. Az indus mythologia, 
mint minden forró földövi tartományban, 
ijedelmen, és pedig a legtúlcsapongóbb 
ijedelmen alapszik. Ezen érzés átalános- 
ságáról elég bizonyítékot találunk a hin
duk szent könyveiben, mondáiban, sőt is
teneik alakjában és megjelenésében is. S 
mindez oly mélyen nyomult a kedélybe, 
hogy istenei közt azok a legnépszerűb
bek, kikkel a rettenetesség képzete a leg
nagyobb mértékben van összekapcsolva, 
íg y  a Siva cultus elterjedtebb, mint bár
mely más, s oly réginek tűnik fel, mikép 
okunk van elhinni, hogy a braminok az ős 
Indusoktól vették át; mindenesetre felette 
régi és felette népszerű, maga Siva, Brama- 
és Visnuval a hires szentháromságot ké

pezi. Nem csudálkozhatunk ezek után, ha 
ezen istenséggel a rettenetnek oly képei 
vannak kapcsolatban, minőket csak egy 
forró földövi képzelet állíthatott elő. Sivát 
az indus képzelet iszonyatos lényképen, 
kígyóktól övezve, kezében emberi kapo- 
nyát tartva, embercsontokból összefűzött 
nyakékkel rajzolja; három szeme van,vad
ságát tigrisbőr öltözéke jellemzi; őrjöngő
ként tévelyeg a föld határain, balvállán a 
gyilkos „cobra di capelia“ emeli fel iszo
nyatos fejét. A rettegéssel eltölt képzelet e 
szülöttének Doorga nevű neje van, kinek 
teste sötétkék, tenyere vörös, mi által kie- 
légithetlen vérszomja van kifejezve, karjai 
száma négy, egyik kezében egy óriásnak 
tartja kaponyáját, nyelve kilóg szájából, 
övébe áldozatainak kezei vannak felfüg
gesztve, nyakát szalagra fűzött embercson
tok környezik.

Ha most Görögországhoz fordulunk, 
vallásának legrégibb gyermekkorában sem 
találunk ilyes valaminek nyomaira. Gö
rögországban az ijedelem okai kevesebb 
számuak lévén, a görögök nem voltak haj
landók vallásukba a rettenetesség ama ké- 
peit behozni, melyek a hinduknál oly ter
mészetesek. Az ázsiai civilisatiónak fő jel
lemvonását ebben fejezhetjük k i: az embe
rek és istenek közt létező űrt szélesiteni, 
nagyobbitani; a görög műveltségét ellen
ben : azt kisebbre szorítani. Ebből folyó- 
lag, a hindostani istenek valami rendkívü
lit hordoznak magukon: Visnunak négy 
keze, Bramanak öt feje van, stb: ellenben 
a görög istenségek merőben emberi alak
zattal ábrázoltattak. Egy görög művészt 
sem vettek volna figyelembe, ha őket más
képen merészkedett volna rajzolni: nem 
volt megtiltva őket erősebbeknek és szeb
beknek rajzolni, de emberi alakzattal kel
lett birniok.

Épen ily különbség 'létezik a két val
lás hittani hagyományaiban is. Az indus 
könyvekben kimerül a képzelet az istenek 
által végzett tettek elbeszélésében, s men
tül nyilvánvalóbb azok lehetlensége, annál 
nagyobb megnyugvással tulajdonítják azo
kat isteneiknek. A görögök isteneinek ellen
ben nemcsak emberi alakjok, de emberi
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tulajdonaik, emberi hivatásuk és izlésök is 
volt. Az ázsiai emberek, kikben minden ter- 
mészetjelenség tiszteletet sugalmazott, any- 
nyira megszokták az alárendeltséget, hogy 
soha sem merészelték saját cselekményei
ket az istenekéivel összehasonlítani. Az eu
rópaiak, felbátorítva a külvilág biztonsága 
és erőtlensége által, nem féltek ez összeha
sonlítást megtenni, mitől minden bizony- 
nyál visszarettennek, ha a forró földöv ve
szélyei közepett éltek volna. Ezért a görö
gök istenei annyira különböztek a hindu
kéitól, hogy összehasonlításukra egy vi
lágból egy más merőben ellenkezőbe kép
zeljük magunkat áttéve. A görögök az em
beri szellem körül tett észleléseiket istene
ikre alkalmazták. A nő hidegségét Dianá
ban, szépségét és érzékiségét Venusban, 
büszkeségét Janóban, erényeit Minervá
ban képviseltették. íg y  volt ez isteneik ren
des hivatásával is: Neptun hajós, Vulkán 
kovács, Apolló most költő, majd barom 
pásztor vo lt; Cupido makranczos gyer
mek, ki ijjalés nyílvesszővel játszik. Jupi
ter egy szerelmes jószívű fejedelem, mig 
Mercur hű követ s közönséges tolvaj alak
jában ábrázoltatik. Hasonló irány — az 
emberi erőt természetfölötti erővel ruházni 
fel — mutatkozik a görög vallás egy más 
sajátságában. Ez alatt azt értjük, hogy Gö
rögországban találjuk fel a hősök cultusá- 
nak, azaz halandó emberek istenitésének 
első nyomait. A mi meggyőződésünk sze
rint ezt egy forró földövi országban sem le
het várni, hol a természetjelenségek az em
bert tehetlenségének folytonos érzésével 
töltik el. Természetes ennélfogva, hogy 
az ősi indus vallásban nincs meg a hősök 
tisztelete; épen úgy nem ismerték azt se 
az egyiptomiak, se a persák, se -— tudtunk
ra legalább — az arabok. De Görögország
ban, hol a külvilág által kevésbbé volt meg 
alázva és háttérbe szorítva, önerejéről na- 
gyobbszertien gondolkozott az ember, mi
nek következménye az volt, hogy a ha
landók istenitése nemzeti vallásuk szüksé
ges részét képezte már legrégibb korában 
a görög történelemnek: mi az európai előtt 
oly természetesnek tűnt fel, hogy e szokás 
későbben a római egyház által is fel lön

újítva. Merőben másnemű körülmények 
apránként megsemmisítették a bálvány
imádás ez újabb alakját, de létele figyelmet 
érdemel: egyike azon számtalan adatok
nak, melyek azt tanúsítják, hogy az euró
pai civilisatio minden előbbitől különbözik.

Görögországban ezek szerint minden 
az emberi méltóság emelésére, Indiában el
nyomására volt irányulva; szóval a görö
gök az emberi, a hinduk az ember fölötti 
erőt tartották nagyobb tiszteletben. A kép
zelet, melyet a természet fényes nagysze
rűsége által lenyomott hinduk nem tudtak 
korlátozni, az ó-görögországi kis félszige
ten elvesztette az értelem fölötti felsőségét. 
A világtörténet folyamán Görögországban 
mérsékelte először a képzeletet az értelem, 
és ott szorítá határok közé. Nem mondjuk, 
hogy hatása egészen megtört, életereje vég
kép meggyengült volna: csupán mérsékel
tetek, kinövései, esztelenségei elenyésztet- 
tek; hogy hatalmát megtartotta, elegendő 
bizonyitványaink vannak a görög szellem
nek ránk maradt teremtményeiben. Ebből 
igen nagy volt a nyeremény, mert az em
beri szellem kétkedő és kutató erői mivel- 
tettek, a nélkül hogy a képzelő erőnek 
költői ereje megsemmisült volna. Ha vajon 
megvolt-e a szükséges egyensúly? más 
kérdés, annyi bizonyos, hogy Görögor
szágban jobban meg volt közelítve mint 
bárhol egyebütt. Meg kell vallanunk, hogy 
a képzeletnek még igen nagy tekintély 
volt hagyva, hogy a tiszta értelem még 
itt sem részesült elegendő figyelemben: de 
a nagy tény, hogy a görög irodalom az 
első, melyben ez aránytalanságon némileg 
segítve volt, hogy legelsőbben itt történt 
határozott és rendszeres kísérlet a végre, 
hogy minden nézet az emberi értelem szem
pontjából vizsgálandó át, hogy itt vala 
megkísértve az ember számára biztosítani 
a jogot, mely szerint a reá nézve fontos
sággal biró dolgokat maga megítélhesse — 
rendíthetlen marad.

Összehasonlításunkra Indiát és Gö
rögországot választottuk, mivel ez orszá
gok felőli tudomásunk a legtökéletesebb és 
legismertebb; azonban mindaz, mit más 
forró földövi tartományokról tudunk, meg-

47*
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erősíti a természetjelenségek hatásáról fel
állított nézeteinket. Középamerikában szá
mos ásatás történt s mindaz, mi napvilágra 
jött, hangosan bizonyítja, hogy a népvallás 
itt is, mint Indiában, nem volt egyéb ha
tártalan rettegtetési rendszernél; se ott, 
se Mexikóban, Peruban vagy Egyiptom
ban nem volt hajlandó a nép isteneit em
beri alakban ábrázolni s emberi tulajdo
nokkal ruházni fel. Templomaik, temérdek 
építmények gyakran nagy ügyességgel 
emelve fel, de azon félreismerhetlen czéllal 
egyszersmind, hogy a kedélyt félelemmel 
áraszszák e l , feltűnő' ellentétet képeznek 
ama könnyebb és szebb építményekkel, 
melyeket Görögországban vallásos czélok- 
ra használtak. íg y  még az építészeti stil-

ban is ugyanazon elveket látjuk működni: 
a forró íöldövi égalj veszélyei inkább a vég
telennek tesznek szolgálatot, mig az európai 
országok biztonsága a végest emeli ki.

Ennyiből áll a czikkünk elején jeles
nek nyilvánított kimutatás , melyet azon
ban a kitűnő bölcsész szerénysége csak 
egy hiányokkal teljes vázlatnak tart, s 
melytől nem kiván egyebet mint hogy az 
olvasóban további gondolatokat ébreszszen 
s beláttassa az igazságot: hogy a természet 
keze mindenütt rajtunk nyugoszik, s hogy 
az emberi szellem történelme csak úgy 
leend világosan megérthető, ha azt a ter
mészet jelenségeivel és történelmével össze 
kapcsolva tekintjük át.

MENTOVICH FERENCZ.

B R A N D  E L I S Z .
Ballada.

SCOTT WALTER „LADY OF THE LAKE“-JÉBŐL.

Az erdei élet ml víg, mi jó,
Pintyőke ha szól s füttyent a rigó.
Szarvas ki-kicsörren, ebek csaha körben,
S jó kedvű vadász kürtje vígan hahotáz. . .

„Oh Brand Elisz ! — szülő hazám’ 
Szerelmedért vesztém el én!
Miattad bujdosom, igazán,
Vadon erdők éjjelén.

Oh Elisz! — aranyló fürteidért 
S szép kék szemedért csupán,
Ontám bátyád szivén a vért ■—
S szöktünk, oh jaj, azután.

Most két kezemet, kard s dárda helyett, 
Bárdhoz kell egyengetnem!
Nyoszolyánkra nyesek fris, zöld levelet,
S hasábot a tűzre, hidegben!

Habzó selyem ruhácska helyen,
Lanthoz szokott kezed 
Tüskével tűz, — leölt kis őz 
Bőréből durva mézét!“

— „Oh jó Rikárd ! bátyám halála 
Nem bűnöd, csak baleset.
Sors vitte a nyílt, hogy úgy talála. . . 
Ej volt, mikor elesett.

S ruhám bár nem selyem palást,
S nincs szőnyeges szobánk:
Oh nézd, bársonynál szebb a pást,
S a nap hőn süt le ránk.

Bár egünket borulni látom,
Bár hazád elveszett:
De nekem megvan jó Rikárdom,
S neked hű Eliszed !“

Az erdei élet oh mi jó !
Dali Elisz vígenyelgön;
Rikárd fejszéje csattogó 
Viszhangot költ az erdőn.

S megszólal marczona Villi-király, 
Ki ott lakott a domb mélyén,
S mint éjjeli szél, rom közt ha kél, 
Jgy szólt, vijjogva beszélvén :



557

„Mit hangzik messze csattogva a fejsze,
E rejtett palotáig ?
Vajh, ki merészli vadászni, űzni 
Királynőnk szarvaskáit ?
Hejh ! föl kik ölték tündérek zöldjét ?
Majd még vesztökre válik !

Eredj csak Urgán, menj sietvést föl!
A bűnös pára ott áll.
Te meg nem ijedsz keresztvetéstöl — 
Hiszen keresztyén voltál.

A sorvadó s z í v , az álmatlan szem 
Atkát bocsásd reája :
Hogy halni vágyjon, hogy sírt keressen ; 
Keresse s ne találja!k£

Az erdei élet mi víg, mi jó !
Bár megszűnt szólni a pinty s rigó.
Támad az alkonyszél, altából Elisz kél, 
Fáért tova járt s most tér haza ifjú Rikárd.

Rút, rémletes Urgán, a földre ugorván, 
Megáll Rikárd előtt.
Keresztet vét ez s áldást mormog.
Szól az: „Oly jegytől én nem tartok,
Mit véres kéz jelölt.“

De Brand Elisz rá igy felelt 
Nagy bátran : „No sebaj, ha 
0  véres kézzel vete jelt:
Csak szarvasvér az rajta.“

— „Hazudsz, mondom, hazudsz czudarúl ! 
Nem szarvasvér, nem igaz !
Ten-véred vére, kezén mi pirul,
Brand Ethert vére az !“

Meg’ előlépett Brand Elisz 
S keresztet vet magán :
— „S ha véres is, úgymond, ama kéz,
Az én kezem tiszta ám !

S e kézzel én, Annak nevében,
Kitől a viliik félnek,
Kényszeritlek, hogy felelj nékem:
Hol van hazád, pokolban égen?
S mit akarsz, gonosz lélek?“

— „Ah! Tündérhonban mi vig élet van 
Tündérmadarak hogy szólnak!
Nagy udvar megy, seregbe’,
Királya után, ügetve,
A zabla csörg, lengnek a tollak!

A Tündérország oly ragyogó !
— Ragyog, de hejh csalárdan :
Mint téli jég, mint téli hó,
Mosolygó napsugárban.

Tündérek alakja nem állandóbb,
Mint napfény, jégtükörbe’.
Ki imént delnő s lovag volt,
Majd rémke, vilii, törpe.

Hajh engem is, — ép’ éjféli időn — 
(Mert hatalmuk akkor van !)
Viszályba kevertek rémitön,
S eg}7, — haldokolva, — Ölébe vön,
S elvitt Rémhonba gyorsan !

De egy nőt ha találok, oly bátrat,
Ki keresztet vetne, hármat, rám : 
Tündér nekem többé nem árthat,
S keresztyén alakom’ megkapnám !K

Keresztet vet Elisz egyszer rá — 
Keresztet kétszer, — bátran.
De a rút törpe csak rútabbá 
Válik a szent munkában.

S harmadszor is vet keresztet —
S a viliinek átka letelt.
Elisz előtt áll a legszebb 
Hős ifjú, a bátyja: Ethert!

Az erdei élet mi víg, mi jó,
Pintyőke ha szól, füttyent a rigó.
De vigabban voltak Dunfermlinben, 
Zúgott a harang s tapsolt minden.

SZÁSZ KÁROLY.



558

K É T  N Ő V É R .
(Elbeszélés.)

A F U R C S A  E MBER.

Kellemes nyári est van.
A p—i fürdő felé csinos kocsi halad.
A közeli faluból regényesen hangzik 

át az ebek ugatása, melybe szelid-mélán 
vegyül a tó békáinak andalitó hangverse
nye. A szellő édes éneket zeng, s ha ne
hány perczig szünetel: folytatja azt a fitr- 
dőkonyhában késhalálra Ítélt ártatlan csir
kék nagy száma, melyből még ma a ne
mes vendégek falatoznak. Az égen nehány 
eltépett felhő unatkozik, az utasok feje fö
lött denevérek röpkédnek.

A kocsi megáll az udvaron. Két alak 
lép ki belőle.

•— Jean, Jean, hol vagy? tán nem is 
vár a rost fiú — szól az egyik föltűnő 
mollhangon.

— Itt vagyok lord — felel Jean elé- 
sietve.

— Fogadtál számunkra szobákat?
— Igenis.
— A podgyászt elrendezted ?
— A mint parancsolni méltóztatott.
-— Gyertyák égnek?
— Tegnap óta mindig, úgy mint szo

kás, két vastag s egy vékony.
•— Öleld le a kocsiról macskámat, de 

vigyázz meg ne sértsd; fejkötőjét óvatosan 
vedd le s kösd be fejét. Szobáink merre 
vannak ?

— Az épület balszárnyán, második 
szám alatt, ebből nyílik a másik kettő.

— Theát készítettél ?
— Bocsánat lord, nem, azt gondolva, 

hogy meg nem érkezik, mert tegnap is hi
ába vártam.

— Helyesen cselekvél. Add ide szo
bánk kulcsát.

— A szobaleánynál van, kérem. Nem 
hagyott békét, hogy adjam át neki, ő akar
ja e fürdőben először látni a lordot. Majd 
szóhtom. Mariska! Mariska!

I . — Tessék! már ismét egy Mari. A 
merre csak lépek, mindenütt Marikkal kell 
találkoznom.

Mari nagy sietve futott a vendégek 
elé. Szép szőke lány volt. A lord megczi- 
rógatta, s még csak nem is haragudott ér
te, hanem jó estét kivánt, s mély zsebében 
keresni kezdé a kérdéses kulcsot, meg is 
találta, miután onnan elébb két darab pis
kótát, egy törött lábú ’koppantót, két kör
tét, nehány mogyorót, két aranykarpere- 
czet sárgarézből, három gerezd foghagy
mát, kis fésűt és tükördarabot, s más érté
kes aprólékot szedett ki.

A két ur szobájába tért.
Az első, ki Jeannal beszélt, beretvált 

arczu ember, hosszú fehér kabátban fekete 
koczkákkal, fehér nadrágban fekete kocz- 
kákkal, fehér mellényben fekete koczkák
kal, s ugyan oly sapkával; sárga arcz, 
nagy bámuló szemek, melyeket bárki üveg
nek nézne ha néha nem forognának oly 
sebesen; vastag bambusznád bot, sánta 
láb.

A másik barna arczu, komoly, de nem 
hideg sőt megnyerő vonásokkal; angol 
szakáll, nagy tüzes szemek, magas, szépen 
idomult homlok, hajlott orr, talpig feketé
ben.

— Sir — szólott az első, kit lordnak 
czimezni hallottunk, a theakészletet igaz
gatva — ön most is oly komoly, mintha a 
szellemek billiárdjátékáról értekeznék va
lamely akadémiában.

— A nap élményei fölött gondolko
zom — feleié az a pamlagra ülve. Szerfö
lött megnyerte rokonszenvemet a magyar 
nép. Bizalom, vendégszeretet, őszinteség 
tán sehol sem lelhető fel oly mértékben, 
mint itt. Eddig mindenütt tárt karokkal fo
gadtak.

— Kivéve ott, hol nem fogadtak.
— E tulajdonait s illetőleg erényeit a 

magyar népnek különösen kiemelem úti 
jegyzeteimben.
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— Sir, fáj-e még lába? Az eny^moCn 
mintha csak boszorkánytánczot járnának.

— Az enyém kevésbbé. Ú gy tapasz
talom, hogy leginkább időváltozáskor fáj. 
De azért holnap megkezdjük a gyég}dtást, 
mert sokáig nem időzhetünk itt.

Ezalatt bejött Jean a macskával s 
csakhamar kiszabaditá a kendő tömeg kor
látái közül, mely műtét után a karcsú, fe
hér állat büszkén rázta meg magát. Fehér 
szőre zsemlye-sárga és fekete foltokkal volt 
ezifrázva, szemei ökölnyi nagyságúak, ba
jusza félrőfös, melylyel humorisztikus moz
dulatokat visz véghez. Jean szépen fejére 
illeszté a kék szalagéi fejkötőt, asztalken
dőt kötött eléje, s a theasztalhoz ülteté.

A macska szépen leszűrte a theát, há
rom csészét töltött meg, mindegyikbe elő
ször czukrot helyezve, s három kis kanál 
rliumot öntve, ezután méghajtá magát a 
két ur felé, kik asztalhoz ülve kedélyes be
szélgetés közt szörpölgeték theájukat a 
macska társaságában.

— Ha e macskát képes volnék annyi
ra polgárosítani — jegyzé meg a lord — 
hogy beszélni megtanulna: bizonyosan 
megválasztaná valamely tudóstársaság ren
des tagnak, de fájdalom azon fokot nem 
bírjuk átlépni, mely határt szab állat és 
ember között.

A lord, mint később megtudtuk, e 
macskát hét éven át taníttatta a theafőzés- 
re s más bohóságokra, s mestereinek igen 
nagy összeg pénzt fizetett.

Némely olvasó előtt ez különösnek 
vagy tán nevetségesnek fog föltűnni, ki 
azonban az angol különczséget ismeri, meg 
nem ütközik rajta. Egyik fejbelövi magát 
unalomból, másik egészen ismeretlen em
bernek hagyományozza birtokát, kit leg
feljebb egyszer látott, harmadik egész éle
tét hajón tölti, mert ott kapni a legízlete- 
sebb rostbeefet, és igy tovább. Maga By
ron, a nagy költő is, medvét polgárosított, 
s csibékkel utazott . . . .

Ezután a komoly ur mintegy félóráig 
magyarnyelvtani szabályokat magyará
zott a lordnak.

— Nehéz komédia ez nagyon, soha

sem bírom megtanulni —* mondá a lord 
roszkedvíjen.

— Ne higye, hisz már is elég jól be
szél.

— Igeü, úgy mint a közönséges nép. 
A ragozás és hajlitás legnehezebb, adjon 
valami tanácsot, miként tanulhatom meg 
ezt legkönnyebben.

— Hajlítson és ragozzon minden szót 
melyet hall. Például ha hallja valahol: 
megütöttem....

— Azonnal rákezdem: megütöttem, 
megütötted, megütötte, megütöttük, megü
töttétek, megütötték. Ez határozott mód. 
— Vagy elkezdem a jelen időben, és vé
gighajlítom minden módon és időn. Kö
szönöm a jó tanácsot, köszönöm, ez czél- 
hoz vezet, most pedig menjünk aludni, ez 
szintén czéllioz vezet . . .

Másnap reggel a fürdőorvost hivatták.
— Orvos ur — kezdé a lord — kép

zelje, mi köszvényes lábon állunk. Ez az 
ur, ki egyszersmind barátom, s hat akadé
miának tagja, gondolja, ez borzasztó! ő is 
köszvényes, pedig oly szelíd ember, mint 
a tejbe mártott zsemlye. Mi körutat teszünk 
Magyarországon, e fürdőt ajánlották, azért 
ide jöttünk; mondja, kigyógyít-e két hét 
alatt? — Ezt szokása szerint lélekzetvétel 
nélkül, egyenlő hangon mondá.

— Uram, lehetetlen.— feleié az or
vos mosolyogva.

— Ha nem lehetséges, tehát öt nap
alatt.

Ez bolond — gondolá az orvos. Nem 
bolond, csak angol lord.

A komoly ur intett az orvosnak, s ez 
a másik szobába tért, hol megértve az ér
telmes beszédet, azonnal a gyógyításhoz 
fogott.

Két szolgát kiilde be pokróczdara- 
bokkal, kik súrolni kezdék a tudós fájós 
lábát. Ez minden komolysága daczára kény
telen volt fel-felkiáltani.

Ezután a lordhoz siettek, ki meg sem 
sziszszent a súrolás alatt, hanem mosolyg- 
va szivarozott, s nagy üvegszemeivel egyik 
szögletbe bámult.

— Mylord! nem érzett ön semmi fáj-
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dalmat — kérdé a tudós a szolgák távozta 
után. •

— Sir, kát oly bohónak vél, kogy fá
jós lábomat fogom odanyujtani? Hallottam, 
kogy ön kiáltozott, s nekogy nekem is ezt 
kelljen cselekednem, mit különben soka 
se szoktam, egészséges lábamat súroltat- 
tam.

Már erre a komoly tudós is fölkacza-
gott.

Ezután a gyógyforráshoz mentek.
Nagyobb fürdőkben e találkozás a 

legérdekesebb. Itt érdekes ismeretségeket 
kötnek, elpanaszolják egymásnak bajai
kat, csevegnek össze-vissza mindenről, mi
alatt magukat belülről jól összevizezik.

Oly szép a tarka-barka öltönyű nőket 
látni! Csak úgy ragyog rajtok a sok gyé
mánt, arany, réz, csehüveg! Oly édesen 
mosolyognak, méregetik egymást minden 
oldalról, fejőket kedves pávaszerénység
gel emelgetik, egymás ruháját vizsgálják, 
— és igy tovább, ki tudná a sok gyöngéd 
tulajdont elősorolni.'

Angolaink körültekintettek a poha
rakkal ellátott vendégkoszorún. Épen két 
érdekes nő átellenében állottak, kiknek 
arczán a lord hosszan legelteté szemeit. 
Mindnyájan csevegtek, a tudós is szóba 
állott egy úrral, csak a lord nem beszélt 
senkihez. Föl s alásétált sántikálva vastag 
botjával, gyakran nézve a két nőre; ajkai 
folyton mozogtak, valamit dörmögött ma
gában.

A vendégek mind őt nézték s egy
másnak sugdosák! Jaj beh furcsa ember!

II.

K É T  NŐVÉR.

Egy hét múlt el, mely alatt az egész 
vendégsereg a furcsa emberről s ennek kü- 
lönczségeiről beszélt, ki a gyógyforrásnál 
senkivel szóba nem áll, s ha valaki beszél
ni akar vele, elfordul, este ellenben a sé
tányon úgy csacsog mint a fecske.

A lord mindennap találkozott a for
rásnál a két csinos hölgygyei, s mindig 
sokáig nézte vonásaikat . ..

Epen alkony volt, mely időtájban a 
fürdőhelyek legérdekesebbek.

A sétányon föl s alá hullámzott a tö
meg, beszélve érdekes és érdeknélküli dol
gokról, s ott ballagott közöttük a sánta 
lord is tarka öltönyében, vastag botjával.

A két érdekes nő épen feléjök köze- 
ledék.

— Sir, itt jő a két delnő, kikkel na
ponként találkozánk — mondá a lord. 
Örülök, hogy nem vagyunk vizivásnál, 
legalább megszólíthatom őket. Melyik tet
szik önnek?

— A halvány arczú.
— Nekem a piros. Nézze mily kedve

sen játszik legyezőjével. Fogadni mernék, 
hogy ezek nővérek.

— Miből következteti ?
— Miből következtetem, miből kö

vetkezteted, miből következteti, csupán ab
ból, hogy mitsem hasonlítanak egymás
hoz. Tudja, én sem hasonlítok nővéremhez.

A két nő csak nehány lépésnyire ál
lott tőlük.

— Kedves hölgyeim — mondá a 
lord, könnyű fejbillentés után — miután 
kegyetek igen érdekelnek, s miután több
ször találkozánk a forrásnál, hol azonban 
szóba állanom senkivel sem szabad —

— S miért nem? kérdé a piros nő.
— S miért, miért? mert egy lord ba

rátomnak megfogadám, hogy két év alatt, 
valahányszor valamely fürdőben a gyógy
forráshoz m egyek, mindig számlálni fo
gom, hányat léptem; — miután tehát ta
lálkozánk — folytatá mollhangján, melyet 
soha sem változtatott, — s miután a for
rásnál beszélnem nem szabad, s miután 
kegyetek igen érdekelnek, s miután igen 
szeretek idegen szép nőkkel megismerked
ni, miután mondom mindezek megtörtén
tek: van szerencsém kegyeteknek bemu
tatni barátomat, ki hat akadémiának tagja, 
s beszél sokféle nyelvet, mig én csak egy 
nyelvvel beszélek, de többet mint tudós 
barátom.

A két nő mosolyogni kezdett, a sétá
nyon többen megállották, hogy szemügy
re vegyék a pepita-ruhás urat.

— A lord kívánta nagysádtokat is
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merni — mondá a tudós, — s azért bátor
kodott megszólítani . . .

— Igenis, bátorkodtam merészleni — 
vágott bele a lord.

— 0 lord Mayflower, ősrégi angol csa
lád tagja — folytatá a tudós —- én Albion 
egyszerű fia vagyok, kinek csak a szorga
lom, tudomány adott nevet.

— Kegyetek pedig — mondá a lord 
— Yághidi Gero leányai, ugy-e azok ?

— Honnan tudja ezt, ha most lát elő
ször ? — kérdé a piros csodálkozva.

— Honnan tudom, tudod, tudja, csak 
úgy gondoltam. Sokat kitalálok csak úgy 
véletlenségbó'l, ugy-é kegyedet Marinak 
hívják, — kérdé a halványtól.

— Nővérem Mari, az én nevem Luiz.
— Azt gondolám, hogy Mari a neve, 

mert Olaszhonban ismertem egy Marit, ki 
kegyednek szakasztott mása, annak kegyet
len férje volt, ki sok embert tett boldogta
lanná, velem is összeveszett, s én párbaj
ban megsebeztem. Szegény nője sokat 
szenvedett, oly halvány volt mint ön, nem
de ön is sokat szenved ?

—• Elégedett vagyok, kedves gyer
mekkel áldott meg az ég, ki . . .

— Áldottam, áldottad, áldott; gyer
meke hat éves, ugy-e ?

— Különös, honnan tudja a lord ?
— Honnan tudom, honnan tudod, 

honnan tudja? mert azon kedves Marinak 
is hat éves gyermeke volt, ki csak akkor 
nevezé magát boldognak, ha a kis fiút ölel
te. Fiát bizonyosan Mihálynak hívják, 
mert azon kedves Mari fiának is ez volt 
neve.

— Csodálatos, hogy összevág! — 
mondá Luiz.

— Hiában is tagadja, édes Mari, vagy 
Luiz ha úgy tetszik, ön most boldogtalan, 
de még boldog lesz, legalább ezt jósolom.

A tudós ez alatt a piros Marival be
szélgetett, ki szép» szőke, alig tizennyolcz 
éves leány, nagy kék szemű, kifejezéstel
jes arczu, melyen valami elrejthetlen bá
nat ül.

— Hanem kegyed — szólt a lord 
Marihoz fordulva — kegyed már volt bol
dog?

A leány arcza rózsapiros Ion.
— Ne tagadja, tudom —- folytatá kis

sé reszkető hangon — s mily boldog lehe
tett volna m ég!! A vidám mosoly, mely 
ajkán lebeg: tettetett. Az emberek roszlel- 
küsége megtanitá örömet hazudni.

Ekkor megfordultak a sétányon, s 
Marinak ideje volt e szókat súgni Luiza 
fülébe:

— Te, én ez embertől félek. Borzasz
tó, miket beszél.

— Lássa kisasszony — folytatá a 
lord — volt egy kedvesem, azt Marinak 
nevezték, csupa Marikkal voltam ismerős, 
— e Mari a végtelenségig szeretett, azt 
mondá, hogy örökké fog szeretni, s én is 
azt mondám, hogy örökké szeretem, s még 
az örökkévalóságon túl nehány lépésnyire; 
vele egykor oly boldog valék, hogy e föl
dön ember már boldogabb nem lehet, de 
azután nagyszerű fogadás következtében 
Afrikába kelle utaznom, hogy a Sahara 
pusztáról két maroknyi homokot hozzak 
egy barátomnak; midőn visszatértem, ő 
már fejkötőt viselt, de igen boldogtalan 
volt. Férje sárga arczú, kiélt ember volt, 
fekete hajú, vastag fekete szemöldű.

Mari egészen Luizhoz simult, félénken 
mondva neki:

— A kihez atyám erőszakol, épen 
ilyen. Luiz, ez angol borzasztó ember. Bo
londnak tetteti magát, pedig nagyon is okos. 
De istenem, honnan tud mindent ?! . .

— A világ sokat beszélt e nőről. Ata- 
lánosan könnyelműnek van kikiáltva, oh 
de igen szép volt, hasonlított kegyedhez, 
szépen tudott mosolyogni, mosolygó an
gyalnak nevezték őt, nem nevezték önt mo
solygó angyalnak soha ?

Mari szive gyorsabban kezdett verni, 
arcza elhalványult, s nővérének súgta:

— Oh, még azt is tudja.
— Könnyelműségét jazzal bizoilyiták 

az emberek — beszélt tovább a lord —■ 
hogy néhány évvel ezelőtt . . . .

— Itt jő atyáin —■ kiálta Mari resz
ketve, mialatt szemei megteltek könynyel.

— Ah igen örvendek, — hogy na
gyon örvendek, —- hogy végnélkül örven-
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dek —* monda a lord — megismerkedénk 
kedves leányaival,

— Igen szép önöktől — felelt a kis 
zömök ember behízelgő mosolylyal, mi 
közben háromszor hajtá meg magát s le- 
vevé kalapját kopasz fejéröl, —- épen most [ 
jövök egy társaságból, hol azt találgatták, 
miért hord a lord mindig tarka ruhát.

— Kiváncsi tán tudni ?
— Valóban kiváncsi vagyok.
— Curiositas est generis foeminini —  

válaszolt a tarka ruhás, — ez annyit tesz: 
hogy a kiváncsiság nők erénye, de elmon
dom, hallgassa meg. Volt egy öreg apám, 
talán hetvenhetedül, ki, ha most is élne, 
igen öreg ember volna, s az nem viselt so
ha mást, mint tarka ruhát, miben őt kö
vetni akarom. De urak és hölgyek, ezen
nel meghívom önöket egy kis jó theára, hol 
valami meglepetés is fog önökre várni. 
Zárjel között legyen mondva, igen szere
tek másoknak meglepetéseket eszközölni, 
például nem rég nó'véremet leptem meg, 
kinek megigérém, hogy két hétig leszek 
távol, s mily szerfölött megleptem ot, kép
zelhetik, midőn két hét helyett két hó múl
va tértem vissza.

Mindnyájan mosolyogtak ez ötleten.
— Még vagy kettó't forduljunk a sé

tányon, — inditványozá Luiz, ki ezalatt 
folyton a tudóssal beszélgetett.

Indítványa elfogadtaték. A lord Vág- 
hidihez csatlakozott, kérdve tőle:

— Régen mulatnak e fürdőben?
— Egész idény alatt itt vagyunk, s 

itt is maradunk őszig, mert egészségem 
igen roncsolt, s leányaim is betegesek, kü
lönösen Mari; pedig uram, ha ismerte vol
na őt csak két évvel ezelőtt, oly életvidám, 
kedélyes, mondhatni pajzán leányka volt, 
hogy párját nem lehetett találni; egyszerre 
elkezdett betegeskedni, senki sem tudta mi 
baja, utána beteg lett másik leányom is, 
mig végre az én egészségem is megtört, s 
mindez két év alatt, mintha csak valaki 
megátkozta volna családomat, de erre nem 
is gondolhatok, mert hiszen kevés oly jó 
ember van, mint én, oh ha ismerne!

Mayflower köhögni kezdett.

— Ha tudná mennyi pénzbe kerül ez, 
itt a fürdőn időzni.

—  S mégis, mi okozta a szép hölgy 
levertségét, mi rontotta meg egészségét? — 
kérdé a lord, —- tán valami szerencsétlen-

1 ség érte, vagy lelki fájdalom?
— Oh nem, hisz5 gondosan őrzöm őket 

még a széltől is, ritka jó atya vagyok, ha 
ön ismerne engem.

— Nincs szerencsém, —- viszonzá 
Mayflower kissé csípősen, — talán szeretett 
valakit, s annak kebléről kíméletlenül le- 
szakaszták őt.

— Oh nem, hisz én oly jó atya va
gyok ! sőt derék férjet szereztem neki, ki
vel boldogul élhetne. . .

— S ő irtózik tőle, nemde? mert a 
férj öreg, rút?

— Oh nem, kérem, a férj nem öreg, 
és vagyonos; mai világban, kérem, ez fő
dolog . . .  jaj a hátam, heh fáj, miért is va
gyok ily egészségtelen.

— Lehet, hogy nem sokára meggyó
g y ul-Vághidi nehány perezre megállt, azu
tán követé a társaságot.

Luiz élénk beszélgetést folytat a tu
dóssal.

— Vannak —- úgymond — az élet
ben benyomások, melyeket lehetetlen lel
kűnkből kitörülni, ily kitörülhetlen benyo
mást gyakorol az emberre az élet első köl
tészete : a dajkamesék, ezekben mindig áb
rándos, mély érzelmű emberekről hallot
tam, s igy ne csodálkozzék, hogy lelkem 
oly ábrándozóvá Ion.

— Ne éleszsze lelkében az ábrándo
kat, mert ezek legtöbb esetben az emberek 
szerencsétlenségének okozói; midőn Vörös- 
martyt tanulmányozám, igen magára voná 
figyelmemet „Merengőhöz“ czimű költe
ménye, ebben mondja:

„Ábrándozás az élet megrontója,
Mely kanosaiul festett egekbe néz.“

— Az ábrándokat nem lehet a lélek
ből kitörülni.

— A komoly gondolkodás, s legin
kább a tudomány képes erre, melynek 
szépségei annyira elfoglalják a lelket, hogy 
ábrándozásra nem marad ideje.
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— Ábrándozás nélkül tán élni sem 
lehetne — véle Luiz — ez fölemeli az em
bert a mindennapiság göröngyös utaiból, 
hol annyi szennyes nyom van, s boldo
gabb, szebb hazába viszi, mert van-e szebb 
hon a képzelem honánál, hol a gondolat : 
aranyszárnyú pillangó, csillogó délibáb, 
mosolygó harmatcsepp. . .

— A pillangó gyorsan elröpül, a déli
báb csak sugártörés, a harmat hamar föl
szárad, — s nagy semmi áll előttünk. Az 
ábrándok arra valók, hogy az élet héza
gait töltsék be, nem pedig hogy túlszár
nyalják a valóságot. Elmélkedjék csak ke
gyed erről, s bizonynyal átlátja szavaim 
igaz voltát.

— Ha el tudnám felejteni az ábránd
képet, mely lelkemben él, boldogabb len
nék. Ifjú, alig tizenöt éves leányka voltam, 
egy karcsú ifjat teremték képzeletemben, 
szép szőke fürtökkel, kék szemekkel, kis 
körszakállal, ki úgy tudjon szeretni mint 
én szeretek. Magam előtt láttam őt éjjel
nappal, boldog voltam, ha róla lehetett 
gondolkodnom. András napján azt mond
ták barátnéim, hogy bőjtöljünk, s éjjel 
meglátjuk leendő kedvesünket.

— Kedvem volna nevetni e bohósá
gon — mondá a tudós.

—* Ne nevessen, kérem, az nekem fáj
na. — Társnőim rávettek, s én is bojtöl- 
tem, és éjjel csakugyan láttam őt kétszer, 
ép oly alakban mint eszményképem volt. 
Ez álom óta egészen ki valék cserélve. 
Vidám, mosolygó lettem, valónak képzel
ve. . . .

— E bohó babonát, melyből most már 
kiábrándult.

— Oh ne higye. Kiábrándulni nem 
oly könnyű. Ha az ábránd lelkűnkkel egy
beforrott: csak a halál keze képes azt ki
törülni. Szerettem az ismeretlent, kinek 
kedves arcza mindig előttem lebegett. Ha 
álomra hajtám fejemet, ott láttam őt ma
gam mellett, megszoritá kezemet, s oh mi
lyen volt keze! puha mint hattyú tolla, si
ma mint bársony! Boldog valék álomban, 
szenvedtem ébren, tudva, hogy boldogsá
gom csak álom. Szerettem volna, ha életem 
álommá változik, hogy örökké vele lehes

sek. Két év múlva fölriasztottak e boldog 
merengésből: mogorva férfi kérte meg ke
zemet, s atyám hozzá erőszakolt. Sirtam, 
zokogtam éjjel-nappal, kértem őt, ne öljön 
meg, mind hiába, nőül kellett hozzá men
nem.

—- Lássa, csalódott ábrándjaiban, s 
mégis hiszen azoknak.

— Lelkem súgja, hogy nem csalód
tam. Egy év múlva kedves gyermeket 
nyertem vigasztalásul, kiben minden örö
mem központosuk. 0 volt az egyetlen, ki 
édes mosolyával el tudta űzni komor gon
dolataimat. Ha gyermekem nincs, tán már 
rég a sírban porladok A halvány ifjú most 
is gyakran megjelen előttem. Tegnap éjjel 
is róla álmodám, azt súgta fülembe: „Meg
érkezett a mentő, nemsokára üt a boldog
ság órája !“

— Tagadhatlan —■ mondá a tudós — 
hogy vannak sejtelmek, melyek közbámu
latra teljesülnek, s ily sejtelmekkel külö
nösen a sokat szenvedett költői lelkek bir- 
nak, kik megadással tűrték a sors csapá
sait.

Ezalatt a lord szobáihoz értek.
—• Tessék, tessék, jobbra, balra, — 

kiálta a tarka ruhás előre sántikálva.
Benn mindnyájan meglepetve néztek 

a theafőző macskára, melynek élettörténe
tét a lord azonnal elkezdé, azután pedig 
sok eredeti kalandot beszélt el vendégeinek.

Luiz ilyetén beszédén senki sem fog 
csodálkozni, tudva azt, hogy idegenek előtt 
gyakran hamarább tárjuk föl szivünket 
mint ismerősök előtt, s vannak emberek, 
kikkel első perezre rokonszenveznünk kell, 
s ilyen volt a tudós.

Luiz különben is azon nők egyike, 
kik ritka lelkierővel tűrik a sors csapásait. 
Múltja tiszta; önvád nélkül tekinthet arra 
vissza bármikor. Kötelességérzetét mint nő 
szeplőtelenül őrizé meg lelkében, de a leg
erősebb nő is gyönge, a legboldogabb is 
szeret gyakran nem teljesült ábrándokról 
beszélni.

III.
K I H Í V Á S .

A fürdő sétányáról jobbra díszített
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kör alakú hely van készítve azok számára, 
kik kártyázni, sakkozni, dominózni szok
tak, vagy hasonló játékokkal kívánják az 
időt tölteni.

Jelenleg csak négy embert látunk a 
körben, kik közül három ül, egy á ll; kettő 
sakkozik, kettő nézi.

A sakkozók egyike összevont szemöl- 
dű, sárga arczu, gúnyos ember. A két ülő: 
sógora és távoli rokona. Az álló: a tarka 
ruhás lord, ki a sárga arczií ember háta 
mögött áll.

A sárga ember gúnyosan mosolyog, 
s szól :

— Sógor, megnyerem a parthiet.
A lord erre háta mögött gyorsan 

mondja :
— Megnyerem, megnyered, megnye

ri, megnyerjük, megnyeritek, megnyerik.
A sárga ember hátratekint. A lord rá

bámul nagy üvegszemeivel.
A játék tovább foly.
— Sakk a királynak — mondja a 

sárga ember.
Mayflower egész nyugodtsággal hajlít:
— Sakkot adok a királynak, sakkot 

adsz a királynak, sakkot ad a királynak, 
sakkot adunk, adtok, adnak a királynak. 
Félmult: adék, múlt: adtam.

Mindhárman rábámulnak. A lord nyu
godtan néz nagy szemeivel, arezán egy 
vonás sem változik, s folytatja az „adok“ 
ige hajlitásót akötmódban, megtámaszkod
va vastag botjára.

— Uram — szól a sárga ember.
— Uram, uramé, uramnak, oh uram 

— folytatja a lord hidegen, változatlan 
hangon.

Tovább játszanak. ■— Úgy látszik, 
hogy a lordnak kedve van belekötni ez 
urba.

— Sakkot mondok a királynénak — 
szól a sárga ember.

— Sakkot mondok, mondasz, mond a 
királynénak, sakkot mondunk, mondotok, 
mondanak a királynénak — beszéli a lord 
gyorsan.

— Kérem ne háborgasson — szól a

— Háborgatok, háborgatsz,háborgat, 
félmult; háborgaték, múlt: háborgattam.

— Ha türelmemet veszítem, meggyül 
a bajunk — kiált a sárga ember haragtól 
reszkető hangon.

— Veszítek, veszítesz, veszít; veszí
tem, veszíted, veszíti, türelmét veszíti, meg
gyűl bajom, bajod, baja, meggyül bajunk.

Haragos embert misem boszanthat 
jobban, mint ilyen nyugodtság az ellenfél 
részéről.

A sárga ember arcza bazsarózsa színű 
lett, szemei kidülledtek, homlokán megso
kasodott a redő, ajkai reszkettek az indu
lattól.

— Ez több, mint szemtelenség, — 
kiálta a lordra, feldöntve a sakktáblát.

Mayflower szemei közé nézett a sárga 
dühös embernek, hidegen, szenvedélytele- 
nül, azután pedig dörmögé:

— Én nem vagyok szemtelen, te 
szemtelen vagy, ő szemtelen.

A sárga dühös ember fölugrott, ökleit 
szorítva össze, s megállóit a lord előtt 
mondva, vagy inkább fújva:

— Meg fogunk verekedni. . .
A lord egyet ásított, botját jobbjából 

balkezébe tette, azután válaszolt :
— Meg fogok verekedni, meg fogsz 

verekedni, meg fog verekedni, meg fogunk 
verekedni . . .

— Még pedig holnap — rivall rá a 
dühöncz.

— Még pedig holnap — viszonzá az 
nyugodtan.

— Gondoskodjék bajsegédről.
— Gondoskodom, gondoskodói, gon

doskodik . . .
— Ez ember őrült — mondá a sógor.
— Őrült nem vagyok — felelt a lord 

egykedvűen — te őrült vagy, ő őrült (itt 
a kihívóra mutatott.)

— Majd megtanítom holnap reggel, 
jegyezze meg hogy jól lövök.

— Te jól lősz, ő jobban lő, én leg
jobban lövök — felelt változatlan moll- 
hangján.

— Majd meglátjuk holnap mit tud a



565

kérkedő. Egy élettel kevesebb — mondá 
a mérges ember reszketve.

— Majd meglátjuk holnap, mit tud a 
kérkedő, egy élettel kevesebb lesz — vá
laszold a lord kidegvértíleg és elsántikált 
vastag botja kíséretében.

— Napfölkelte előtt az „Előd“ forrás 
melletti erdőszélben — kiálta utána a sár
ga ember.

— Találkozom, találkozol, találkozik, 
találkozunk — dörmögé a lord.

— Ez ember bolond, tán nem kelle
ne vele megvívnod — mondá a sárga em
ber sógora.

— De megvívok s lelövöm mint az 
ebet — felel amaz fújva a haragtól. Ilyen 
féleszű ez angolfajta. Emlékszel még arra, 
ki két évvel ezelőtt Mari körül ügyeske
dett, ha nem lépünk fel oly erélyesen: 
apja még hozzáadja Marit.

— Bizony tán jobb lett volna, ha igy 
történik. Mennyi kellemetlenségünk volt 
igy a leánynyal.

— Most már vége mindennek. A vi
lág hamar felejt. De jaj neked holnap, ki- 
állhatlan angol . . .

Ezután még nehány szidalmat lár
máztak el, s uj játszmát kezdettek.

IV.

TŰZVÉSZ S AZ ÉRDEKES IFJÚ.

Nyolcz óra volt.
A közeli faluban estimára harangoz

tak.
Vígan csevegve sétáltak a vendégek 

föl s alá, ott járt közöttük a tarka ruhás 
lord is, figyelemmel kisérve egy halvány 
fiatal embert.

— Istenem, oly nyugtalan vagyok — 
mondá Luiz Marinak — a dajka még sem 
jött vissza fiammal, tán valami baj történt.

— Jó helyen van, ne aggódjál — fe
lelt nővére.

A halvány fiatal, kit lordunk figyel
ve kisért, hallá Luiz szavait, megfordulva 
a falu felé irányozá lépteit.

A két sakkozó fölkelt. A sárga ember 
elveszté a játszmát,

— Átjösz hozzám vacsorára, nemde 
— mondá sógora — az idő kellemes, sé
táljunk át.

— Jól van, majd ott beszéljünk a 
holnapi párbajról.

Elhagyták a játékhelyet, s a sétány
hoz közeledének.

A vendégek, mintha villanyszikra ér
te volna őket, mindnyájan gyorsabban 
kezdettek mozogni.

A helység öreg harangja ismét meg
szólalt, de szomorúan, tompa kongással, 
utána a második és harmadik harang. Min
den arcz a falu felé fordult.

— Jaj sógor — kiálta a sárga em
ber — háza ég.

Az nem hallotta e szókat, lélek
szakadva, haját tépve futott haza.

Első, ki utána m ent: lord Mayflower
volt.

Sokan átsiettek a vendégek közül. Az 
arszlánok egy része szintén érdemesnek 
találta megszemlélni az érdekes látványt, 
hogy aztán eldicsekedhessék vele, mint 
segített oltani. A delnők is átmentek, ré
szint gyalog, részint kocsin, köllni-vizet, 
ess-bouquét tartva gyöngéd ujjaik között, 
ha netalán szükséges volna az elájuláshoz.

A harangok oly siróan, szomorúan 
hangzottak.

A falubeliek lélekjelenlétüket elveszt
ve tántorogtak ide s tova.

Itt egyik vízért kiáltozott, ott a má
sik jajveszékelve haját tépte. A nők rémül
ten futottak gyermekeikkel; amott nehá- 
nyan ágyneműket hordottak az udvarra, 
vizes pokróczokat terítettek a szalmaföde- 
les házikókra, ima és siránkozás között.

A falu közepén csinos, magas épület 
égett. A sötét égnek emelkedő füstoszlop
ból hosszú lángnyelvek lobogtak ki, foly
ton közelebb-közelebb hatva a szomszéd 
házakhoz.

Denevérváry, a háztulajdonos, egy 
vizfecskendőhöz sietett s ügyesen irányozá 
a legerősebb égés fe lé: elfelejtette, hogy 
nője s gyermekei a födél alatt vannak, 
azokat kellene először megmenteni. A má
sodik fecskendőt (több nem volt) a lord
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kezeié, a nemes vendégek nem kis csodál
kozására.

Az uracsok előszedték szemüvegeiket, 
s bámulták a felcsapkodó lángokat, a nők 
üvegeiket szagolták, a nép futott, sirt, 
imádkozott, átkozódott.

Midőn Szilárdfi Ödön (ez volt a hal
vány ifjú neve) a faluba ért, a lángok már 
összecsaptak a ház fölött. Gyorsan futott 
át a termeken. Az utolsó szobában találta 
Luiz fiát, Denevérvárynét s még két kis 
gyermeket, keservesen sírva. A padlás ha- 
sadékain fojtó füstpára kezde alászállani, 
nemsokára pedig sűrű zsarátnok hullott 
fejökre. Az ablaktáblák recsegve pattog
tak szét, a tetőről nagy robajjal zuhantak 
az égő gerendák. Künn a tömeg lármája 
között kétségbeesett, szivrepesztő sirás hal
latszék. A siró: a szép Luiz volt.

Az emberek suttogni kezdettek, saj
nálták is a zokogó nőt, s egymást buzdi- 
ták, hogy mentse meg valaki a veszélyben 
forgó szegény gyermeket. Már a kapu is 
égni kezdett, midőn Szilárdfi bátor tekin
tettel lépett ki, két gyermeket hozva kar
ján. Haja, szakála le volt pörzsölve, attilá- 
ja jobb karján végighasítva, öltönyének 
hátulsó része égett.

A hölgyek megismerék őt s elmondák 
róla, hogy bátor ifjú, az uracsok megszemü- 
vegezték, afféle megjegyzéssel: miként le
het valaki oly gemein, hogy öltönyét és ma
gát igy beszennyezi; a lord pedig, kinek 
azonnal szemébe tűnt, hogy az iíju öltönye 
é g : feléje irányozá a fecskendőt, kiáltva:

— En öntözök, te nem öntözesz, ő 
öntöz . . .

Erre a jelenlevők legnagyobb része 
hangos kaczajban tört ki.

Szilárdfi Luizhoz lépett, gyermekét 
karjára adá, a másikat pedig mellé állitá, 
s megcsókolva kezét, elsietett.

Ki magyarázza meg azt az érzelmet, 
mely az anya szivében keletkezik gyerme
ke megmentője iránt?

Luiz sirt, majd nevetett, s gyermekét 
öleié, alig tekintett a halvány fiatal ember
re, de ez egyetlen tekintet elég volt arra, 
hogy megdöbbenjen, megtestesítve látva 
maga előtt eszményképét.

A tűz nem sokára el Ion oltva; csak 
egy ház égett le. A bámulok visszatértek,

Mayflower fölkereste Szilárdfit.
— Barátom — mondá neki, kezét 

megfogva — ön boldogságot keres. E gy
kor én is kerestem, de fájdalom, nem bír
tam meglelni. Ön szerelmes, egykor én is 
az voltam, különben ez nem tartozik ide. 
Sok mondani valóm van önnek.

A fiatal ember egészen elcsodálkozék 
a különcz lord e bizalmán.

— Uram, mivel érdemiem e kitünte
tést -— kérdé.

— Holnap reggel párbajom van —  
felelt a lord — lesz segédem ?

— Szívesen, de szabad tudnom kivel
vív.

— Majd meglátja holnap. Hajnalban 
legyen nálam, most még írnom kell né
hány levelet. Adieu. A viszontlátásig, —• 
s elsántikált.

Szilárdfi nem győzött eleget gondol
kodni rajta, miért ily bizalmas iránta a lord.

(Vege köv.) B. FONGRÁCZ EMIL.

K I S  B E T E G E M  F Ö L Ö T T .
(December, 1863.)

I.
Oh istenem, oh ne vedd el, Mért vinném a temetőbe,
Kit karom oly forrón ölel; S ott a hideg, rögös földbe —
Ne vedd el kis gyermekemet, Mig keblem oly puha, meleg,
Kit szivem oly hévvel szeret. S nyughatik rajt’a kis beteg.

Oh istenem, hisz most tél van,
A természet is aléltan —
Nem ilyenkor kell hát, látod,
Földbe tenni a virágot. —
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IT. III.
Mely máskor az éjben viliog — 
Most nem hallom, a kuvikot; 
Nem is szállong, nem is repdes, 
Az éj néma, az est csendes.

Es ez nekem oly jól esik — 
Higgadt észszel tudom pedig, 
Hogy a kuvikról a beszéd 
Csak babona — semmi egyéb.

Csak szóbeszéd — merőn hiszem. 
De mikor úgy remeg szivem 
Szegényke kis betegemért —
Még a kuvik hangja is sért.

Kin<3k nincs kenyere, kinek nincsen fája,
Ki a hosszú telet átéhezi, fázza —
A szegény alföldi,
Oh az sem üdvözli
Az áldásos tavasz napsugarát hőbben, — 
Gyönyörködvén a zöld, virányos mezőben — 
Mint én üdvözlöm majd első mosolyodat,
Mely a gyógyulásra ajkaidon fakad,
Mint sugár, melegen —
Kedves kis betegem !

CSERMELYI SÁNDOR.

A Q U A R T E R 0  N N E.

(Folytatás.)

Alig volt reggeli nyolcz óra s már az espla- 
nade-utczában rendkivüli mozgalom mutatkozott, 
kiváncsiak csoportosultak egy nagy épület felé, 
melynek kapuja fölött nagy réz táblán fekete 
email betűkkel volt kiírva „Weston és Parker.“

Ez épület sokkal inkább hasonlított egy 
nagyúri palotához, mint két emberárus raktárá
hoz, külseje oly pompával és ízléssel volt építve 
s gyaníttatá a belső még nagyobb pompát.

Pedig a kapu zárva maradt, csak a nagy
szerű épület egyik szárnyán volt egy kis alacsony 
ajtó nyitva, mely a tágas udvarra vezetett. — Itt 
ez udvarban voltak rabszolgák s rabnők össze
csoportosítva, a legkülönbözőbb színvegyülettel; 
az ében szintől kezdve csaknem egész világos- 
sárgáig. Mindenik némi keresettséggel volt öltözz 
ve s legjobb kedvökben látszottak lenni, mert ne
vetgéltek, tréfáltak, ingerkedtek egymással, tán- 
czoltak és oly ügyes arczjátékkal beszélgettek, a 
milyet az ember tőlük nem várt volna, s mind 
ennek czélja az volt, hogy a látogatók figyelmét 
magokra vonják. Az udvar körül is mindkét nem
beli rabszolgák voltak elhelyezve, kik szintén oly 
vidámaknak látszottak és nevetést szenvelegtek 
mindannyiszor, valahányszor a felügyelő négerek 
tekintete reájok esett, kik korbácscsal, vizsga 
szemmel jártak alá s fel a fekete, barna, broncz- 
szin és sárga rabok között, mert már gyűltek a 
kiváncsiak s vevők az udvarba.

Weston és Parker urak pedig pontban 
8 órakor kezdték az emberi áruczikkek vásárlásá
ra érkezett vendégeket fogadni. Egészen feketébe 
voltak öltözve, fehér nyakkendővel; ujjaikon rop
pant gyűrűk, mellény ökr öl nehéz vastag arany Ián ez 
függött egy egész csomó aprósággal, ugyanazon 
érczből. Látni kellett volna, mily előzékenység

gel , udvariassággal fogadták a vevőket. Ezek 
száma mindinkább növekedett. Weston kisze
melte közülük a gazdagabbakat, kikről gondolá, 
hogy helyzetüknél fogva a quarteronnet megvásá
rolhatják, és bevezette őket egy oly pompával és 
fénynyel bútorozott terembe, a minőt rabszolga
kereskedőnél nem vártunk volna ; a bútorzat drá
ga fából volt, a szőnyeg oly vastag és puha mint 
a pázsit, chinai porczellánok, aranyozás, broncz 
müvek, nehéz selyem kárpitok diszlettek ottan. 
Weston kinyitá a nehéz ajtót, mely inkább fog
házra mint egy ily elegáns salonra illett volna, a 
kiváncsiak aztán a leggyönyörűbb teremtést lát
ták meg a milyet csak képzelni lehet: ez Leonta 
volt, két izmos néger nő által őrizve.

Gyönyörű haja, sima fonadékba fonva, feje 
hátulsó részére volt művészileg feltüzve, mig egy 
része fürtökben hullott vállaira. Fehér mousseline 
ruhája bő ránezra volt szedve, de oly finom vala 
szövetje, hogy inkább hasonlított nyári bárány
felhőhöz mint szövethez. Karjai bármely szob
rásznak mintául szolgálhattak volna, szabadon 
valának hagyva, mivel a ruha ujja vállánál köny- 
nyedén fel volt ránczolva. A rövid ruha alól apró 
lábai, mint egy gyermeké, atlasz czipőbe szorítva, 
látszottak ki. Öltözékét egy aranynyal áttört vö
rös selyem öv szoritá derekához, melynek két 
vége csokorra kötve függött oldalán.

A szegény leány ott ült a szoba közepén 
kerek bársony széken, feje le volt hajtva, karjai 
szemérmesen keblére téve; nehéz könycseppek 
peregtek végig arczán s hullottak karjának arany- 
szin bőrére.

Mintegy tizen léptek Westonnal a terembe. 
Az emberárus arczán megelégedés mutatkozott, 
látva, mily bámulatra ragadtatnak vendégei az
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ifjú leány hódító szépsége által. De nem maradt 
csak az arczkifejezés mellett; ő büszke volt ke
reskedésére. Habár a pénzvágy volt is nála a 
legerősebb, de azért hiúságát legyezte az, hogy ö 
mindig a legjelesebb és feltűnőbb rabszolgákat 
hozza az uj-orleansi vásárra, legyen e feltűnés 
ajánló arcz, testi erő, kitartás vagy szépség ered
ménye. Szóval sokat adott arra, hogy Dél-Ameri- 
kában ő a legelső rabszolgakereskedő.

Leontához tehát a legbarátságosabban köze
ledett s megfogván karját kérte, hogy keljen fel.

Mig rendesen a kereskedők kényszerítni 
szokták, gyakran korbács ütésekkel is, rabszol
gáikat, hogy víg arczot öltsenek olyankor, mikor 
vevők jönnek : Weston nemcsak megengedte Le- 
ontának a sirást, hanem megelégedéssel nézte, 
hogy a fájdalom mennyivel érdekesbbé teszi a 
már a nélkül is szabályos arczot, s uj kellemet, 
következéskép több pénzértéket is kölcsönöz áru- 
czikkének. A vevők hosszasan bámulták a gyö
nyörű quarteronnet, ezerféle kérdést intéztek hoz
zá, a nélkül hogy ő azok közül csak egyre is mél
tónak tartotta volna felelni.

E szemle tovább tartott két óránál mire a 
szegény Leonta meg lett a kínzástól mentve, az 
által, hogy Westonnak s társának a négerek na
ponkénti árveréséhez kellett menniök.

E jelenet még nehány nap ismétlődött, a 
nélkül, hogy a kereskedők bárminő árt elfogadtak 
volna, melyet nekik több részről ígértek, mert 
rabnöjüket nem kevesebb mint húszezer dollárért 
akarták adni.

Egy reggel Leontát többen látogatták meg 
mint akármikor, mert a kiváncsiak annál többen 
csödültek oda, mentül jobban elterjedt Leonta 
rendkívüli szépségének híre. De az óra tizenegyet 
ütött s a közönséges néger árverés vette kez
detét.

Az épület egyik szárnyában tágas terem 
volt e czélra felhagyva. Közepén egy lábnyi ma
gasságú, elég térés négyszegű emelvény állott, 
melyre asztal volt helyezve, mellette a kikiáltó, 
fakalapács a kezében, ezt a venni szándékozók 
állták körül, mig a terem hátterében az eladó rab
szolgák voltak.

A kikiáltó intésére csaknem herkulesi nagy
ságú fekete, ki a felvigyázó volt, az emelvényhez 
vezetett egy szép fiatal néger nőt: ennek egyik 
kezén egy hat éves fiúcska, másikon egy alig 
négy éves leányka. A szerencsétlen az emelvényre 
lépett két gyermekével, a kikiáltó fennhangon 
kezdé dicsérni áruczikkének minden jó tulajdo
nát, ritka ügyességgel magasztalá erőteljes test
alkatát, sokféle képességét s folytonos jó kedvét. 
A szegény asszony hasztalan látszott ellentmon
dani gúnyos mosolyával, könnyeivel, melyeket 
nem volt képes visszatartani, a kikiáltó csak foly
taid nagyszerű phrásisokban dicséreteit. Azután 
kimondá árát: gyermekeivel együtt hatszáz dollár.

Történetesen senki sem volt a jelenlevők

között, ki szerecsen nőt gyermekestül akart volna 
venni.

— Ez esetben —- mondá a kikiáltó: a kis 
fiun kezdjük.

Egyszersmind inte a fekete óriásnak, bogy 
a szerecsen nőt és a kis leányt vigye el. Ekkor 
aztán oly jelenet fejlett ki, mely a kevésbbé fásult 
szivüeket meghatotta volna, de a jelenlevők ében
fa  vásárlására jöttek, — különös elnevezése a 
négereknek a délamerikai szójárásban. Az anya 
megfogá a kis fiú karját s nem akarta elereszteni. 
Ekkor az óriás megragadta a gyermeket nyaká
nál fogva s rákiáltott anyjára: bocsásd, vagy rög
tön megfulad.

E borzasztó fenyegetésre a szegény nő el- 
ereszté fia karját, és a gyermeket az emelvényre 
állították ‘ mig a neki dühödt őr az anyát és kis 
leányát, kik csaknem magukon kívül voltak, a 
terem másik szegletébe hurezolá. A szerencsétlen 
nő összerogyott, kezeit törte, haját tépte, szóval a 
legnagyobb kétségbeeséssel küzdött, az ég irgal
máért esdve, mely nem hallgatá meg, s az embe
rektől segítséget kérve, kik tőle szivlázító kö
zönynyel fordultak el. Végre az őr csilapitá le, 
kemény, rézzel fonott korbács ütésekkel. Ez idő 
alatt a néger fiút eladták háromszáz dollárért. 
Egy perez múlva a nagy szerecsen a kis leányká
val jelent meg, kit Parkernek egy intésére száz 
dollárra becsültek.

E perezben egy gazdagon öltözött szép ifjú 
nyitott be a terem ajtaján és minden tekintet azon
nal őreá fordult.

Arczának nemes kifejezése s egész egyéni
sége első tekintetre elárulá benne az előkelő urat; 
izmos jó termetéhez járuló fesztelen modora, mind 
a salonokban? mind a küzdtéren való diadalokra 
mutatott, arcza kifejezése meggondolt, inkább ko
moly mint vig vala, a mi talán a világi dolgok 
iránti elfásultság vagy valami keserű tapasztalás 
eredménye volt, melyet a legszerencsésebb hely
zetű emberek sem kerülhetnek ki, de a mely az
tán homlokán némi borút, ajakán szelíd, de szo
morú mosolyt hagyott hátra. Mindamellett arczá
nak uralkodó kifejezése a szivjóság volt, s egy
szersmind könnyen lehetett látni, hogy valami jó
tettet képes volna felfogni s megtenni, szóval a 
lélek fönsége s minden jóra hajlandósága termé
szetes tulajdonság látszott lenni nála.

Mihelyt belépett a terembe, Parker és Wes
ton oly udvarias előzékenységgel siettek fogadni, 
milyet eddig számos vevőik közül egy irányában 
sem tanúsítottak. Bizonyosan ismert, még pedig 
jó oldalról ismert egyéniség volt.

— Mennyire örülök, Lavallée ur, hogy sze
rencsém lehet! mondá neki Weston elégült arcz- 
czal, már rég ideje nem láthattuk önt.

— Lavallée ur épen jókor jő ; kezdé Parker 
is, mert bizonyosan hallott már a gyönyörű quar- 
teronneról, mely raktárunkban van, hiszen az 
egész város arról beszél. Higye el Lavallée ur,
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ha nem gondoltuk volna, hogy önt is ide csaljuk 
vele, ki sem hirdettük volna eladásra. Mert csak 
is ön képes ily jószág becsét igazán felfogni.

— Nem titkolom, Parker ur, hogy a kíván
csiság hozott ide, meglátni a hóditó szépséget, ki
ről már egy hét óta annyit beszélnek, ámbár 
ugyan megvételére nem is gondolok, — válaszolt 
az ifjú tiszta, csengő, mondhatni zeneszerü hangon.

— Tudom jól, viszonzá az emberárus, hogy 
ön csak fekete czikkeket vásárol s azokat egye
nesen Afrikából hozatja, a kiket aztán ön is ép 
oly lelki vád nélkül fordít munkagépekké mint mi.

— Természetesen, viszonzá Lavallée töké
letes nyugodtsággal; mert a feketék másodrangu 
teremtmények.

E szavakat hallva, bizonyosan elcsudálkoz- 
tak volna olvasóim rajta; hogy egy oly ifjú szájá
ból, kiről olyan jó véleményünk volt hogy fogé
konynak hittük a jó és nemes felfogására s köve
tésére, ily szavak jönek k i; és méltó meglepetés
sel vették volna észre, hogy ő is a rabszolgake
reskedők sorába tartozik. Igen, ő rabszolgakeres
kedő volt, még pedig nagyban, a mely erkölcsét 
természetesen nem emelte. De siessünk hozzáten
ni, hogy se nem lehet, se nem igazságos elitélni 
valakit, a nélkül, hogy számba vennök helyzetét, 
melyben született, növekedett, hol él, és a mely
nek fogalmát, hitét, sőt előítéletét is a léggel szívta 
be. Igen, a rabszolgakereskedést, melynek Laval
lée egyik tagja volt, a szokás törvényesítette, sőt 
tisztelet tárgyává tette a délamerikai államokban, 
így tehát ő is folytathatta minden lelki vád nélkül. 
E mellett meggyőződése volt ép úgy mint minden 
honfi társának az, hogy a feketék nem tartoznak

A M I K U L Á S .

Beh sok számtalanszor kelletett már elmon
danom hegyirül tövire : hogyan jön az a Mikulás ? 
milyen az a Mikulás?— Minthogy ma épen Mikulás 
előestéje van, hát ismét elmondom, a mit róla 
mondani lehet. Kényes dolog ám ez nagyon, ne
hogy valamiképen többet találjak mondani, mint 
a mennyit kellene; magamnak ugyan már nem 
ártanék vele, mert nekem már bizony jó ideje 
nem hoz a Mikulás semmit, hanem ti vallhatnátok 
kárát, édes fiaim, mert a Mikulás annál több örö
met csinál a gyermeknek, minél kevesebbet tud 
az róla. Legyen a gyermek jó, szófogadó és szor
galmatos, ekkor aztán nyugodtan várhatja a Mi
kulást: s legokosabb, ha minél kevesebbet töri a 
buksi fejét azon : milyen az a Mikulás ? hogyan 
hozza, hogyan rakja az ablakba azokat a szép 
tarka-barka játékokat, meg imitt-amott azt az 
annyira rettegett virgácsot a játékok közé, kinek- 
kinek érdeme szerint, a mint a gyermek jól vagy

a valódi emberi fajhoz, hanem valami alsóbb ren
dű teremtmények.

-— De a mi a mulattokat (félszerecsen) és 
quarteronnokat (negyedrész szerecsen) illeti, azo
kat adni-venni emberiség elleni vétségnek tartom.

— Tudom, hogy ön nagyon lelkiismeretes 
az üzletben, viszonzá Parker alig észrevehető 
gunynyal, mintha sértették volna Lavallée szavai.

Tartva tőle, hogy Lavallée a Parker bántó 
szavait rósz néven fogja venni, Weston mindjárt 
közbe vágott :

— Istenem, Lavallée ur, egy éve hogy nem 
volt szerencsénk. Egészsége jól szolgál, nemde? 
Hát üzlete hogy megy ?

— Nem panaszkodhatott], felelt az ifjú. Több 
nagy szállítmány ébenfám érkezett Havannába. 
Csupán hogy egy hajóm, angol kalózoktól űzőbe 
véve, jobbnak látta magát légbe röpíteni mint 
megadni.

— Az ördögbe ! ez roppant veszteség volt! 
mondá Weston.

— De hát ki tehet róla? Kereskedésben 
mindig készen kell lenni az ily véletlenségre. 
Szerencse, hogy a többi kipótolja. . . . Hanem 
most. . .

— A quarteronnet szeretné látni, nemde? 
vágott közbe Weston.

— Úgy van, mert kiváncsi vagyok tudni, 
hogy . . .

— Megfelel-e a hírének? egészité ki Par
ker. Majd meglátja. Szíveskedjék utánam jöni.

E szavakkal Parker Lavallée előtt, Weston 
utánok, az épület azon része felé mentek, hol Le- 
ontát a két néger nő örzé. (Folyt, köv.)

Francziából ,
KALOCSA RÓZA.

roszul viselte magát. Minthogy azonban olyan na
gyon ostromoltok kérdéseitekkel, hát csak elmon
dom, a mennyit róla tudnotok szabad.

Hát tudjátok-e, hol van Pesten a városház 
tere ? voltatok-e már ott a piaczon , hol máskor 
annyi mindenféle ennivalót szoktak árulni: ke
nyeret, tojást, lencsét, babot, zöldséget, csibéket 
és más baromfit s a jó isten tudja még mi min
denfélét, a mit a szakácsnék otthon megsütnek, 
megfőznek, s nektek betálalnak, mikor a sok ta
nulás után olyan éhesen az asztalhoz ültök. Te
hát ezen a piaczon, hol máskor azok a nagy szájú 
zsémbes kofák szoktak ülni, ezen a napon nem 
lehet egyebet látni, mint ezüsttől, aranytól ra
gyogó, szebbnél szebb játékokkal megtölt asztalo
kat és bódékat. Oh, mint csillog azoknak a száz 
meg százféle babáknak az öltözékén az a sok drá
ga arany ékesség! mint fénylenek azok az ezüs
tös czifraságok rajtok! Azt hinné az ember, a 
kincses tündérországot látja, olyan fény , olyan 

j pompa mindenfelé, a merre csak néz. Örökzöld
4»
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mezőben hófehér báránykák, melyeket rózsaszín 
solyemruhás pásztói lánykák vezetnek; vöröské- 
pü kéményseprők, egészen aranyozott aszaltszil
vából ; rózsánál pirosabb és liliomnál fehérebb 
viasz arczú uracskák, szöszparókával és arany- 
sujtásos selyem kabátban és ugyancsak bő bu- 
gyogóban, csupa merő ezüst- és aranyba öltözött 
püspökök ; hosszan kioltott vörös nyelvű, hegyes 
hosszú vörös szarvú fekete ördögök, akkorák mint 
egy egy kis gyermek, szóval, van itt minden, a 
mit csak szépet, és csodálatosat képzelni lehet. 
De majd el is feledtem azokat a sok hintázó dá- 
mácskákat, és a bukfenczeket hányó garabon- 
czás diákokat, kik fáradhatlan kitartással űzik 
napestig játékaikat. És ezek is a legékesebb öl
tözékekben ; a hintázó kisasszonykák, derekukon 
aranyzott övvel, átszorított könynyíí báli ruhá
ban, a bukdácsoló uracsok pedig selyem bugyo- 
góban és fénylő hegyes süveggel. Mig amazok 
szépen, csendesen, a legfinomabb miveltséget mu
tató bájjal hintázzák magokat, emezek annál szi- 
lajabb és merészebb szökések által igyekeznek 
délczeg termetök hajlékonyságát és fékezhetlen 
büszkeségüket kitüntetni. Hát még a mi legneve
zetesebb ! egész puttonyokkal árulják itt ilyenkor 
a virgácsokat. Képzeljetek csak egy egész put
tonyt, tele virgácscsal! Ugy-e borsózik a hátatok ? 
Ámde nem olyan száraz vesszőből összekötött 
virgácsok ám ezek, minőre az embernek még ké
ső vénségében is roszul esik visszaemlékezni, ha 
tudniillik rósz gyermek volt kiskorában. Oh, nem 
ilyen közönséges virgácsokat árulnak ott, hanem 
olyanokat, melyek telidestele vannak aggatva a 
legkülönfélébb apró játékokkal: kiesinke talyi- 
gákkal, angolosan rövid farkú paripákkal, tollas 
süvegü lovagokkal, bölcsőben szendergő kis ba
bácskákkal, székekkel és asztalkákkal, trombi
tákkal és csörgőkkel, mindennel, mindennel a mit 
csak a jó gyermek kívánhat magának. Es még a 
mi legszebb, hogy ilyen virgácsok különösen van
nak a leányoknak, és különösen a fiúknak : a hol 
bölcső van, az a leánykáknak való, a melyiken 
pedig ló van, az meg a fiúkat illeti. Ugy-e még ez 
is milyen okosan van kigondolva? Es méghoz
zá mindegyiknek tetejében a legfrisebb, legzöl
debb eleven puszpángbokréta diszlik. Milyen jól 
esik ezt a fris zöldet látni, mikor lépteink alatt 
meg csak úgy ropog a hó; mert, a mint jól tudjá
tok, Mikulás napja télen esik, decemberben, mi
kor már hó borítja a földet, és virágok és zöld 
lombok helyett csak jégcsapokat és nehéz dérrel 
bevont ágakat láthat az ember. Ugy-e sok min
denfélét számláltam elő, a mi ilyenkor ott azon a 
városháztéri piaczon található, pedig ez még csak 
egy századrészé annak, a mit ottan látni lehet. 
De van is ám ott ember elég! Szegény gyerme
kek csak úgy ágaskodnak lábuk hegyére, hogy 
ők is láthassanak mindent. Egyre azon törik fe
jőket, vajon a sok közül mi lesz majd az Övék ? 
melyik játékot fogja majd Mikulás az ő czipöjök-

be tenni? De hiábavaló minden toprenkedés, 
mert ezt nem lehet kitalálni. Mit is érne, ha az 
ember már előre tudná, hol volna akkor a megle
petés.

Némely anya, megunván gyermekének ok
talan rimánkodását hallgatni, inkább megveszi 
neki a játékot, a mi annak ott különösen megtet
szett, csakhogy ne gyötörje öt tovább kérésével. 
Szegény gyermek ! most már ne várja többé a Mi
kulást, az csak olyan gyermeknek visz, ki őt szé
pen, türelemmel megvárja. Pedig mi becse van az 
ilyen vett játéknak? hiszen ilyenben akármely 
rósz gyermek is részesülhet; ehhez nem kell ér
dem, ez nem jutalom, mint a Mikulás hozomá
nya.

Tehát itt, ezen a piaczon vásárolja össze a 
Mikulás azt a sok játékot, mit aztán a jó gyerme
keknek széthord. Azonban lehetetlen ráismerni, 
melyik ö a sok vevő között. Ezerféle alakot ölt 
magára, mindig mást, különbnél különbfélét. Majd 
mint egy szelíd öreg anyóka alkudozik egy kis 
olcsó játékszerre, majd mint előkelő úrnő fátyolo- 
zottan válogat illatos keztyüs kezével a legdrá
gább játékok között; vagy mint pajkos deákoes- 
ka fitogtat egy újdonatúj ezüst hatost a kereske
dő előtt, az által akarván azt rábírni, hogy a drá
gábbra tartott játékot adja neki ennyiért, mint
hogy neki több pénze nincs. Lehet ilyenkor az 
utczán akárhány puttonyos asszonyt látni, kimeg- 
görbedve czipeli hátán a játékokkal felhalmozott 
puttonyt, és ki tudja, nem a Mikulás-e ez maga, a 
mint már viszi a sok játékot? Vagy pedig talál 
kozik az ember valami cseléddel, ki kezében egy 
sárga lánczra kötözött nagy fekete ördögöt visz ; 
hátha ez a Mikulás volt, ki valami rósz gyermek
nek viszi ezt az ijesztőt? Sőt láttam asszonyokat, 
kik kis gyermeket vittek karon, másik kezökben 
pedig valami czifra, ezüst pillangós, aranyfüstös 
játékot tartottak; láttam szakállas férfiakat, kik 
mosolygó arczczal tekintettek a kezökben vitt tar
ka-barka babára, és valóban nem merném állíta
ni, ha mindannyiszor nem maga volt-e a Mikulás, 
azon ezerféle alakba bújva, melyet fel szokott öl
teni, hogy senki rá ne ismerhessen. Késő estig, 
majdnem egészen az éj bekövetkeztéig tart a pi
aczon a tolongás. Ekkor aztán még szebb min
den ; mert a meggyujtott gyertyák és lámpák fé
nye már messziről csillog és csal aira mindenkit, 
hogy tekintsenek oda.

Azok az emberek, kik egykor rósz gyerme
kek voltak, nem tudnak gyönyörködni ebben a 
látványban, mert ők kicsiny korukban nem kap 
tak semmit, vagy legfeljebb is egy-egy üres, pusz
ta virgácsot; ezek aztán mindenképen szeretnék 
mások örömét is elrontani, mert boszantja őket a 
jók örvendezése. Ámde azok, kik jó gyermekek 
voltak, még késő vénségükben is Örömmel emlé
keznek vissza a Mikulásra, és nem irigylik a jó 
gyermekek boldogságát.

Mikor aztán este a gyermekek szépen, csen
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desen lefeküsznek, édes anyjok kiteszi czipöjüket 
az ablak közé, aztán jól beteszi a táblákat és ő 
maga is lefekszik ; mikor a háznál minden csen
des lesz, és a gyermekek boldog várakozások kö
zött szépen elaludtak: csak akkor kezdi mega 
Mikulás csudálatos járatát az egész városban, és 
mégis reggelig minden gyermek megkapja a ma
gáét, kiki érdeme szerint, ő egyről sem feledke
zik meg. Hej pedig sok gyermek van ám Buda
pesten, még pedig hála istennek sok jó gyermek. 
Ámde a Mikulás a rósz gyermekekről sem feled
kezik meg, tudja jól hol vannak a javithatlan ro- 
szak, és azok. a kik még megjobbithatják mago
kat. Hajnalig már mindenki megkapta a magáét. 
Bármily korán keljen is fel valamelyik gyermek, 
az öt illető részt már ott találja az ablakban. Van 
aztán öröm, ámde van sok szomorúság is, sok szé
gyen, a ki hogy érdemli. Némely ablak egészen 
tele van mindennel, a legszebb, a legritkább já
tékokkal, hanem közte, az igaz, nem egy helyen 
kandikál elő egy-egy virgács, de csak többnyire 
olyan játékokkal felczifrázott zöld bokrétás vir
gács, mi azt jelenti, hogy az a gyermek, a ki kap
ta, érdemel ugyan egy kis dorgálást, hanem azért 
mégsem tartozik a rósz gyermekek közé. Hanem 
oh ja j! jaj a gyermeknek és százszor jaj szegény 
szülőinek, hol az ablakban semmi más nem látha
tó, mint egy üres, puszta virgács. A mely gyer
mek e fölött halálra nem szégyenli magát, s lát
ván szegény anyjának megszomorodását, igaz 
szivböl azonnal javulást nem fogad, jaj annak. 
Késő megbánás fogja öt sirjába kisérni. No de hi
szem, ha találkozik is ilyen megátalkodott, javit
hatlan gyermek, csak igen kevés lehet ilyen, és 
mi ne szomorítsuk meg magunkat ezen szeren
csétlenekre való gondolással. És vettétek-e észre, 
milyen bölcsen osztja ki a Mikulás ajándékait? 
Igen, szegény emberek gyermekeinek csak olcsó, 
egyszerű játékot hoz, nehogy a czifra és drága 
által elveszítsék kedvöket azon csekély, szerény 
játékoktól, a minőket különben szegény szüleik 
vehetnek nekik. De ők ezen csekélységeknek 
épen úgy örülnek, sőt még sokkal jobban, mint a 
gazdag emberek gyermekei a legdrágább, legpom
pásabb játékszereknek, mit ők már mind meg
szoktak és meguntak.

Láttátok ugy-e, még hetekig, sőt hónapokig 
az ablakok közt a játékokat kitéve, miket a Miku
lás az ottan lakó gyermekeknek vitt? Ha nem is 
ismeri őket az ember, mindenki örömmel néz az 
ilyen ablakra, mert tudja, hogy azon házban jó, 
szófogadó és szorgalmas gyermekek laknak, kik
ből egykor becsületes és derék emberek válnak.

Halljátok csak, mint megjárta egyszer egy 
kis kíváncsi íiu, ki erőnek erejével tudni akarta, 
milyen az a Mikulás és látni akarta, hogyan rakja 
az majd ablakába a sok szép drága játékot. Föl
tette magában, hogy majd meglesi. Szépen lefe
küdt annak idejében, meghúzta magát a paplan 
alatt, de a szemét a világért sem húnyta be, ne-

hogy eltaláljon aludni. Édesanyja kitette a czipö- 
jét s ő maga is szépen lefeküdt. A gyermek meg 
sem moczczant az ágyban, hanem csendesen, moz
dulatlanul feküdt, mintha mélyen aludt volna. 
Még csak szuszogni sem mert. Egyszerre csak 
valami neszt hall, lehet képzelni, hogy figyelt, 
lassan az ablak felé fordítja a fejét s képzeljétek 
csak, mit iá t: anyját, kezében egy nagy kosarat 
tartva. No most már tudta a gyermek, ki hozza 
neki a játékot s ki rakja oda az ablak közé. Ha
nem ugyan megjárta, halljátok csak milyen meg
lepetés várt rá másnap reggel, mikor fölkelvén, 
legelőször is az ablakhoz futott. Találjátok ki, mit 
látott ott? Hát az egész ablak tele volt virgácscsal 
rakva, sűrűn, egész kis cserje. Hát a Mikulás igy 
tréfálta Öt meg. Tudta, hogy a kis fiú leskelődik, 
hogy tehát rá ne ijeszszen, mert különben jó gyer
mek volt, édesanyjának alakját vette magára, ha
nem hogy kíváncsiságáért megbüntesse, hát ilyen 
módot talált ki. Minden ember megállt az utczán 
a ki csak az ablak alatt elment, s ugyancsak volt 
nevetés, egészen be lehetett hallani a szobába. 
Szegény kis fiú szörnyen szégyelte magát. Kérel
mére jó anyja bevette az ablak közöl a sok vir
gácsot, hanem a kis fiúnak el kellett azt tenni a 
fiókjába, hogy megemlékezzék ezen esetről s ezen
túl fogadja anyja szavát és óvakodjék a kíváncsi
ságtól. Sz. J.

I R O D A L O M .
A lég urai. Képek a madárvilágból. Irta 

gróf Lázár Kálmán. I. tüzet. Pest. Nyom. Emich- 
nél. 1864.

(Folytatás.)
Elsőben is hibásan alkalmaz némely úgy ne

vezett „vonzatokat“ (az ige mellé járuló viszony- 
ragos és utoljárós főneveket). „Élelme s tartózko
dása miatt vonja magára a figyelmet.“— Ismét: 
„E madárnak alakja stb. oly sajátosok, hogy ezek 
miatt már rég magára vonta a figyelmet. “ Ezek
ben a „miatt“ egészen ferdén van használva. Sza
bály helyett hadd világosítsuk egy pár példával: 
„A köd miatt nem láthattuk a tájképet;“ kétség
telenül jól van mondva; de jól lenne e ez: „Az 
ablak miatt élvezhettük a kilátást“? Bajza helye
sen irta: „Miattad szép hazám, miattad vérzőm 
én,“ de bizony, nem volna helyes: „A béke miatt 
örvendünk.“ Átalában sok stilistánk iszonyú za
varban van a miatt, ért, végett, ~nál fogva ragok
kal és utoljárókkal. Nem régiben egy nagy lap
ban olvastuk: „Leobenben lopás végett elfogtak 
egy tolvajt.“ Kár az ilyek számát szaporítni. — 
Hasonló zavarban halász és hatalmasodott el sti- 
listáinknál az ul, ül rag : „király?^“ választanak, 
„állaUilu nézik, „helyesük“ tartják stb. írónk pe
dig a lapos követ „asztalid használja,“ asztalnak
v. asztal gyanánt helyett. — Tiszta germanismus : 
„hasonlót tapasztaltam a havas apró madarainál,u 
(ról) „különösen a dalosoknál,“ (róT) és másutt:

48*
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„ Lábai mint a hímnélu {nek v. ét) egész az ujja- 
kig tollazottak. Alig jobb ez is : „E madár, mit 
állatseregletben rendszerint mint saskeselyüt mu
tatnak be“ ; (saskeselvüue& v. gyanánt volna he
lyes.) Több ilynemű hibát nem vettünk észre.

Annál gyakrabban a névmások némethez s 
átalában az európai újabb, analytikus nyelvekhez 
illő, de a mienkből kirivó sűrű használatát. „Ez 
ember honos a fenyvesben, s jól ismeri annak 
madarait,“ (a madarait). — „Tekintsük csak tör
zsét és ágát, miként tekergőznek, kunkorodnak 
azok“ : (az az utolsó szó ép oly szükségtelen, a 
mily szerfeletti volna: tekintsük csak annak tör 
zsét stb.) — „A nép e madár sajátságait... meg
magyarázni nem tudván, regével illustrálta azo
kat ; (apage !) „Itt él ö, itt van ö a maga helyén. 
Ide illik ö . . . .“ Ha nem Írná is, látszik, hogy 
németből fordította — híven. —- „Karmai nem 
oly éles-hegyesek, minek oka az lehet, hogy . . . 
azok az érdes köveken elváslanak.“— Rácsa
pott egy . . . kecskebakra és azt felragadta.“ — 
„E vidéket kedveli ö legjobban.“ — „Alkalmat 
veszek magamnak észleleteimet . . . leirni, mivel 
azok . . . eltérnek.“—- „40 golyónál több lövetett 
a . . . madarakra, a nélkül, hogy sükerült volna 
azokat elejteni és a nélkül hogy azok magukat 
. . . zavartatni engedték volna. — „Ügyel fiaira, 
ha vész fenyegeti azokat, szárnyaival fedezi el 
őket“ Mindezekből, ha a névmásokat kitöröljük, 
legott elétünik az elfojtott magyar zamat s a sti
lus élénkségben is nyer. — „A nagyobb madara
kat csak úgy eszi meg, ha azok tolláiktól megfosz
tatnak* Minő teuton Redseligkeit! Nem jobb lett 
volna egyszerűen: a nagyobb madarakat csak 
koppasztva eszi meg? Reánk az ilyesek olyszerü 
hatással vannak, mintha a városról hazatérve 
hogy a kandalló előtt egy honos estét töltsünk, 
szokott bútorainkat megcserélve lelnök. Hát még 
az ilyenek: „Kiválólag havasi patakok mellett 
tartózkodik és azok partjait nem örömest hagyja 
el.“— „Fiókáikat még egy ideig étetik apró vi
zi rovarok- s azok pondróival*— „Nem kedveli 
ö a fenyvest, mivel. . .  fészkét azok csúcsaira nem 
rakhatja.“— „Ha a falkúsz a .. . szírieknek ékét“ 
(díszét) „képezi, akkor ö (a havasi fecske) azok 
megelevenitöje* Mindenütt vastag germanismus: 
deren Ufer, deren Maden, deren Gipfel stb. Ma
gyarul : partjaikat, pondróikkal, csúcsaikra eleve- 
nitöjök. Hiszen a jók, jök, aik, eik ragok csakis 
az ilyes esetekre valók, azaz : nemcsak birtok
ragok, hanem névmások is. „Elhullottak a fá k  le
velei“ ; de „elhullatták a fák a leveleiket“ ; nem 
pedig „azok leveleit.“

Az „egy* használatában uralkodó tétovázást 
nem különben fellelhetni Írónknál. „Ezen ragasz
kodás egy megható példáját írja le Hausmann.“ 
Mondta-e valaha magyar: „a szomszédom egy 
földjét szántják“ ? Igaz hogy magyar lapokban 
és könyvekben divatos soloecismus. — „Uram , az 
egy elbűvölt madár.“ Jegyezzük meg, hogy nem

madár egyénről, hanem madár-fajról van szó. Má
sutt meg — ismét divatot követve — kihagyja az 
„egy“-ei, holott nem kellene. Pl. „pár fészket,“ 
„egyetlen gyógyszer.“ Akár divatos, akár nem, 
mi azt állítjuk, hogy „pár fészket“ épen úgy nem 
mondhatni, mint ezt, hogy „a piaczra megyek, 
veszek véka búzát, onnan a korcsmába s iszom 
pohár bort. „Egyetlen“ is „egy“ nélkül szintoly 
csonka.

Állandókig kedvelt „Unform“ írónk stílusá
ban az ismétlendö ragok kihagyása is. „Ruháza
tában eltér komája, a szajkótól.“ Azt gondolja tán 
az olvasó, hogy a „komája“ tér el a szajkótól ? 
Koránsem, hanem a csöntör tér el kómájától, a 
szajkótól. — „Minden . . . .  zsiványnak szemébe 
ötlenék, különösen az ö esküdt ellenségei: a kar
valy és nyestnek.“ -— „Hegyei s megszokott feny
vesétől megváljon.“ — „Hasonlót tapasztaltam a 
havas apróbb madarai, különösen“ (kivált) „a 
dalosoknál.“ — „Fátyolt vet . . . a . . . hegyek 
szirtei s fenyüboritotta oldalaira.“ — „Kibéllelik 
gyapjú-, hófajd-tollú- és lószőrrel.“ — „Táplálják 
rovarok bábjai, apró pókok s nyüvekkel.“ Megle
het, hogy valaki szereti, mint a franczia mondá, 
midőn a borából kivett legyet gondosan vissza
tette a kiürített pohárba, de mi azt tartjuk, hogy 
a stilus első kelléke a világosság, s mindazt, a mi 
csak pillanatig is megzavarná, gondosan kell ke
rülni. A szabatosság nem csak abban áll, hogy 
felesleges vonás ne legyen benne, hanem egyszer
smind abban is, hogy szükséges ne maradjon ki 
belőle. A németnek átalánosan véve nem szüksé
ges az elöljárók ismétlése, mert mindjárt elől oda 
vetve félreérthetlenül meghatározza a következő 
főnevek viszonyát; s mégis, ha a tisztaság kívánja, 
olykor ismétli.

Hogy az irodalom kegyelt szenvedő ige
alakja nem maradhatott képviselő nélkül Írónk 
stílusában, természetes és önkint érthető dolog. 
Hisz’ egyébaránt csak hagyján; de ily füzetben 
mint: — „azon rágó gyomornedvet szolgáltatják, 
mely által . . .  a legerősebb csontok is felbontat
nak]“ — „az erdősz és más hivatalnokok által 40 
golyónál több lövetett a . . . madarakra;“ — „az 
apró fiókák . . .  szüleik által gondosan ápoltatnak;“ 
— épen megbocsáthatatlan. Magyarosan igy Írjuk: 
mely a csontosai is felbontja; — a hivatalnokok 
40 golyónál többéi lőttek; — a fiókákai szüleik 
gondosan ápolják.

Nem kisebb szerepet játszik a „bir“ is, a 
német haben értelmében: — „Azon tulajdonság
gal bir, hogy“ stb. — „az oly kifejlett szárnynyal 
biró fecskék“ ; — „a lundák elnyomvadt szár
nyakkal bírnak“ ; — „a fakó keselyű . . . sajátos 
eszmemenettel látszik bírni“ ; —• „mivel igen jó 
étvágygyal bir, sokat kell . . . vadásznia.“ Nemde 
sokkal magyarosabb és szintoly értelmes lett vol 
na: „az a tulajdonsága hogy stb. — akifejlett 
szárnyú fecskék, a lundának elnyomvadt szárnya 
van; — a fakó keselyűnek . . . úgy látszik saját
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eszmemenete (észjárása) van; — mivel igen jó 
étvágya van, v% mivel igen jó az étvágya ~ - ? 
És e helyett: „0 birja a havasi lakók természe
tét“, örömestebb olvasta volna mindenki, a kiből 
a magyar nyelvérzék ki nem irtódott: „Meg van 
benne a havasi lakók természete“ !

Akárki mit mondjon, szintoly magyarelle
nes a részesülők használata, hol — hogy úgy szól
junk — sima ige is megtenné a szolgálatot. — 
„Kinézése inkább erőt és bátorságot kifejező, 
mint egy . . . sasé.“ Szerintünk: inkább fejez ki 
erőt és bátorságot. — „Nem _/ó7tehető“ (tehát le te
hető?) — Helyesen: nem lehet feltenni. Még bor
zasztóbb barbarismusok : „Innen magyarázható 
lei“ ; — „Minden fecskefajnál . . . izgatott nyug
talanság ismer7ietó' fe l,11 a melyektől ez előtt csak 
18 évvel is borsódzott volna a háta minden ma
gyar olvasónak. Ma már, nous avons changé tout 
cela. *)

(F o ly t a t j u k .)
VIDÉKI.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Nov. 20- e's dec. 6-kán.)

A lelencz. Eredeti népszínmű, 4 felvonás* 
ban. Irta Szigligeti. — (Vége). —

E hó 6-kán újra színpadra került e mii és 
nagy közönség előtt. Mi is megnéztük másodszor 
is s még inkább meggyőződtünk, hogy befejezése 
hibás. De miért gáncsoljuk a befejezést, miért 
nevezzük beteges sentimentalismusnak, mely ide- 
alismusunk rovására akar szivünkre hatni, felin- 
dit megnyugtatás nélkül vagyis egészen más ala
pon nyugtat meg, mint a melyen felinditott? Le
het-e ezt máskép befejezni ? mondhatja a szerző. 
Nem a keresztyén moral legfönségesebbikét érez- 
zük-e e művön átvonulni: a megbocsátást? Avagy 
tévedéseink nemesise elöl nincs-e menekvés a köl
tészetben, holott az élet gyakran ellenkezőt mu
tat? Oly kegyetlen legyen-e a költő, hogy se meg 
ne bocsásson, se meg ne bocsáttathasson, még a 
bűnbánóknak se?

íme ott egy szegény sorsú leány, Julcsa, ki 
szolgálatjával keresi élelmét; bele szeret egy 
rangbeli ifjúba, ki megcsalja és odahagyja. A sze
rencsétlen meg akarja ölni magát és szive alatt 
nyugvó gyermekét, azonban egy öreg komornyik 
rábeszélésére, ki sejti szándékát, visszariad ez 
újabb bűntől s élni kiván gyermekéért. Nehány 
hónap telik el. Julcsa el akarja rejteni gyalázatát 
a világ és szülői szemei elől s egyszersmind jó 
kezekbe tenni le ártatlan csecsemőjét. E czélból 
titkon falura utazik szüleihez s éjjel ablakukba 
teszi csecsemőjét, a pólyába göngyölve egy gyűrűt,

*) Az infinitiv magyaros használata igen jó ellen
szere az ily me'regnek. „Nem tudható =  nem tudni.“ 
„Innen magyarázható ki“ =  „ebből fejthetni meg.“ stb.

egy anonym levelet s minden megtakarított pén
zét. Alig távozik el, midőn testvére, a korhely és 
részeges Bertók, haza jő s kopogtatni akarván, az 
ablakban megtalál mindent. A pénzt elteszi, a cse
csemőt pedig a Tiszába dobja. Ezalatt az anya 
visszatér, hogy lássa még egyszer gyermekét s 
csak a felbontott levelet találja a földön. Föllár: 
mázza szülőit, a jegyző is oda érkezik feleséges 
tül; megmutatja nekik a földön talált levelet s a 
gyermek keresésére akar indulni. Ekkor érkezik 
haza fővárosi szolgálatából testvére, Erzsi, s kar
ján hozza a csecsemőt, kit a gát gályái között 
hallott nyögni és megmentett. Nem is sejtik, hogy 
ki dobta vízbe a csecsemőt, kivéve Julcsát, ki 
Bertók ujján gyermeke gyűrűjére ismer. Bertók 
bevallja neki bűnét s elbujdosik. A kis lelencz 
már négy éves. Senki sem tudja, hogy Julcsa gyer
meke. Mindkét leány a szülői háznál van. Érzsi 
már menyasszony, egy derék ifjú akarja elvenni, 
kit a jegyzőim szeretett volna vőül. A jegyzöék 
még más okon is sértve érzik magokat, azért azt 
a rágalmat terjesztik el, hogy a lelencz Erzsi 
gyermeke. A rágalom a vőlegény fülébe ju t ; min
den körülmény Erzsi ellen szól s az esküvő már- 
már elmaradni látszik. Azonban Julcsa, hogy meg
mentse testvére becsületét, fölfedi titkát, magáé
nak vallja a gyermeket. Ekkor azzal áll elő a 
jegyző, hogy ha Julcsa az anya, neki kell lenni a 
gyilkosnak is, ki a csecsemőt a vizbe dobta. Jul
csa hallgat, nem meri bevallani Bertókot, mert 
kímélni kívánja már is annyira sújtott szülőit. A 
dologból bűnvádi per keletkezik. Julcsát vallatni 
a szolgabiróhoz viszik, egy tisztelt férfiúhoz, egy 
boldog családapához, ki nem más, mint a csábitó, 
a lelencz atyja. A helyzet gúnyát és veszélyét 
teljes mértékben felfogó szolgabiró kérve fordul a 
leányhoz, hogy ne dúlja fel becsületét, boldogsá
gát. Julcsa nagylelkűen megbocsát neki. Ezalatt 
levél érkezik a szolgabiróhoz egy Déli nevű rab
lótól, ki nem más, mint Bertók, melyben ez be
vallja a Julcsára fogott bűnt; a szolgabiró egy
szersmind arról is tudósittatik, hogy a rabló e 
vallomás után főbe lőtte magát. Julcsa fölmente
tik. Egy fiatal ispán, ki már többször megkérte 
Julcsát, a törvényszék előtt a lelencz atyjának 
adja ki magát s újra kezével kínálja meg. Julcsa 
hálával szorítja meg kezét s későbbre, ha sebei 
begyógyulnak, reményt nyújt neki.

E vázlatból is kitetszik, mondhatja továbbá 
a szerző, hogy e müvet csak igy fejezhetni be. 
Avagy azt kívánja ön, mint egy más kritikus, 
hogy a csábítóval nőül vétessem Julcsát? Vágy 
épen azt, hogy példásan büntessem a csábítót? 
De nem bünhödik-e ez eléggé, hiszen megbánja 
bűnét s nehány perczig iszonyú félelmet áll ki. 
Ha még egyébbel is büntetném, ártatlan nejét és 
gyermekeit büntetném. Miért boldogtalanná tenni 
e derék férfiút egy ifjúkori s nem is oly nagy té
vedésért, melyet már megbánt? A mi Julcsát 
illeti, eléggé megszenvedtettem bűnéért. Miért ne
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helyezzem kilátásba boldogságát ? Bizonyára meg
érdemli. Hol itt a beteges sentimentalismus, minő 
idealismus ellen vétek? Nem a bünbánat és bo
csánat idealismusának tettem-e eleget, mely min
den keresztyén szívben viszhangra talál.

Ily s ezekhez hasonló ellenvetéseket tehet a 
szerző s mi még sem vonhatjuk vissza vádunkat. 
Elismerjük, hogy a bünbánat és bocsánat keresz
tyén erény, óhajtjuk, hogy minél több ember gya
korolja, de kérdjük: vajon a költő azért ir-e drá
mát, hogy tévedéseink és bűneink bocsánatát hir
desse a viszonyok és embertársaink részéről, vagy 
azért, hogy kimutassa a megsértett erkölcsi, tár
sadalmi és állami érdekek nemesisét? Azzal a 
hangulattal bocsássa-e el a költő közönségét, hogy 
tévedéseinket, bűneinket jóra fordítja a szerencse 
vagy embertársaink könyörülő szive, vagy azzal, 
hogy minden bűn és tévedés megboszulja magát 
a földön, bár az ég kegyelme soha se záródik be 
előttünk? lm ott van Shakspeare Coriolanja. 
Büszkesége szánalomra olvad, megbánja bűnét s 
visszavezeti sergét Róma fala alól. Nem érdem- 
Jené-e meg e tettéért a jutalmat, hogy boldogul 
éljen szeretett családja körében ? Miért kell eles
nie a volscok kardjától ? Ott van Kotzebue Em- 
bergyülölés és Megbánása. A hüteten nő meg
bánja bűnét, sírva borul gyermekeivel férje lábai
hoz ; a férj megbocsát s ismét boldogok lesznek. 
Melyik szolgálja jobban a keresztyén morált és 
költői idealismust? Shakspeare kegyetlensége-e 
vagy Kotzebue érzékeny szive ? Nem mondjuk, 
hogy a Lelencz Kotzebue e hírhedt müvéhez ha
sonlít, de azon elv, melylyel befejezését védhetni, 
végeredményében ide vezet. Azonban mit tehe
tünk róla, hogy ez igy van az életben is, miért 
legyen a dráma más, mint az élet, melynek tükre ? 
Ez ellenvetést ismételheti Szigligeti, de kérdjük, 
ismerjük-e, nyomoztuk-e a nemesis titkos műkö
dését, s tagadhatjuk-e csak ezért, mert nem min
denütt ötlik szemünkbe? Aztán mire való a költő, 
ha az életet csak pusztán adja, benső, kényszerű, 
erkölcsi kapcsolat nélkül s mi egyéb a költői ide
alismus, mint az az égi fény, mely mindent meg
világít, mi az életben homályos?

Szigligeti kíméli a csábítót. Érzeni látszik, 
hogy ez visszatetszést szül s épen azért enyhítni 
igyekszik eljárását. Ezért nagyon háttérbe tolja a 
csábítót s az utolsó felvonásban megjelente előtt 
nejét lépteti föl részvétgerjesztőleg. A nő nagy 
rokonszenvet tanúsít a fogoly iránt s vigasztalja. 
Szerző mintegy előre készíti a közönséget arra 
nézve, hogy ne óhajtsa a csábitó bukását, család- 
élete feldulását, derék neje boldogtalanságát. Mi
dőn a csábító belép és áldozatára tekint, a lelkiis
meret furdalását érzi s megalázva fordul hozzá. 
Mindez elég ügyesen van kiszámítva és még sem 
teszi meg az óhajtott hatást. Aztán az ilynemű 
kibékités nem is drámai, mert nincs benne ben
ső kényszerűség. Szerző tovább is megy, Julcsát 
boldoggá teszi, legalább kilátásba helyezi férjhez

menetelét. Ezt is mindazért, hogy a csábító bu
kását ne kívánjuk. Egyik hiba a másikat szüli. 
Miért e szerencsétlen leányt egy uj szerető, habár 
férj, karjaiba dobni? E költői igazságszolgáltatás 
nem foly a mű organismusából, csak külsőleg van 
oda tapasztva. Julcsa megtisztult a szenvedések 
alatt s legszebben végezné pályáját szemeink előtt, 
ha az anyai érzésekbe menekülne s gyermekének 
szentelné életét, nem uj szerelem örömeinek. 
Egyébiránt megvalljuk, sehogy se tudnánk taná 
csőt,adni a szerzőnek müve tökéletes befejezésé
re. Épen az a baj, hogy az összeütközéseket úgy 
hozta össze, hogy bajos megoldani, s úgy oldotta 
meg, hogy erkölcsi türelmességünkhöz, könyörü
lő szivünkhöz folyamodott, s mintegy elnyomni, 
vagy legalább kijátszani akarta idealismusunkat, 
melyet nem elégíthetett ki. S épen ezt nevezzük 
mi beteges sentimentalismusnak. Felindulásunk 
megnyugtatásra vár az erkölcsi világrend alap
ján s a költő megnyugtatás helyett csak elérzé- 
kenyit, puszta könyörületre hangol, mi igen he
lyén lehet az életben, de nem drámai emotio, 
nem költői igazságszolgáltatás.

Ne csudálkozzék se a szerző, se az olvasó, 
hogy e különben jeles mű e hibája iránt nincs kö- 
nyörület szivünkben, s leginkább csak ezzel fog
lalkoztunk egész bírálatunkban. Az erkölcsi vi
lágrend, a költői idealismus élénk érzésének tom- 
pulása, drámaíróban és közönségben, a legnagyobb 
csapás, mi drámairodalmunkat érhetné; az úgyne
vezett polgári dráma pedig, sok körülménynél fog
va, könnyen vezeti e tévútra a költőt. A franczia, 
angol és német irodalomban elég példát találhatni 
reá. Óhajtjuk, hogy Szigligeti óvakodjék ez ör
vénytől, mely a szerencsés inventiót és composi- 
tiót is könnyen besodorja. lm e müve is mily gaz
dag egyes drámai jelenetekben, nehány mily jól 
rajzolt alakot tüntet föl, mily bámulatos techni
kát fejt ki ő oly történet dramatizálásában, mely 
egyik kerékvágásból mindjárt-mindjárt másik
ba zökken s nem igen látszik alkalmasnak drámai 
cselekvényre : mégis e hiány mennyire megrontja!

Sajnáljuk, hogy bővebben nem Írhatunk a 
mű fényoldalairól, de miután az előadásra úgy is 
egy pár lényeges megjegyzésünk van, valamelyik 
alkalommal még visszatérünk reá.

GY. P.

V E G Y E S .

— Hétfőn (dec. 7.) a nyelvtudományi osz
tály ülése volt az akadémiában. Hunfalvy Pál r. 
tag Bunsen angol munkáját ismertette, melynek 
czime magyarul igy hangzik: „az egyetemes tör
ténelem bölcseletének alapvonalai, alkalmazva a 
nyelvre és vallásra.“ A munka 1854-ben jött ki, 
s egyes szakaszait más-más tudósok dolgozták; 
igy (a mire az ismertetés főkép irányult) Müller
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Miksa egy hosszú levele foglaltatik benne : „a tu
ráni nyelvekről.“ Müller azt teszi fel; hogy ős India 
alap nyelve, mielőtt az árja és sémi nyelvek ki
váltak volna belőle, valamely turáni s igy altaji 
természetű nyelv volt, e szerint altaji nyelv előz
te volna meg a többi nyelvtörzseket. (így lesz 
A lám — ha nem is magyar ember, de altaji nyel
vű legalább.) Darius sziklafeliratán is altaji nyel
vet találtak, de mely egyik sem a most létező al
taji nyelvek közül: hihetőleg az lesz, melyet a ré
giek scytha néven emlegetnek. — Ebből egy kis 
vita kerekedett a magyarok ős történelmét (azaz 
scythaságát) illetőleg. Dönteni e részben inkább 
fog a nyelv (ha t. i. scytha nyelvemléket még 
többet találnak) mint a történetírók homályos föl
jegyzései. — Ezután Ballagi Mór r. t. a magyar 
biblia fordításokat jellemzetté Báthori Lászlótól 
fogva, kiemelvén a Keltáiét, Káldiét, nagyon hi
básnak találván a Károlyi Gáspárét mind nyelve
zetre, mind hűségre nézve. Egyéb tárgy nem lé 
vén, a gyűlés eloszlott.

— A „Hölgyfutár“ úgy okoskodik, hogy 
mivel az irói segélyegylet, alapszabályai értelmé
ben, nem közli a segélyezettek neveit: tehát a se
gélyegyletnek nem is sok haszna van. A „Hr“ 
észrevehette volna, hogy az egylet eddig is kö
zölte számadásait, bennök azt is, mennyit fordít 
segélyezésekre, csupán az egyes segélyezettek ne
veit hallgatja el, oly discretióból, melyet talán a 
„Hr“ sem kárhoztat, talán ö sem akarja hogy öz- 
vegyek, árvák arczpinilással egyék azt a szűk fa
latot is, melyet a segélyegylet nyújt nekik. Ha a 
„Hr“ kévéséi ennyi nyilvánosságot: van mód meg
győződni róla, hogyan jár el az egylet segélyezé
seiben. A ,,Hr“ vezérei, szerkesztői és munkatár
sai közt bizonyára többen lesznek, kik a segély
egyletnek alapitó vagy évdijas tagjai: minden tag
nak jogában áll megtekinteni az egylet számadá
sait, s meggyőződni (kellő discretio megtartásá
val) kik részesülnek idönkint a segélyben. — A 
Kisfaludy-társaságra azt mondja, hogy szigorú az 
eredeti regények birálásában. De honnan tudja, 
mikor e társaságnak még sehogy sem volt alkalma 
birálni eredeti regényeket?

— Jósika Miklós „Szegedi boszorkányok“ 
czimü regénye épen most jelent meg német fordí
tásban, valamint „II. Rákóczi Ferenczet“ is már 
régen olvassa a német közönség. Legutóbbi müve : 
„A szegény ember dolga csupa komédia“ mely 4 
kötetben már kapható Hartlebennél, hazánk leg
közelebbi viharos múltját festi hű korrajzban, és 
bizonyára nagy érdeket fog gerjeszteni minden 
olvasóban. Ismertetéssel még visszatérünk ez uj 
regényre.

— Németh községi jegyző ur a múlt héten 
180 frt. segélyadományt küldött hozzánk „a tisza- 
vidéki testvérek“ számára, mely összegből 158 
ft 53 kr. Marczali község, 21 ft 47 kr. pedig Gom
ba község adakozásából gyűlt be ; s az adakozók 
egyike 120 irtot 400 db, negyedforintos ezüst

pénzre váltott fel, hogy külföldi vásárlásoknál czél- 
szerübben lehessen használni. Legalkalmasbnak 
láttuk a Pesti Napló utján juttatni e pénzt rendel
tetése helyére, azért is, mert igy hamarább nyil
vánosságra jöhetett az adakozás, azért is, mert az 
országos adományok nagy része ama tekintélyes 
lap utján foly be. Megnyugtatásul azonban itt is 
megemlitjük, s köszönetét mondunk a nemeslel- 
kü adakozóknak s gyűjtőknek, szenvedő véreink 
nevében.

* A magyar képzőművészeti társulat e hó 
elsején tartott igazgató-választmányi gyűlésén be
jelentetett, hogy az említett sorsolás fedezését 
Perlmutter bankár ur vállalta el, s jegyek, rajta 
kívül, a társulat szállásán (nagyhid-utcza 8-ik sz.) 
és Pietsch kigyóutczai papirkereskedésében kap
hatók, 50 krjával. — Herczegprimás ö eminen- 
tiája 500 frt alapítványt tőn, uj alapitókul pedig 
Csernovics Arzén ur és a kőszegi takarékpénztár 
léptek be. — A társulati műcsarnok újabb kiállí
tása 1864 jan. 1 sejétöl april utolsó napjáig fog 
tartani, — e kiállításból választatván ki a máso
dik kisorsolás müvei. — A tagok ingyen belépti
jegyet, a társulattal csereviszonyban álló és hir
detményeit közlő lapok pedig egy-egy sorsjegyet 
fognak kapni. A műcsarnokban a díszoklevélre 
beküldött versenylapok is láthatók.

* Az alföldi szükölködök számára gyűjtő 
londoűi segélybizottság eddigelé 17,000 forintot 
gyűjtött. Még megérjük, hogy a külföld túltesz 
rajtunk. Mint az „Evening Standard“ Írja, a főér
dem Worms és Merton uraké.

* Ei’délyi János, Komáromból Sárospatakra 
utaztában, fővárosunkban hirtelen roszúl lett, s 
még most — midőn e sorokat írjuk — betegen 
fekszik a „Magyar királyinál. A legjelesebb or
vosok őrködvén fölötte, reméljük, hogy mire la
punk megjelenik, már túl lesz minden veszélyen. 
Adja isten!

* A sz. István társulat jövő évi naptárát, 
egy zsidó ellenes versért (Kuthentől), a rendőrség 
lefoglalta, a szerzőt pedig haditörvényszék elé ál- 
lítá. A társulat küldöttségileg kérte Neuwirth tá
bornoktól a könyv fölmentését.

* Apraxin Julia asszony a „Hon“-hoz inté
zett levelében tiltakozik azon hir ellen, mintha 
családja tetemes pénzmennyiséget biztosított vol
na számára, ha lábát többé Magyarország földére 
nem teszi. Ily alkut — úgymond — róla és csa
ládjáról föltenni méltatlanság. 0  semmi áron nem 
mond le hazájáról, és halála után sirja is ezt fogja 
mondani: Haza! ő szeretett téged!

* Vas Gereben és Degré Alajos kijelentik, 
hogy ők semmit sem tudnak a „Petőfi-társulat“ 
alakításáról. Sok zaj semmiért. Különben a „Hfr“ 
lapvezére biztat, hogy ha más nem, hát ő fogja 
megalapítani, az irodalom érdekében és hasznára, 
e nagy horderejű társulatot.

* Kertész József ifjú könyvnyomdája be- 
küldé szerkesztőségünkhez betű mintáit és nyom
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tatvány példányait, —• s mondhatjuk tisztaságra, 
csínra és szépségre kitűnők j ajánljuk — nem ol
vasóink — hanem az irók figyelmébe.

* A „Független“ jelenti, hogy ez év végé
vel megszűnik. De azért lapirodalmunk, szokás 
szerint, az uj év kezdetével sem lát szükséget uj 
pályázókban. Első helyen emlitjük Tóth Kálmán 
„Fővárosi Lapjait“, mint a mely, hiszszük és re
méljük, életre való lap leend. — A féléve megszűnt

„Kalauz“ is újra megindul, ugyancsak Riedl Szen
de szerkesztése mellett, szélesebb tartalomkörrel 
mint eddig. — Végre a „Nővilág“ ismét hetilappá 
változik át.

* Mielőtt Reményi Ede olaszországi müut- 
jára elindulna, a Petőfi-szobor ügyében alakult 
választmányt értekezletre hivta össze e hó 12-kére.

* A „Religio“ szerkesztését újévtől fogva 
Palásti Pál tanár veszi át.

UJ KÖNYVEK. *)
GYÖNGYVIRÁG. Regény. Irta báró P o n g r á c z  Emil. I, 

II kötet. I2r. 215,—201 11. Ára 2 frt. (Demjén és Se
bes bizománya, Pest.)

A MAGYAR EMBER KÖNYVTÁRA. P á k h  Albert, a 
„Vasárnapi Újság“ szerkesztője felügyelele alatt. 
II, III, IV. kötet. 8.r 303, 396, 397 11. Előf. ára egy 
évre 4 kötetnek 2 ft, bérmentes küldéssel 2 ft 50 kr. 
(Heckenast, Pest.)

CSEMEGÉK kisebb gyermekek számára, melyekkel csa
ládok-, kisdedóvók- és elemi tanítóknak kedveske
dik G á s p á r  János, nagy-cnyedi neveléstanár és ké- 
pezdeigazgató. Harmadik javított és bővített ké
pes diszkiadás. 8r. IV és 324 1. Ára 2 ft GO kr. (Stein, 
Kolozsvár.)

G\7ŐRI NAPTÁR. 1864 szökő évre. Szerkeszti és kiad
ja B ib o k  Lajos. K8r. 80 1. Ára 50 kr. (Sauervein, 
Győr.)

*) H o g y  ez á llan d ó  rovatot m inél te ljeseb b é  teh essiik , 
k éretn ek  a  t. k iad ó , i lle tő le g  szerző  urak, h o g y  az ú jonnan  
m egjelenő m üvek b ő l e g y -e g y  p é ld á n y t, v a g y  lega láb b  annak  
eg ész  czim ét, hozzán k  b ek ü ld en i sz ív esk ed jen ek .

NYÍLT l e v e l e z é s .
Hanvára. Vettük örömmel. De bizony megy magánle

vél, nem vetünk neki öt napot. Az „örökre“ úgy le
het nagyon hamar letelik.

N. Enyed P. Sz. K. A levél idejutott s mindenkép meg 
vagyunk nyugtatva. Lebet, bogy az ittlevő czikk 
nem fér be az idén. De jó lesz az később is.

Ugyanott G. J. Nagy részvéttel olvastuk a levelet. 
Csak volna időnk magán utón viszonozni. Szives 
üdvözlet a távolban!

Több rendű beküldött munkák szei’zőit kénytelen a 
szerkesztő még egy kis várakozásra kérni. Az idén 
már úgy sem lehetne adni müveiket.

T A R T A L O M .
A természetjelenségek befolyása az emberi szel

lemre. M e n to v ic h  F . — Brand Elisz. (Ballada.) S z á s z  K .  — 
Két nővér. (Elbeszélés.) B .  P o n g r á c z  E . — Kis betegem 
fölött. (Dec. 1863.) C s e r m e ly t  S . — A quarteronue. Fran-
cziából. K a lo c s a  R .— A Mikulás. S z .  J . — Irodalom._
Nemzeti színház. G y .  P .  — Vegyes. — Uj könyvek. — 
Nyílt levelezés.

Előfizetési felhívás
A

KOSZORÚ
1864-ik évi folyamára.

Közeledvén az uj év, tisztelettel felhívjuk a t. ez. közönséget előfizetésre.
A „Koszorú“ eddigi alakjában, az eddigi feltételek mellett jelenik meg.
„A magyar költők arczképei“ folytatása a tiszt, közönség pártolásától függ. 
Előfizetés: egész évre 12 ft, félévre 0 ft. mely alulirthoz (Üllői út és 

3 pipa utcza szegletén 11 sz.) vagy Euiicli Gusztáv kiadó hivatalába (Barátok tere, 7 sz.) 
utasítandó.

Pest, dec. 5. 1863.
Arany János

szerkesztő 
és kiadó-tulajdonos.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emick Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

P F  Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk.



KÖSZÖRŰ.
M e g j e l e n i k  h e t e n k i n t  

v a s á r n a p .
S z e r k e s z t ő  s z á l l á s a ,  
h o v á  a  d o l g o z a t o k ,  e l ő f i z e 
té s i  p é n z e k ,  r e e l a m a t i ó k  is  
k ü l d h e t ő k  : Ü l lö i - ú í  é s  3 
p ip u -u te z a  s a r k á n ,  n .  s z .

S
SZÉPIRODALMI

Á T A L Á N O S  M I V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

H E T I L A P .

E l ő f i z e t é s ;  e g é s z  é v r e  
12 ír t,  f é l é v r e  6 fr t.  

E lő f i z e t é s t  e l f o g a d  s a  lap 
s z é t k ü l d é s é t  is k e z e l i  E m iu h  

G u s z tá v  k i a d ó - h i v a t a l a  ; 
B a r á t o k - t e r e  7 . sz.

MÁSODIK FÉLÉV. DECEMBER 20. 1863. 25. SZÁM

G V A D Á N Y I J  Ó Z S E F.

Nem tudom, szerencse-e nagyobb, 
vagy költői érdem, ha valamely költőnek 
sikerül a képzelet világából oly alakot 
idézni elő', mely a nép minden osztályában 
ismeró'ssé válva, mintegy az élők, a járó
kelők közé vegyül, idő folytán a nemzeti 
monda hagyományos alakjaihoz csatlako
zik, s az együgyűbbek előtt mint valóságos 
élő személynek marad főn emlékezete. Ta- 
gadhatlan, hogy szerencsés körülmények 
nagyon elősegítik a költőt, úgy annyira, 
hogy olykor csekélyebb tehetségnek jut a 
pálma, míg a nagyobbat feledés borítja e l; 
de miután e szerencsés körülmények ma- 
lasztja sem minden egykorúra terjed ki, 
sőt inkább nagyon ritkának jut oly mér
tékben, hogy teremtett alakjai mintegy a 
nép-mythologiába vétessenek fö l: úgy hi
szem, a puszta véletlenen, a szerencsén ki
vid, jó rész valami derékség rovására tu
dandó, több vagy kevesebb a szerint, a 
mint a mű későbbi korok birálatát kiállja; 
de mindenesetre költői érdem, melynek ter
mészetét vizsgálni méltó is, érdekes is.

Gvadányi nem mondható nagy költő
nek, némely műveiben költőnek is alig. Ha 
pedig a csínt, ízlést (s a mit közönségesen 
annak neveznek), a felruházást, a versbeli 
előadás bájait nézzük, mögötte marad saját 
kora költészeti haladásának is. 1787-ben 
lépvén föl, s attólíogva szinte a század vé
géig dúdolván olykor vizenyős, olykor 
pusztán okoskodó vagy leiró és historizáló 
ritmusait, úgy látszik, nincs szerepe ama 
fejlődési nagy mozgalomban, mely egyfe- |

lől Bessenyeivel franczia minták után in
dulva, már-már Péczely-ighaladt; másfelől 
Baróti-Szabó s a classicusok nyomain az 
ódaköltő Virághoz emelkedett; míg a har
madik fészekből, Ráday Gedeon úttörő kí
sérletei óta, már egy Kazinczy emelgette 
szárnyait; sőt épen az az irány is, melyhez 
maga Gvadányi számítható — a Gyön
gyösi iskola -  egy Csokonaiban kezde 
megtisztulni. Úgy látszik, mondom, az öreg 
„lovas generalis“ szakolczai magányában 
elmaradt mindezektől, bőven ontva négy 
(utóbb két) rimű verseinek iszapos árját, 
koczogó rímeit, melyek feltalálását nagy 
érdeműi rótta magának, de melyekben s 
átalánfogva a külső poesisban fölül nem 
múlta, el sem érte Gyöngyösit „a kihez 
fogható magyar poétát, szerinte, még nem 
szült anya e világra.“ De ez elmaradás 
csak látszó, inkább külsőségre vonatkozik: 
Gvadányinak olyasmi sikerült, a mi egy
nek sem haladottabb kortársai, egynek sem 
összes magyar elődei közöl: csupa képze
letből egy pár alakot teremteni, mely, mint 
kicsinynek nagynak ismerőse, nemzedék
ről nemzedékre fenmaradjon.

É két alak, nem szükség mondanom : 
a Peleskei Nótárius, s a talán még népsze
rűbb huszár kalandor, Rontó Pál.

Ha e műveket a kritika mostani szem
üvegén tekintjük, bizonyára se a feltalálást, 
se az alakitást, se a jellemzést nem találjuk 
affélének, mi a költői szüleményt már böl- 
csejébenhalhatlanságrajegyzi el. Bizonyá
ra távolról sem mérkőzhetnek a géniusz
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nemű teremtett alakjaival, mint egy Don 
Quixote, egy Gil Bias, vagy akár Tom 
Jones, s tisztelendő Adams pap Fielding- 
nél. Mindazáltal, ha bár szűkebb körben, 
ép úgy élnek mint amazok, épen úgy be
vették magukat a nemzeti phantasiába, 
honnan nem egyhamar fognak elenyészni, 
kivált ha időről-időre találkozik újabb el
metehetség, mely a meglevő alakot a köz- 1 
fejlődés igényei szerint újra öltözteti, mi
ként ez nemrég a Nótáriussal szerencsésen 
történt. Ily mértéke a hatásnak minden
esetre valami, még akkor is, ha jó részét 
külső viszonyoknak, szerencsés véletlen
nek, vagy mint egyik jeles műbiránk szokta 
kifejezni magát „az idő árjának“ tudnék be.

Első, mit e nagy népszerűség kima- 
gyarázására, mint szerencsés mellék kö
rülményt felhozhatni, az olvasó közönség 
fejletlen állapota. Könnyű volt, mondhatná 
valaki, e pár alakot összeütni Gvadányi- 
nak, oly közönség számára, mely nem tö
rődött az alakítással, nem is tudott hozzá; 
melynek primitiv képzelete, eg}rkét vonás
ból, ép úgy kiegészité a költő hiányos vá
zait, mint a mily könnyen megteremti a 
gyermek eleven képzelnie egy vesszőből 
— a paripát. Van benne valami. Gvadányi 
nem csak az egyénítésig nem jutott el; 
olykor még a typusból is kiérik. Nótáriusa 
majd tanult ember, majd tudákosságban 
nevetséges; egyszer józan felfogással a 
költő véleménye tolmácsa, másszor bolió- 
cza ferdeségeiben. S e kettőség, hogy t. i. 
okos és balga ember egyszersmind, nincs 
a jellemben összeforrasztva oly módon, 
mint például a Cervantes nagyhírű lovag
jánál, ki csak arra nézve bolond, a mi rög
eszméjét érinti, egyébkint okos ember lé
vén. Csupán egyet hozok fel. A nótárius 
egyben-másban tanult, olvasott, gondolko
zó férfiú volna, ki osztályából értelmisége 
által kiemelkedik, habár az újabb kortól, a 
nagy világtól, el van maradva. A mellett 
igaz ember, egyenes szivtí, hivatalában 
buzgó, a falu ügyei jól folytatásában büsz
keségét helyező. Hogy illik tehát szájába 
végrendeletének az acynicus helye, midőn 
dicsekszik, hogy bibliothékája csak 50 ka
lendáriumból áll, melyekbe igazat nem iga

zat beirkált, még hozzá is toldotta a falusi 
nótáriusok: „hogyha jegyzésimet gyakran 
olvasgatják, a tudatlan népet ők megva
kíthatják, a portiót rájok duplán felvethe
tik, és igy ennek felét szintén eltehetik.“ 
Gvadányi itten, hogy az osztályt gúnyol
hassa, a becsületes nótáriusok typusát a 
semmirekellők typusává alacsonyítja le.

A magán könyvtárak „50 kalendári- 
umos“ állapota, azaz mulattató magyar 
könyvek ritkasága, szintén előmozdítkatá 
Gvadányi népszerűségét, oly közönségnél, 
mely a magyaron (s legfölebb latinon) kí
vül más nyelvben járatlan vala. Minden 
idő és minden néposztály meghozza bizo
nyos számmal a költői fogékonyságú el
méket ; fejletlen állapotban a mesék, éne
kek, — később, az olvasás, nyomtatott 
művek terjedtével, a históriák, kalandos 
elbeszélések stb. publicumát. Ha már e 
számmal a létező s hozzáférhető könyvek 
mennyisége nincs arányban, megesik, hogy 
az egy-két előkapható munka addig ván
dorol kézről kézre, házról házra, mig ér
demén kivül is népszerűvé kell válnia. 
Ily forma állapot is tehető fel, kivált a Nó
tárius megjelentékor. Az előbbi két szá
zad irodalmi hagyománya részint elkalló
dott, részint elavult. A XVIIl-ik kevés újat 
hoza egész addig elő. Akkor, valamint ké
sőbb is, az irodalmi újjászületés csupán 
a választott elmék körében folyt, nem hat
va ki nemcsak a tulajdon értelemben vett 
népre, hanem a jobbmódúak s tanúltabbak 
nagy tömegére sem. A franczia iskola még 
kaviár volt ennek; a latin iskola formáitól, 
nyelvétől visszaborzadt. Azon nehány 
könyvet koptatta hát, mely leginkább 
megfelelt Ízlésének, mert mintegy a XVII 
század költészetének folytatása vala, s a 
megszokottság kényelmével kínálkozott. 
Az eggkonyvií publicum legháládatosabb. 
Azaz, oly közönség, mely kevés könyvet 
újra meg újra olvas, népszerűbbé teszi az 
irót, mint az, melynek van módja válogat
ni s kapkodva olvasni. Ez a másik szeren
csés véletlen, melynek részt lehet adni köl
tőnk népszerűsége megalapításában.

Azt is lehetne mondani, hogy művei
ben az érdem inkább a tárgyé, mint a köl
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tőé. Választott tárgyai oly közel érintik a 
magyar nép-életet, alakjai annyira ismerős 
körből vannak szedve, hogy már ez által 
bizonyosan tetszeniök kellett. Mellőzve, 
hogy a tárgy választás már költői érdem, 
alább e pontra még visszatérünk.

Végre az „idő áramlása“ szintén a 
külső tényezőkhöz tartozik. Gvadányi, a 
nyomás által, melyet a 80-as évek a nem
zeti szellemre gyakoroltak, megtörve ta
lálta Nótáriusa útját, egy oly satiráét, mely 
főleg az idegen ruházat ellen irányúi.

De mindez elégtelen költőnk alakjai 
népszerűségét igazolni.

A közönség fejletlen állapota nem bi
zonyítja még, hogy a mit kedvébe fogad 
és tartósan felölel, az el lehet minden költői 
becs nélkül. Sőt a művelt fajta közönség 
hamarabb téved e részben, mint a parlagi 
józanész. Az Ízlésnek korszakos ferdeségei 
már művelt, de félreművelt olvasó közön
ség átka; mely soha sem érinti a tulajdon 
értelemben úgynevezett népet, ennek da
lait, regéit, költői világát. Elannyira, hogy 
ha ez utóbbinak valamely költői alkotás 
tetszik, húzamosan, firól-fira: kell lenni 
vagy a szerkezetben, vagy a jellemzésben, 
vagy az előadásban oly talpraesett valami
minek, a mi e népszerűséget költőileg is 
indokolja. Látni fogjuk alább, hogy e rész
ben Gvadányinak is vannak érdemei.

A könyvek ritka voltából merített ok 
sem elégséges kimagyarázni, miért épen 
Gvadányi könyvei váltak oly kapóssá. 
Mert habár eleinte szűk vala is a nép
szerű múlattató irodalom, mégis volt ne
hány terméke, s a század vége felé mind
inkább szaporodott azok száma. Miért nem 
szorítá háttérbe Gvadányit egy sem ? Mi
ért hogy a mindenféle Záton herczegek el 
nem törlék a Nótárius, a két kalandor em
lékét ? Miért hogy a középrendnél annyira 
népszerű „Etelka“ is csak mint puszta név 
—• minden alak nélkül — maradt fenn, 
mig amazokkal egyszersmind az alak is 
benyomult a nemzeti phantasiába? Egy 
példa itt helyén lesz. Gvadányi könyveivel 
egy régibb munka versenyzett a népsze
rűségben, szinte korunkig: Haller „Hár
mas Istoriája“ a XVII-ik századból. A ki

ez utóbbi kapóssága főokát a népnél meg
figyelte, az tudhatja, hogy kedvességét 
nem az első részben foglalt Nagy-Sándor- 
féle kalandoknak, nem is a harmadikban 
leirt trójai veszedelemnek köszöni, hanem 
a „Példabeszédek“ czimű középső rész
nek, mely az úgynevezett „római gesták“ 
nyomán f o r r n i ) a  kerekedő  elbeszéléseket 
tartalmaz, s igy költői érdekű. íme a köz
nép parlag, de józan Ízlése hogyan találja 
meg a helyes iitat kedvenczei választá
sában .

A mi Gvadányi választását illeti, hogy 
annyira ismeretes körből vette tárgyait és 
alakjait: ez ép úgy fordúlhat vala ellene 
is, ha nincs jóravaló költői telietsége érde
kessé tenni a mindennapit. A népies phan- 
tasia nem a megszokott dolgok elbeszélé
se, hanem a csodás, kalandos felé hajlik; 
s az akkori közönség bizonyára nem oly 
eseményeket várt egy könyvtől, minő egy 
falusi nótárius utazása Budáig és vissza. 
Erezte költőnk állása e nehézségét a pub- 
licummal szemben. A gúnyos mód, a mint 
e felől nyilatkozik előszavában, művészi 
Ö ntudatról tanúskodik. „Ezen falusi nótá
riusnak is — úgymond — a munkája nem 
mindennek fog tetszeni. Egyike azt fogja 
előadni, hogy Szathmár vármegyéből Bu
dáig tett utazás nem hosszas, azért is emlé
kezetre való dolgokat nem igen foglalhat 
magában, és hogy az útjában történt vi
szontagságok is mind csekélységek. De ha 
hosszabb utazások leírásában gyönyörköd
nek, utasítom őket Magellán és Cook uta
zások olvasására, ha ez is rövid volna, Co
lumbus és Americus Vespucius utazásokra, 
vagy pedig scythák, vandalusok, francu- 
sok, normannusok, sclavusok vándorlásai
ra. Ha Jéruzsálembe jéruzsálemi János ki
rályt fogják kisérni, tudom meg fog Pa- 
laestináig az tistökök izzadni . . . Ha mind
ezek sem tetszenek, már a dologba tovább 
én sem mehetek: hanem kérdezzék meg 
azon angyalt, ki Adám első atyánkat a pa
radicsomból kikergette: hogy a szegény 
Adám merre bujdosott? A harangodi pusz
tának vagy pedig a latóságnak vette-e út
ját? — A szegény nótárius, mivel Maho- 
mettel a holdvilágon keresztül nem utazott,
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hanem csak Budára ment, hosszasb utazá
sát nem Írhatta.“ Mintha mondaná: „Ti 
kacskaringós históriát vártok tőlem: de 
tudja Pál, mit kaszál.“

Nem találom végre igazságosnak, le
tudni valamely költő érdeméből, hogy az 
.,idő árja“ segíti; föltéve hogy e külső se
gítséggel költőietlen módon vissza nem 
élt. Melyik nagy költő nem egyszers
mind kora teremtménye; s a mint egy 
részről onnan meríti táplálékát, úgy vi
szont főérdeme épen abban áll, hogy kife
jezője bir lenni a közhangulatnak, s irányt

H A L Á S Z

jelöl, midőn ez irány még csak homályos 
sejtelem a sokaságnál. Gvadányi is, ha elő
készítve találta útját, ez szerencséje, de 
nem von le érdeméből; ha pedig, csak rész
ben is, képes vala a közérzületet tolmácsol
ni, ez becsületére válik költészetének. Én 
nem tanulmányoztam az 1790-dik évi m a
gyar d iva t történetét, de tekintve, hogy a 
Nótárius 1788 uj évre jelent meg, nem 
csalódom talán, ha a nemzeti visszahatást a 
magyar öltözet tekintetében főleg a Gva
dányi népszerű könyvének tulajdonítom.

(Vége köv.)
M. P.

L E G É N Y .

Gyönge szellő rázogatja a holdat —
A szigeten halász legény dalolgat.

Mátkás legény —■ fütyörészhet vidáman. 
Gonosz anyja hej mit forral magában !

„Amott füstöl egy kis kunyhó kéménye.
— Édes fiam, hej csak kissé néznél be.

„Az én kedves kis angyalom ott lakik. .
— Ha benéznél, majd látnál ott valakit.

„Pünkösd után haza hozlak tégedet. . . 
—• Faddi ispán addig százszor kinevet.

Halász legény hálója csak elszakad — 
Szegény szive lopódzik a fák alatt.

Hej valahol kioltják a világot!
Vén boszorkány nevethetsz, de megbánod . . .

Nehéz az éj — sehogy se tud maradni,
Éjfél tájon bekoczogat valaki.

Csak koczogat csendesen az ablakon,
— Ki az ? te vagy — gyere, nyitom angyalom.

Csak koczogat egyre az a valaki.
A vén asszony nagy rémülten szalad ki.

Szalad, szalad fia után veszettül,
Tüskén, bokron, árkon, dombon keresztül . . .

A nagy Duna mindig csöndes temető :
Elfér abban sok igaz hü szerető !

Gyönge szellő most is rázza a holdat:
Halász legény de többé nem dalolgat!

TOLNAI LAJOS.
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K É rr N Ő V É R.
(Elbeszélés.)

(Vége.)

K É T  É V V E L  A Z E L Ő T T .
Mielőtt íi holnapi nap eseményeinek 

tanúi lennénk, két lefolyt év fátyolát kell 
íöllebbentenünk.

Vághidi, mintK. gróf birtokkormány
zója, Málnafalván lakik. A szép, úri épület 
egyik ízletesen bútorzott szobájában több 
személyből álló társaság ül együtt.

Ott találjuk a szép, halvány Luizt, s 
a piros Marit, és azt gondolatokba mélyed- 
ve, ezt vidáman enyelegve egy fiatal ten
gerész kapitány nyal. A két utóbbi valami 
könyvben lapozgat, itt-ott megjegyzéseket 
is tesz, s jókedvűleg mosolyog. Szép, ked
ves mindkettő. Mari 16, az ifjú mintegy 
25 éves, megnyerő vonásokkal, koromsö
tét hajjal, s ugyanoly barkóval. A társa
ság nagy része tudja, hogy a két fiatal sze
reti egymást, s ki nem tudná, csak rájok kell 
tekintenie, s leolvashatja arczukról. Ott ül 
az öreg jószágkormányzó is egy szöglet
ben, mellette a sárga ember, közönséges 
néven vipera, kit roszlelktísége miatt ne
veztek igy el, mert a kinek ártani lehetett, 
bizonyosan ártott.

Vannak emberek, kik nem egyebek 
személyesített roszszándéknál, kikben a 
gonosz szellem látszik rejtőzni, kik gyö
nyörérzelemnek találják mások gyötrel
mét, boldogok, ha valakit a szenvedés 
emésztő örvényébe taszíthatnak. S ilyen a 
sárga ember. Arcza epe, szeme kígyó, szi
ve kő.

S ez emberszörny nyel kelle a jólel
kű Luiznak életét tölteni. Csodálkozha
tunk-e tehát, ha ajkait néha panaszra nyi- 
tá meg. Lehet-e nagyobb kínt képzelnünk, 
mint midőn a mély érzelmű nőt ily rém 
karjai közé dobják, hogy ott elhervad
jon?!

Vághidi zsarnoki önkényt gyakorolt 
leányain. Nekik nem volt akaratuk a ház

V. nál. Kérelmük elhangzott, mint a pusztá
ban kiáltóé. Midőn Luiz 17 éves volt. a 
sárga ember nejévé lön, ki terjedelmes bir
tokkal rendelkezett, mi az atya szavaiként 
a legfőbb érdem.

A sárga ember folyton sugdos vala
mit a kormányzónak.

— Látja urambátyám — mondja 
épen most — a czudar bajusztalan (a ka
pitány) egészen elbolondítja Marit, itt rög
tön kell segítenünk a bajon, különben ki 
nem verjük fejéből soha.

— De hogyan, fiam uram — kérdi 
amaz — a lány szerelmes belé, azután a 
fiatal ember szép, s a mi fő: gazdag, nem 
volna tán rósz, ha . . .

— S azt hiszi tán urambátyám hogy 
gazdag? ismerem az ily iparlovagokat, 
tudja hogy a lánynak van mit aprítani a 
tejbe, s birtokára fáj a foga. Azután ily 
hóbortos embert rokonunknak fogadni, 
kinevetne az egész világ. Nem lesz az ne
héz munka, a lányok könnyen felejtenek.

— Jó volna, ha ránk bízná az egész 
dolgot — susogá Denevérváry, kinek há
zát égni láttuk — majd kiverjük fejéből, 
értünk ilyesmihez jól.

— Csakugyan gondoljátok, hogy 
nincs birtoka — kérdé az atya.

— Lelkem üdvösségére mernék fo
gadni hogy koldus — válaszolt a sárga 
ember: — különben találtam már a leány 
számára férjet, ki tetszeni fog uramatyám- 
nak is, az m—i tisztartó, az solid, meglett, 
eszes ember, s van miből élnie.

— Koldúst bizony nem szeretnék 
vömül, hogy még nyakamon maradjon mind
kettő, s melléje a világ kigúnyoljon.

— Nem is tudom, hogy fészkelte be 
magát ide, s miként engedte meg urama- 
tyám, hogy házához járjon. A világ már 
is sokat beszél, végét kell szakasztanunk.

— Grófunknál találkoztam vele elő
ször, hol estélyre hivatalosak valánk. Min-
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dig leányommal társalgóit, tánczolt, s egy 
délután csak behajtat hozzánk a gróffal. E 
naptól minden héten eljött kétszer.

— Látja, az is gyanús dolog, hogy 
Pesten tartózkodik, mi dolga van Pesten ? 
Könnyen meglehet, hogy nem is tenge
rész, s csak akkor búvik e ruhába, ha ide 
jö a lányt bolondítani.

— De ha nem volna derék ember, 
miként társalogna vele grófunk. Ha jó 
kedve lesz, megkérdezem, ugyan ki ez 
ember.

— Azt a világért se tegye, tudja, hogy 
a gróf is olyan . . . .  de hisz tudja már, bi
zonyosan valami bolondságot akar véghez
vinni. Tudja mennyi bolondságot követett 
el már az életben.

— Igaz, igaz . . . .  és ki volna hát 
az a bizonyos, vagy is inkább, hogy álla
nak ügyei azon tiszttartónak?

— Igen jól, kilátása van maholnap 
kormányzóvá lehetni.

— Helyes, helyes. Mennyi idős le
het?

— Legjobb korban van. Iskolatársam
volt.

— Tehát negyvenen túl ?
— Legfeljebb egy évvel. Sedatus, ko

moly ember, nem pedig valami szeleverdi. 
Épen Összeillők lesznek. A leány már múlt 
16 éves, megvárjuk még betölti a tizenhe
tet, és akkor egy párt teremtünk belőlük. 
Jó, szelíd természetű ember.

— Igen, tehát szép jövedelme van? 
mert bizony én nem sokat adhatok, tudod ; 
és csakugyan van kilátása, hogy egy rang
ban lesz velem ?

— Bizonyos, mert lám a mostani kor
mányzó nagyon öreg, őt ura igen szereti, 
bizonyosan kormányzó lesz.

— Igen, igen___s meddig élhet még
az öreg?

— Legfeljebb a jövő tavaszig.
— Helyes, és csak negyvenegy éves. 

Szép pár lesz belőlük; bizony jó, ha az 
ember solid férjhez adja leányát.

— Aztán a bizonyost nem kell elsza
lasztani bizonytalanért.

Igaz, igaz . . . .  O mindig szíve
sen látott vendég nálam. Isten látja lelke-

met, hogy csak javát akarom leányaim
nak.

További suttogásukat félbeszakasztá 
egy hozzájok közeledett úr.

Még ez este összeült a két ember, 
hogy tanakodjék, vajon egyszerre lesz-e 
jobb a leány lelkét megölni, vagy a mér
get cseppenkint adni be.

— Van egy kis eszem — mondá a 
sárga ember — tovább látok az orromnál. 
Valószínű, hogy e félbolondnak semmije 
sincs, s ha elveszi a leányt, apósa birtokán 
fog élődni, s én szenvednék rövidséget, fe
leségem kevesebbet kapna a vén szamár 
halála után. Ugyancsak megtapogattam a 
fösvény bolondnak gyönge oldalát. Ha
nem holnap hozzá kell látnunk. Füles ba
goly tiszttartó uram pedig, ha meglátja a 
leányt, vén létére úgy bele bolondul, hogy 
nincs oly furkósbot e világon, melylyel 
őt innen elverjük, ismerem jól; sok bolon
dos kalandunk volt együtt. Sokat élveztünk 
már mi! . . .

Ezután még sokáig beszélt sógorá
val ....

Másnap reggel a kertben sétált Mari.
A sárga ember nemsokára utána sie

tett.
— Mariskám, Mariskám — úgymond 

— merre vagy.
— Itt vagyok — felelt az jókedvű

en eléje szaladva -— mit kiván bácsi.
— Már ismét bácsi ? hogy lehetsz oly 

bohó.
— No hát mi? hiszen atyám lehetne.
— A férfi még nem öreg ha 41 éves. 

Ez a legszebb kor.
— Oh istenem, hogy mondhat ilyest.
— Tiszta valóság kedvesem, hát azt 

gondolod tán, hogy az oly inczifinczi 22— 
23 éves gyerekek is férfiak? azoknak még 
iskola kell.

— Oh bácsi, az eszesség, ismeret nem 
az évek számától függ. Ismerek 50 évese
ket, kiknek bizony nem ártana, ha tanító 
keze alá kerülnének; viszont fiatalokat, 
kiktől a kétszer annyi idős ember is tanul
hat.

— Azt csak úgy képzeled. — Hanem
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édeském, valami fontosat akarok neked | 
mondani.

— Ugyan mit bácsi?
— Nem ijedsz meg?
— Nem én.
— Azt akarom mondani, kedvesem, 

hogy ugyan mit szólnál 4hozzá, ha hoznék 
neked aranyos vőlegényt.

— Semmit — felelt Mari elpirulva — 
nem megyek férjhez.

— Hogy lehetsz oly bohó. A leány 
arra való, hogy férjhez [menjen. Oh pedig 
beh derék ember az, kit neked szántam. 
Nem ismered ugyan még, (a leány össze
rezzent) de az mitsem tesz. Gazdag ember. 
Ha nője lészesz: mindig selyemruhát vi
selsz, azután drága gyöngyöket szép nya
kadon, ujjaidon sok, sok gyűrűt. Négy lo
vas kocsin jársz . . .

E szók nem téveszték el ugyan egé
szen hatásukat. Nincs nő a kerek földön, 
kire a csecsebecsék, drágaságok kisebb- 
nagyobb mértékben ne hatnának. Hol ra
gyogni, fényleni lehet: oda a nő örömmel 
siet. Fölületes lélekmííveltségét kielégiti a 
külszín, a csillogó semmi.

— Azután nézd csak kedvesem, tele 
van vele az egész vármegye, hogy te egy 
jött-ment kalandorba szerelmes vagy, ki 
meg akarja ölni lelkedet. Oly ember ám 
az, te még nem tudod szegény leány, ki 
lop, gyilkol, kinek nincs semmije, csak 
mérges nyelve. Beszélik róla, hogy már 
három feleséget megölt. Azután mondd csak, 
ugy-e jó honleány vagy?

Mari nem felelt, szemeit földre szegzé, 
keble sebesen hullámzott, szomorúan né
zett lefelé, azután keserves sirásban tört ki.

— Látod, édes kedvesem, ha te oly 
rósz volnál és hozzá mennél nőül, vala
mennyi újság kihirdetné, hogy honáruló 
vagy, mert idegen országbeli férfihoz men
tél. Ez honárulás, a törvénykönyvben is 
benne van, s oh mily borzasztó bíín az!!
. . . Akarnál-e honáruló lenni? . . .

— Oh ne kínozzon —- zokogá a lány, 
s elfutott egy sötét lúgosba, ott leborult a 
gyepágyra, és hosszan, keservesen sirt. 
Oly boldog lett volna, ha szive megre
ped !! . . .

A sárga ember diadalérzettel távozott.
— Győzelem — kiáltá belépve sógo

rához. /
— Éljen! tehát mégis jó tanácsot ad

tam, hogy csak gyöngéden, finomul.
— Kettőnké az érdem; a haszon is 

kettőnké lesz, mert tudod, hogy mindent 
megosztok veled.

Három nap múlt el.
Alkony volt.
Mari egy árnyas lúgosban ült igen 

szépen öltözve s nyughatatlanul tekinget
ve a kert ajtaja felé.

Senki sem volt honn az egész háznál.
Ú gy  örült, s még is úgy félt.
Nehány perez múlva csöndesen meg

nyílott az ajtó, s egyszerű szürke ruhába 
öltözött fiatal ember lépe be.

Mari összerezzent, de ajkait mégis mo
solyra voná.

A fiatal ember leült a lúgosba, meg- 
fogá a lányka puha kezét, s forró csókkal 
halmozá el. Mari keblére borult s keserve
sen zokogott.

— Mondd, mi történt — kérdé az if
jú — leveled oly zavart, érthetetlen, azt 
irod : boldogságunk meg van semmisítve. 
Mit jelent ez Mariskám?

— Édes Vilmos, édes Vilmos — re- 
begé a lánykí), szép karjait az ifjú nyaka 
köré fűzve — oly jó volna, ha most meg
halnánk !

Elfelejtette sógorának tegnapi sza
vait, el az egész világot, s Ion a szerető nő.

— Szólj, ki bántott, édes mosolygó
angyalom ?! ^

— Nem lehetek tied — zokogá Mari 
— pedig nélküled nem élhetek!

— S ki mondja azt, hogy nem lehetsz 
enyém ? Mi kifogása van atyádnak elle
nem? Nem vagyok-e nemes, gazdag?

— Szivem előtt első vagy a világon 
. . . de. . . .

— Elviszlek csöndes magányba, mész- 
sze földre, hol ember nem lakik, ott boldo
gok leszünk. Senki sem talál meg. Indul
junk azonnal. Nem vesz észre senki, most 
nem vagyok a föltűnő tengerészkapitány.

— Nem lehet . . . nem lehet . . .  a só-
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gor megmérgezte lelkemet. Adj valamit í 
emlékül, és fuss innen messzire, mert ve- I 
szély érhet.

—- Egy egész világrendszert bontasz 
fel lelkemben -— mondd az ifjú keserűen, 
azután ösztönszeriileg kis arany medaillont 
vett le nyakáról, abba egy hajfürtöt tőn, s 
Marinak nyujtá. A medaillon hátuljára e 
szó volt vésve: „William,“ a lányka meg
csókold s keblébe rejté, azután édes oda- 
engedéssel simult Vilmoshoz, minden tagja 
nyárlevélként reszketett, lelke föl volt iz
gatva, dúlva. Elfeledte múltját, nem gon
dolt a jövőre. . .

A két szív oly közel dobogott egy
máshoz, a két forró sóhajtás összevegyült, 
a két lélek forró, üdvteljes csókban forrott 
össze.

Oly hosszú, oly édes volt e csók!
Vilmos ölében ringatá a reszkető' le

ányt. Mari mindkét karja erő'sen átfonva 
tartá az ifjú nyakát.

-— Még egy csókot, még egyet — su
sogd a nekipirult leány, s ajka titkos bíív- 
erőtől vonzatva simult a ifjú piros ajkához.

Es a csók még hosszabb, még édesebb
lő'n!

A nő', ha szenvedélyesen szeret, nem 
él e világon. Mari szerelme kétségbeesett, 
ő'rületes volt.

Sokára eszméltek fel kéjes mélázásuk- 
ból, mintha önkívületből ébredne mind
kettő.

Mari félve tekínte kedvese szemébe ... 
felsikoltott, s visszadőlt a gyepágyra. Sírni 
akart, de nem bírt.

—* Fuss, fuss! — mondá fojtott han
gon — visszajőnek azonnal. . . Oh! én sze
rencsétlen.

—  Enyém leszesz . . .  találkoznom kell 
velők. Másé nem lehetsz, csak az enyém...

— A halálé . . .  a halálé. . . . Vilmos 
fuss, vagy én futok. . . Többé nem láthat
lak. . . . Nem lehetek honáruló — tévé 
hozzá kínosan sóhajtva.

— Maradok — felelt amaz szilárd 
határozottsággal.

A leány erre fölugrott, s eltakarva 
kezeivel arczát, kiszaladt a kertből.

Vilmos várta, de nem tért többé vissza.

Másnap eljött, hogy majd tán találko
zik vele. Mari helyett a sárga emberrel 
találkozott, ki igy szólt hozzá hidegen:

— Lesz szives, uram, mást tisztelni 
meg látogatásaival, annál is inkább, mert 
kedves Mari sógorném nem sokára férjhez 
megy, egy solid, vagyonos emberhez.

Vilmos végig mérte őt tekintetével, s 
eltávozott. Megmérgezett, feldúlt lélekkel 
indult útnak. Mari pedig megmérgezett, 
feldúlt lélekkel zokogott szobájában, az 
emléket csókolgatva.

VI.
P Á R B A J.

Csöndes, nesztelen volt a reg; a ma
darak imája már elhangzott.

Az Előd-forrás mellett Mayflower ül 
a táj szépségein merengve, mellette Szi
lárdig közöttük a macska, melynek nya
kára négy igen szép mivű pisztoly van 
kötve.

Nemsokára megérkezett a sárga ar- 
czu ellenfél. Bajsegéde a két ember volt, 
kivel tegnap együtt ült a sakknál.

Szilárdfi, a mint a sárga embert meg
látta, önkénytelenül összerezzent, s sóhajt
va mondá:

— Luiz férje. . . .
A völgyek csöndét nehány perez múl

va két dördület szakasztá meg, melyet a 
sziklák viszhangja százszorosán bömbölt 
vissza. A madarak ijedt-zavartan röpked- 
tek a légben. , .

— Meghaltam — sohajtá a sárga em
ber összerogyva.

— Meghaltam, meghaltál, meghalt — 
mondá a lord.

— Uram, csakugyan őrült ön, vagy 
mi baja? — kérdé a sárga ember sógo
ra. Mit jelentsen ez ?

— Nyelvmesterem meghagyá, hogy 
minden hallott szót hajlítsak, vagy ragoz
zak — feleié a lord egykedvűen. Hogy 
őrült vagyok, az valószínű, mert az ön há
zát megóvni segítém tegnap. Különben, ha 
tán tetszik, kész vagyok (a pisztolyokra 
mutatott). Azaz mégsem, nem érdemes er
re ily nyomorult. Csekély büntetés tán,
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hogy háza leégett? . . . Lélekgyilkos — 
veté utána keserűen. Ön segített Mari szel
lemét megölni; cseppenként adták he a 
mérget neki, s megöltek egy derék ifjút, 
kinek nem valának érdemesek hogy saruit 
leoldják lábáról.

Denevérváry nagy szemet meresztett 
az angolra, úgy állott előtte, mintha kővé 
vált volna minden tagja.

Mayflower még egyszer végignézte 
tetőtől talpig a bámulót, azután fölemelé 
vastag botját, s intve Szilárdfinak és a 
macskának, elpályázott, magában dör- 
mögve:

— Száz halált érdemelnek a lélek- 
gyilkosok!

Még az nap elutazott tudós barátjával.
A fürdőben sokáig beszéltek a különcz 

lordról.
Szilárdfi módnélkül csodálkozott, ho

gyan lehet az angol annyira beavatva 
Vághidiék családi viszonyaiba, s mégin- 
kább bámult Denevérváry, ki ez esemény 
után nemsokára elveszté nejét; hat gyer
mekkel maradt özvegyen.

Luiz szomorúan, gyászruhában távo
zott nehány nap múlva Marival. Megsiratta 
a férjet, ki zsarnoka volt. A beteges Vág- 
hidi még a fürdőben maradt.

VII.
A H A J Ó N .

Luizék Pestig kocsin mentek; ott ha
jóra száliának.

A dunapart telve volt emberekkel. A 
hajón és parton egyaránt lobogtak a fehér 
kendők. Luiz szomorúan nézett a Duna 
tükrébe. Szemeiben könyek csillogtak; 
mellette kis fia csacsogott, kérdezett min
denfélét, de anyja nem válaszolt.

A kapitány indulást parancsolt be
széd-csövén, a hajó elszakadt a pesti part
tól. Luiz leült fia mellé, és tovább gondol
kodott. Később könyvet von elő kis táská
jából, szemei a sorokon tévedeztek, de 
nem olvasott... lelke máshol szárnyalt, — 
az érdekes halvány ifjú arcza merült fel 
képzelni ében, ki gyermekét megmenté...

— Mama, mama — csacsogá kis fia 
— itt van a jó bácsi.

Luiz összerezzent; a mint fel pillanta : 
a halvány, karcsú Szilárdfi állott előtte. A 
kis Mihály odafutott s megcsókolá kezét.

— Édes bácsi — mondá neki — ma
ga oly jó ember, úgy szeretem magát, 
mintha atyám volna.

Az iíju illemesen köszönté Luizt, s to
vább haladott. Nem akará megszólítani a 
merengő nőt. Ha tudta volna, hogy épen 
róla gondolkodik ?!...

Mari föl s alá sétált a fedélzeten ma
gánosán, gondolatokba mélyedve; a mint 
a kapitány állványa előtt elhaladott, kis 
levélke hulla lábaihoz. A leány úgy meg
ijedt a darabka irlaptól. Félve tekinte kö
rül, ha nem látja-e valaki; senki sem nézett 
oda, gyorsan fölemelé a papirszelvényt, s 
mohó kíváncsisággal olvasá az irónnal rá- 
jegyzett sorokat, azután édesen mosolygott, 
s Luizhoz siete.

— Kedvesem, kedvesem — rebegé, 
nővérének mindkét arczát megcsókolva, 
majd a kis fiút ölelve magához.

— Mi lelt — kérdé Luiz.
— Oh, oly boldog vagyok! — feleié 

örömkönyeit letörülve.
— De mi történt, nem szabad tudnom?
— Nem tudom, higyek-e, nehigyek-e. 

Hol van Szilárdfi? Majd később . . . s eltá
vozott.

Az ifjú épen szemközt jött.
— Barátom — szólítá meg Mari —- 

ön szereti Luizt, menjen hozzá és beszél
gessen vele, de gyorsan, siessen; úgy sze
retném, ha az egész világ boldog lenne!

Luiz és Szilárdfi nehány perez múlva 
együtt ültek, meghitten beszélgetve. Egyik 
sem tudta elképzelni, mi idézte elő Mari 
kedélyén e rögtöni változást.

Mari visszament a helyre, hol az ira
tot találta, ismét elolvasá, s még édesebben 
mosolygott. . .

A hajó kikötött Málnafalván. Luiz ki
szállott Ödöntől követve. A kijárásnál Ma
rival találkozának, ki podgy ászát nem en- 
gedé kihordatni.

— Mit csinálsz Mariskám — kérdé 
Luiz — hiszen már itthon vagyunk.
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— Én nem vagyok - felelt az mo
solyogva — itt maradok, tovább megyek. 
Isten veled! Találkozunk nemsokára; légy 
boldog. Isten önnel, Ödön.

— De Mari, mi bajod? Mit gondolsz? 
Hogy maradhatnál itt egyedül?

— Nem vagy értem felelős, Luiz. 
Megásták számomra a boldogtalanság sír
ját, én azonban abból kiemelkedem és bol
dog leszek. írok legközelebb. Pá!

E szók után gyorsan megfordult, s 
eltűnt szem elől.

A hajó csakhamar elhagyta a málna
falvi partot.

A levél tartalma, melyet Mari olva
sott, ez volt:

„Kedves Mariskám! Ha föltekintesz a 
halvány hajóskapitányra, tán felismered 
benne egykori szerető Vilmosodat. Külső
leg megváltozám, de szerelmem a régi ma
radt irántad. Ha boldogítani akarsz, ma
radj a hajón; a többit szóval mondja el hőn 
szerető Vilmosod.“

VIII.
V Á G H I D I  V É G N A P J A I

ÉS MEGLEPETÉSEK.

Az öreg kormányzó az idény lefolyta 
után sokkal roncsoltabb egészséggel tért 
haza. Betegsége mellé zsémbes, kiállhat- 
lan Ion.

Előre terveket készített, miként szidja 
meg leányait, mit mindent parancsol ne
kik, s miként virrasztanak majd azok mel
lette felváltva.

Szépen voltak ezek elgondolva, ha
nem midőn hazaért, megsemmisülve látta a 
terveket.

Se Marit, se Luizt nem találta otthon.
Várta leányait két napig, de nem 

jöttek.
Mindenkinek elpanaszolta, hogy fáj a 

lába, keze, tüdeje, mája, veséje, szóval min
dene, s nincs ápolója.

Arcza egészen megsárgult; feje mo
zogni kezdett, mintha az agy velő reszketne 
benne; elsoványodott, kiaszott egészen, s 
gyakran félrebeszélt.

Megérkezett a tiszttartó, kinek Marit j

ígérte volt, s kérdezé, mikor tartsák az 
egybekelést. Azt felelte rá reszkető ajkak
kal, szemeit forgatva:

— Volt nekem egy fecském, tudod 
azt, elvitte a kecském — látod azt.

A tiszttartó kiszaladt a szobából, s el
híresztelte, hogy az öreg megőrült. Erre 
nagy ijedtség támadt a cselédség között, s 
nagy öröm az öregebb tisztviselők közt, 
kik mindnyájan hivatva érezték magokat 
a kormányzói állomásra, s érdemeiket so
rolták fel.

Többen látogatták meg a beteget, 
kérdezve, ha nem ohajtja-e, - hogy leányait 
fölkeressék. Azt válaszolá:

— Látni sem akarom őket, legalább 
birtokom megmarad, — s azután elkezdé 
dudolgatni mint valami kis gyermek: volt 
nekem egy fecském, tudod azt. . .

Egy hét múlva felkapaszkodott ágyá
ban s megparancsolá, hogy podgyászolja- 
nak, mert Pestre indul, ott bizonynyal ki- 
gyógyítják. Kocsira ültették, kivitték a 
hajóhoz, ott jól beburkolák, s igy takaró 
és kendő halmaz között megérkezett a fő
városba, s itt azonnal nevezetesebb orvo
sokért külde, kik azonban nem vigasztal- 
haták a felgyógyulással.

Mig ezek a Vadászkürtben történtek, 
hol a kormányzó megszállott, azalatt átel- 
lenben, az „Angol királyné“ egyik szobá
jában szép fiatal pár beszélgetett együtt.

Nincs miért titkolnunk neveiket. A fia
tal ember: Szilárdfi; a nő: Luiz.

— Bizonyosan tudod, hogy ő volt — 
kérdé Luiz,

— Jól láttam, szemeim nem csalnak, 
nem is sejti, hogy egy vendéglőben lakunk.

— Úgy örülök, ki sem mondhatom.
— De tekints ide — mondá az előtte 

fekvő két hirlapra mutatva. Kedves meg
lepetés következik ebből. Mégis jó, ha az 
ember elolvassa a megérkezettek névsorát. 
Azonnal sürgönyöztetek Bécsbe, legalább 
megtudjuk, mi viszonyban áll Vilmossal, 
úgy is azt mondá sok beszélni valója van 
velem.

— Kiváncsi vagyok rá, miket fog 
mondani.

A két lap a „Fremden-Blatt“ és „Pes-
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ter Lloyd“ volt. Az elsőből olvasá, bogy 
lord Mayflower William a Hotel Wandl- j 
ben szállott meg, a másodikból pedig meg- ! 
tudá, bogy az öreg Vághidi a fővárosba ' 
érkezett.

— Sietek a sürgönynyel — mondá az 
ifju távozva, — holnap délre bizonyosan 
itt lesznek.

Másnap délutáni fél négykor lefutott 
Ödön a kapushoz.

— Ugyan kérem, hányadik szám alatt 
lakik Naw^ertey V ilmos — kérdé.

— Itt nem lakik, kérem.
— De láttam őt is, nejét is.
— Bocsánat, itt nem lakik, tessék vé

gignézni a vendégek névsorát.
— Tehát csalódtam volna — gondolá 

Ödön — jól láttam, ők valának. Tán fog 
emlékezni arczvonásaira, fekete barkója 
van, nagy tüzes fekete szemei, bajusza 
nincs.

— Olyan ur csakugyan lakik itt fele
ségével, hanem azt Boldogfalvi Vilmosnak 
hívják, úgy van bejegyezve.

— Álnév — gondolá Ödön — hánya
dik szám alatt lakik ?

— Hat, hét, nyolcz, első emelet. Egész 
nap otthon ülnek, s csupán este sétálnak ki.

— Köszönöm; tehát alig nehány lé
pésnyire tőlünk — mondá magában, s órá
jára tekintett; ah mindjárt négy óra, a bé
csi vonat már megérkezett. Bizonynyal eljő 
az öreg.

E perczben bérkocsi állott meg a ven
déglő előtt, s Ödön megismeré a lord hang
ját, ki a tudós s egy szép szőke asszony 
társaságában érkezett.

Ödön eléjük sietett, s csakhamar fel
haladtak a lépcsőkön.

— Mylord, ne kérdje, mi sürgős vég
zendőm van önnel — mondá útközben — 
azonnal tudni fog mindent, s a mit nem 
tud, én mondom meg, mit pedig én nem 
tudok, ön mondja meg. S szobájába vezeté 
őket, maga pedig nehány perezre eltűnt, 
hogy a közelében lakó Marit keresse fel.

Kopogás nélkül toppant be a szobába, 
s megfogva a nő kezét szóla:

— Jőjön sógorné gyorsan, ön is só
gor.

— Ah Ödön, honnan? ön tudja, hogy 
itt vagyok? — kérdé csodálkozva.

—- Ráérünk azután a beszélgetésre, 
most csak jőjenek lakásomra szó nélkül.

Követék.
A mint az ajtó megnyílt, minden ar- 

ezon bámulat ült.
— Fiam! rebegé a szőke asszony kö- 

nyezve.
— Anyám! — mondá Vilmos, meg

ölelve a szőke asszonyt.
— Jaj, a mindentudó angol — sutto- 

gá Mari.
— Öcsém, öcséd, öcscse — kiálta a 

lord. Hát te rósz fiú élsz ? No ez okos cse
lekedet tpled!

-- Örvendek, hogy ismét láthatom — 
szólt Luiz a tudóshoz.

— Ugyan, mi történt itt? — kérdé 
Mari Ödönt.

E felkiáltások mondhatni egyszerre 
történtek, s ezeket még számtalan követé.

— Rósz Mari, nem írtál — mondá
Luiz.

— Te pedig tudtad bizonyosan, hogy 
itt vagyok, s nem látogatál meg.

— Édes fiam, csak hogy élsz — szó- 
tagolá a szőke asszony, még mindig karjai 
között tartva Vilmost — ha tudnád, meny
nyit sírtam.

— Ú gy örvendek, hogy boldogok
nak láthatom kegyeteket — szólt a tudós 
Luizhoz. Ezután, reményiem, nem ábrán
dozik ?

Nincs rá szükség többé, az ábránd
kép meghiúsult.

— Csend, csend — kiálta a lord. En 
beszélek, te hallgass, ő hallgasson, mind
nyájan hallgassatok.

A beszélők elcsöndesedtek.
— Édes húgom, szólt Marihoz — jő

jön közelebb, ne féljen tőlem. A fürdőben 
úgy állottam szemei előtt, mint valami 
rém, nemde ? pedig nem szeretek senkit 
ijesztgetni. Mit ott cselekvém, mind öntu
datosan, készakarva történt. Önök régi is
merőseim, ha nem hiszik, meg is bizonyí
tom. Itt vannak arczképeik (zsebéből Luiz, 
Mari, Vághidi, s a sárga ember arczképét 
húzta ki), nézzék. Most pedig nézzék e rósz
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fiút (Vilmosra mutatott), egyetlen öröme 
volt anyjának, nővéremnek, — e jó sző
ke asszony nővérem; két évvel ezelőtt vá
ratlanul megérkezik Londonba, elhagyva 
a szép tengerészi pályát, melynek legki
vált kellemei közé tartozik a halzsír és 
Stockfisch; — otthon elmondja szerencsét
len szerelmének történetét, elkezd sötét- 
kedni, magányba vonul, embergyülölő 
lesz. Vigasztaltuk; de hiába! Egy szomo
rú, ködös napon eltűnt, elhagyta jó any
ját s engem, csupán sovány levelet külde 
hozzánk, melyben elég kövér betűkkel ön
gyilkossági szándékáról beszél. Ez idő óta 
nem láttuk, azt képzeltük, csakugyan oly 
dőre volt, hogy megismerteté agyvelejével 
a pisztolygolyót. Szegény nővérem vigasz- 
talhatlan lön, én pedig útra keltem később, 
hogy meglakoltassam az illetőket halálá
ért : különben itt nem én működtem, ha
nem isten ujja. Tőle tudom önök egész 
múltját.

— Én visszatértem Magyarhonba — 
mondá Vilmos — s azon édes reménynyel 
lettem hajóskapitánynyá, hogy tán talál- 
kozhatom valamikor azzal, ki nélkül éle
tem silányabb lenne az utolsó koldúsénál. 
A jó ég valósító reményemet.

— Hála az igazság istenének — só
hajtó Vilmos anyja, forrón csókolva meg 
fia homlokát.

— A mint Marit visszanyertem, azon
nal leköszöntem hivatalomról, s azóta itt 
tartózkodunk, még pedig subrosa — foly
tató Vilmos.

— Mi csak nehány napja érkezénk 
csöndes magányunkból némi bevásárlan- 
dók végett, mondá Vilmos.

A szőke asszony hol Marit, hol fiát 
ölelte.

— S ki találja el, miért utaztam én 
Bécsbe — kérdé a lord.

—  Ez nehéz talány, jegyzé meg 
Ödön.

— Hallottam hogy Schönbrunnban 
nevezetes giraffe bátorkodik élni, mely a 
fák tetejéről csemegézi le a leveleket, azt 
kívántam megnézni s meg is néztem ; visz- 
szajövet, amint a lépcsőkön támolygok föl
felé, kivel találkozom? nővéremmel. Sze

gény asszony, egy tolmácscsal jött a mesz- 
szeföldről fiát, keresni.

— Csakhogy itt van karjaim közt, 
többé nem bocsátom el oldalam mellől — 
suttogó a jó asszony.

— Most pedig csókoljon meg húgom, 
barátja vagyok és voltam, nem pedig el
lensége — szólt a lord öcscse nőjéhez.

Mari megcsókoló, azután Vilmoshoz 
simult.

— Sir! mégsem bolondság az élet, 
főkép ha örömteljes — mondá Mayflower 
a tudósnak — hanem hej csak macskámat 
bírnám jobban polgárosítani!

— Most szabadjon nekem nehány 
szót szólnom — mondá Ödön.

— Hallom, hallod, hallja — felelt a 
lord jókedvűen, hol egyik, hol másik me
nyecskére nézve.

— Az öreg Vághidi Pesten van.
— Igazán — szótagolá Mari kissé 

megdöbbenve.
— Egyszerűen elmegyünk hozzá — 

feleié Mayflower —- és kibékültök, azután 
punctum.

— Nem megy az oly könnyen.
— En félek — rebegé Luiz.
— De én nem félek — mondá a lord. 

Csak rám kell bízni az egész ügyet. Hol 
lakik ?

— Atellenben, a Vadászkürtben, be
tegen fekszik.

— Szegény apám — sóhajtó Mari.
— Jobbra fordulj, indulj — kiáltá a 

lord, s előre sántikált.
Nehány perez múlva a kormányzó ajta

ján kopogtattak, az egész társaság belépett.
Az öreg merő tekintettel bámult rá-

j°k*
— Ühm, ühm — dörmögé — leánya

im. Kik vagytok itt mindnyájan?
— Sokan — felelt a lord — először 

is én, azután a többi.
— Ühm, ühm —- folytató az öreg, 

szemeivel hunyorgatva. Mégis szerettek 
hát . . . Tudtam. Nem kerestettelek, tudva, 
hogy ti kerestek fel.

— Atyám; atyám — rebegé Luiz és 
Mari egyszerre, az öreg száraz kezeit csó
kolva.



— Öreg ur — mondá a lord — bo
csásson meg leányainak. Mari, öcsém fele
sége lett, kit ön jól ismer; Luiz pedig Szi- 
lárdfié. íg y  akará a végzet.

— Édes leányaim, jó fiaim — mon
dá Vághidi elérzékenyülve, hogyne bocsá- 
tanék meg. Ha lehetne, elmondanám min
den atyának, hogy ne zsarnokoskodjék 
gyermekein. Az érzelmeket nemesíteni, a 
lelket művelni kell, nem pedig elnyomni, 
megölni. Ha az bűnös, ki a testet megöli, 
százszorta vétkesebb a lélekgyilkos! — 
Sokat vétettem ellenetek gyermekeim, ha 
nem vagyok kegyetlen, boldogokká lesz
tek, — de igy . . .

— Most valóban boldogok — bizo- 
nyitá a lord — no helyes! tudtam, hogy 
megbocsát.

— Elmegyek nemsokára köz öletek a 
másvilágra — mondá szakadozottan. Nem 
való már nekem az élet. Fogadjátok áldá
somat és mindenemet.

Itt hangos zokogásban tört ki.
Mindnyájan megilletbdve néztek rá.
Nehány perez múlva szólt:
— Édes leányaim, bocsássatok meg

ti is.
A két no csókkal felelt.

E G Y

Száll, száll, száll,
Daru-madár száll,
Szebb hazába, messze délre ;
Bár mehetnék tova véle . . .
Száll, száll, száll.

Ott, ott, o tt!
Ott az élet, o tt!
Dal, virág, hüs, csendes árnyék,
Vig virúlat, fris, szabad lég . . .
Ott, ott, o tt!

— Luiz, ha meghalok, temessetek a 
kis Mari mellé — súgta Szilárdfiné fülébe. 
Ha jobban leszek — mondá hangosan — 
majd elbeszélitek, miként történt egybeke- 
léstek; furfangos gyermekek vagytok mégis,

— De ezt nem beszélték el neki, mert 
még azon estehnegszünt élni.

A lord eladta angolhoni birtokait s 
közel Málnafalvához telepedett meg nővé
rével, hogy minden másod, harmad nap 
láthassa kedveseit.

Mari boldogan él a szerény faluban, 
hol egyszer úgy szeretett volna meghalni. 
Luiz ugyan e helységben lakik, s többé 
nem ábrándoz.

Esténként gyakran kimennek a teme
tőbe, fris koszorút visznek atyjok sírjára. 
Ha Mari elvégezte itt imáját, a mellette le
vő kis sirhantra borul Vilmossal, melynek 
kövére e szók jegyezvék: „A kis Mari. “

A tudós visszautazott Londonba.
A lord most is oly különcz; minden

nap nehány bohóságot követ el, s vala
hányszor átkocsiz Málnafalvára, mindig 
magával viszi macskáját s ott tlieát főzet 
vele.

B. l'ONGRÁCZ EMIL.

D A L.

Szállj, szállj, szállj !
Daru-madár, szállj !
El virult itt már az élet! . . .
Csak keress te szebb vidéket!
Szállj, szállj, szállj!

Jöj, jöj, jöj !
Oh, de visszajőj!
Ősi fészked bár ledulva :
Száz ajak kér: rakd meg újra! . . .
Jöj? jöj, jöj !

SÁNTHA KÁROLY.
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A Q U A R T E R O N N  E.

(Folytatás.)

IV.
L A V A L L É E N É .

Egy széles lépcsőn felmenve, gyönyörű már
ványszobrokkal díszített folyosón haladtak keresz
tül, s Weston egy nehéz ajtót tárt fel.

— Tessék belépni, raondá Lavalléenak, ma
ga udvariasan hátrálva.

Az ifjú egy előszobába lépett, mely czélza- 
tos egyszerűséggel volt bútorozva, hogy azon te
rem pompája, melybe már olvasóinkat egyszer 
bevezettük, az ellentét által annálinkább szembe
tűnjék. E pompás termet az emberárusok azért 
választották ki Leonta számára, hogy, hasonlattal 
élve, a gyönyörű képnek méltó kerete legyen s 
egész fényben mutassa fel.

Az előszobából a ház urai bevezették La- 
valléet a salonba, hol a két néger nő állt őrt Le
onta mellett, egyszersmind komornák gyanánt 
is szolgálva neki.

A három egyén beléptére a két néger nő 
felkelt, és egyik hallgatagon tévé ujját ajakára s 
Westonhoz közeledve halk hangon sugá:

— Alszik, uram, felköltöm.
— Nem, nem, hadd aludjék, felelt Weston, 

— ugy-e, Lavallée ur, — tévé hozzá, az ifjú láto
gatóhoz fordulva.

— A hogy tetszik, viszonzá ez.
Ugyanazon pcrezben Parker felemelé a ne

héz selyem függönyt, mely a boudoirt a salontól 
választá, s hol Leonta pár percznyi pihenést élve
zett a három órai kínos szemle után. A szelíd 
álomban kétségkívül feledé borzasztó helyzetét, 
mert ajakin kedves mosoly derenge, mintha ál
mában visszatért volna ama helyekre, hol csak 
nem rég is oly boldogan érzette magát Crawford- 
né és a kis Anna szeretetében és a szabadságban, 
melyei a floridai szerény gyarmaton élvezett.

Ez a mosoly, s a leány alakján elterülő 
nyugalom, még újabb., szépséget kölcsönze neki. 
Gyanította ezt Weston, mikor a néger nőnek súg
ta : hadd aludjék. Szántszándékkal nem hagyta 
felkölteni, hogy a quarteronnet szépsége teljes 
tényében lássa Lavallée.

A rabszolgakereskedő ügyesen számított, 
mert az ifjú meglepetve s mozdulatlan állt meg, e 
dicső alak szemléletében elmerülve.

Alvása közben Leonta a pamlag féloldalára 
csúszott. Feje kissé hátra hanyatlók ; egyik karja 
lecsüggött, mig a másik keresztbe volt téve mellén, 
ujjai, mintha elalvása előtt nyaklánczával játsza
dozott volna, még most is abba voltak akasztva. 
Hajfonadéki vállára hulltak. Halvány arczán még 
most is látszott egy pár köny nyoma, s elárulta a 
nyugtalanságot, melylyel ébren küzködött.

A szerencsétlen leány helyzete mélyen meg
hatotta Lavalléet, úgy hogy ez arczában, tekinte 
tében is visszatükröződött, daczára a magán tett 
erőszaknak, hogy Weston előtt elrejtse megindu
lását.

Lavallée, mint említők, magas termetű, szép 
ifjú volt. Gazdag fekete haja, nagy nyílt homloka, 
élénk fekete szemei, finom, bár kissé napbarni- 
totta vonásai, szóval minden elárulta benne a fran- 
czia vérrel vegyített creolt, a mi valóban is úgy 
volt. Hófehér ing galléra könnyed csokorra kö
tött fekete selyem nyakkendőjére volt kihajtva, 
mellén az inget egyetlen nagy gyémánt tű fogta 
össze, széles mellét nem szoritá mellény, kétfelől 
visszahajló felső kabátja, valamint elegáns szabá
sú pantallonja, szürke kelméből volt, mely öltözé
ket finom dámvadbőr topán egészité ki.

Több perczig állt már az ifjú elmerülve a 
gyönyörű alvó előtt, midőn ez hirtelen fölvető sze
meit s találkozott a rá irányzott tekintettel. Ossze- 
rázkodva, ösztönszerüleg szoritá mindkét kezét 
mellére, szemeit reszketve süté le, arczát élénk 
pir borítván.

— Ne félj gyermekem, szólítá meg Lavallée 
oly hangon, mely elárulta őszinte érdekeltségét. 
Mondd csak, ki rabnöje voltál eddig?

A szegény Leontának egész teste reszketett 
s nem volt képes felelni a kérdésre. Csak két ke
serű köny hullott szeméből, csendesen gördülve 
végig az arczán.

— Ha ö hallgat, én válaszolok helyette, szó
lalt meg Weston. E leány egy fehér ember húga, 
ki eladta, mert pénzre volt szüksége.

E szóra egy hiába fojtott szivmetsző sikoltás 
tört ki a quarteronne ajakán. Oly halavány lett, 
mint a megholt, két-három perczig görcsösen tör
delő kezeit, aztán magánkívül esett vissza a pam- 
lagra, hol inkább hasonlított valami márvány szo
borhoz mint élőhöz.

A két négernő fris vizért siete s Lavallée 
sokáig dörzsölgeté vele a szerencsétlen leány ha
lántékait, a két néger nő pedig a kezeit, míg Par
ker és Weston erős illatokért szaladtak, hogy újra 
magához térítsék. Jó sokára nyitá tel szemeit Le
onta, s első t ikintete a körülte fáradozó idegenre 
esett; a leányka e tekintetében annyi szivjóság s 
hála volt kifejezve. De csak egy tekintet volt ez, 
azután lesüté szemeit, s azok újra könynyel teltek 
meg.

— Ne félj gyermekem, ismétlő halk hangon 
Lavallée, a mint a szerecsen nők hátrább vonultak : 
ne félj, kiszabadítlak. Azután megszoritá gyöngé
den a leány kezét s visszavonult a boudoir ajtajá
hoz, melyen Weston, két vagy három üvegcsét 
hozva, épen belépett.
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— Már jobban van, mondá Lavallée.
— Annál jobb, válaszolt Weston; mert, 

őszintén megvallva, már nyugtalan valók a sze
gény gyermek miatt. De jerürrk innen, a hol sza
badabban beszélhetünk; nos, hogy tetszik a kis 
leány ?

— Mi tagadás benne, nagyon szép, felelt 
Lavallée némi tartózkodással.

— Meghiszem azt, az irigység sem mond
hatna egyebet róla.

— No hát lássuk, mit kér érte ?
— Jól tudja, Lavallée ur, hogy áruimat so

hasem tartom értéküknél feljebb; ennek utolsó 
ára : húszezer dollár.

— Húszezer dollár! ezt soha meg nem kap
ják érte, ha még százszor olyan szép volna is.

— Pedig, mint mondám, utolsó ára.
— No, alkudozni nem akarok soká, adok 

érte tizenötezer dollárt készpénzben. Ha ez ár 
tetszik önnek, adjon kezet, mert félóra múlva 
mennem kell.

— Lehetetlen, viszonzá Weston, magamnak 
is majd annyiban van.

— Úgy hát igen drágán vette, köszönje, ha 
pénzét megkaphatja. Aztán meg, úgy hiszem, 
fogja ön tudni, hogy értek a rabszolgák árához.

— De az ilyeneké . . .
— Mindegy, vágott közbe Lavallée. Legyen 

meggyőződve, hogy többet senki sem fog ígérni. 
Még egyszer, adja vagy nem?

— Valóban, nem lehet. Itt a társam, kérdje 
meg tőle, engedhetünk-e az utolsó árból, melyet 
kimondtam.

Parker épen jött nehány üveg erősítővel, 
melyre már nem vala szükség.

De Lavallée talán nem akart Parkerrel al
kuba ereszkedni, vagy más oka volt, csak Weston 
mellett maradt, felelvén :

— Elég nekem az ön szava is. Beszéljék 
meg Parker úrral, s félóra múlva tudassák velem 
végső akaratukat. Addig pedig isten velők.

Ezzel távozott.
De Weston és társa, alig pár szót váltva, 

utána siettek s még útban érték.
— Egy szóra, Lavallée ur, mondá az első, 

mi igen szeretnök önnek adni a quarteronnet. 
Adjon még rá valamit, talán összeférünk.

—• Egy fillérrel se többet, válaszolt Lavallée, 
oly arczkifejezéssel, mintha menni akarna.

Parker egy intésére Weston elállá az ifjú 
útját és monda:

— Legyen, Lavallée ur, a mennyiért kérte. 
A quarteronne az öné. Csak azt Ígérje meg, hogy 
ha eladó négerei lesznek, eszébe jutunk, s nekünk 
úgy adja, hogy egy kis hasznunk is forduljon 
rajta.

— Számíthatnak rá, válaszolt az ifjú benső 
örömmel, melyet hasztalan igyekezett titkolni. 
Most hát menjünk az irodájokba, Írjuk meg a 
szerződést s fizetek.

A két kereskedő Lavalléet az irodába ve- 
zeté, a szerződés megkészült, s a vevő egy váltót 
adott nekik az uj-orleansi bankra.

Ha a két kereskedő sejti, hogy az ifjú nem
csak a kiszabott árt, hanem kétszer annyit is meg
adott volna a quarteronneért, bizonyosan óvakod
tak volna az alkut oly hamar megkötni. De La
vallée ravaszabb kereskedő volt náloknál is, mert 
tudta jól, hogy olyan nagy árt ritka egyén ad meg 
egy quarteronneért.

Lavallée Arthurnak igen szép vagyona volt, 
melyet nehány év alatt szerzett, rabszolgakeres
kedésből. Rendes lakása Havannában volt; oda 
vagy valamelyik spanyol szigetre hordták neki 
ágensei a szerecseneket, a genual partokon vásá
rolva össze és saját hajóin szállítva keresztül az 
oczeánon. Daczára azon tilalomnak, hogy a spa
nyol birtokokba rabszolgákat \ inni nem szabad, 
ez kevés fáradsággal eszközölhető vala, mert La
vallée egyetértett a főbb hivatalnokokkal, minden 
beszállított négerért fizetvén nekik valamit. A ra
bokat aztán részint a havannai gyarmatokban, ré
szint az Egyesült Államokban adta el, hol az ily 
kereskedés törvényes, s a fekete rabszolgákat rizs
gyapot és ezukornád termesztésére fordítják.

Az ifjú kereskedő nem rég érkezett Havan
nából Uj-Orleansba, hogy a nagyobb ültetvénye
sektől megrendeléseket fogadjon el szerecsenekre, 
mert több raktárában nagy számmal voltak, és az 
afrikai partokról még egy nagy szállítmány vala 
érkezendő. A szerencse kedvező volt neki mióta 
e kereskedésbe kezdett; e mellett az üzlet vezeté
sében, elrendezésében rendkívüli ügyességet fej
tett ki, ennek köszönhető, hogy az ily kereske
déssel járni szokott kellemetlenségeket, szeren
csétlenségeket mindig legyőzte. Azon eszmével 
nevelkedett fel, hogy a rabszolgakereskedés tör
vényszerű, helyes dolog, s lassankint megbarát
kozott azon kétségbeeséssel és fájdalmakkal, mi
ket e szerencsétlenek éreztek, ha olyanok sza- 
kasztattak szét, kik egymást szerették, testvér 
testvértől, anya gyermekétől, fiú apától, férj ne
jétől. Mindamellett szive nem fásult el annyira, 
hogy embertársain ne segített volna, természete
sen a fekete fajt kivette embertársai sorából, ez 
reá nézve kereskedelmi czikk vala. E mellett 
borzadt kereskedést űzni a fél- és negyedrész 
szerecsenekkel, és azon dicséretes indok vezette 
Weston és Parker kereskedésébe, hogy legalább 
egy áldozatot kiment azok körmei közül, ezt ő 
pusztán humanitásból tette. De távolról sem gya
nította, hogy olyan mély érdeket ébreszszen ben
ne, s mikor elhagyta Leontát, el volt határozva, 
hogy minden áron meg fogja vásárolni, bár nem 
tudta még, hogy mit tesz majd vele.

A mint a szerződés aláírva, ára kifizetve s ö 
a rabnőnek törvényes birtokosa volt, végtelen 
boldognak érezte magát. Oly rendelést tett a ke
reskedőknél, hogy egy zárt kocsiban vigyék a 
St. Louis vendéglőbe, hol ő volt szállva s hol
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várni fog reá, de e mellett nagyon leikökre köté, 
hogy senkinek se mondják meg hová lett a quar- 
teronne, minek okát a kereskedők fel nem bírták 
fogni. Azután egy bérkocsiba vetvén magát, gy or 
san távozott.

. Alig ment él az ifjú, a mikor Weston egy 
négernek parancsot adott ki, menjen kocsiért. 
Maga pedig Leontához tért vissza.

Nagy meglepetéssel vette észre a leányon, 
hogy egészen megváltozott Lavallée látogatása 
óta. Könnyei nem hulltak már, ajakán mosoly ült, 
ragyogó tekintete benső megelégedést és reményt 
árult el.

De még jobban elbámult az emberárus, 
mert a mint vele tudatá, hogy Lavallée megvette, 
hát a leányka önkintelenül összetette kis kezeit, s 
az égre tekintett, mint a ki valamiért buzgóan ad 
hálát, valami boldogságért, a mi érte.

— Lavallée ur, folytatá Weston, egyike a 
leggazdagabb rabszolgakereskedőknek Havanná
ban, s te Örülhetsz rajta, hogy Ö vásárolt meg, 
mert oly szelíden fog veled bánni, hogy olyat má
sutt sehol sem remélhetnél.

Azután a néger nőknek parancsolta, öltöz
tessék fel Leontát más ruhába, és elhagyá a ter
met.

Meghallván Leonta, hogy uj birtokosa rab
szolgakereskedő, szivét összeszorulni érezte, bor
zadás futott keresztül tagjain. De az a szánalom, 
szivjóság, melyet arczkifejezésén látott, sokkal 
maradandóbb hatást tőn rá, mintsem oly könnyen 
elmosódhatott volna, e mellett az a csaknem tiszte
letteljes bánásmód, melylyel iránta viseltetett, az 
a szelídség, mely minden vonásában tükröződött, 
minden félelmet elűzött szivéből, melyet akkor 
érzett, midőn Weston megmondá neki Lavallée 
minőségét.

Oly ügyes komornának mint a néger nő 
csak néhány perez kellett, hogy a leányka ruhá
ját nehéz fekete selyem ruhával cserélje fel és fe
jére sürü fekete csipke fátyolt borítson.

Ekkor Weston az ifjú leányt beülteté a meg
érkezett kocsiba, maga is mellé ült és a St. Louis 
vendéglőbe hajtatott.

Lavallée már a kapu alatt várta őket. Ki
nyitotta a kocsi ajtaját, lesegíté Leontát s karját 
nyújtva neki vezeté föl a széles lépcsőn, bevezeté 
a pompásan díszített, nagy sor szobából álló lakás
ba, mely feltűnő fénynyel volt bútorozva.

— Gyermekem, mondá neki az ifjú, a fá
tyolt levéve fejéről, te itt idehaza vagy. Latone, 
az én öreg gazdasszonyom, úgy szinte Robin, a 
komornyikom, parancsodra állnak. Úgy fognak 
neked engedelmeskedni mint nekem. Ebéd után 
kimegyünk együtt, mert azt akarom, hogy öltözé
kedhez magad válaszsz mindent, olyat a milyen 
tetszik. Csak hogy légy hozzám bizalmas és légy 
egészen nyugodt, mire oly nagy szükséged van. 
E terem a tied, ott amaz ajtó alvó szobádba nyi- 
lik. Most magadra hagylak, mert még dolgom van.

Ha visszajövök s téged egy kissé vidámabbnak s 
nyugodtabbnak foglak találni, egészen meg fogsz 
győzni róla, hogy bízol becsületességemben.

E szavak után, a quarteronne kezét gyön
géden megszorítván, távozott; a leányka lesütött 
szemekkel, némán s meghatva maradt.

Nem sokára egy vén néger nő lépett a te
rembe, ez Latone volt.

— Parancsol valamit asszonyom ? kérdé oly 
tiszteletteljes hangon, mely meggyőzte az ifjú 
leányt, hogy csakugyan úgy tekintik, mint a ház 
úrnőjét.

Leonta egészen zavarba jött. Arczán futó pir 
vonult végig és bizonytalan hangon viszonzá:

— Nem, Latone, most még nem.
—- Ha valamire szüksége lesz, asszonyom, 

csak csengessen, viszonzá a néger nő, hajlongá- 
sok közt hagyva el a szobát.

Alig maradt Leonta magára, legott kezdé 
rendezni gondolatait. Mindez csak álomnak tet
szők előtte. De lassanként kezdé különös helyze
tét felfogni, hanem egyszersmind borzadni is tőle. 
Tökéletesen az ifjú hatalmában volt, oly luxustól vé
ve körül, a melylyel nem szokták az egyszerű rab
nőt körülvenni, mi lesz belőle? E kérdés velőkig 
megrázkódtatá. Térdreesett s kezét összetéve kö- 
nyes szemekkel tekinte az ég felé s imádkozék:

— Oh mindenható isten, ments meg enge- 
met! És te anyám, ki az égben vagy, kérd te 
is az istent, hogy ne vonja meg irgalmát szegény 
gyermekétől!

Félelme még inkább növekedett, midőn 
szétnéze, részletesebben szemügyre véve a bútor
zat drágaságát. E fénylő tárgyakról azok birto
kosa jutott eszébe. Az ifjú rabszolgakereskedő 
tiszteletteljes előzékenysége mennél több bizal
mat gerjesztett előbb keblében, annál inkább kez
dett most már kétségeskedni. Annak az ő, a sze- 
recsen megvetett fajból származott leány iránt 
tanúsított előzékenysége oly rendkívülinek tet
szők előtte, hogy lehetetlen volt más, valami alat
tomosan rejlő érdeket nem gyanítania, inkább 
mint csupa humanitást. És e gondolat borzadály- 
lyal tölté el.

E mellett a szegény gyermek magát is vá
dolta. Mily vétkes hálátlanság az, mondta magá
ban, hogy jóltevőjét oly dolgokkal is vádolja, a 
melyek talán annak eszében sincsenek ; emléke
zett szelíd tekintetére, az arczán kifejezett jóságra, 
hangjának kedves zengzetére ; nem hiheté el, hogy 
ily vonzó külső mellett, becsületes emberhez mél
tatlan eszméknek helyet adjon lelkében. E gon
dolatok lassankint megnyugtaták. E mellett szi
vében hatalmas hang védte az ifjút, és hiába akar
ta elhitetni magával, hogy ez nem egyéb, mint 
hála. E hang, ez érzés nem sokára mind legyőzte 
a többit, nem emlékezett egyébre, mint ama ké
résre, melyet Lavallée intézett hozzá kimenése
kor. Minden áron vidámnak és sorsával kibéktilt- 
nek akart látszani.
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Egy nagy álló tükörhöz közeledett, s nem 
minden csodálkozás nélkül látta benne magát tető
től talpig. Eddig soha se volt még alkalma magát 
igy egészen látni. A folyam vize csak hiányosan 
s elmosódva tükrözévissza alakját; a Crawfordék 
tükrében csak alakja egy részét láthatta. Ez egé
szen uj volt előtte. Szükséges-e mondanunk, hogy 
némi megelégedést érzett oly szépnek látva ma
gát. Selyem ruhája se volt még soha, kivált ily 
elegáns szabású, a mely gömbölyű idomait oly 
előnyösen tüntette ki. Ne csodálkozzunk hát az 
örömön, melyet érze, mig pár perczig a tükörben 
nézte magát. Csak haja látszott komoly igazítást 
igényelni. Egészen le volt bomolva.

Befutni az alvószobába, az öltöző asztalról 
egy fésűt elővenni s újra a tükörhöz visszatérni, 
alig került egy pár perczbe. Akkor aztán térdig 
érő dús haját egészen kibontotta, kétfelé választ
ván sima fonadékba fonta és koszorú alakban 
tűzte fejére. Úgy tetszék neki, hogy soha sem volt 
szebben fésülködve mint most. Csak azt sajnálta, 
hogy nem volt egy kis virágszála, legalább egy

gránátvirágja, melynek piros színe oly jól állt 
volna fekete hajához.

Azután mintegy magától kérdezé r . . .
— Vajon Lavalleé ur soká jön-e még ha,za?
Erre nehéz volt felelni, mert az ifjú nem ha

tározta meg hazajövetele idejét.
Leonta kezdett türelmetlenkedni, a nélkül 

hogy tudná miért. Ablakhoz ment, hogy az utczá- 
ra kilásson. A nehéz selyem függöny szélét kissé 
fölemelve, nézte a mindig hullámzó tömeget, mert 
a St. Luis vendéglő a város legszebb helyén állt. 
Az utczát különféle kocsik foglalták el, a kétke
rekű talyigától kezdve egész a díszhintókig, ezek 
jöttek, mentek, kerülgették egymást. A járdán a 
gyalogosok csoportja sietett; munkások, bámész 
járdataposókkal vegyítve. Sok ilju jött-ment itt, 
kik közül a franczia creolok díszes öltözékük s 
könnyed modoruk által tűntek ki. Ah de Laval- 
leéhez még csak hasonlítani sem lehetett egyiket 
is ; legalább úgy Ítélt felölök Leonta, őket min
dig azon ifjúhoz hasonlítva, ki most eszét, vagy 
jobban mondva szivét foglalkodtatá.

(Vége köv.) Francziából t
KALOCSA RÓZA.

I R O D A L O M .
A lég urai. Képek a madárvilágból. Irta 

gróf Lázár Kálmán. I. füzet. Pest. Nyom. Emich- 
nél. 1864.

(Vége.)
Az utolsó példák egyszersmind a magyar 

szórend ellen is vétenek, lássuk az ide tartozó 
többi hibát is.

„A havazás is nagy mérvben kezdetét ve
szi“ helyesen : „nagy mérvben veszi kezdetét.“ — 
„Ritkábban előfordulnak vörösek stb.tt Igazab
ban : ritkábban fordulnak elő. — „S mi egy kis 
tisztáson fölütöttük éji tanyánkat.“ Három- négy
félekép jobban rendezhetni, csak igy rósz. — 
„A csattogány a szirtdarabról élettelenül lebu
kott“ : akarja mondani: élettelenül bukott le. — 
„Szabadon ki s bejárnak,“ azaz : járnak ki s be. 
Nem hallotta Írónk azt a régi dalt: „Pyramus és 
Thisbe, ketten járnak ki s be?“ — „Ha azonban 
madarunkat ismerni akarjuk.“ Nem, hanem: ma
darunkat akarjuk ismerni. író ugyanis azt akarja 
kifejezni, hogy az eddig rajzolt madarakat mind 
a fennhavason leltük, de ezt a madarat már alább 
az erdőkben kell keresnünk. Az accentusnak hát 
a „madarunkra“ kell esni s az igének („akarunk“) 
nyomban utána következni. — „Ha vész fenye
geti azokat, szárnyaival takarja be őket.“ ügy de 
hát mi a manóval is takarná be egyébbel, mint a 
szárnyával % E szerint: szárnyával (accentus nél
kül) betakarja, vagy : betakarja a szárnyával. — 
„Sietve visszatér.“ Nem jó, mert azt mondá előbb 
a keselyűről, hogy rendesen késedelmezni szokott,

de ha fiókája van, akkor siet. Ennél fogva sietve 
tér vissza.

Ezeket a hibákat írónk stílusában is csak 
sietségnek, s az igazitó, mint a német mondja „utó
kéz“ kímélésének tulajdonítjuk. A divat szánt
szándékos vadászásának ellenben az ilyeneket, 
mint : „Előttünk magas csúp á llt... fenyegetöleg 
tekintve... mintha szétzúzni a k a r n a (olv. szét 
akarna zúzni). — „E madár, midőn . . .  fölrepülni 
akar-,u (o. föl akar repülni). — „Megóvni akarnak; “ 
(o. meg akarnak óvni). — „Látszott, hogy mada
ram ellenszenvét leküzdeni a k a r t a (o. hogy ma
daram le akarta küzdeni ellenszenvét). — Hason
lókép divatos kelletlenségek a következők: — 
„Akkor is kellett, hogy egy sajátos, megható ér
zés rezegje át keblét, a mikor stb.“ — „Ahhoz 
hasonló érzetet kell, hogy a bérezi lakosban fel
kössön, minőt a puszták vándora . . .  érez.“ — „E 
ritka szárnyas belszervezetének is érdekeltséget 
kell, hogy bennünk fölébreszszen.“ A nkellu-nek 
jobb rendezése — a hozája tartozó ige mellé — a 
két utolsón igazíthat, de az elsőn az sem, s átalá- 
ban valami affectáltszerü van a „kell“-nek ilyes 
használatában, mit még jobban kitüntet a követ
kező példa, melyet egy nagy lap tárczájából Írunk 
k i : „Kell hogy az elemzők — épen az irók és 
irodalom érdekében — ne nyújtsák oly könnyedén 
a koszorút stb.“ „Kell“-lel parancsolni lehet, de 
tiltani!!

Nem csak a magyar, hanem az átalános syn- 
taxis törvényei ellen vét az oly gondatlanság, 
mely egyes számú névmást többes számú előz
ményre hágy vonatkozni, íme példában: „Midőn

60
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a hófuvata gok . . .  tova űzték a bérezek lakóit, le 
. . .  téli tanyájokra, leszáll hozzkjok a csattogány 
. . .  mintha mondaná: „veled éltem át a jobb idő
ket, veled, a te körödben akarok megküzdeni az 
élet gondjaival.“ — Az sem helyes, hogy birtok 
birtokos nélkül álljon, mint ebben: „Völgy áll 
előttünk, az azt körülvevő hegyoldalokat fenyve
sek boritják, mik a völgyet ellepő tó vizében tük
röződnek, minek felszínén sok helyütt kiszáradt 
fényük csúcsai tűnnek föl, tiszta vizében pisztrán
gok játszadoznak.“ Kérdés : minek a vizében? Az 
olvasó gyanítja ugyan, de az iró nem Írja meg, 
hanem amarra hagyja, hogy a szeme előtt elvo
nult eszmesorra visszapillantva válaszsza ki kö
zülök a tulajdonképi birtokost. Még magasabb 
kívánalomnak teszünk eleget a nyelvezetben, mi
dőn bizonyos helyzetű, állapotú embereket nem 
beszéltetünk szájokba nem illő stílussal. A tüstént 
idézendő mutatvány aligha kívánni valót nem 
hagy hátra e tekintetben. ím e: „Erdócs'ószömhóz 
fordulva bámulatomat fejezém ki, hogy a barna 
keselyüt itt nem látom.

Érd. Jaj uram, nem is fogod azt itt lelni, 
nem kedveli ö a fenyvest, mivel nagy kiterjedésű 
fészkét azok csúcsaira nem rakhatja.

G. L. K. De hisz a barna keselyű is szirtek 
üregeibe szokott fészkelni.

Érd. Tévedsz uram, ő fészkét kizárólag fák
ra rakja.

No már higye a kitől kitelik, hogy a böcsü- 
letes székely erdöcsösz az idézett stílusban beszélt 
volna. Nem azt akarjuk vele mondani, hogy ro- 
szabban; sőt merjük állítani, hogy hasonlíthatlanul 
jobban.

Szálljunk vissza a specialis, magyar syn- 
taxisra.

Még- csak egy pár példát, s aztán végzünk.
— „Egyes viharrongálta óriás fényűk.“ Mi az 
egyes ? A vihar ? az óriás ? a fényük ? — »Két, a 
barna keselyű ismertetésére fontos adatot, még . . .  
meg kell emlitenem.“ Hát már nem elég, hogy a 
serdülő ifjúság nyelvérzékét rontják a tankönyvek 
czimlapjain szokott: „175, a szöveg közé nyomott 
ábrával“-féle germanismusok ? Be kellett vinni a 
szépirodalom terére is ?

Igenis a szépirodalmira, mert mi Írónk mun
káját egyszerre tudományos és szépirodalmi mű
nek tartjuk. Mi nem csak vártunk, hanem kaptunk 
is benne sokat, jelest, szépet. Sőt — bővebben 
meg kell magyaráznunk, nehogy félreértsenek — 
mi az egészet is, egészben sikerült műnek, meg
szerzésre, olvasásra kiválólag méltónak nyilvánít
juk. És épen azért, mivel eszményünket tökélye- 
sen megvalósítva szerettük volna látni, róttuk meg 
minden hibáját, — már a mit mi annak tartunk,
— a nyelv tekintetéből. Minden hibáját, mondjuk, 
mert nem akarjuk hogy azt higyék olvasóink, 
mintha csak mutatványokat szedtünk volna közü
lük. A mi gondos olvasásra szemünkbe ötlött, a 
mi nyelvérzékünket sértette, mind meg is róttuk.

Nem mint kritikus, hanem mint fenyítve szerető, 
szeretve fenyítő atya kívántunk eljárni. És mint 
elején is írók, ha íigyéltetéseinket méltányolja a 
nagyra becsült iró, nem válik kárára ezután köz
lendő füzeteinek. Vegye igy ami még hátra van.*)

Mi azt tapasztaltuk, hogy a nyelvhibák leg 
sűrűbben ott állanak elő, a hol bevallva vagy el
hallgatva, fordít írónk. Ezért is, és a forma töké
lyének elérése végett, melegen ajánljuk, hogy se 
hol se fordítson. Hanem a mely esetekben szük
ségesnek látja mások tapasztalásaival egészítni ki 
a magáéit, nyomja be mélyen emlékezetébe, vá
lássá nedvévé, vérévé s úgy adjon éltet egészen 
hármoniás szüleményeknek, vulgo „egyöntetű“ 
czikkeknek, minő például jelen füzetben a „kénes 
billegény,u mely nem egyedül sikerült ugyan, de 
valamennyi közt a legsikerültebb kép. Vannak 
ellenben mások, olyan compilatio-szerüek, melye
ket más is összeférczelhet, de mi írótól olyakat 
várunk, a milyekre más nem képes.

Czikkünk hosszabbra nyúlt, mintsem tár
gy ias tekintetből tett észrevételeinket ez úttal kö- 
zölhetnök. Majd a 2. füzet megjelentékor lesz al 
kalmunk reá. VIDÉKI.

Vörösmarty minden munkái. (Rendezte 
és jegyzetekkel kisérte Gyulai Pál. IX-ik és X-ik 
kötet. Pest. 1863. Kiadja Ráth.) A kiadó e köte
tek szétküldésével értesíti a közönséget, hogy a 
még hátralevő négy kötet csak a jövő évben, 
február végén, fog a sajtó alól kikerülni. „Okai 
—• mond a kiadó — ezen magam által leginkább 
fájlalt és az előfizetési ívek kiadása alkalmával 
előre nem láthatott késedelemnek : a rendezés és 
életirás folyamában fölmerült némely akadályok, 
melyeket a rendezőnek lehetlen volt leküzdeni, s 
melyek miatt a nyomtatás nem folyhat szakadat
lan.“ A kilenczedik kötet Shakspeare-forditmá- 
nyokat foglal magában: Julius Caesart, Lear ki
rályt, s egy töredéket Romeo és Júliából. „Shaks- 
peare átültetése — olvassuk a jegyzetekben a töb
bek közt — egyike vala Vörösmarty kedvencz 
vágyainak: a nagy brit költőnek legalább egy pár 
müvét minden esetre lefordítani szándékozott. így 
lépett ki 1839-ben Julius Caesarral, igy szövet
kezett 1848 elején Aranynyal és Petőfivel Shaks- 
peare összes színmüvei lefordítására. Azonban e 
vállalatot elsöpré a forradalom; első kötete, mely 
Coriolanust tartalmazta Petőfitől, egyszersmind 
utolsó volt. Nem tudhatni, vajon Vörösmarty Lear

*) Mi pedig e kissé hosszabb birálatot, mely nem 
áll arányban lapunk rövid ismertetéseivel, czélszerünek 
láttuk közleni azért, mert nyelvbeli megrovásai nem csu
pán a bírált munkára illenek, sőt talán erre semmivel 
sem jobban, mint nagy részére mindannak, a mit egy idő 
óta nyomtatva olvas az ember. Hogy épen a t. szerzőt 
éri e megkülönböztetés : csak alkalom szerint esett, t. i. 
hogy egyik tisztelője s müve szorgalmas olvasója fárad 
ságot vön, az átalános nyelv- és stílus hibákat épen az 
ő könyvében jelölni meg, melyről egyébkint diCsérŐleg 
nyilatkozik. Szerk.
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fordítását már ekkor megkezdte-e*) vagy csak ki- 
választá magának, annyi bizonyos, hogy 1854 vé
gén a mü jó része már le volt fordítva, mert meg
kínálta vele a „Nemzeti Könyvtár1' kiadóit, egy
szersmind mielőbbi bevégzését Ígérte, sőt ezen 
kívül Shakspearenek még egy pár főbb drámája 
lefordítására is ajánlkozott. A Nemzeti Könyvtár 
a forradalom után keletkezett irodalmi vállalatok 
legnevezetesbike volt. Nehány kitűnő iró és poli
tikus következett párt különbség nélkül, régibb, 
kivált történeti és emlékíróink kiadására. A kö
zönség nagy részvéttel támogatta e vállalatot az 
első évben, a másodikban már az aláírók közül 
kevesebben fizették be tartozásukat, ide járultak 
még más balkörülmények is, melyek aztán az egé
szet semmivé tették. A kiadásból befolyó tiszta 
jövedelem egy részét, melyhez Bartakovics egri 
érsek nagy lelkű adománya járult, ó- és újkori 
klasszikusok kiadására kívánták fordítani a kia
dók. így jelent meg Homér Iliásza Szabó István
tól, Platón munkái egy része Hunfalvy Páltól. 
Most Shakspearen vala a sor. A kiadók készség
gel fogadták Vörösmarty ajánlatát, annyival in
kább, mert a nemzet nagy költője kedvezőtlen 
anyagi viszonyok között élt, s kedélyállapotánál 
fogva eredeti munkák írására képtelennek érezte 
magát. Azonban a Nemzeti Könyvtár egyesülete 
sem volt oly körülmények között, hogy a szokott
nál nagyobb tiszteletdijt adhasson. Háromszáz fo
rinton vette meg Lear királyt s ugyanannyit Ígért 
Romeo és Julia forditmányáért is, melyhez Vörös
mai ty hozzá is fogott, de mind inkább gyengülő 
egészsége miatt még első felvonását sem végezhette 
be. E közben a Nemzeti Könyvtár ügyei zavarba 
jöttek, sőt 1855 őszén az egész egyesület bomlás 
nak indult. Ezért Lear csak Vörösmarty halála 
után, 1856-ban jelenhetett meg. A felületes vizs
gáló is észreveheti, hogy Julius Caesar és Lear 
király forditmánya között nagy a különbség. Szol
gáljon a költő mentségéül, hogy lélekben, testben 
megtörve dolgozta e munkát s nem adhatta meg 
neki a végső kisimítást. E forditmány kéziratán 
nem egy nyom mutat arra, hogy a költő többször 
elővette és javítgatta, de hamar belefáradhatott, 
későbbre halaszthatta, mig végre talán kifogyott 
az időből is. A Romeo és Júliából fordított töre
déken annyit sem simíthatott, mint Learen, egyéb- 
aránt a forditási stil mindkettőben ugyanaz. E tö
redék itt lát először napvilágot. Közlése discre- 
tiómra volt bízva, ha méltónak találom Vörösmar
ty nevéhez, ügy hiszem, nem volt szabad meg
fosztanom tőle az irodalmat. Mig egyfelől a Shaks- 
peare-forditók felhásználhatják, addig másfelől az 
olvasó a költő végnapjai ereklyéjét fogja tisztelni 
benne. Nem igtattam a töredékek közé se. Legil- 
lőbb helyet foglal testvére Lear mellett; maradja
nak együtt, úgy is együtt voltak a beteg költő 
utolsó gondjai és gyámolai.“ — A X-ik kötet tar-

*) Mi positive tudjuk, hogy meg. SzerJc.

1 talma beszélyekből és regékből áll. „Vörösmarty- 
nak —■ olvassuk a jegyzetekben — e beszélyek 
írására részben szerkesztői szorultságok adtak 
ösztönt; 1828-ban átvevén a Tudományos Gyűj
temény és szépirodalmi melléklete szerkesztését, 
bár ez utóbbit ez időszak legnevezetesb költői tá
mogatták, a beszélyeket illetőleg meglehetős szó 
rultságban volt. így tett kísérletet e nemben a 
„Holdvilágos éj “-jel álnév alatt. Később Bajza 
ösztönözte beszélyek Írására. így irt az Aurorába 
és Athenaeumba egy párt; 1887 után egészen 
visszavonult e térről, mit sajnálni lehet, mert nem 
közönséges utón járt s beszélyeit nem akkori be- 
szélyeink hatása alatt irta“ stb.

Csemegék. (Kisebb gyermekek számára, 
melyekkel családok-, kisdedóvók, és elemi taní
tóknak kedveskedik Gáspár János, nagyenyedi 
neveléstanár és képezdei igazgató. Harmadik ja
vított és bővített kiadás. Kolozsvárt. Stein tulaj 
dona.) A magyar gyermekek számára irt könyvek 
között nem ismerünk e gyűjteménynél kitünőbbet. 
Mind paedagogiai mind aesthetikai szempontból 
tekintve, teljes méltánylatunkat érdemli. Gáspár 
nem úgy tett, mint sok más, kik semmit sem tarta
nak könnyebbnek, mint a kisebb gyermekek szá
mára írni. O oly nehéznek tartá e feladatot, hogy 
nem is mert könyvet írni, hanem csak gyűjte
ményt szerkesztett. Átbuvárlotta az egész magyar 
irodalmat s mindent felhasznált, mi czéljára szük
séges volt; választásait és változtatásait legna
gyobb részt dicsérnünk kell. Azonban ezzel még 
nem elégedett meg. Összegyűjtött és gyüjtetett a 
nép ajkáról egy csoport dajkarímet, tréfát, enyel- 
gést, játékot, szóval mindent, minek gyűjteményé
ben hasznát vehette. E mellett a külföldi forráso
kat sem vetette meg. Részint maga, részint barátai, 
kik közt egy pár jeles költő nevét is olvassuk, 
sok jót dolgoztak át a külföldi irodalmakból, egé
szen megmagyarositva, nem csak külsőkép, hanem 
szellemben is. Számos eredeti, a szerkesztő felszólí
tására irt dolgozatokat is találunk e gyűjtemény
ben. Az egész mintegy tizenhárom szakaszra osz
lik. A nagyon kitűnő beszélykéken és gyermek
dalokon kívül sok olyasmi van benne, mit más 
hasonló könyvekben hiába keresnénk, például, 
dajkarímek, ölben és térden tartott gyermekek 
játékrímei, líangutánzások, játékok és játékrímek, 
beszéd és emlékgyakorlatok stb. E harmadik kia
dás sok újat is foglal magában. A különben is csi
nos kiállítást nagyon díszíti négy színezett kőnyo
mat és huszonhárom fametszvény. E mellett van 
egy olcsó kiadása is, szintén csinos, de képek nél
kül. Ismételve ajánljuk e derék könyvet a szülék 
és nevelők figyelmébe.

Rudapesti Szemle. Örömmel jelentjük ol
vasóinknak, ,hogy e jeles folyóiratunk nem fog 
megszűnni. Épen most veszszük a szerkesztő elő
fizetési felhívását, melyet valódi puritán egysze
rűség tüntet ki, szemben lapjaink nagy részének 
többé-kevésbbé nagy hangú s annyi mindent Ígérő

50*
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előfizetési felhívásaival. Mi is csak egyszerűen 
közöljük a felhívást. Ha e folyóirat hat évi folya- \ 
ma nem elég ajánlat a jövö évire: úgy a mi aján- j 
latunk keveset nyomhat. „A Budapesti Szemle 
hatodik évi folyama — mond Csengery — a LX- 
dik füzettel be van fejezve. Ezennel a vállalat he
tedik évi folyamára nyitok előfizetést, mely a jövő 
1864 év folytán szintén 10 füzetben fog megjelen
ni. Föladata e vállalatnak: tájékozni a nemzet ér
telmiségét azon eszmékről, melyek világszerte 
foglalkodtatják a szellemeket ; közvetitöü! szol
gálni a külföldi irodalmak és a hazai tudományos
ság közt egyfelől, — a szaktudósok és a miveit 
közönség közt másfelöl; s ehhez képest megnyitni 
a nemzetnek a tudomány azon forrásait, melyek
ből közvetlenül nem meríthet a nagy közönség ; s 
a külföld irodalmait illetőleg, erkölcsi épségünk 
megőrizése végett, szigorú választást tenni az ural
kodó irányok között; saját irodalmunkra nézve 
pedig magyarázni az irodalom magasabb törvé
nyeit, s megvédeni a szép, jó és igaz örök elveit 
a ferde ízlés követelései, sőt a lángész kicsapon
gásai ellenében is ; végre közre hatni, hogy a tu
domány ízléssel is párosuljon irodalmunkban. — 
Előfizetési dij az újabb folyamra 10 o. ért. forint. 
Félévre, öt füzetre 6 frt. Az előfizetés kiadó iro
dánkba küldendő (Pest, Józsefváros, Sándor-utcza 
17. sz.) Egyébiránt a könyvárus urak is fogadnak 
el előfizetést. S mindenki azon úton kapja példá
nyait, a melyen előfizetett.“

A M A G Y A R  M Ű E G Y L E T .

Ha a havi tárlatokról adott jelentéseink nem 
a legrendesebben folynak, úgy az ok, rajtunk kí
vül, még azon meddőségben, azon pangásban ke
reshető, mely társadalmi viszonyaink nagy részén 
érezhető, s mintegy a művészetre is átszállván, oly 
ritkán részesít valódi müélvben.

Nem mintha a havi kiállítások gazdagsága 
megapadt volna, de csökkent talán azon szellemi 
lelkesülés, mely csak egymaga képes hallhatatlan 
müveket teremteni. Végig járunk a termeken és 
szemünk sok csinos, meglehetősen sikerült képen 
pihen meg; de nincs a mi képzelődésünket meg
ragadná, nincs, minek szemléletében lelkesülni 
tudnánk.

S ez nem csak hazai festményekre nézve 
áll, áll ez még sokkal inkább azon tárgyakra néz
ve is, melyeket külföldről küldenek be hozzánk, 
azok közül is vajmi kevés emelkedik a középsze
rűség színvonala fölé; sok alatta marad, sok meg 
épen nem üti meg a mértéket. A hazai festészek 
nagyobbára a képzőművészeti társulat műcsarno
kába szánták müveik javát, művészetünk átalában 
sem túltermékeny, s igy számra nézve is csekély 
az, a mi a magyar festészektől ki van állítva.

Heinrich Ede képe: „A szerelem ingere“ 
nem a jelen havi tárlatban látható először, s min

den szorgalmas kezelés mellett el van tévesztve 
tárgyra, szerkezetre s éltető gondolatra nézve. 
Divatos uracs-arcz czigány öltönybe bújva, faj-jel
leg és kifejezés nélkül, érthetetlenül magyarázva 
a háta mögül kandikáló női személy által, nem 
ad képet a „szerelem ingeréről,“ mely czim 
magában is magyarázatra szorulna.

A „Magyar paraszt nő, gyümölcscsel“ Dux 
Zsigmondiéi tetszetösb volna ugyan, de szintén 
csak viseletére nézve magyar paraszt nő, azonki 
vii! nem kellemes körvonalaiban, a mennyiben a 
kosár által kifeszített s a csengetyü után nyúló 
kar koránsem kecses állásban tünteti föl a not, 
melynek arczában is van valami vonás a szeme 
körül, mi roszúl hat, s mit az ügyes sokban sike
rült kezelés jóvá nem képes tenni.

Kiss Bálint „Fejérraegyebeli nyári tájképé
ről“ jobb ha nem szólunk, sőt Molnár József 
mostani müvéről (Részlet Schwarzwaldéból, mint 
a mülajstrom mondja) sem emlékezhetünk meg 
igen dicséröleg ; mert régibb, természet után raj
zolt tanulmányt látunk felhasználva, különös igye
kezet nélkül a vonalok, lapok és tömegek kecses 
beosztására nézve, és nagy hiányával a mellőzhe
tetlen öszhangzatnak a baloldali háttér viola szí 
nezete s az előtéri, nem kecses körvonalú fa rikító 
sárgája közt.

Ha a Florenzben lakó Markó Katalin és ifjú 
Markó Károly müveit: „Tájék a Maremraekből“ és 
„Naplenyugta Elsa völgyben az ördögmalom mel
lett“ szintén hazai festészeink között említjük meg, 
mindent elsoroltunk, a mi tőlük a jelen mütárlatban 
látható, és bátran fordulhatunk a külföldi festé- 
szekhez, bár ezek müveiben sem találunk kár
pótlást.

Bécs és München elég számosán vannak 
képviselve, s leginkább a tájkép az, melynek sike
rültebb példányaival találkozunk. A mi különben 
korábbi, nem épen dicsőítő kifakadásunkra bírt, 
azon körülménytől ered, hogy a „Verbindung für 
historische Kunst“ czimü egylet három képet állí 
tott ki, melyek már látatlanul is roppant fölcsigáz- 
ták kiváncsiságunkat — de, fájdalom, ki nem elé
gítették.

Ez egylet, melynek magyar müegyietünk is 
tagja, Németország egész jelenkori müvei közül 
választhatott, benne számos a mübiráló, a miveit 
szakértő, s igy bizton föltehetni, hogy a javak javát 
szemelte ki megvételre, miről különben a művé
szek nevei is tanúskodnak. Pénzzel is rendelke
zik és képes áldozni, s igy megszoktuk már, hogy 
a legbecsesebb müvek általa vannak kiállítva. De 
talán a tárgyban magában is rejlik egy része azon 
csalódásnak, melyben fölcsigázott várakozásunk 
részesült. Igaz, hogy valami magasztos gondolat
tal, valami szellemi fensőséggel, nagyszerű eszmé
vel vagy csak erélyes egyéniséggel egyikben sem 
találkozunk. Kettejükben látjuk ugyan a festeni 
tudást (a harmadik, vázlat lévén, erre nézve nem 
jöhet számításba), egyben meglep ugyan ügyes
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berendezése a nem festői tárgynak, de egy sem 
elégít ki.

Különben vegyük egyenkint, bár röviden : 
Martersteig weimari tanár „Hutten Ulrik megko
szorúzását Miksa császár által“ festé. Huttenról a 
németek közt már egy kis irodalom létezik, s igy 
fölteszszük, hogy a művész, kikutatván a forráso
kat, helyesen adja a dolgot úgy, hogy Miksa csá
szár teszi fejére Huttennek a költőkoszorút, holott 
mi úgy tudjuk, hogy Hutten, hosszú kóborlás után 
hazájába térve, Augsburgban 1517-ben Peutinger 
leánya Konstantia által diszíttetett a költökoszo- 
rúval, Miksa császár által pedig lovaggá üttetett. 
Nem vitatjuk különben a történelmi igazságot, s a 
képet festményi értéke szerint becsülve, meg kell 
vallanunk, hogy a művész elég sikeresen oldá meg 
a nehéz feladatot, hogy egy teremben összegyűlt 
számos férfiút, az egy Huttent és nehány férfiút 
kivéve, mind álló helyzetben úgy el tudott ren
dezni, hogy a fejek által képezett hosszú vonal 
unalmassá ne váljék. Fölteszszük és elfogadjuk, 
hogy a kiválóbb férfiak mind arczkép után van
nak mintázva, hogy a kor öltönye hű, a mint ritka 
mesterileg is van festve; megengedjük, hogy ne
hány alak — mint a császáré, a jobb előtérben 
iró férfiúé stb., szépek, de áz egésznek benyomása 
minden művészet mellett kissé untató és a festés 
komoly iránya mellett az egész hangulat még sem 
teszi azt a benyomást, mintha itt valóban nagy
szerű pillanattal állnánk szemben.

Des Coudres karlsruhei tanár festménye: 
„Kesergés a Megváltó sh’ba tétele előtt“ szintén 
művésztől származik, de nem olyantól, mely e 
százszor festett jelenetbe újat, nagyszerűt vagy 
csak nagyon meghatót is tudott volna fektetni. A 
csoportozás itt festöibb ugyan, a hangulat jó, a 
redözet sok helyt kitűnő, de a föalak, a Megváltó 
holt teste, nem holttest, se állásra, se színre nézve. 
Fején inkább megvan a halál szenvedésteli kife
jezése, de a test húsa élő minta után készült s 
melle, dereka, czombja majdnem húsos, mig jobb 
karja nagyon is vézna. A férfi alakja sikerült, de 
Mária, Krisztus után a főszemély, se állására, se 
kifejezésére nem mondható annak. Hol ez arczban 
az isten-ember feletti kesergés? hol az anyai fáj
dalom fia erőszakos kimúlásán ? Sokkal több bánat 
látszik Magdolna alakján, főkép pedig fején, me
lyet a mű legsikerültebb részének tartunk.

Hübner Gyula drezdai tanárképe: „Szent 
István vértanúnak a vesztőhelyre vezetése“ csak 
vázlat, de mint ilyen épen a szerkezet tökéletes
ségét kellene kitüntetnie. Ezt nem találjuk. Szá
mos sikerült, részlete mellett inkább sért, s nagy
részt a vértanú gyámoltalan, émelygős alakja az, 
mi rokonszenvre, sajnálatra nem bírja a nézőt. Az 
átkozódó rabbik vagy írástudók a király közelé
ben sikerült alakok, csak ne hadonáznának any- 
nyira kezeikkel, mi mozgást akar ugyan jelezni, 
de a sok fölemelt kéz által sértöleg hat. A dühön
gő király igazán szépen fölfogott, átgondolt alak ;

némi antik classicitás van a hóhér vad alakjában 
is, de e mellett oly gyermekes hézagpótlók for
dulnak elő, melyeken feltűnően meglátszik ren- 
deltetésök a csoportozat összeköttetésében, mely ez 
által egészszé még sem válik, s csak a helyesebb 
részek jó hatását gátolja. Ilyen a hátul térdelő 
öreg zsidó, ki egyik kezével fenyeget az áldozat 
felé, mig másik kezével egy előtte fekvő apró pa
pírtekercsre mutat, mintha abban volna megírva, 
isteni és emberi igazság szerint, sz. István sorsa. 
Ilyen az előtérben jobbra szökő gyermek alakja, 
kinek ott csakugyan se helye, se dolga. A király 
melletti apródok egyike is oda mutat a főcselek- 
vényre, pedig ennek a művészi elrendezésnél fog
va kellene magára vonni a főfigyelmet; e kezdet
leges segédeszköz fölhasználása árt a teljes hatás
nak. — A felhőkben, bizonyos aranyos színezet
ben trónoló Krisztus és apró angyalok csoporto- 
zata kellemes ellentétet képez az alatta eljátszott 
barbár jelenettel, de a lábából alá ömlő sugár visz- 
szásan hat.

E három képről akartunk most leginkább 
értekezni, s ez úttal mellőzzük a többi, kevésbbé
becses, bár sokban csinos képek fölemlitését. Csak 
egy , bibliából merített tárgyról legyen még sza
bad szólanunk, mely pedig, a lakhely (Pest) után 
ítélve, magyar festésztöl származik. Ez : „Mária 
és Mártha, jelenet az uj testamentomból, Lukács 
evangel. 10 rész, 38—42 vers.“ Nem olvastuk 
újra a jelenet leírását, de megértjük, hogy a sür 
gő-forgó Mártha ez, ki panaszra jön Krisztus 
urunk elé, hogy Mária csak az urat hallgatja s 
nem segít neki a gazdaságban. Érthetően van ad
va, hanem hogyan. Nem tudunk mit mondani e 
műhöz, melyen a ritka szorgalom az eg^es rész
letek kivitelében meg akarná czáfolni a mű kez
detlegességét. Pedig oh szerkezet, oh rajz, oh 
festés ! Reméltük, műkedvellővel van dolgunk, ki 
megelégszik, ha festményét a műcsarnokban lát
hatja kiállítva, s maga sem tulajdonít neki nagyobb
becset, de az ár (600 frt!) másról győzött meg, s 
bátorkodunk a festészt figyelmeztetni, hogy a mű
kedvelés megjárja ugyan otthon, jó barátok közt, 
de ha síkra száll a művészet terén, mutatnia is kell 
olyas valamit, mi legalább távolról megközelítse 
a kitett árt. Ez alól föl nem menti, még ha oda 
pingálja is, hogy cujus ex mandato pinxit.

K - i

N E M Z E T I SZ ÍN H Á Z .
(Dec. 3-kán.)

A v íg  czim borák, eredeti operetta egy fel
vonásban ; szövegét irta Némethy György ; zené
jét Huber Károly. — Ez operettában van két vig 
czimbora, vagyis két fiatal ember, kiket egymás
hoz köt a korhelység; az egyik egy kezdő ügy
véd, a másik aspiráns. Van továbbá két varróle
ány, kiket a két jóbarát minden hosszas teketória
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nélkül, a legelső látogatáskor s csaknem a legelső 
szóval nőül kér; van egy vén inas ; egy sereg min
denféle hitelező, s az egyik ozimborának — az 
ügyvédnek — egy vén nagybátyja, ki nem tudom 
mi okból épen pozsoni kereskedő; s a ki eszünk
be juttatja az egyszeri levél aláiróját: „vagyok a 
te vén szamár nagybátyád.“ — Az ügyvéd ur 
pénzzavarban van ; minden perczben várja nagy
bátyját, s ez zavarát még inkább neveli. — Végre 
az aspiráns kollega a kritikus pillanatok közeled
tével összecsödíti ama hitelezőket, s mindeniknek 
a fülébe súgja, hogy ha pénzt akar kapni, a nagy
bácsi előtt vallja magát cliensnek. — így lön; a 
nagybácsi megilletödik a fiatal embernek e hallat
lan szorgalma által, s mindjárt helyben összeadja 
a két vig czimbora kezét a két varróleányéval ; 
bizonyosan pénzt is ad a mennyi kell, s aztán to
jáshajba kerekednek s máig is élnek, ha stb. — 
Ebből a tanúság az, hogy ha van egy emilyen 
nagybátyánk, lehetünk könnyelműek, elveszteget
hetünk egy halom pénzt; mert mikor nyakunkba 
jőnének a kellemetlen következmények, egy na
gyot hazudunk, s ez által nem csak vége a baj
nak, hanem megházasodván boldogok leszünk. — 
Továbbá, hogy a kiben leküzdhetlen a korhely
ségre való hajlam, de szegény ördög létére kény
telen magát mérsékelni, szerezzen egy olyan jó
barátot, mint fiatal ügyvédünk, ki minden adóssá
gát kifizeti, sőt boldoggá is teszi. — E meséből 
lehetne jobbat csinálni, ha a könnyelműek nem 
oly könnyen szabadulnának a bajtól; de e végett 
egy egészen szigorú nagybácsira van szükség, ki 
nem úgy lép fel maga is, mint egy vén bolond, s 
csak akkor segít s bocsát meg, mikor eleget lakói
vá, az illetők magukban fogadást tesznek, hogy 
ezután megjavulnak. E nem zárná ki a hitelezők 
mulatságos ostromát; a házasságot pedig a nagy
bácsi egy chinai falnak tekintve a múlt s jövő 
közt, oly hittel segitné elő, hogy egy jó nő min
dent jóra változtat. De nem mondom tovább, mert 
tudom, hogy Dunanan apó kedvelői — kik min
den áron mulatni akarnak — ha nem tagadják is 
egyenesen, unalmasnak találják az efféle nézete
ket; romlatlan izlésüek ellenben nem szorultak 
erkölcsi leczkéimre. — A vig czimborák zenéje 
könnyűd, kellemes; hangszerelése szép, szóval, az 
irigység is megadhatja Huber urnák, hogy egy 
magyar Offenbach, kit e téren Örömmel üdvözöl
hetünk. — Jól tudom, mennyi kellemetlenségnek 
van kitéve a ki a színpad számára dolgozik, s 
gyakran kénytelen a színészek s akaratos, vagy 
ha a régibb értelemben veszszük: erkölcsös szí
nésznők követeléseinek hódolni, kik ellenkező 
esetben vagy betegek, vagy kedvetlenül énekel
nek, s a darab könnyen megbukhatik. Mik lehet
nek ama követelések ? kérdi az olvasó. — Minde- 
nik ki akarja magát tüntetni; mindeniknek nagy 
áriák kellenek, akár van szükség rá akár nincs, 
hogy pompázzanak s arassák a tapsokat; az egyik 
legerősebb a trillákban, tehát örökké trillázna; a

másiknak van bizonyos fekvésben egy pár kiváló 
hangja, s szeretné, hogy minden dallam ehhez mért 
legyen stb. stb. . . Nein tudom, ha Huber urnák 
voltak-e ilyen kellemetlenségei, de a vig czimbo
rák zenéje több helyen e gondolatot idézi elő; 
mert vannak benne helyek, mik egészen elmarad
hatnának, s nem kissé emelnék az egész becsét 
kimaradásukkal. Szintén röviditni lehetne az un- 
talan ismétlések kihagyásával. így a cselekvény 
gyorsabban folyva, a vig czimborák élénkebben 
hatnának a közönségre.

Hangverseny. Dec. 13-án volt Them Vil
mos és Lajos hangversenye a rnuzeum dísztermé
ben. A testvérek már a múlt évben felléptek volt 
nyilvánosan, s akkor is szép reményeket kötöt
tünk hozzájok. Ha jól emlékszünk, különösen ör
vendettünk, hogy egyik sem volt csudagyermek. 
— Atyjok — Them Károly ur ■— személyesen 
nevelte őket; nem volt főczélja az üzérkedés, mi
nőt ily természeti viszonyokban is, atya s fiú közt 
gyakran látunk; nem akarta ámítni a világot, 
azokat t. i. kik egyébre nem születtek, mint bogy 
bámulni tudjanak; mondom, ez olcsó mestersé
get, mi egyébiránt a legkevesebb fáradsággal jár 
s legtöbbet kamatoz, megvetette, mert folyvást ma
ga is a solid művészetnek élt. Ennek folytán a je
len hangverseny is, természetesen, csudák nélkül 
hangzott el, s a testvérpár nem fonnyadt, sápadt 
arczczal, nem ványadt lélekkel, hanem mind szel
lemileg, mind anyagilag jól kifejlődve lépett a kö
zönség elé, s emberül megfelelt a várakozásnak. 
Most már, miután tanulmányaikat bevégezték, kö
vetkezik, hogy szokás szerint a külföldre rándul- 
janak, s egy pár ott töltött év lefolyta után mint 
művészek térjenek vissza. Bizton hiszszük, hogy 
szinte oly szép eredménynyel lesz kapcsolatban a 
viszontlátás, minőt már eddig mutattak, s óhajtjuk, 
hogy akár a tanítói, akár előadó, akár költői téren 
oly hasznos polgárai legyenek hazánknak, mint 
atyjok és mesterük. — Áttérve most a hangver
senyre, csak átalánosságban jegyezzük meg, hogy 
a testvérpár most is két zongorán játszott, s előadott 
darabjaik (Moscheles Haendel tiszteletére irt kettő
sén s Gounod Faust keringőjén kívül) Them Károly 
ur szerzeményei voltak. Részt vettek a hangver
senyben : Carina, Lang, Kiss, Meitzer, Stuller kis
asszonyok ; Robinson, Mutschenbacher és Sipos

BARTALUS ISTVÁN.

VEGYES .
— Liebig, a hires vegyész, nem régiben egy 

könyvet irt Baco ellen, mely megtámadja és bitor- 
lottnak akarja feltüntetni amaz angol tudós refor- 
mátori nagy tekintélyét a tudományok világában. 
Inductióját a természet tudományokra nézve fél
szegnek s merőben haszontalannak nyilvánítja, s
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az ellen egy másik módszert állít föl. Az akadé
mia heti ülésében, (dec. 14.) Greguss A. Liebig 
ama könyve czáfolatára irányozta r. tagi székfog
laló értekezését, ily cziminel: „Baco inductiója.“ 
Ebben mind Liebig vádjait, mind Baco inductió- 
ját tüzetesen tárgyalva, értekező azon eredményre 
jut, hogy az utóbbi helyes, csak (a mennyiben 
Baco nem volt természettudós ex professo) a fel
hozott példák hibásak ; ellenben Liebig módszere 
nem egyéb, mint az inductionak kezdete. Greguss 
a német tudósnak azt a vádját is visszautasítja, 
mintha Baco hibásan fogta volna tel a tudomány 
czélját, azt mondván hogy ez a hatalom. Mert Ba
co a czélt igy fejezi k i : ismeret és hatalom; tehát 
elismeri, hogy a tudomány magában is czél (isme
ret), de másfelöl ment a német tudósok egyolda
lúságától, kik iszonyodnak bevallani a tudomány 
gyakorlati hatalmát. — Egyéb tárgya ez ülésnek 
nem volt.

— A magyar képző művészeti társulat jövő 
évi febr. 18-án több becses képet sorsol ki, me
lyek közül a fő nyeremények 950 forint értéktől 
lefelé 100 frt értéküekig terjednek, s még ezen 
alul is vannak apróbb nyeremények, 25 forintosig. 
Becsár szerint igy következnek: Medor és Ange
lica (Thán) —• Jelenet az ember tragédiájából 
(Thán) — Zápolya Isabella (Wágner) — Milton 
(Orlay) — Abrahám kiköltözése (Molnár) — Lói
tatás a pusztán (Lotz) —- Almos és vak Béla (Or
lay) —• Montenegrói lány (Heinrich) — Balatoni 
táj (Brodszky) — Virágcsoport (Schaffer) — Csend
élet (Schaffer) — Fürdő nő (Pecz) —- Kártyave
tőnő (Pecz) — Mária (Csillagi) — Költőnö (Csil- 
lagi) — Csendélet (Újházy) — Vizfestmények 
(Sterio) — Az Özvegy búja (Heinrich) — Titián- 
fő (Heinrich) —• Hazatérő munkások (Marko F.) 
—- Tanulmányfő (Thán) — Tanulmányfö (ugyan
az) —• Tanulmány fő (Klimkovics) — Tanulmány
fő (Kovács M.). — Egy sorsjegy ára 50 kr. Tízre 
egy ráadás. — Ajánljuk a már is szép eredményt 
mutató társulat e sorsjátékát a közönség párto
lásába.

* Jövő kedden érdekes előadás lesz a nem
zeti színpadon, s ez „Szavalati és felolvasási es
tély“ az irói segélyegylet megbízásából és javára. 
Jókai — Dickens modorában —- saját müvéből 
(„Az új földesúr) fog felolvasást tartani; Egressy 
b. Eötvös legújabb költeményét szavalja; rajtok 
kívül Tóth Kálmán s talán Gyulai Pál is részt 
vesznek az estélyben. — Ugyanitt említjük meg, 
mint igen alkalmas újévi vagy karácsonyi aján
dékot a „Részvét Könyvét.“ Oly tartalmas és 
díszes album ez, milyen irodalmunkban rég nem 
jelent meg, s mivel az irói segély egy let, a jelen 
ínséges időkben, magán adakozásokból nem so
kat remélhet: annyival inkább óhajtandó, hogy 
albumából is némi jövedelmet lásson.

* Lisznyai Kálmán özvegye férje tetemeit a 
kerepesi temetőből magán sírboltba kívánván át

szállitatni, e költség fedezésére a költő barátai és 
tisztelői vállalkoztak. Báró Sina Simon pedig, a 
„Lisznyal-Album“ szerkesztője utján, 100 forintot 
küldött az árvák számára.

* A lapok már is három tánczvigalomról be
szélnek; egyik a joghallgatókat, másik az orvos
növendékeket segélyző egyleté ; a harmadikat pe
dig nehány jogász az alföldi szükölködők felsegé- 
lésére rendezi. Ez utóbbiján. 17-én leend, aLloyd- 
épület termében, melyet a társulat ingyen enged 
át a jótékony czél iránti tekintetből. A jegyek 
ára, mindháromnál egyenlően: családi jegy 10 ft. 
magánjegy 4 ft.

* Háromszéken, Páva határán, gazdag arany- 
telepre bukkantak. Ez Ínséges időkben jól esik 
az ilyen újdonság (noha csak a képzelet lakik jól 
vele.)

* Lamanszki, Konstantinápolyban tartózko
dó jeles orosz nyelvtudós és iró, több ideig lak
ván Magyarországon, a magyar nyelvet megtanul
ta s most Szalay „Magyarország történetét“ s Jó
kai „Egy magyar nábob“-ját fordítja orosz 
nyelvre.

* Szilágyi Dániel, szintén Konstantinápoly
ban lakó magyar pedig törökre fordított egy cso
mó magyar költeményt, köztük a „Szózat“-ot.

* A „M. S.“ egy magyar irót említ ily sza
vakban : „V. A. beszélyiróról az hírlik, hogy Ma
gyarországból elköltözve, német íróvá akar föl
csapni. — Még mindnyájan németekké leszünk!“ 
(Ettől különben nem félünk.)

* Csukási József fiatal iró „A tizenhat éves 
lányokról“ czimü müvére nyit előfizetést 1, dísz
példányra 2 forintjával. A pénzek szerzőhöz (vá- 
czi és régi posta-utcza sarkán 14. sz.) küldendők. 
A 16 éves lányok igen érdekes tárgyak, sok szé
pet lehet rólok Írni.

* A „Z. S. K.“ nyomdászati szakközlöny 
megindítását indítványozza. Czime mutatja czélját. 
Nem akarjuk senkinek elrontani kedvét, de bi
zony a mostani constellatiók nem igen biztatók 
annyiféle uj vállalat megindítására. A magyar 
ember elve most körül-belől egy lehet a Monte 
Christóéval: „Várni és remélni,“ (vagy inkább : 
tűrni és megélni.)

* Gr. Széchenyi Ödön már második zene
müvét adta ki „Ez az élet a gyöngy élet“ czimü 
csárdásban.

* A kolozsvári tanuló ifjúság által kifütyült 
„Dunanan“ hatalmas pártfogóra talált az összes 
erdélyi journalisticában. Az egyik lap szinte any- 
nyira megy, hogy a moliérei darabokkal teszi egy 
sorba — erkölcsi szempontból. Nem irigyeljük 
ezt a hitet tőle.

— A „Koszorú“ jelen félévi folya
mából 10— 12 teljes példány még van. Ha 
jövő félévi előfizetőink e félévi folyamot is 
birni akarnák, az előfizetési árnál olcsób
ban is átengedjük.
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UJ KÖNYVEK *)
A MAGYAR EMBER KÖNYVTÁRA. Pákh Albert, a 

„Vasárnapi Újság“ szerkesztője felügyelete alatt. 
II, III, IV. kötet. 8.r 393, 396, 397 11. ElŐf. ára egy 
évre 4 kötetnek 2 ft, bérmentes küldéssel 2 ft 50 kr. 
(Heckenast, Pest.)

CSEMEGÉK kisebb gyermekek számára, melyekkel csa
ládok-, kisdedóvok- és elemi tanítóknak kedveske
dik Gáspár János, nagy-enyedi neveléstanár és ké- 
pezdeigazgató. Harmadik javított es bővített ké
pes diszkiadás. 8r. IV és 324 1. Ára 2 ft 60 kr. (Stein, 
^Kolozsvár.),

GYŐRI NAPTÁR. 1864 szökő évre. Szerkeszti és kiad
ja Bibok Lajos. K8r. 80 1. Ára 50 kr. (Sauervein, 
Győr.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
Brüsszel. A levél megjött. Várjuk a becses Ígéret telje

sültét. Ha lehetne, minél előbb. Szives üdvözlet. 
Szil-Sárkány. Mi nem gondoljuk, hogy Puskint egy ol

vasója is felelőssé tenné a mai orosz politikáért, s e 
felől bízvást mérnök közölni jellem- és életrajzát, 
de terjedelme miatt a Koszorúban nem lehet. A kis 
czikket még nem olvastuk : ha nekünk való, rákö
vetkezik a sor.

Ádánd. Vettük a küldeményt. Hosszúsága nem oly nagy, 
ha más tekintetben czélszerünek találjuk. De erre 
nézve most még nem adhatunk választ.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

N. A. ügyvéd uruak, helyben. Az akadémia tudomá
nyos munkákat elfogad bírálatra, ha egy akad. tag 
nyújtja be, oly ajánlattal, hogy méltó kiadni bírá
latra. A Kisfaludy-tarsasag szépirodalmi műveket 
szintén elfogad bírálatra, ha kiadás végett nyujta- 
tik be hozzá ; azonban a kiadás, még kedvező bírá
lat esetében is, pénz-körülményeitől függ.

Kaposvár. R. R. Dicséretes buzgalmát a Kisfaludy-tár- 
saság ügyében előre is köszöni az igazgató ; ha va
laha, most lesz szükség a lelkesebb tagok közre
működésére. .

H. M .jogtanuló urnák. K -á n . Az, kit önök bizalma 
felhí, bár méltányolja a jótékony cze'lt, sokféle do
loggal elhalmozva, nem igérkezhetik.

Orosháza. Gy. V. Elvarjuk. A nyilatkozatra nézve úgy 
értesültünk, hogy az most már egészen elmaradhat. 
Fogadja viszonti üdvözlésünket.

Vatta. Megjött. A levélkét is átadtuk.
Sopron D—x. A Kisfaludy-társaság balladai pályázatá

nak határnapja f. évi december 31-ke. A többi min
denfele kitűzött es kitűzendő pályázatokról magunk
nak is nehéz volna értesülést szereznünk, még ne
hezebb azok minden feltételeit a nyilt postába szo- 
ritnunk : keresse fel ön a többi lapokban, mikor 
melyik közöltetett.

T A R T A L O M .
Gvadányi József. M. P. — A halász legény. Tol

nai L. — Két nővér. (Elbeszélés.) B. Pongrácz E. — 
Egy dal. Sántha K. — Á quarteronne. Francziából. Ka
locsa R. — Irodalom. — Ä magyar műegylet. K—i. — 
Nemzeti színház. Barlalus I. — Vegyes. —- Uj könyvek. 
— Nyilt levelezés.

Előfizetési felhívás
A

KOSZORÚ
1864-ik évi folyamára.

Közeledvén az uj év, tisztelettel felhívjuk a t. ez. közönséget előfizetésre.
A „Koszorú“ eddigi alakjában, az eddigi feltételek mellett jelenik meg.
„A magyar költők arczképei“ folytatása a tiszt, közönség pártolásától függ. 
Előfizetés: egész évre 12 ft, félévre 6 ft. mely alulirthoz (Üllői út és 

3 pipa utcza szegletén 11 sz.) vagy Émich Gusztáv kiadó hivatalába (Barátok tere, 7 sz.) 
utasítandó.

Pest, dec. 5. 1863.
Arany János,

szerkesztő 
és kiadó-tulajdonos.

Arany János felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. könyvnyomdásznál.

| P  Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk.
Melléklet : Előfizetési felhívás a „Fővárosi Lapok“ uj irodalmi napilapra.

magyar
WWMáNYOS AKADÉMIA 

KÖNYVTARA



KOSZORÚ.
M e g j e l e n i k  hetenkint 

vasárnap.
S z e r k e s z t ő  s z á l lá s a ,  
hová a  dolgozatok, előfize
tési pénzek, reelamatiók is 
küldhetők : Üllöi-út és 3 
pipa-utcza sarkán, 11 . sz.

SZÉPIRODALMI
S Á T A L Á N O S  M I V E L T S É G  T E R J E S Z T Ő

H E T I L A P .

E l ő f i z e t é s ;  egész évre 
1'2 írt, félévre 6 frt. 

Előfizetést elfogad s a lap 
szétküldését is kezeli Emieh 
Gusztáv kiadó-hivatala 

Barátok-tere 7. sz.

MÁSODIK FÉLÉV. DECEMBER 27. 1863. 26. SZÁM

G V A D Á N Y Í  J Ó Z S E F .

(Vége,)

Most már, noha kimért terünkhöz ké
pest csak rövideden, azt fogjuk előadni, mit 
tett Gvadányi maga, ez egy pár fő alakja 
megelevenitésére.

Először is arra törekedett, hogy kép
zelt alakjait önmaga személyétől elszige
telje, külön válaszsza.

Az általa e végre használt eszközöket 
részint külsőknek, részint bensőknek lehetne 
mondani.

Külső eszköznek veszem az elhitetés 
ama módját, miszerint a költő majdnem 
okiratilag bizonyítja, hogy alakjai valósá
gos élő személyek voltak, s hogy az ese
mények mind úgy történtek, a mint ő el
beszéli. Midőn a Don Quixote első kötete 
megjelent, valaki, Cervantesen túl akarván 
tenni, szintén adott ki egy könyvet a hires 
lovag viselt dolgairól. Cervantes a II-dik 
kötetben úgy bosszulta meg magát, hogy 
vetélytársa könyvét maga Quixote ur ke
zébe juttatja, ki nagy indignatióban tör ki, 
mennyi hazugságot összeirt ő róla az a 
másik. S mindjárt, hiteles személyek előtt, 
bizonyitványt ad ki, hogy a vetélytárs 
könyve hazugság, az az igazi csak, a mit 
Cervantes irt róla. Az ily fogás, bár frivol
nak tetszik, és komoly műben az is volna, 
rendkívül hatásos arra, hogy a költött ala
kot valóságos élő személynek képzeljük, 
hiába tudja eszünk, hogy ez csak oly köl
temény mint a többi, akaratlanul hat ránk 
az ily cselekvények meglepő közvetlen
sége.

Gvadányi, minden előpélda nélkül a 
magyar irodalomban, rájött e módjára az 
elliitetésnek. Nemcsak hogy a történet el
beszélését magok az illető személyek szá
jába adja (Kontó Pál is ott érdekesebb, hol 
maga beszél), hanem máskép is lehetőleg 
igyekszik azt a meggyőződést támasztani 
olvasóiban, hogy alakjai élő személyek 
voltak, s az események valóban megtör
téntek. Nótáriusa első részéhez élőbeszédet 
ir, mely szerint annak kéziratát Borsodme- 
gyéből kapta, s az egész könyvben nem is 
árulja el, hogy ő a valóságos szerző. Igaz, 
hogy a Ill-dik részben elárulja magát, mi
dőn a nótárius, hallván fiától, hogy az ő 
budai útja kinyomtatva közkézen forog, 
csodálkozik rajta : „mert azt más orrára 
nem kötöttem — úgymond — magam sem 
vettem pennára.“ Ez ellenmondás: de úgy 
kell lenni, hogy a közönség, szokatlan lé
vén az ilyesmihez, nagyon is szaván fogta 
Gvadányit, nagyon is elhitte neki, hogy a 
nótárius maga irta le budai utazását; el- 
annyira, hogy a szerző szükségesnek látta 
a Ill-dik részben, a gyengébbek kedvéért, 
bevallani, hogy a peleskei jegyzőnek sem
mi köze az ő poétái dicsőségéhez. Egyéb- 
aránt e Ill-dik részben sem tágít attól, 
hogy a nótárius valóságos élő-haló egyén; 
összegyűjt körébe nehány közrendű tiszte
lőjét a Peleske táján eső falvakból, kik 
előtt a nótárius formaszerű testamentumot 
tesz, s mindenik aláírja és megpecsételi, az 
aláírások és locus sigillik zárván be aköny-
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vet nagy hitelességgel. Hát még, hogy si
ratja el a Ill-dik részhez irt „ajánló leve
lében.“ — „Nincsen már az élők közt a 
szegény nótárius — úgymond — nem is 
fog már Budára több utazást tenni, mert 
most nem zsvfa fakóján (izabella), hanem 
szent Mihálynak karórágó paripáján vág
tatott az örökké valóságba, melyért is szo
morú gyászba öltöztettem Múzsámat, hogy 
sirassa meg esetét, és a vért szomjuhozó 
Párkákat átkozza meg; de meg is érdemli 
ezt egy olyan jeles Hazafi, a kinek neve a 
késő jövendőségnél is emlékezetben lé
szen.“ Ki ne hinné el neki, hogy igazán 
szivéből fájlalja a „jeles Hazafi“ halálát, 
kit se a hortobágyi bikák, se a tiszafüredi 
vasasnémetek, se a Csörsz árka hullámai, 
se a pesti osztriga és idegen ruházat el nem 
pusztíthattak, s ime most a „Párkák“ iszo
nyú keze kitörlé az élők seregéből! Hason
lóan igyekszik Rontó Pált is élő személy
nek bizonyítni, elannyira, hogy máig sem 
tudjuk, létezett-e valósággal ily egyén, vagy 
Gvadányi állította elő merőben, mint ty- 
pust, az előtte oly ismeretes huszáréletből. 
— Ide járul az a nagy közvetlenség, mely- 
lyel alakjainak családi és más, életbeli vi
szonyaira kiereszkedik; vagy midőn a nó
tárius meghalván, azonnal beszövi a „sirató 
asszonyok énekét“ valamint Rontó Pálba 
is — mikor egy koldussal csavarog — a 
„koldus éneket“ -— s több efféle, de a mi 
már az alakítás benső eszközeihez formál 
átmenő hidat.

Shakespeare a költői alkotás erejét 
valahol igy fejezi ki: „a költő tolla a légi 
semmit bizonyos alakkal, laklielylyel és név
vel ruházza föl“ (the poets pen turns them 
to shapes, and gives to airy nothing a lo
cal habitation and a name). Bizonyára, a 
környezetnek, melyben az ily költött alak 
él, jár-kel, mozog, tárgyismerő s talprae
sett rajza igen sokat tesz, hogy magát az 
alakot is oly igaznak fogadjuk el, mint 
környezete. Úgyhogy a költő, ha ebben 
derekas, felét már jóformán megtette ala
kitó munkájának; hátralevéna másik,min
denesetre nehezebb fele, maga a jellem. 
Gvadányi az alakítás ez alsóbb régióiban, 

örnyezet biztos rajzában, ritka jeles

séggel mozog, mely virtuositása nagyon 
elősegíti, hogy alakjait élő lény gyanánt 
fogadjuk. Hol az apró körülmények eny- 
nyire egyeznek az előttünk ismeretes va
lósággal, szinte lehetetlen, hogy a bennök 
járókelő egyén ne legyen valódi. Kivált 
Nótáriusa első részében meglepő eme kör
rajz biztossága. Meghatározza a tiszaháti 
falut, honnan a nótárius kiindul a „kecse- 
gés“ Szamos mellől. Lóháton, more pat 
rio. Lova zsufa fakó: felteszi hátára a nyer
get, kulacsát az első kápára köti, iszákját 
a hermecz szíjára. Yiszen szalonnát, sót, 
vereshagymát. Az abrakos tarisznyában, 
kefe és ló vakaró mellett, egy szép fehér 
czipót. Elbúcsúzik családjától, az egész köz
ségtől. Mielőtt felülne a lovára, megrántja 
üstökét. Indulásakor egyet rikkant, s nyar
galva megy a falu farkáig. De ott megvere
geti lova nyakát s azontúl csak lassan léptet. 
— íme oly részletek, melyeket minden nagy 
útra induló közsorsú magyar lovas igy tett 
volna hasonló esetben: mégis mennyi ele
venséget kölcsönöz egy nótárius alakjá
nak ! Kövessük még egy kissé.

Nagy-Károlyba érvén, megnevezi az 
utczát, a hova száll, egy ismerőséhez. Bél- 
teki bort isznak. De a ló dézsából kapja a 
vizet, nincs válu a kúton. Piricsei collegája 
dadogva beszél. A nyírségen keresztül jól 
él dinnyével. Debreczenben egy szűcshöz 
száll a csapó-utczába. Lovát pinczegádor- 
ba kénytelen kötni, mert a szűcs nem tart 
istálót. Ennie adnak, de bort nem tesznek 
fe l: igy hát neki kell gazdálkodni a ku
lacsból. Reggel, mikor a veres toronyban 
négyet üt az óra, felkészül s útnak indul. 
De borát megitták, útba kell ejtenie a „Fe
hérló“ fogadót, hol diószegivel tölteti meg 
kulacsát. Vesz még a piaczon (mit mást 
Debreczenben?) fehérczipót (a kenyérsc- 
ron, persze) és fenék szappant, ú g y  aztán 
kiballag a „Látókép“ csárdáig; hol erősítésül 
pohár ákovitát kér. Következik a Horto
bágy. Itt a leírás minden sora egy-egy 
kép a pusztai életből. Hogyan állítja meg 
a gulyás egy nem oda ! rikkantással a bő
szült gulyát, mely aztán a kúthoz és sőhe- 
lyére vonul. Hogyan fordítja meg a bog
rácshúst. Hogyan tesz egy darab őrs fát
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(reves fatapló) a nótárius pipájára. Később, 
a bikákkal történt kalandja után, a juhász 
mikép gyógyítja meg borsos pálinkával, 
s ajándékoz neki hevedert törött (nem ki
készített, csak nyersen puhára tört) bőr
ből. — Füreden, senki terhére nem akar
ván lenni, hova szálljon egyébiivé, mint a 
helység házához, hol a helység gazdája 
gondoskodik, magáról s lováról. Másnap, 
nem érvén falut, tüzet rak és szalonnát süt:

Pány vára lovamat jó fűbe kötöttem, 
Köpönyegre néki abrakot öntöttem.

Aczélomat frissen, kovám elővettem,
Erre jól megérett bükfa taplót tettem, 
Két-három csapással tüzet is ütöttem,
És száraz perjével lángot gerjesztettem.

Erre száraz fűzfa ágat bőven raktam, 
Kecskerágó fából nyársacskát faragtam, 
Szalonnát rávonván, a tűznél forgattam,
És zsírját szép fehér czipómra csorgattam.

Mely részi cseppentett vala} elharaptam, 
Erre borral töltött kulacsomat kaptam, 
Szemem könybe lábadt, azt úgy kotyogtattam ; 
Ily herczegi módon magamat tractáltam.

Budapesten mindez máskép fordul. 
Ott a környezetnek nem élethíí rajza, ha
nem satiricus túlzása lévén a czél: a nótári
us alakja is elveszti a támaszt, mely eddig 
emelte képzeletünkben. Itt volna már szük
ség, hogy alak és jellem önállóan érvénye
sítse magát. A parlagi, de tiszta, romlatlan 
magyarság összeütközése az idegent maj
moló fővárosi szellemmel, számtalan comi- 
cus jelenetre adna alkalmat. Szerző e he
lyen korbácsot ád hőse kezébe, mely sok
szor nem a comicumé, nem a satiráé — 
hanem egyszerűen — korbács. Kit elől- 
utól talál, mindennek vastag tréfát vagy 
gorombaságot mondat vele. Itt már a Nótá
rius személybe alig személy többé, hanem 
csupán Gvadányi boszúságának hordozó
ja, az idegen divat majmai ellen. Élő alak
ból egŷ  eszmévé párolgott, A költő alig 
engedi többé, hogy a nótárius rovására 
nevessünkkörnyezetére hárítna minden 
comicumot. Otykor a furcsát egészen ki
vid eső dologban keresi; például, mikor a 
nótárius végig néz egy budai rácz teme
tést s a szertartások leírásában csufondá- 
ros kedvét találja, mint rendesen a mi vé
letlen ember szokta más vallásuak ceri-

moniáit nevetség tárgyává tenni. Szóval a 
nótárius okosabb ember, mint egész Buda
pest, s olyan ember, ki nem érti a tréfát. 
Szinte jólesik, midőn — mert zsufa fakó
jának jó vevője akadván, eladta— a szath- 
má< i görög sátoros szekerére ül, hogy haza 
menjen Peleskére, hol a család és falu ügy
bajai ismét eszünkbe juttatják, hogy ő volt 
a mi kedélyes nótáriusunk.

Szerkezete Gvadányi műveinek a leg
egyszerűbb. A Nótárius első részében út- 
leirási, Rontó Pálban ugyanaz, életirással 
párosítva. De szerintünk ez nem volna baj. 
ő  nem akart se vig epost, se vig regényt 
írni. Aztán Cervantes compositiója sem 
egyéb utleirási szerkezetnél. Fő baj az, 
hogy a nótárius alakját nem tudta egé
szen kivinni, s az alapeszmével — az ide
gen viselet elleni nemzeti oppositio — köl- 
tőileg egybeolvasztani. Rontó Pál alakja 
— de csupán az övé, Benyovszkié nem — 
összeállóbb: de ez meg semmi méltó eszmé
vel nincs kapcsolatban, csupán a kalandok 
ujság-ingereteszi érdekét. Igy ,̂ bár Gvadá
nyi a víg jellem alkotásban nevezetes kez
deményező marad: művei értéke nem ter
jed tovább, csak a meddig ez alakítás si
került.

A Nótáriusnak, mint mindenki tudja, 
három része van. Első a „Budai utazás“ 
mely legnépszerűbb, legjobban is megér
demli. Másik a „Peleskei Nótárius Pokolba 
menetele.“ Igen ritka könyv, melyről még 
ez előtt pár évvel az irodalom történet nagy 
búvára, Toldy, sem tudott egyrebet, mint
hogy Baselben 1792-ben nyomták. Most 
már egy példánya előkerült, s tudjuk mi
csoda. Prózában irt 65 lapnyi munkácska. 
Én valószínűnek tartom, hogy e formában 
csak vázlata akart lenni egy versben ki
dolgozandó Il-ik résznek: de miért, miért 
nem, Gvadányi ráunt s igy adta sajtó alá. 
Tartalma*), hogy a nótárius élve leszáll a 
pokolba, és leírja a látottakat. De a nótá
rius alakja benne ugyszólva semmi: alig 
egy-két helyen vehetni észre, hogy ő be
szél. Jellemrajza benne nincs. Harmadik 
rész: „a Falusi Nótáriusnak elmélkedései,

*) Lásd bővebben: Koszorú 1863. I. félév, 209 1.
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betegsége, halála és testamentoma.“ Ebben 
van egy kevés tárgyiasság a környezetre 
nézve: de az „elmélkedésekben“ a költő 
össze nem állólag keveri egybe a maga 
józan bölcseletét a nótárius és környezete 
bizarr ötleteivel; egyszersmind az utóbbi
ak szájába oly dolgokat adva, melyek jó
val felülmúlják azok eszme- és tudáskörét. 
A mi benne cselekvény-forma van: rövi
den ennyi. A nótárius egészsége gyengül
vén, elmélkedik az emberi sors változásá
ról, s hogy e bölcselmi tárgyat megvitas
sák, összehíja: a kis-naményi orgonistát, 
az angyalosi nótáriust, a tyukodi mestert, 
a lázári molnárt, a gyarmati kovácsot, a 
tóthfalusi hidvámost s a komorzáni oláh 
harangozót. Ezek együtt elmélkednek, vi
tatkoznak : mig a nótárius hirtelen roszul 
lesz, de a felesége meggyógyítja. Újra ses- 
siót tart, hasonló philosophusokkal mint 
elébb; hosszú vitatkozás után elájul. A fe
lesége szeretne Géczbe küldeni Toty (ty-ve 1, 
nem Tóti) Dorkó kenőfenő boszorkány 
asszonyért, de az már meghalt, küld tehát 
a szatmári borbélyért, s miután a nótárius 
ismét roszabbúl lesz, stafétát jurátus fiának 
Pestre, ki hazajővén az atyjával sokat be
szélget: de a nótárius hirtelen reeidiváz, 
meghal, testamentomát felbontják s elol
vassák. —- Toty Dorkó boszorkány életi- 
rása hosszasan be van szőve, de az első 
részben nem szerepel oly módon, mint a 
színpadi bohózatban: a nótárius kalandjai
nak összekötése e boszorkánynyal Gaál 
József szerencsés ötlete.

Rontó Pál és gróf Benyovszki Móricz 
kalandjai ismeretesbek, hogysem itt e 
könyvről szükség volna bővebb fejtegetést 
adnunk. Minden iskolás gyermek elolvassa 
még ma is. Csupán fentebbi megjegyzésün
ket ismételjük, hogy az alakítás csak a hu
szár személyében sikerült, s leginkább ad
dig, mig ez maga beszéli kalandjait. Mi
helyt, a Benyovszkiról szóló Il-ik részben, 
a költő veszi át a szót: azonnal vége az 
elevenségnek. A sibériai kaland, a szökés, 
Aíanázia, Madagascar stb. még azután is 
érdekelnek, de ahhoz már a költői érdek
nek semmi köze. Legfelebb a Rontó Pál 
személye körül marad valami a comicus

hatásból, melyet ránk fiatalkori alakja 
tett.

Ennyiben határozódik Gvadányi mű
ködése az alakitó költészet terén: mert 
„istenmezei polgárja“ már teljességgel nem 
alak. E név alatt irt ugyanis egy satírai 
munkát az 1790-ki országgyűlésről, követ
kező czímmel: „A mostan folyó Ország
gyűlésnek satyrico-critice való Leirása, a 
melyet egy Istenmezején lakó Palócznnk 
színlelése alatt irta azon buzgó szívvel bí
ró Hazafi, a kinek pennájából folyt ki a 
Falusi Nótáriusnak Budára való utazása“ 
stb. Az ajánló levélben aláírva „istenme
zei Polgár.“— Itt a néven kívül alig van 
valami, ha csak az ilyet nem veszszük va
laminek, hogy a palócz, ha kedve szerint 
végződik a diéta, haza megy — úgy mond 
— istenmezejére, felfekszik szobája fült 
kemenczéjére, ott eszik sült tököt szájának 
izére. Prosit.

A satirában Gvadányi inkább vas
tag, mint elmés. Orczy gunyoros helyein 
több a csín, a finomság, a só. De talán ép 
ezért lehetett nagy hatása a magyartalan
ság elleni csúfolkodásnak. Ad captum irt. 
Mennyiben folyt be Gvadányi müve az 
1790-ki magyar divat felkarolására, nem 
tudom; de hogy, habár e tárgyban a tör
vényjavaslat megbukott is, történt némi in
tézkedés : azt Gvadányi maga Írja Nótáriu
sa IITik részében. „Budán, ezer hétszáz és 
a kilenczvenbe’, az országgyűlésén együtt 
lévén szembe’, egy szívvel lélekkel megha
tároztatok, nagy büntetés alatt ki is adatta
tok, hogy kiki a nemzet köntösében jár
jon, fiscalis actiót fejére ne várjon. De ezen 
rendelés csak a nemességet illesse, nem a 
pórt vagy paraszt népséget.“ stb. Ennek 
daczára már 795-ben tele a költő szája pa- 
naszszal a rendelések meg nem tartása miatt.

Gvadányi magyarsága jó hírben áll, 
maga is tartott rá. Mindazáltal hiányzik 
abból az erély, a rövidség, a szabatosság, 
mely utóbbi tulajdonokra nézve Gyön
gyösivel ki nem állja a hasonlítást. Ama 
terpedtség, mely a múlt század vége felé 
prózán versen uralkodik az iró tömegnél, 
magyarságát inkább negativ mint positiv 
érdemnek tünteti fel. Mindazáltal a mai
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germanisált kor haszonnal forgathatja 
könyveit.

Gróf Gvadányi József született Ruda- 
bányán, Borsodban, 1725. Mint nagy aty
ja, Guadagni Sándor, császári tábornok I. 
Leopold alatt, ő is katonai pályára lépett, 
végigszolgálta a hét éves háborút, 17 73- 
ban tábornokságra emelkedett, s 1783- | 
ban, miután 43 évi szolgálata alatt tizen- J 
négy táborozásban vitézkedett, nyugalom- j

ra lépvén, azontúl szakolczai házánál élt 
a tudománynak és irodalomnak. Több 
számra menő verses könyvein kívül, ne
vezetes munkája egy nem forditott, hanem 
önállóan compilált egyetemes történet: 
„A világ közönséges históriája,“ melyet a 
Vl-ik kötetig vivén, belehalt, dec. 21-én 
1801. Méltó minden esetre, hogy neve a 
jók között emlékezetben maradjon.*)

M. p.

A F É R J .
(Ily czimü költői beszélyből.)

Tikkadt fuvalmu délután volt 
Hogy Arktur ismét megy vala, 
A forró légen áthullámolt 
A távol aratók dala.

A kéklő bérezek el-eliiltek 
A tüntető lég folyamán,
Majd mint hajók előlendültek, 
Miket a tenger árja hány.

S végig haladván rajta Arktur,
Az első ajtón át bemegy —
Viszhangzik lépte a falakról 
S hírnök gyanánt előre meg)’. . .

Másik szobába . .: senki. .;  harmadikban 
Rebbenve néz elé a lány. . .
Ah, ébren ő is már alig van —
Ott bókolt varró asztalán.

Majd félig árnyas völgybe éré, 
Hol most altató csend honol —
A szúnyadó fák levelére 
Egy szellő se’ lebben sehol;

Tündérivei a néma tájnak 
Ezek is elrejtöztenek,
Hol hímes völgyet rejtő árnyak 
Édes álomra intenek.

S ujjával inte vendégének : 
„Halkai, ö alszik odabenn. . .“ 
S mindketten óva lépdegélnek 
Ajtajához, lábujjhegyen.

Lágy érintéssel nyit be rajta 
Arktur s belépvén, ott megáll. . 
Szemét egy perczig eltakarta 
Benn az ovídi félhomály. . .

Körülte csend; a forró öblön 
Alig páhog egy-egy lebel,
Ez is, hogy el ne szenderüljön,
Játékul egy tájt fölemel. . .

De mind ez Arkturt nem lankasztja, 
De mind ez nem mulatja ö t;
Bár láng emészti, nap izzasztja,
Nem tart a hüsön pihenőt.

Majd, mint a hajnal át az éjen, 
Feltűnt a nő alakja o tt;
Piros ruhája lágy selymében,
Kis kerevetén nyugodott.

Kezébe hajtott szép fejérül 
Athullt a hajfürt omlatag;
Csipkéi, keblét fedve gyérül, 
Lélegzetén hullámlanak. . .

Itt-ott a lombnyiláson átal 
Már látszik a völgyben a lak ;
Majd előtte áll hófalával 
A mint a ritkás lemarad.

Nincs semmi hang, se kün, se benne, 
Sajáíszerün hallgat a lak ;
Ki hüs tornáczán megjelenne,
Jöttére, nincsen egy alak.

Es nézte hosszan, elmerülve, 
Vérlázasztó szép alkatát; 
Tekintetébe láz vegyület,
Szivét remegés járta át.

Hozzája futni, s ráborulva 
Egy csókjáért meghalni o tt: 
Egész valóján átalgyúla 
E vágy s arczán fellobogott.

*) Dugonics ismertetését, kifogyván a térből-, az újévre kelle tialasztanunk., Szerk. ,
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Egy halk sóhajtás szállt el ajkán 
S a szobacsend eltűnt vele. . .
S rá, mint a lomb, ha szellő hajtná, 
Megmozdult az alvó feje. . .

S reátapadt Arktur szemének 
Alombontó tekintetén 
Pillái meg-megrezdulének,
Majd emele lágy ernyején.

Egy mozdulat még és . . . fölébredt. . .
Pillantata Arktúrra szállt------
Az ég mosolygó reggelének 
Szent fénye önt ily lágy sugárt.

S mig kis kezét feléje nyújtja:
Melléje Arktur térdre hull. . .
. . .  A lányka onnan, szem-lehúny va, 
Rózsákkal arczán, elvonul. —

*

„Mily jó, mi édes perez ez Arktur!
— Szólott a nő és felüle —
Álmomban, egy nagy sziklafalad 
Karéjban egy sas repüle.

Virágszedésbe’ voltam épen 
A mint fölöttem lebegett,
S ijedve láték érczkörmében 
Egy galambot, mint öli meg.. !

f „Sikoltozám, segélyt kiáltva,
És abb’a perezben a magas — 
Fegyverdörej tül lön bejárva 
S zuhogva hullt elém a sas;

De körme közt nem lön bajon túl 
A kis galamb; ott haldokolt!
Mely öt menté: a gyilkos óntul 
0  is mélyen találva, volt!!

„Remegve néztem át a térre 
A merről a hang érkezett —
S irtózva hulltam össze térdre,
És befogám két szememet:

A löfüst oszló hályogán át,
Egy éles szirtrül, vesztve súlyt,
— Irgalmas ég! — Arktur alakját 
Láttam tántorgni és — lehullt!!

„Akartam futni gyors segélyre 
S minden lépten elbuktam . . .  oh!
A szenvedéshez, mely igy éré,
Nincs a töldön kín fogható.

Fuladni kezde lélekzésem. . . 
Felébredék . . . .  s . . .  .u „Bebizonyult,
— Szólt Arktur a beállt szórésen, — 
Hogy im, itt Ö elédbe hullt. . .

„Elédbe hullt, hogy szíve mélyét 
Kitárja végre teneked,
S menny, vagy örök gyehenna érjék,
De hallja meg Ítéleted.. !u

S mélyen nézett a nő szemébe,
Mig ajkához vivé kezét;
Kit hőn lepett meg a beszédre,
Mely folyt odább, a láng beszéd!

„A szerelem, mely réges-régen 
Érted szivembe’ megfogant,
S hordoztam azt, elrejtve mélyen,
Mint liljomát a viz alant;

Mint lombjait, magába zárva,
S virágát titkosan a fa,
Míg az idő fuvallatára 
Váratlan is kihajtana:

„lm, e szavakban megszületve,
E hangok szárnyán kél eléd —- 
Mély, tiszta, forró érzületbe’,
Mint azt reá te leheléd,

Szeretlek! im halld ajkaimbul, 
Lelkem világossága lől —
Csak ebben él s utána indul,
Ha huny, ha ég, ha áld, ha ö l!

„Szeretlek lelkem életével,
Legyen bár sorsom megvetés ;
Végsorsot éltem benned ér e l ---- —
Oh mondd, oh mondd: szeretsz-e té ’s ?! *)

Egyetlen egy tekinteteddel,
Egyetlen szóddal mondd! felelj!!
Egy szódra íme szívem, vedd el 
Örökre, mig ver e kebel. .“

S fehér arczával, szemlesütve, 
Remegve a nő hallgatott;
Mig egy fohásznyi kis szünetre,
Emelt bájos pillantatot.

Kezét Arktur vállára téve,
Halkal feléje lehajolt,
Mint pásztorához a regébe’
Az éj csendén szállott a hold.

S édes hangján, mely titkolózóbb 
Mint a nyáréji fuvalom ;
Mely üdvözítő vágyba vonzóbb 
Mint egy szent dal a hajnalon ;

Magasztosulva monda néki: 
„Szeretlek, Arktur. !u s ajakét —
Még rajta lengtek hő igéi —
Arktur láng csókja égte át. . .

') Té's, (olykor t i ’s it) országszerte divatosé népi rövidítése ennek : te is. Szerit.
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„Szeretlek —■ monda bontakozva, 
Vonzó vonatkozás között —
Szavad az eget ím lehozta,
És az szivembe költözött!“

S hosszan tárták egymást ölelve, 
Ajkajkon, szemlehunyva ott;
A szerelemnek gyözedelme 
Arczuk dicsfényén lobogott.

Szótlan borultak össze, mintha 
Utolsó von’ ez ölelés. . .
Vagy örökösen tartó, mint a 
Melyet a mester köbe vés ;

Melyet csak összetörve választ 
Egymástul el kéz vagy idő ;
De benn’ igy is fenséget áraszt 
Ki romjait szemlélni jő. — stb.

TÓTH ENDRE

E G Y  E S T E  A MALOM ELŐTT.
Rajz.

Minden egyhangú kelepelése mellett, j 
olyan jó szivvel mulatok a malom táján. 
Tegnap is, midőn kimentem lesre, letértem 
egy kissé a csipkebokrok közt vezető ös
vényről, hogy mielőtt gyilkos mulatságom
hoz fognék, elmerengjek a zsilipeken lezu
hanó viz mormolásán, szikrázásán. Milyen 
szép is ez a mi völgyünk! Mikor az ember 
megáll itt a malom mögött s eltekint jobb- 
ra-balra, szinte szeretne letérdelni és imád
kozni. . . . Szemben a fenyves koszorúzta 
magas bérez, mintha kikönyökölt volna 
törpébb társai fölé, s úgy nézne le maga is, 
velem együtt, a lábainál csillámló, súgó
búgó folyóra , melynek partján nagy 
bütykös füzek görbedeznek, elrejtve vízbe 
nyúló lombjaikkal tátongó odúikat. Mikor 
úgy este erre járok, mintha minden fűznek 
két-három fénylő szeme volna. Ha valami 
nagy tudós is látná, akár mibe mernék fo
gadni, azt mondaná, hogy az odúkban a 
megrevesedett fabél csillámlik, pedig a kis 
pásztor gyerek olyan szépen elbeszélte a 
minap, mikor a helyett, hogy az ártatlan 
nyulakra lestem volna, pattogó tüze mellé 
telepedtem le: hogy ott valami furcsa kis 
tündérnép lakik, melynek palotája úgy 
tele van arany nyal, ezüsttel, gyöngygyei, 
gyémánttal, hogy a ki szent György nap
ján elmerné ott mondani ezt a szót, hogy 
a p p er i, olyan gazdag lehetne, mint a Dá- 
rius király. Az Anti béres meg is próbálta, 
mert a biró Marcsát nem akarták olyan 
szegény gyerekhez hozzá adni, de meg is 
járta szegény, mert másnap reggel sehol

sem találták, s csak harmad napra fogták 
ki Hidvégnél a vízből; a nyakán egy vé
kony vörös csík látszott; bizonyosan elvé
tette a szót, vagy mi, mert a tündérek meg
fojtották, s úgy dobták bele a vízbe. Igaz-e, 
nem-e, azt már nem tudom, de az igaz, 
hogy szeretek a fűzek alatt a puha pázsi
ton heverészni; innen aztán még jobban 
látszik a kelepelő malom, fénylő zsindelyes 
fedelével és a sárga virágos rét, fehérlő 
csordájával. Amodább, a hegy végénél a 
falu tornya kukkant ki, szép fehéren. Csak 
az idén meszelték be újonnan, s ide is jól ki
látszik oldalán, az óra alatt, az a szürke 
folt, melyen — ha közelről megnézi az 
ember — kacskaringós czifra betűkkel az 
van felírva : Anno Domini 1720. De csak 
most veszem észre, hogy én ahelyett, hogy 
a malomról beszélnék, mindent össze-visz- 
sza hordok. Még csak az a híja, hogy a 
Csóri kovács putrijába be nem fordultam 
tüzet kérni a pipára; de ez nem is volna 
tanácsos, mert a sok purdé — szere-száma 
sincsen — el is kérné a mennyi dohányom 
csak van, bagónak.

Tehát a mint mondom, eltértem egy 
kissé az erdőtől, hogy a malom mögül néz
zem a nap lementét. A mint úgy keresztül 
tekintettem a vizen, szemem világát is majd 
elvette a fénylő világosság, mely a hullá
mokról verődött vissza. A habok lassan 
ringottak, csobbantak, mintha el akarták 
volna ringatni a beléjök feküdt napot, mely 
arany hidat vetett egész a túlpartig; szinte 
szeretett volna az ember rajta végig sétál
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ni, túl a vizen, túl a hegyen, fel egész a — 
no de itt van a malom, s Holber mester 
épen künn áll az ajtóban. Holber uram kis, 
zömök ember, pisze orral, piros pozsgás 
arczczal. Haja; bajusza nem csak a rászál
lingózott liszttől fehérük, s kerek állán 
olyan éles sörtévé nőtte ki magát a lebo
rotvált szakáll — szombat este van, — hogy 
a szegény kis Lizi mindig megdörzsöli pi
rosló arczácskáját, mikor apus jó kedvében 
össze-vissza csókolja.

Furcsa ember is ez a Holber ur. Em
lékszem — a cselédek beszélték — kicsi 
lehettem még akkor, régen jött a malomba, 
mint vándor legény. Ott aztán megfenek
lett, s mikor Gazdag uram elköltözött oda, 
a, honnan még senki sem jött vissza, a 
nagyasszony mellett a molnár legény igen 
jól találta magát. Hogy nagyasszonyom se 
cselekedett máskép, onnan látszik, hogy a 
temetéshez egy esztendőre a pap előtt is 
megmondták, a mit azelőtt hihetőleg elég
szer elmondtak egymásnak a kis kamará
ban. De annak már rég az ideje. Azóta a 
kis Lizi is megszületett, Holber uram hasa 
is megdomborodott s még Gazdag-Holber 
asszonyom is elment az örökkévalóság ut
ján, számolandó Gazdag uramnak a lisztes 
zsákokról és malomról, — hogy Holber 
uramnak is beszámolt-e, azt már ő tudja. 
Holber uram tehát itt maradt a malommal 
és a kis Lizivel. Szerette is ezt a kis ör
dög-kisasszonyt — soh’sem hivta máskép, 
avval a kivétellel, hogy az ördög helyett 
mindig erdeget mondott, mert Holber uram 
is azok közé a jó sógorok közé tartozott, a 
kik a mi szegény országunkban megtele
pedvén, 20— 30 esztendő alatt sem tudnak 
jól megtanulni magyarul, hanem mindig 
csak arról szidnak bennünket, hogy milyen 
vastag koponyájúak vagyunk mi, a kik 
még annyira sem birunk menni, hogy 30 
év alatt megtanuljuk — az ő kedvükért — 
Hermann zengzetes nyelvét. Lizike volt az 
egyetlen földi teremtés, a kire Holber uram 
mindig mosolyogva nézett, evvel pedig sok 
van mondva, mert májsztram nem igen 
bánt bőkezűen semmivel, de legkevésbbé a 
mosolylyal. Különben derék ember volt; 
a vidéken senki sem tudott olyan szép la

pos korpára, fodor korpára őrletni, mint ő, 
— s a ki kedviben tudott járni —• egy pár 
itcze borral, kalap levétellel — még sorhoz 
is elébb juthatott, mint a többi, de azért az 
ilyen kitüntetett atyafiakat aztán, ha ugyan 
lehetséges, még jobban kárpálta, mint a 
hetykébbeket, a kik inkább vártak a ma
lomban, mintsem nagyot köszönjenek a — 
németnek. Mert hát tudni kell, hogy Hol
ber uram sem a töpörtős molnár pogácsá
tól, sem a töltött káposztától — különös, 
hogy ezt jobban megkedvelte, mint a mi 
barbar nyelvünket — hanem a boszuságtól 
szerzett magának olyan egészséges potro- 
hot. A boszuságtól, mert mikor felkelt, pe
dig jó korán szokott felkelni, első dolga is 
az volt, hogy kiforduljon a malomba, s ott 
körülnézze magát. Ha voltak ott parasztok 
azokba kapczáskodott belé, — hogy minek 
rakják a zsákokat keresztbe s miért nem 
hosszába; hogy minek nem tudtak az este 
jőni, akkor nem volt itt senki, hanem mint
ha Vesztüket éreznék, egymás nyakára 
csődülnek, s majd kidöntik a malom olda
lát. Az egyiket azért szidja, hogy minek 
tolakodik a többi elé, a másiknak meg az 
a hibája, hogy eltátja a száját s nem siet, 
pedig a Nagy István uram búzája mindjárt 
lejár, s nem hogy megoldaná a zsákot, ha
nem ott nevetkőzik azokkal a dámákkal, 
mintha bizony itt miattok állva hagynák 
a malmot, csak hogy ő kemek mulatozhas
sanak. Ha pedig nem sok a soros, akkor a 
molnár legények dolga gyűl meg. Majd 
a kövek nincsenek megvágva, majd meg 
az a baj, hogy igen élesre faragták, elront
ják a lisztet, pedig aztán ki jő hozzá őrlet
ni, s akkor a legény tudhatja — ő nem — 
honnan lopják majd a betevő falatot a szá
jukba. Pedig ha Holber uram kinézett vol
na az ablakon, megláthatta volna azt a 
húsz hízott sertést, amelyek mellett ugyan 
nem igen kellett betevő falatért lopni in
dulni.

Ha pör-reggelijét a malomban elvé
gezte, fordult a konyhának, hogy — a mint 
mondani szokta — halálra boszankodjék, 
a vén Zsuzsival. S ezen a részen igazat is 
kell adnunk Holber uramnak, legalább fe
lerészben. S ez a felerész a Zsuzsi néne sü-
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kétségében áll, mert ha a gazda azon esett 
kétségbe, hogy már a disznók megint fel- 
döntötték a csebret a korpával: vérét még 
jobban fellázíthatta, hogy Zsuzsi néni még 
fülét sem mozditotta meg a demosthenesi 
oratióra, azon egyszerű oknál fogva, mivel 
egy szót sem hallott belőle.

Mikor ezen a kis commóczión túl volt 
Holber uram, akkor sompolyodott a Lizi- 
ke szobája felé, pedig az ördög-kisasszony 
ilyenkor már rendesen künn volt a kert
ben virágai között s úgy tett mintha azo
kat öntözné, pedig biz abból a vizbdl min
dig több jutott az utakra, mint a virágok
ra, hihetőleg azért, mert muszáj volt neki 
a malom ablakon be — a kinéző Laczi le
gény feje mellett el —- tekinteni s szörnyű 
mélyen belebámulni a malom túlsó falára 
húzott krétavonásokba. S ez bizonyos is, 
mert mikor aztán Holber uram hátul ke
rülve befogta mind a két szemét, s jól is
mert hangján kérdezte, hogy k i  az? a mi 
Lizikénk úgy elpirult, de úgy — bizonyo
san szégyelletében, hogy mit tudott ő azo
kon a krétavonásokon olyan nagyon bá
mulni. S igaza is volt, mert hát illik az a 
Holber uram 17 éves Lizike lányához, 
hogy ő mindenféle mihaszna krétavonáso
kat bámuljon? Lizike apja kérdésére avval 
felelt, hogy hirtelen megfordult, s átölelve 
gömbölyű karjaival Holber uram még 
gömbölyűbb nyakát, oda tartotta arczács- 
káját a sörte-szakáll kegyetlenségének, el
szánva magát, hogy most ugyan kiállja a 
szúrós csőkokat, legalább azt hiszi apus, 
hogy azoktól pirult úgy ki.

Ilyenkor aztán megsétálták mind a 
ketten az egész kertet. Lizike néha lehaj- 
lott, hogy egy-egy égőszerelmet szakítson 
apusnak, pedig Holber uram eleget szabó- 
dott, hogy soh’se pusztítsa ő érette virágait, 
vén legény ő már, régen volt az, mikor 
ő neki is szakítottak égőszerelmet, inkább 
csak tartsa meg holnapra, mert aligha erre 
nem fordúl a lapádi számtartó, mikor a ve
téseket megnézi a dűlőben; jobban illik a 
virág ahhoz. Lizike aztán nagyot kacza- 
gott erre, hogy no bizony, majd ő annak a 
vén kopasznak vesztegeti virágait; szakít
hat a magának — ha már virág kell neki

— ott lenn a réten elég katangkórót, de ő 
bizony nem annak a számára ápolgatja ró
zsáit, szekfűit.

Holber uram aligha nem akart erre 
valamit mondani, de — malomkő terem
tette — az ember még csak a lányával 
sem beszélgethet nyugodtan öt minutáig, 
mert ahol a, Laczi már megint eltátja a 
száját, most is ott bámul ki a malom abla
kon, mintha a Lizike virágait kellene őriz
nie, nem pedig siettetni azt a parasztot, 
hogy végezze már őrlőjét, hadd lehessen a 
számtartó búzáját felönteni, — mert csak 
jőne valami jóravaló igazi molnár legény
— ezek a magyar kamaszok még arra sem 
valók, hogy zabot őröljenek, nem hogy a 
tiszta búzát lehetne rájok bízni — tudja ő, 
hogy abban a minutumban kereshetne La
czi magának más bolondot, a kit koldus
botra juttasson.

Ékkor aztán be kellett Holber uram
nak megint a malomba menni, hogy a ren
det helyreállítsa, Laczit jól megszidja, ma
gát pedig jól kiboszankodhassa. Ebéd után 
folytatta a délelőtti életmódot s természete
sen, a szegény ember még ebédjét sem 
eheti meg nyugodtan — malomkő terem
tette — mert hol az egyik paraszt jő be 
panaszkodni, hogy a Gyurka később jött 
mint ő s mégis előbb kapott sort, hol a 
Zsuzsi csinál valami bolondot, vagy ha ez 
egyik sem történt, azt már meg kell adni 
Holber uramnak, hogy tudott ő magának 
okot keresni a boszankodásra: a mit pedig 
az ember igazán keres, meg is találja.

Ilyen ember volt az a Holber ur, a ki 
künn állt az ajtóban, mikor ott mentem el 
a malom előtt. Már csak meg kellett álla- 
nom, hogy jóestét mondjak s meghallgas
sam Holber uram panaszait, hogy milyen 
rósz időket értünk, alig lehet az embernek 
egyik napról a másikra tengődni, s csak az 
isten tudja, mit csinál az ilyen szegény 
molnár ember, ha eljő a tél s befagy a viz, 
mikor még most őszszel is csak hogy vö
dörrel nem kell a vizet a kerekekre hor
dani; bezzeg nem ilyen élet van oda künn 
Würtembergában vagy hol, s ha ő nem 
sajnálná ezt a szegény vidéket, hogy egy 
valamire való molnár nélkül marad, dehogy
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ülne itt csak egy órával is tovább; de meg 
az a borzasztó fuvar is mennyibe kerülne, 
mikor ehol e, tegnap ezt a két kocsi geren
dát is huszonöt garasért szállították idáig, 
pedig csak egy jó futamodás meg egy ki
csi ide az uj irtás, s ha az a paraszt jól 
meghajtja a lovait még tán estére meg is 
járhatta volna, ha napfelkelttel elindult 
volna, de ö nem tudja, itt csupa grófok 
laknak s egyik sem indul munkára reggeli 
harangozás előtt; néznék csak meg Wür- 
tembergában! Oda kellene ezeknek menni, 
a hol úgy hordják fel kosárral a hegy ol
dalra a földet, nem mint itt, hogy válogat
nak benne, melyik szántót vessék be az 
idén, s melyiket hagyják ugarnak. Oh mert 
az a Würtemberga, — nincs is annak párja 
heted-hét országon.

Körülbelül idáig juthatott Holber uram 
sápitozásaiban, mikor a kis Lizi is kilépett 
a malom ajtaján, megrakodva tejjel, vajjal, 
boszorkány pogácsával és egy kis hideg 
sült maradékkeh A ház előtt egy nagy te- 
repély eperfa terjengette ágait, melyek kö
zött épen akkor helyezkedtek el nagy ko- 
tyogás közben a szemétdomb urai és asszo
nyai; a fa alatt egy kikopott malomkő volt 
felállítva három lábra, s azon rakosgatta 
el az ördög-kisasszony élelmi szereit. Meg 
kell vallani, hogy senki sem mondta volna 
a kis Liziről, hogy valamelyik öregapja 
Würtembergában hordta valaha kosárral 
a földet a hegy oldalára. Kurta karton 
szoknyája alól kaczéron kukkantott ki pi
ros bokaczifrás kék harisnyába és fényes 
czipellőbe szorított lábaoskája, s karcsú fő
zött tarka pruszlikja olyan szép gömbölyű 
derékra és kebelre borúit, hogy azt bizony 
akárki fia megnézhette s épen nem csodál
kozom a Laczi legényen, hogy olyan hű
ségesen őrizte a Lizike virágait, — de csak 
akkor, ha úrnőjük is közöttük volt, s kü
lönösen mikor ez a krétavonásokat számít- 
gatta az őrlőszoba falán.

S Lizike megjelenése most is megtette ; 
szokott hatását Holber uramra, a mi abban j 
nyilatkozott, hogy félbeszakítván sopán- 
kodását, lehelyezkedett az alacsony kőpad
ra az asztal mögé, engem is üléssel kínál
va meg» Hiába szabódtam, hogy majd nem

várnak rám a nyulak, csak le kellett ül
nöm, akár akartam akár nem. Különben 
magam sem sokat kmáltattam magamat, 
mert hiában laktunk jól az élettel, a ma- 
gamszőrü morfondírozó ember is csak jó 
szívvel legelteti az ilyen Lizi forma tűzről 
pattant kis sürgő-forgó gömbölyű lányokon 
a szemeit. S Lizike addig is forgolódott, ra
kosgatott, a mig nekem is hozzá kellett 
látnom a vacsorához, melynek nem legmeg- 
vetendőbb részét a zöld boros kancsó ké- 
pezé, melyet Holber uram eleinte a fa töve 
mellől emelgetett föl, de végre szükséges
nek látott állandólag az asztalon elhelyez
ni, hogy ne kelljen annyiszor utána nyu- 
longálni.

A malom ekkor már elállóit; a kele
pelés helyett csak a zsilipekről lecsapó viz 
zugása-morgása hallszott s közbe-közbe 
egy-egy  harangcsendülést, vagy kútja 
böffögetést hozott fülünkig a megeredt esti 
szellő a faW felől; a nap épen vég-búcsú 
sugarait lövelé szét a tájon, aranyos pa
lástba burkolván az egész folyót, melynek 
vizéből játszadozó halfiak szökkentek oly
kor-olykor fel, mintha versenyezni kíván
tak volna a nappal, csillámló pikkelyeiket 
mutogatván feléje.

Magam e csodaszép látvány bámulá
sába merültem; Holber uram szó nélkül 
emelgette a kancsót, s a mint egyszer tör
ténetből a Lizikére pillantottam, azon kap
tam rajta, hogy megint a krétavonásokat 
számlálgatja, az ajtón keresztül. Csak per
sze nagy bajába kerülhetett szegénynek, 
mert annak az ügyetlen Laczinak is épen 
a malom ajtajába kellett állani pipázni, s a 
milyen jó vállas gyerek volt, biz én nem 
tudom, hogy tudott a Lizike mégis belátni 
az őrlő szobába.

Nekünk, a kik nem vagyunk oly sze
rencsések, mint a Lizike, mert ő a Laczi 
keblén is át tud bizonyosan a túlsó falig 
látni, önkintelen is megakad szemünk az 
ajtófélfához támaszkodó szép szálas gyere
ken. Széles válláig bpruló göndör fekete 
haja magas homlokot körit, s finom met
szetű szájából, görbe orrából és fénylő 
szemeiből következtetve, a falu leányai bi
zonyosan utána lesnek vasárnaponkint, mi-
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kor a templomból kijőnek, mert ilyen nyal
ka legényt nem sokat lehet látni. De ter
mészettől büszke arcza most valami bús
komoly kifejezést öltött magára. Talán 
csak nem azt sajnálja, hogy a Lizi mellett 
álló bodri kutya olyan jóízűen ropogtatja 
a csontokat, miket Holber uram egyenkint 
hajigái feléje, — mert szeme legalább me
rően arra van szegezve.

Mindnyájunkat lódobogás riasztott föl 
hallgatásunkból.

Nyárády uram volt, a számtartó. Po
roszka kis lováról nagy ügygyel-bajjal 
lekászolódva, ott állott előttünk — a mint 
Lizike magában bizonyosan mondogatta — 
a vén kopasz. Nem is tartozott biz’ ő a fia
tal, nyalka gyerekek közé. Azt sem tudom, 
hol kezdjem leirását, mert alulról a na
gyon is rövid és elkoptatott nadrág s fel- 
cserepesedett, sáros, harcsaszáju bagaria 
csizma; felülről pedig az a kifejezhetlen 
színű valami, a mi a föveget képviselte, ré
mítenek el szörnyűképen a kezdeménye
zéstől. A mi e két extrémum között esik, 
az sem nagyon biztató a rajzolóra nézve, 
— legalább én soha sem tudtam valami 
nagy gyöngörüségemet találni Nyárády 
uram néhány szál szürke-rőt hajában, mely 
igen nagy művészettel volt alulról-felülrŐl, 
oldalról-széltiil összefésiilgetve, hogy még 
jobban kitüntesse a természet szűkmarkú
ságát Nyárády uram hajkérdésében; sem 
meglehetős hosszúságú és vörösségii ripa- 
csos orrában, melyen felül két apró szür
ke szem hunyorgott, alul pedig egy óriási 
hasadék képviselte azt a valamit, a mit 
más becsületes embernél szájnak nevez
nek. A mi ezután következett, az sajátsá
gos vegytiléke volt a nagyságnak és kicsi
ségnek. Nagy volt a nyaka, kicsi a nyak- 
ravalója; ez ugyan lehetett valaha széle
sebb szövetből, de biz a most csak olyan 
spárga vastagságú nem tudom mivé zsugo
rodott össze. Nagy volt melle, válla, de 
annál kisebb és szűkebb olajszintí, kopott 
kabátja vagyis rokkja, — melyből otrom
ba, piszkos kezek lógtak ki, majdnem kö
nyöktől fogva. Mellénye sem ajánlkozik 
valami kellemes mintául s igy hát jobb 
lesz, ha Nyárády számtartó urat rajzolat-

lan hagyjuk, annyival is inkább, mivel Ő 
maga sem hagy erre valami sok időt, mert 
a mint a nyeregből kimászva normális ál
láspontra jutott: véghetetlen édeskés mo
solygással — vadalmába harapásnak is 
lehetett volna nevezni — kezdett az üd
vözléshez mindenfelé. Legelőbb Holber uram 
részesült e megtiszteltetésben, azután úri 
magam, de mikor Lizikére került volna a 
sor és tisztartó ur nagy alázattal fordult 
volna az ördög-kisasszony felé, biz’ annak 
csak hült helye volt ott, mert a Lizike, 
mintha igazán ördög-kisasszony lett volna, 
oly hirtelen tűnt el közülünk, mihelyt 
számtartó ur megérkezett, mintha soha ott 
sem lett volna.

Holber uram utána is nézett mindjárt, 
hogy, malomkő teremtette, legalább jó es
tét mondjon az ő kedves tekintetes szám
tartó urának; hanem biz’ abból nem lett 
semmi, mert mikor Holber ur visszajött, 
félig nevetve, félig boszankodva, beszélte 
el, hogy az a kis erdeg-kisasszony, mert 
igazán hogy erdeg, most már dagasztáshoz 
kezdett, s ő nem tudja, malomkő teremtet
te, hogy mindig akkor kell valami halaszt- 
hatlan dolognak előfordulni, mikor az ő 
kedves, tekintetes számtartó ura szegény 
házát látogatásával megtiszteli. De úgy  
vettem észre, hogy a kedves, tekintetes 
számtartó urnák nem igen nagy kedve 
volt a mosolygáshoz, mert nem sokára me
gint felmászott nyergébe s avval elügetett, 
jó’jszakát kívánva mindnyájunknak.

Csak ekkor jutott eszembe, hogy hi
szen én lesre indultam; hanem attól már 
elkéstem, mert egészen besötétedett. Más 
napra kellett tehát halasztanom vadászato
mat. Vállamra vetve az eperfához támasz
tott puskámat, nyakamba akasztva tarisz
nyámat, én is hazafelé fordultam. Holber 
uram a világért sem viszonozta üdvözlete
met oly jókedvűen, mint mikor jöttem; el 
nem tudtam képzelni, mi hangolhatta le 
ennyire. Mikor a Vigyázt előfüttyentve 
megindultam, a Lizike is már kijött elébem, 
épen köténye sarkába tőrülgetve szépen 
megmosott kezeit; úgy látszik, hogy jó 
kis gazdasszony lesz idővel belőle, mert a 
tésztát ugyan hamar meg tudta dagasztani.
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Laezi legény is megint ott állt az ajtó-fél- 
íához támaszkodva, hova Lizi nyomába 
lépett; bizonyosan a dagasztólábat igazí
totta helyre számára, s azért fordult be a 
szobába előbbi.hely érői, hol egész ottlétem 
alatt nyugodtan pipázgatott.

Lassan lépegettem tova a folyó mel
leit, melyen most a lenyugvó nap szerepét 
a felkelő hold váltá fel, megezüstözve min

den kis habfodrocskát. Előttem szép tiszta 
volt a csillagos ég, de hátam mögött setét 
fellegek tolongtak, s az este csendjét a gá
ton lezuhogó viz morgása s egy-egy tom
pa mennydörgés szakitá meg. Néha-néha 

! még Holber uram pattogó hangját is hal- 
! lottam, a mint a Laczira porolt valamiért, 

—- de nem tudom miért, mert sietnem kel
lett, nehogy az eső utóiérjen.

SZÁSZ BÉLA.

S Z ’ A D I  D A L A I B Ó L .

V.

E világon kivüled más nekem ugyan soha sem kell, 
Hogy szeretlek s szerettelek, bizonyítom istenemmel!

Körbe fordul, halad utján s távolodik minden dolog : 
En maradtam, — s te előtted szerelmesem leborulok.

Bár a kertész ne bocsássa be a devist a zárt kertbe, 
Bódulásig szivja mégis illatát, mely repül szerte :

Ha a hajnal szele fürtid illatával hozzám térne,
Örömemben nem ezüstöm, — de a lelkem adnám érte.

Oh, mért ne ? . . . hisz a szellőn, mely felőled rám repülne,
Hő szerelmem fellobogna, s kihűlt keblem fölhevülne.

Nincsen olyan anyaszülte, ki szebb volna tenáladnál, 
Termeteddel, alakoddal, napot, holdat vakíthatnál!

Sötét dervis kedélynél is feketébb a jegy arczodon, 
Szemsugárid hevén mintegy vézna dervis aszalódom.

Benn szemedben csalogató lánggal égő lidércz bolyong,
Fenn szemöldid meg e lángból lerakódott barna korom.

Szivem, — az már tied régen, óh de bár a lelkemet kérd,
Szót se szólok, nem is kérlek, nem könyörgök életemért.

Jól tudom, hogy szerelmetes verset a bölcs sohsem tákol,
— Jaj, de már rég kicsavartad szivem az ész hatalmából.

Az se lenne csuda immár, hogy ha régen halva volnék,
Azt csudálom, hogy ily sebbel élni bírok, megvagyok még!

. . . Átkom az, hogy a mérséklet és szerelem nem testvérek, 
Mint az ördög, meg az angyal, — együtt soha meg nem férnek !
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Nem . . . nem arcz ez, rózsabokrok ketteje, — 
Termet ? ..  óh nem, lenge czédrus, jegenye !
— Jegenye fán rózsabokrot, virágot, 
Rózsabokron barna fürtöt ki látott ? . . .

Beteg vagyok, jöszte hozzám, légy velem, 
Gyógyításom lesz nekem a szerelem.
Eddig úgyis fejem, szivem már tied,
Akkor aztán mindenemet elvihetd;

Es ha tetszik vagy megölelsz, vagy megölsz, 
Kardom itt van, szemfedöm majd elfödöz: 
Hogy ki voltam ? . . . szót se rólam, én, te, mi,
— Ezt csak egynek, nem külön kell érteni.

Lelkem úgy járt fényes orczád- s szemeddel 
Ityíint a lepke, melyet a tűz leperzsel:
Ámde igy is a veledlét üdvöt ad,
És ha válunk, . . .  az nekem csak kárhozat.

. . . Nézd, tavasz van, éltető nedv járja át 
A kihalt föld, porhanyó rög lágy porát, — 
Lanyha szellő tépi szét a felleget,
Melybe éjre burkolá be az eget.

VI.
Tiszta harmat szinezüstje földbe foly,
Rózsa, jázmin kél, fakad bimbóiból; —
. . . Oh mi bűvös illat, —• tán az édené? 
Nem, Siráz ez, és az illat Khótené!

És előtted im a czédrus, a nárczis 
Szégyenében meghajol még itten is :
Szebb vagy annál, a miről csak szó lehet, — 
Tűrd, ha mégis rólad ének, dal zeneg!

Hogy ha arczod láthatom, megnémulok, — 
Hadd legyek hát néma, — vesd le fátyolod: 
Úgyis az ég száz szemével ha meglát,
Ezer nyelvvel sem beszéli ki magát.

Ki mondaná meg, mi édesb: szép szavad, 
Suttogásod, ajkaid, szád, mely kaczag? . . . 
Fátyol! el ne fedd előlem öt soha;
H ir! te meg ne légy irántam bősz kofa.

Rólam állna mindenütt a szóbeszéd,
Ez megunná, annak adná, „add odébb/
. . . Szadi! szeress, élj vidáman míg lehet.
A ki elhágy, hütelen lesz, — kinevesd! —

SZILÁD Y ÁRON.

A Q U A R T E R O N N E .
(Vége.)

Sokáig mozdulatlanul maradt az ablaknál 
az előtte mindig váltakozó látványba merülve. 
De noha már két óra telt igy el, Lavalleé ur még 
sem tért vissza. Leonta már el akará hagyni he
lyét, midőn az átelleni utczán a járdán egy ifjút 
pillanta meg, széles szalmakalap a fején, ki 
szembetünőleg nemesebb járású volt mint a többi 
utczai jövő-menők. Most már jobban kihajlott, 
hogy lássa, nem az ifjú rabszolgakereskedö-e. Fi
gyelmes vizsgálás után annak ismeré. Csakugyan 
Lavalleé volt, s ugylátszott nagyon szeretett vol
na a csoporton mielőbb keresztüljutni, és le nem 
vévé szemeit azon terem ablakáról, hol a quarte- 
ronnet hagyta.

A mint ráismere Leonta, szive sebesen do
bogott. Gyorsan leereszté a függönyt, és szemeit 
az ajtó felé irányozva hallgatá jóltevöje léptei ne
szét a lépcsőn. Mindig növekedő meghatottsággal 
hallá közeledtét. Nehány másodpercz múlva csön
desen kopogtattak az ajtón.

— Szabad, mondá Leonta reszkető [hangon.
Az ajtó megnyílt és Lavalleé belépett.
— Végre, mondá a leányhoz közeledve, itt 

vagyok gyermekem, ugy-e soká voltam oda. Pe
dig csak felét végezhettem dolgaimnak.

Az ifjú jelenléte által okozott zavar daczá
ra a rabnö két-három lépéssel közeledett urához, 
szelíd mosolylyal, melyben lelkének egész tiszta

sága, ártatlansága tükrödzött, tévé kis kezét an. 
nak felé nyújtott kezébe.

— Most már vidámabb vagy mint az elébb, 
gyermekem, mondá az ifjú oly hangon, melyből 
élénk megelégedés tetszett ki. Köszönöm szives 
fogadásodat, bár szivedből jött volna.

— Kétkedhetik-e ön afelől, uram? ön lévén 
a megmentőm, ki jóságával annyira elhalmoz, 
válaszolt a lányka, mig arcza vérbe borult. La
valleé most nem ebédelt, mint rendesen szokott, a 
vendéglőben közös asztalnál. Leonta szobája mel
lett téríttetett kettőjük számára. Mikor az ebédet 
felhozták, ott ebédeltek, ketten egymással szem
közt. Ebéd végével az ifjú gyöngéden felszólítá 
Leontát, beszélje el élete történetét, s teljesité ki- 
vánatát a leányka, szenvedései emlékénél egy egy 
könycseppet törülve szeméből. Leonta érzelmes 
előadása nagyon meghatotta hallgatóját. Szenve
dései emléke csak növelte Lavalleé rokonszenvét 
iránta. Midőn elbeszélésének vége volt s némán 
és szomorúan nézett maga elé, az ifjú szívélyesen 
fogta meg kezét s ajakához szoritá. Azután mondá:

— Szegény gyermek! Feledjük a múltat, 
hogy a jövőre gondolhassunk, mert azt akarom, 
hogy ezután szerencsés légy, és a mennyire raj
tam áll ígérem, hogy az leszesz.

Kocsit rendelt már azelőtt, mely most meg
érkezvén, beléült az ifjú leánynyal együtt s vitte
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különféle raktárakba, bol a legdrágább kelmék
ből választatott ki vele ruhának valót, sálokat, ék
szereket, szóval minden olyat, a mi csak nagyvi
lági nö öltözékéhez szükséges. De egyszersmind 
úgy intézte, hogy a franczia városnegyedben vá
sárolhassanak be mindent, hol az előítélet a szí
nes emberek iránt nem oly nagy, mint az ameri
kaiak közt, tudván hogy ott nem fognak oly na
gyon csodálkozni, ha egy fehér ifjút barna nővel 
látnak.

Este, mikor a hold csaknem nappali fényt 
áraszta szét, s a Misissippi partján a lég kissé fri- 
sülni kezdett, mindketten ott sétáltak a nagyszá
mú embercsoport közt, kiket a hűvösebb lég csalt 
oda, a kiállhatlan forró nap után.

Uj-Orleansnak színe mind ott volt, minden, 
kit vagy vagyona, vagy társadalmi állása megkü
lönböztetett; a nők szépség és elegantia által tűn
tek ki. De szebb párt mégis lehetetlen volt köz
tük találni, mint a quarteronne és társa. Nem csak 
egy-két szem tekintett irigyen reájok. Nem csak 
egy száj nem tarthatá vissza méltó dicséretüket. 
De mindezeket ők se nem látták, se nem hallot
ták, mert magukban voltak elmerülve. Valóban 
Leontának úgy tetszék, mintha egy még eddig is
meretlen világ tárult volna fel előtte. Eddig őt 
senki sem szerette Crawfordnén és a kis Annán 
kívül, eddig tulajdon családjában is idegennek 
érezte magát. Mindig le volt nézve ő, vele úgy 
bántak, mintha nem is az emberi fajhoz tartoz
nék. S ime most mennyi figyelemmel s előzékeny
séggel viseltetik iránta egy oly ifjú, ki iránt ő a 
legmélyebb tisztelettel s hálával teljes, s ki tudja 
talán még szivében más érzést is táplál, a mely
ről tiszta lelke még számot sem adhat magának.

Lavalleé pedig egészen átengedte magát 
azon kellemes érzésnek, melyet a kedves szelíd 
lányka jelenléte okozott neki. Ep oly kevéssé, 
mint Leonta, ismeré ö is azt az érzést, mely a fia
tal leányhoz vonzá. Minden perez több-több al
kalmat nyujta neki. hogy rabnője lelki nemessé
géről és szive tisztaságáról meggyőződjék, gon
dolatát olvassa, hol minden világos volt és tiszta.

Kétségkivül, egymásiránti helyzetök nem 
volt veszélytelen: a quarteronne azzal ringathatá 
magát, hogy Lavalléenak nem lehet más indoka, 
csupán hogy ő rajta elhagyatotton szánakozván, 
jót tegyen vele. Lavallée ellenben oly hitben ne
velkedvén fel, egyszersmind számtalan példát lát
ván maga előtt, hogy a rjib feltétlenül tulajdona 
urának ; e mellett a rabnö csábító szépsége mind 
nagyobb hatást gyakorolt reá; ámbár sokkal be
csületesebb ember volt, hogysem önkéntes szerel
met ne óhajtott volna Leontától.

Napok, hetek töltek el, a nélkül hogy Le
onta s az ifjú között valami változás történt volna.

De nem maradt ám a szegény leány szive 
nyugodt. Kezdte észrevenni, hogy hatalmasabb 
érzemény foglalta el szivét mint a hála, mit ele
inte sehogy sem akart elhinni. De lassankint vi

lágosabban látott bensejében. Oly magánosnak, 
elhagyatottnak érezte magát ha nem volt az ifjú 
mellette ; ha ped,ig őt újra meglátta, semmit sem 
óhajtott többé. Órákat töltött volna el zeneszerti 
hangját hallgatva ; sőt e hangot még távozása 
után is szivében vélte hallani, és mikor az üzleti 
dologban távol volt is, akkor is mindig előtte le
begett arcza. Elborzadt, midőn e lelki titkát ma
ga előtt fölfedezte, de lassanként hozzászokott, 
mint a még távol álló veszélyhez. Mert erősen fel
tette magában, hogy el nem árulja e boldogtalan 
érzést se szó, se tekintet, se tett által; sokszor fó* 
lelem járta át lelkét, ha reá gondolt, hogy Laval
lée kitalálhatná azt, a mit ő örök titok leple alá 
akar rejteni.

Azonban ä quarteronne tulajdonosa sem le
hetett soká kétséges saját érzése felől, mely őt na
ponkint erősebb kötelékkel íüzterabnőjéhez. Gyak
ran oly vig kedvű volt a leányka mellett, mig 
máskor oly komor, hogy szemeit sem emelé fel 
rá. De a legnagyobb tisztelet határából soha ki 
nem lépett. Csakhogy, Leonta nagy csodálkozásá
ra, egy idő óta kerülni látszott a vele egyedül lé
teit, és mindig talált ürügyet valami foglalkozás
ra. Ennek okát a leány sehogy sem bírta kitalálni.

Egy estve a quarteronne egyedül ült a sa- 
lonban, csupán gondolataival foglalkozva, s türel
metlenebb volt mint bármikor, a minők okát na
gyon is értette már ; feszült figyelemmel hallgatá, 
nem hangzik-e még a lépcsőn urának jötte. La
vallée ebédután mindjárt elment házul, azóta nem 
látta. Már besötétedett, a gyertyák meg voltak az 
ezüst tartókban gyújtva, a vendéglő csengetyüje 
megszólalt, jelentve a nagy épület lakóinak, hogy 
a vacsora be van tálalva, — és a szegény leány 
még mindig egyedül várt.

Nehány perczczel később az ajtó sebesen 
tárult fel s rajta Lavallée lépett be, és élénken 
közeledett Leontához. Ez egészen elcsodálkozott, 
a mint az ifjú arczán oly rendkívüli izgatottságot 
vett észre, azt hitte, valami baja történt s épen 
kérdezni akarta, midőn az ifjú csaknem görcsö
sen ragadá meg a leányka kezét.

— Leonta ! mondá neki meghatott, elfogó- 
dott hangon, régen küzdők már egy oly érzelem 
ellen, a melyet nemcsak előtted, de magam előtt 
is rejteni akarók. De már nem állhatok ellent to
vább ; szeretlek, az élet terhemre lesz ezután, ha 
szivedből nem viszonzod szerelmemet.

Leonta egy perczig azt Ilivé, álmodik. De 
mintha egyszerre csak eszébe jutott volna, a mi 
e kifejezésben különös és sértő volt, élénken rán- 
tá ki kezét az ifjúéból, midőn ez azt épen ajká
hoz emelte. Felkelt helyéről s büszkén tekintve 
Lavallée szeme közé, válaszolt:

— Uram, rabnője vagyok, teljes hatalma 
van fölöttem, de nekem mégis van valamim, és az 
női önérzetem. Ha ön szeret, mint mondja, akkor 
első kötelessége, hogy maga is tiszteljen és a vb 
lág által is tiszteltessen.
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E szavak után újra egy lépést hátrált, az if- ! 
ju pedig halvány arczczal s zavartan állott előtte.

— Uram, mondá a leány pár perez múlva, 
bocsássa meg rabuőjének, hogy becsülésére méltó 
akar maradni, és hogy önérzetét szennytelenül 
meg akarja tartani.

Egyszersmind olyan könyörgő tekintetet ve
tett reá s beszédes nagy szemeiből két könycsep 
gördült ki.

Talán Lavallée érezte azt a kínos, feszült 
helyzetet, melyben mindketten voltak, vagy talán 
az iQu leány magaviseleté volt reá hatással; egy 
perczig hallgatott s aztán újra kezdé :

— Leonta, hát tte nem értettél meg engem ?
— Mit akar ön mondani ?
— Azt, hogy előttem legnagyobb boldog

ság az, ha szived bírhatom, ez nem lehet másként, 
mint hogy neked nevemet adjam, sorsunkat ösz- 
szekössem.

A mint az ifjút így hallá beszélni, Leonta 
nem hihette a mit hallott; zavarában egy szót sem 
birt válaszolni.

Egyébiránt Lavallée sem engedett rá időt, 
mert folytatá:

— Bár most helyesen értettél volna! De bo
csáss meg, nem jól tettem, hogy igy meglepte
lek ; hanem gondolkozzál felőle. Csak azt engedd 
hozzátennem, hogy most még kedvesebb vagy ne
kem, mint eddig. Gondold meg tehát jól, érzed-e 
magadban, hogy engem szerethetsz ; holnap majd 
meg fogod nekem mondani, áldjam-e vagy átkoz
zam a perczet, mikor először megláttalak.

Ez utóbbi szavak oly érzelmes hangon vol
tak mondva, hogy a quarteronne nem birta le
győzni meghatottságát, és a mint az ifjú az ajtó 
felé közeledék, odarohant hozzá, megfogta kezét 
s csókjaival és könnyeivel halmozá el.

Midőn Lavallée hálószobájába vonult, Le
onta ingatag lépéssel ment a pamlaghoz. Azután 
tépelődött magában : ébren van-e, vagy álmodik. 
Néha kétkedni kezdett rajta, hogy az ifjú gondo
latát helyesen fogta e fel, és hogy bizhatik-e ben
ne. Mert a barna vegyületü nők iránt oly nagy 
volt az előítélet; meg mer-e ez előítélettel küz
deni ?

Szereti-e, szeretheti-e annyira, hogy egy na
pon meg ne bánja, miért oly nővel kötötte sorsát 
össze, kinek faját a balfogalom kizárta a társada
lomból ? Ilyen és hasonló kérdések kínozták Le- 
ontát. De egy gondolat legyőzte valamennyit, az, 
hogy Lavallée annyira szereti rabnőjét, hogy ma
gához emeli.

Reggel a qarteronne sietett öltözékét bevé
gezni, hogy a reggelinél jelen lehessen. De meny
nyire elcsodálkozott, midőn meghalld a vén sze- 
recsennőtől, hogy urok nem reggeliz otthon, mert 
elkerülhetlen teendői miatt korán el kellett men
nie hazulról s talán egész nap oda fog maradni. 
Leonta elhalványult, nem tudván e hosszú távoL 
lét okát megfejteni. De az egész körülményt át

gondolva, a legegyszerűbben magyarázta meg; 
úgy a mint saját érzésével is összehangzott. Bizo
nyosan, gondold magában, Lavallée időt akar ne
ki adni, hogy jól meggondolhassa az adandó vá
laszt. E gondolat megnyugtatá, és bár tűnődve, de 
türelmesebben várta haza ifjú gazdáját.

Végre lefolyt ez a nap is, de oly lassúság
gal, a minőre Leonta még az üldözés napjaiban 
sem emlékezett. Az est beállt, Latone feigyujtá a 
gyertyákat, de Lavallée még sem jött haza. A 
quarteronne szivét nőttön-növö kínos nyugtalan
ság fogta el. Végre ismert lépések zaja hallatszott 
a lépcsőkön. Az ifjú rabnő gyorsan az ajtóhoz 
ugrott, sarkig kinyitá és Lavallée belépett, mo
solygó de felindulás nélküli határozott arczczal.

Leonta reszketve fogta meg kezét s örömtől 
ragyogó arczczal mondá:

— Hála istennek, csakhogy itthon van !
Minden válasz nélkül egy asztalkához vc-

zeté öt az ifjú, hol két gyertya égett, azután tár
ozójából két darab papirt vett elő, s letette az 
asztalra.

— Leonta, mondá az ifjú szilárd, komoly 
hangon, szabad vagy, im itt van róla a törvényes 
bizonyítvány, emez pedig ötvenezer dollárról szó
ló utalvány az uj-orleansi bankra. Ez összeg elég 
arra hogy soha szükséget ne láss. De most el kell 
válnunk. A hajó, melyen Havannába visszatérek, 
indulófélben van. Ne felejtsd el soha, mennyire 
szeretlek, s maradj mindig méltó e szerelemhez.

Mit jelentsenek Lavalléenek e szavai az az
előtti estve tett nyilatkozata után ? Megváltoztatta 
volna szándékát, s valóban komoly szándéka len
ne rabnőjétől megválni ? Vagy ez csak ürügy Le
onta érzelmét tökéletesen kiismerni? Nem tudta a 
quarteronne, mit gondoljon felőle. Mindinkább el
halványult; szemei ámultán meredtek egy helyre, 
minden erében gyorsabban lüktetett a vér. De fe
lelni nem birt, csak ajkai reszkettek, mintha erős 
láza lett volna; az ifjú pedig az ajtó felé fordult, 
mintha távozni akarna. Most a leány nem birta 
magát tovább tartóztatni.

— Uram, kezdé zokogástól elfojtott hangon, 
hallgasson ki engem egy perczig, kérem csak egy 
perczig. Ne öljön meg; istenem! kell-e azt önnek 
mondanom, a mit a nélkül is tud:

Hogy számomra az élet ön nélkül roszabb 
volna a halálnál. Ne taszítson magától el. Tépje 
szét e papírokat, melyeket használni nem tudok 
és a melyeken halálitéletem van megírva. Arthur, 
könyörüljön rajtam, ne űzzön el magától!

— Nem könyörület, de halálig tartó szere
lem -— mondá az ifjú, szelíden emelve magához 
a szép leányt. »

Csak még egy szót teve hozzá:
— Leonta, te arám vagy.

Se a quarteronne, se az ifjú nem hunyták 
be szemöket egész éjjel, annyira el voltak foglal
va reményeik nem sokára leendő teljesülésével,
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Másnap reggel épen reggelihez akartak ül
ni, midőn Lavalléenak jelentették, hogy Weston 
sürgetösen akarna vele beszélni. Az előszobában 
várakozott; s az ifjú legott hozzásiete.

— Mit akar ön oly sietve mondani nekem 
Weston ur? kérdé Lavallée.

— Olyan dolgot, a mely tán boszantani fog
ja önt egy kissé, édes Lavallée ur.

— Mondja hát, mi az ?
— Crawford, az ön rabnöjének testvére, ke

resett fel s testvérének visszaadásáért eseng, any- 
nyi árért, a mennyit én adtam érte.

Ha az ifjú mellett villám csapott volna le, 
talán az sem lepte volna meg jobban, mint ez a 
hir.

Leonta szintén meg volt hatva, midőn meg
hallotta hogy testvére érte jött, csakhogy az ö 
meglepetése örömmel volt vegyes, hallván, hogy 
öt visszaváltani jött.

Alig telt el egy fél óra Weston látogatása 
után, midőn Crawford bejelenteté magát. Lavallée 
Öt is az előszobában fogadta el. Az ültetvényes le
dobta a pénzzel telt erszényt, melyben a quarte- 
ronne ára volt, egy asztalra, s szinte látszott vo
násaiból, hogy e pénztől borzad. De a mi ez ér
zést még jobban tanusifotta, azon szivböl jövő ké
relmek, rimánkodások voltak, melyekkel az ifjú 
creolt elhalmozta, hogy szeretett testvérét adja 
vissza.

— Jó, válaszolt Lavallée végre, én belée- 
gyezek az ön kérésébe, visszaadom a rabnöt, de 
csak egy feltét alatt, melytől el nem állok.

— Előre is minden feltételt elfogadok a mit 
ön kiván, ha mindenemet, a mim van a világon, 
még ha éltemet kívánja is, feleié Crawford resz
kető hangon.

— Föltételem az, kezdé újra Lavallée, hogy 
ön nővére szabad, s törvényes születését bebizo
nyítja, s arról bizonyságlevelet eszközöl; ha be- 
léegyez, azonnal idő vesztés nélkül utána látha
tunk.

E szavakra Crawford alig lelte helyét Örö
mében. Kalapját vévé, Lavalléeval együtt rögtön 
a városházához mentek. Mikor a szabadságlevél 
meg volt irva, Crawford átadá az ifjúnak, ki vi
szont a Weston és Parker által aláirt szerződést 
nyujtá Crawfordnak át.

Nehány perczczel később mindketten a St. 
Luis vendéglőben voltak.

Lavallée bevezette a gyarmatost a salonba, 
hol Leonta halálos nyugtalanság közt várakozott.

— Itt van az ön testvére.
A leány, valamint Crawford is, egy örömki

áltásban tört ki, a mely mindeniknek szive mé
lyéből szakadt fel:

— Hála istennek.
Sokkal könnyebb képzelni mint elmondani 

azt az örömet, melyet mindketten éreztek egy
mást meglátva. Crawford annyira örült, hogy lel
ki vádjait is elfelejtette, mely a Westonnal kötött

szerződés óta kínozta. Leonta pedig kétszeresen 
azért, hogy testvérét viszont láthatja s neki meg
bocsáthat. De mennyire meg volt lepve Crawford, 
midőn az ifjú mondá neki:

— Minthogy ön a húgát feltalálta, engedje öt 
egyszersmind mint arámat bemutatnom. Mert ugy-e 
nőm leszesz ? tévé hozzá Lavallée, kimondhatat
lan szeretettel tekintve a leányra.

A nélkül, hogy egy szót szólna, az ültetvé
nyes nővére az ifjúnak nyujtá kezét, ki azt aja
kéhoz emelve, mondá:

— Köszönöm.
Ekkor a quarteronne egy papirt vett fel asz

taláról és közeledett fivére felé, hogy neki átadja. 
De hirtelen megállóit s az ifjúra tekintett. Laval
lée megérté a kérdést és fejével igent intett. Ek
kor Leonta mondá bátyjának:

— Vegye ez összeget bátyám, ez nekem 
volf szánva, de már nincs rá szükségem.

E szavakkal az ötvenezer dollárról szóló 
utalványt odadta bátyjának.

Nehány nappal későbben egy csinos kis ha
jó vitorlázott a San Carlos öbölbe, hol horgonyt 
vetett. A matrózokon kivül csak három utas volt 
rajta: Lavallée Arthur, Crawford és Leonta, ki 
mint az ifjú creol neje, búcsút venni jött fogadott 
anjjától sa kis Annától. Miután nyolcz napot töl
töttek az ültetvényes szerény lakában, a szeren
csés pár Cuba szigete felé hajózott, Havannába, 
hol Lavallée csupán annyi ideig maradt, mig dol
gait elrendező, mert elhatározta kereskedéséről 
lemondani, mely különösen azóta vált előtte bor
zasztóvá, mióta tudta, hogy minő szeretetre s be
csülésre méltó teremtmények esnek áldozatává 
ez embertelen s aljas életmódnak.

Nem messze Pántol, Clarac és Oloron között, 
egyikében ama gyönyörű völgyeknek, a melyeket 
a Pirenéekből eredeti csörgedező patakok futnak 
keresztül, az utasnak igen szemébe tűnhet egy 
kisded de pompás villa, melynek épitési modora 
nagy ellentétben van az e fajta európai építmé
nyekkel. Előre kiálló csinos verándájával hasonlít 
azon épületekhez, a milyeneket a gazdag floridai 
gyarmatosok szeretnek. Két oldalán nagy üveg
házak vannak építve, hol meleg éghajlati növé
nyek diszlenek. A fasorok közötti sétányokon, 
valamint az üvegházak körül diszlő nagy angol 
kertben, mely egy halmon végződik, gyakran le
het három szép eleven játszó gyermeket látni, kik
re anyai gonddal ügyel fel egy szép fiatal nő, édes 
anyjok. E nő arczszínében az aranyszin vegyüle- 
tét látva, azt mondaná az ember, hogy alkalma
sint melegebb éghajlat gyermeke, nem is csalód
nék. Ez Lavalléené, a legboldogabb feleség és 
anya, az egykori Leonta, és ma a környék angya
la, hol a szegénység áldja jó tetteiért, s hol az 
anyák mintaképül állítják leányaik elébe, mint a 
női tökély példányát.

Francziából ,
KALOCSA KOZA.
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A L Y U K A S  M O G Y O R Ó .
Eredeti mese.

Karácson estéje volt, kártyáztak a fiuk; 
xnég pedig ugyancsak nagyban ment a játék : 
egész marok dió és mogyoró volt egyszer-egyszer 
betéve. Nem lehet hát csodálni, ha minden játék 
végével a közérdekeltség jókora zajban nyilvá
nult, s a nyerők öröme hangos ujjongatásban tort 
ki. Hanem az volt a legfurcsább, hogy a vésztők 
csak olyan jó ízűn nevettek balsorsuk fölött, mint 
azok, kiket a szerencse pártolt. Ez aztán igazi 
mulatság volt! Legtöbbet kaczagtak egy kis lyu
kas mogyorón, mert senki sem akarta megtartani; 
valahányszor a nyereményt szétosztották, mind
annyian tiltakoztak ellene, s a kinek mégis jutott, 
az ugyancsak sietett a legközelebbi alkalommal 
ismét túladni rajta. Biz' az senkinek sem kellett. 
Egész este folyt a vita miatta; ki nevetve, ki bo- 
szankodva igyekezett szomszédjára tolni.

„Hiszen hasznavehetlen ! ezt nem lehet meg
enni!“ mondta mindegyik.

Hanem végre mégis akadt pártfogója: egy 
kis fitos orrú, hamis szemű fiúcskának kedve jött 
rá, beváltotta, zsebébe tette s azt mondta: ö bi
zony szereti ezt a kis lyukas mogyorót, olyan 
mintha szeme volna, s neki úgy tetszik, mintha 
azon valami kukucskálna reá. A többi kinevette 
ezért a gondolatért, de csakhamar békén hagyták, 
senki sem irigyelte tőle a kis hasznavehetlen mo
gyorót. A kis fiú aztán elö-elövette zsebéből, s 
egész kedvtelve forgatta és nézegette körül, és 
szörnyű kiváncsi képeket vágva vizsgálgatta a 
kis lyukat rajta, mintha ott okvetlen valami felfö- 
dözést kellene tennie. Mikor aludni ment, még az 
ágyba is magával vitte, s minthogy a sötétben nem 
láthatta többé, a füléhez tartotta, rázogatta, mint
ha az valami csodálatos dolog lett volna, hogy az 
összetöpörödött bélé úgy zörgött benne. Mindad
dig játszott vele, mig csak szemei le nem csukód
tak, s ö álomba merülve, lehanyatló kezéből ki 
nem ej té a mogyorót. De ez akkor nem hagyta 
ám el öt, nem esett le a földre, hogy elbújjék, 
mint a hogy a többi mogyoró tett volna, oh nem ! 
ez szépen párnáján maradt, füléhez gurult, közel, 
egészen közel hozzá, ott meghúzta magát, 8 mi
ként a kis fiú foglalkozott vele ébrenlétében, úgy 
most annak viszonzásául, midőn az aludt, ö eredt 
vele barátságba, még pedig ugyancsak bizalmas 
barátságba, mert egész élettörténetét elmesélte 
neki.

Persze, hogy a kis fiú azt hitte, hogy csak 
álmodott, s másnap reggel szaladva jött hozzám, 
hogy vélt álmát elbeszélje, de én mingyárt kita
láltam, hogy az a szegény megvetett kis mogyoró 
valóságos élettörténete, ki elmondása által akarta

háláját tanúsítani a jó  kis fiú iránt, ki nem fity
málta öt, mint a többi, hanem jószántából magá
énak vállalta, eltette és játszott vele, pedig lyukas 
volt és megehetetlen.

Akarjátok tudni a kis fiú álmát, a lyukas 
mogyoró történetét s ezt a kis ' mesét? Hát hall
gassatok !

Egy kis berekben születtem, dús lombozatú 
bokor ágán, nedvtől duzzadó levelek közt elrejtve. 
Első életkoromban^ugy be valék burkolva, hogy 
se az éjszakák hidege, se a déli nap forró su
garai nem férhettek hozzám. A mint kissé erősöd
ni és fejlődni kezdtem, mindenképen szerettem 
volna kibontakozni terhemre váló takaróimból. 
Türelmetlenségemben panaszra fakadtam testvé
reim előtt, — mert négyen vagy öten voltunk 
egy csomóban — hogy én már ki vágynám a sza
badba, hogy én élvezni akarom a levegőt, a nap
sugarat, a szellőt. „Oh ne, oh ne!“ rimánkodtak 
testvéreim, „még nagyon gyöngék vagyunk, még 
nagyon éretlenek, s mindez megárthatna; várjuk 
meg az idejét mikor megnőttünk, megerősödtünk, 
akkor aztán lassankint előbujhatunk, kibontakoz
hatunk takaróinkból, s szabadon érhet a lég és 
jótékonyan hat reánk a napnak melege!“ Erre 
aztán még jobban behúzták magokat takaró kely- 
heikbe, s nyugodtan várták, midőn idejük meg
érkezik. Megvetéssel fordultam el tőlük; s igy 
életem első kora türelmetlenségben s haragban 
folyt le.

Múlt, múlt az idő; a nyári nap sugarai vég
re kifejtettek és megérleltek. Mohó kíváncsiság
gal bújtam elő, hogj; ez annyira óhajtott kor min
den gyönyörét élvezzem. Ámde mit nyertem én 
vele! mit ért ez nekem ! Midőn most már szaba
don érhettek a nap forró sugarai, hajnalban sza
badon hullhattak reám a harmat üdítő csepjei, 
mindez oly mindennapivá, oly érdektelenné vált 
előttem.

így voltam mindennel, a mi környezett; 
csak arra vágytam, a mi messze volt tőlem, a mit 
nem ismertem. Ha madárka énekelt fölöttem, nem 
hallgattam vidám dalait, sőt boszankodtam, mi
dőn körültem tánczra kerekedtek a suhogó leve
lek. Ha az ágakat enyelgő szellő himbálta ide s 
tova, én feszesen s mozdulatlanul igyekeztem az 
enyémen maradni. Mindez csak boszantott és ke
serített. Ez volt életem délpontja.

Mikor leszedtek bennünket, sajnálat és bán- 
kódás nélkül szakadtam le a szülői bokorról; kí
váncsian lesve azon uj tapasztalatokat, melyeket 
majd uj helyzetemben teendek. Itt sem leltem ki
elégítést. Zsákból zsákba töltöttek bennünket, 
csörögtünk, zörögtünk, de ez mind csak haszon- 
talanság volt, tudvágyam és kíváncsiságom soha 
nyugodni nem engedtek, mig végre az örök eló-
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gedetlenség férge, mely szüntelen rágódék rajtam, 
ablakot nem rágott rajtam, melyen most már ké- 
nyem-kedvem szerint vizsgálódhattam, és tekint- 
heték szét a világban. Eleinte nagyon örültem e 
felett, de egyszer csak azt vettem észre, hogy kí
váncsiságom kielégítése által értéktelenné, ha
szontalanná tettem magamat. Bár kinek a kezébe 
kerültem, senkinek sem kellettem, hiszen férges 
voltam, megehetetlen!

Sz J.

K Ü L F Ö L D I  S Z E M L E .

A iragyar dolgok külföldön. Örvendetes 
jelenség, hogy irodalmunkról mind inkább kezd 
tudomást venni a külföld. Egyik vagy másik iro
dalmi lapban csak megakad egy-egy magyar iró 
neve is. Nem rég a Lipcsében megjelenő „Euro
pa“ egy egész czikkben ismertette Toldy Ferencz 
„Magyar költészet története“ czimü munkáját, 
melyet Steinacker Gusztáv németre fordított. „A 
magyar nemzeti költészet újabb termékeit — 
mond az említett lap — egy Vörösmarty, Petőfi 
stb. müveit és életrajzát majd minden miveit em
ber ismeri köztünk, de a magyar költészet régibb 
korszakairól nagyon keveset tudunk. Épen azért, 
a kik ez irányban bővebb ismeretet kivánnak ma
goknak szerezni, örömmel fogják üdvözölni Toldy 
Ferencz derék munkáját, mely ime német nyel
ven is megjelent. Toldy tanár a pesti egyetemen 5 

munkái számosak és különböző neműek, azonban 
mint irodalom-történetirónak van legnagyobb ér
deme, sőt az irodalom történelmet, mint tudo
mányt, úgy szólva ő alapította meg a magyarok
nál.“ E bevezetés után meglehetős részletesen is
merteti Toldy munkája azon részét, mely a Bes
senyeitől Kisfaludy Sándorig terjedő korszakot 
tárgyalja. Sajnáljuk, hogy az ismertető költésze
tünk régibb korszakait mellőzi, még csak nem is 
érinti. Németországon úgy is sokan azt hiszik, 
hogy nyelvünk csak a múlt század végén vált iro
dalmi nyelvvé s a régibb múltban még egyetlen 
figyelemre méltó költőnk sincs. Azonban e hiányt 
bőven kipótolja egy más folyóirat „Magazin für 
die Literatur des Auslandes,“ mely Zrinyiről a 
költőről egy jól irt czikket közöl Opitz Tivadar
tól, Salamonnak a „Koszorúdban megjelent czik- 
kei nyomán. Opitzban irodalmunk igen buzgó és 
tehetséges ismertetőre talált. Koronázza siker fá
radozását. Nem csak egyesek, hanem nemzetek is 
sok előítéletről lemondanak, ha egymást ismerik, 
s mi ismertethet meg inkább valamely nemzetet, 
mint irodalma.

Uj szín- és dalművek. Feuillets Octav 
„Montjoie“ czimü drámát irt, melyre már Német
országon is készülnek. A mü a jelen korban ját
szik s a modern társadalmat rajzolja. Dicsérik 
szellemdússágát, i’agyogó stilját, de dramaturgiai

és erkölcsi szempontból nem sok jót mondanak 
felőle. Sand György is egy uj színmüvet irt az 
Odeon színház számára, „Villemer marquis“ czim 
alatt, melynek alapul a fiatal Dumas ugyanily 
czimü regénye szolgált. Uj kisebb vigjátékai is 
vannak; ezek egyikét, a „Karácsonéjt“ nem rég 
nyomatta ki a Revue des deux Mondesban. — A 
német színpadokon, a tél folytán, legnagyobb ha 
tást tett a „Megnemesitett kereskedő“ czimü víg
játék Görnertöl. A mü a körül forog, hogy egy 
kereskedőt az állam pénzviszonyai ügyében tett 
érdemeiért megnemesítenek. A nemesi diplomá
val elégedetlenség, boldogtalanság szállja meg az 
eddig boldog családot. A milliomos polgárt tönk
re teszi a nemzeti czim. — Egy polgári dráma is 
meglehetős tetszést aratott Berlin egyik külvárosi 
színpadján ; czime „Üt a dicsőséghez“ Glasertöl. 
A cselekvény itt-ott elég önkényes ugyan, de je
les tehetséget árul el, s ment a német polgári drá
mák hibáitól: nincs benne hamis érzelmesség, 
köznapiasság és erkölcstelenség. Azonban ez uj 
müveknél nagyobb hatást tett Weimarban egy ré
gi mü előadása. Dingelstedt egy nap adta elő 
Schiller Wallenstein trilógiáját, melyből eddig 
mindig csak egy részt játszottak. Az előadás dél
előtt 1 1  órakor kezdődött s az első szakasz tar 
tott 1 2 -ig, a második szakasz kezdődött 2  órakor 
s tartott 4-ig, a harmadik esti 6  órától 10-ig. Az 
előadásra számosán gyűltek föl a közel fekvő vá
rosokból is ; a mint a német lapok írják, Schiller 
e remekművét a színpadon csak most élvezhette 
először valóban a német közönség. — Az opera 
világban legnevezetesb újdonság, Berlioznak a 
„Trójaiak“ czimü operája, a théátre lyriqueben 
rendkívüli tetszést aratott. A szöveget is maga 
Berlioz irta, tulajdonkép Virgil Aeneisét dolgozta 
f'öl. Zenei tekintetben a második felvonást dicsé
rik legjobban. Egyébiránt az egész compositió- 
ban sok a báj és az eredetiség. Drága gyöngy 
benne a két szerelmes álmodozó duettje. Á har
madik felvonásban Aeneas áriája nagy hatást tön. 
A legnagyobb dicséret, melyet ez operáról mond
hatni, az, hogy a zeneköltö forduló ponton látszik 
állani egy természetesb ut felé. — David Feli- 
cziánnak is egy uj operájára készülnek ugyancsak 
a théátre lyriqueben. Czime „A fogoly.“ Eredeti
leg a nagy opera számára irta, de észrevevén 
hogy szövege nagyon hasonlít a Meyerbeer „Af
rikai nö“-jéhez, már beadott müvét tüstént vissza
vette. — Rubinstein szintén uj operán dolgozik, 
még pedig orosz szövegre; czime: „A pleskóí 
nő.“ — A coburgi herczegtől is egy uj operát 
várnak. — Azonban e mozgalmak mellett is a 
párisi operaházak rég feledett, bár egykor hires 
operákat vesznek föl müsorozatokba. így adták 
nem rég Dávidnak a „Brazíliai gyöngy“ czimü 
müvét, Halevy „Villámját, s a nagy opera Ros
sini „Moses“-ét szándékszik nem sokára szinre 
hozni.
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V E G Y E S .

— Az akadémia hétfői (dec. 21.) ülésében 
Preisz Mór levelező tag olvasta székfoglalóját. 
Egy oly tárgynak tudományos vizsgálatára vonat
kozott értekezése, melynek elméleti kifejtése a 
gyakorlatra is, s épen hazánkban, igen sok ha
szonnal járna : a szőlő és bor. Azt akará megmu
tatni, hogy a borkezelés nálunk részint a régihez 
tapadás, részint ismereteink hiánya miatt még 
igen tökéletlen. Elmondá, hogy a Borászati La
pokban régebben közrebocsátott felhívása folytán 
a hazai bortermesztökhöz, 192 féle bor küldetett 
be hozzá, melyeket, más tudósok és tanítványai se
gélyével már mind megvizsgált. Itt azonban e vizs
gálat eredményét, mely leginkább számokból áll, 
tel nem olvasta ; hanem átalában a bor vegyré
szeiről értekezett, miből kitűnik, hogy a szerves 
vegytan még nincs tisztában egészen mindazon 
alkatrészekkel, melyek a bor lényegét teszik, né
melyeket még nem, vagy nem kellően vizsgáltak 
meg, s e részben értekező is előadja vegykémle- 
tei eredményét. Az értekezés meg fog jelenni az 
akadémia Értesítőjében, oda utasitjuk az e tárgy 
iránt érdeklett olvasókat. — Azután dr. Pólya r. 
tag „a hallószerv félkörü csatornáinak szerepéről“ 
tartott rövid előadást, melynek lényege oda megy 
ki, hogy észleletei és tapasztalása szerint a fülben 
külön eszköz van a hang s külön a z'örr (zörgő, 
kopogó stb. hangok) meghallására; amaz az úgy
nevezett csiga, ez a félkörü csatornák. — Még 
Szabó József tag olvasta „a természettudományi 
és mathematikai állandó bizottság jelentését“ ez 
évi működéséről.

— Ugyancsak hétfőn este volt a pálya víg
játékok második előadása a nemzeti színházban ; 
ezúttal az „Apám felesége.“ Leginkább Szathmá- 
riné játéka tetszett, egy vén kisasszony szerepé
ben, ki pedig, mellesleg mondva, a cselekvényt 
se elébb, se hátrább nem viszi, csak furcsaságért 
van ott. De nem akarunk eléje vágni rendes szin- 
birálónknak, ki ha késik is, el nem marad.

* A székesfehérvári Vörösmarty-szobor, a 
„P. N.“ értesülése szerint, nem sokára be lesz fe
jezve. A szobor mintáját már elhelyezték az öntő 
gödörbe — Fernkorn bécsi öntödéjében. Ezenkí
vül a szobornak igen sikerült gypszmintái készül
tek el, kicsiben, — melyek bronz színre festve, a 
napokban kaphatók lesznek 4 forintjával, s a be
lölök nyert jövedelem is magára a szoborra fog 
fordíttatni. E miniatűr-szobrocskák oly csinosak, 
hogy a legelegánsabb salonnak is diszére válnak.

* A „Petőfi-társulat“ hire ismét felüti fejét. 
Mint halljuk Dobsa Lajos, Degré Alajos és Rózsa
ági Antal tartottak értekezletet e tárgyban. Arról 
még semmi sem hallszik, hogy miben egyeztek 
meg. A „F.“ szerint czélja: azon íróknak, kik 
dolgozni képesek és akarnak, dolgot adni. A czél 
jó, csak minden a kiviteltől függ.

* Jövő év első vasárnapján d. u. 41/2 órakor 
a muzeum dísztermében, több egyetemi tanuló 
nagy mükedvellöi hangversenyt rendez a jogász 
és orvossegélyezö egyletek és az egyl. dalárda 
javára, kizárólag műkedvelők közreműködése 
mellett. A programúi igen érdekesen van összeál
lítva. Jegyek (körszék 3 frt, földszinti zártszék 2, 
első emeleti 1. frt 50 kr., bemenet földszint 1 frt, 
első emeleten 80 kr, karzat 50 kr) f. b. 18-kától 
kezdve kaphatók naponkint 21/2—4ig a nagy 
egyetemi épület II. emeletén.

* A nemz. színháznak jövő évre is biztosít
va lesz a 60,000 forintnyi subvention Legalább ezt 
írják a nálunk jobban értesült lapok.

* A zágrábi délszláv történelmi és régiségi 
egyletnek az odavaló helytartósági tanács 150 
frtot ajándékozott, oly czélból, hogy az egylet Fe
jér „Codex diplomatieus regni Hungáriáé“ czimü 
müvét Bécsben Kupicstól szerezze meg, a mi a 
napokban meg is történt. Ugyanezen egylet érte
sülvén, hogy a m. akadémia tudósokat küld Kon
stantinápoly ba a Corvina maradványainak meg
vizsgálására, a konstantinápolyi osztrák konzult 
fölkérte, tegye magát érintkezésbe a magyar tu
dósokkal, s az eredményről értesítse az egyletet.

* Szalay László „II. Rákóczy Ferencz buj- 
dosása“ czimü nagyérdekü munkájának második 
füzete — mint a „P. N.“ értesül — még e hó foly
tán kikerül a sajtó alól.

* Heckenast Gusztáv tevékeny kiadónknál 
sajtó alatt van: „A török uralkodás Magyarorszá
gon“ Salamon Ferencztöl. Ez érdekes mű a „Bu
dapesti Szemlében“ megjelent részek összeállitá 
sa teljesebb könyvformába, újakkal is pótolva s 
egészen átdolgozva.

* Balázs Frigyes előfizetést hirdet „Ibolya 
bokor“ czimü egy kötetes beszélygyüjteményére. 
Az előfizetési pénz (fűzött példány 1 frt, diszkö- 
tésben 2 frt) jövő január 25-kéig Kertész József 
nyomdájába küldendő, feldunasor 13-ik szám. 
Megjelenési határidő január vége.

* Muzslay-Vigyázó asszonyság örökösei, az 
elhunytnak éltében többször nyilvánított óhajtása 
folytán, Poussin Keresztelő János lefejeztetését 
ábrázoló eredeti festményét a nemzeti múzeum
nak ajándékozák. Poussin egyike a legjelesebb 
franczia> festőknek.

Értesítés. A pesti ág. hitv. evang. gymna
sium panaszt emelvén, hogy bizonyítványait né
mely nyilvános intézet érvényeseknek tekinteni 
eddig vonakodott, a nagyméltóságu m. k. helytar
tótanács, f. é. nov. 22-kén 89,287 sz. a. kelt intéz- 
vénye által, e gymnasium bizonyítványait állam 
érvényeseknek és minden nyilvános intézet által 
ilyenekül tekintendőknek nyilvánította. Miről a 
t. ez. közönség, különösen pedig a szülök és gyá
mok, ezennel értesíttetnek. Pest, dec. 15. 1863, 
Batizfalvi István, ez idő szerint a pesti ág. hitv. 
gymnasium igazgató-tanára.

52*



620

UJ KÖNYVEK. *)
RÜSTIG ZSIGMOND, a brémai kormányos UJ RO

BINSON. Marnjat kapitány után, a magyar ifjúság- 
számára forditá dr. Duiácsha Géza. 94 képpel. K8r. 
434 1. kémény kötésben. (Emicb sajátja, Pest, 1864 ) 

FÉNY ÉS BORÚ. Történeti elbeszélések a mindkét nem
beli érettebb ifjúság részére. Irta Remellay Gusztáv-
I, II. kötet. 16r 308 1. Szines kemény kötésben, ké
pekkel. (Ernich, Pest.)

SZ. LÁSZLÓ KIRÁLY. Történeti elbeszélés mindkét 
nembeli ifjúság számára. Irta Remellay Gusztáv. I,
II. kötet. 16r. 164, 173 11 Szines kemény kötésben 
képekkel. (Emicb, P est)

SZÜNÓRÁK. Szerkeszti Füssy Tamás. 1, II. kötet. Egy- 
egy kőnyomaid képpel. Szines kemény kötésben. 
K8r. 158, 163 11. (Ernich sajátja, Rest.)

A RÉGI GÖRÖG IRODALOM TÖRTÉNETE. Müller K. 
O. és Donaldson J. W. után, angolból. Récsy Emil 
által. Második kötet. N8r. 374 1. Ara 3 ft. (Ernich 
tulajdona. Pest.)

MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLEKEK. (Monumenta 
Hungáriáé historica.) Kiadja a magyar tudományos 
akadémia történelmi bizottmánya. Második osztály : 
írók VII, XI, XII kötet. (19, 20, 21 sz.) N8r. IX és 
331, 484, CIX és 461 11. Ára egy kötetnek 3 ft. 15. 
Négy kötetből álló folyamnak 10 ft 50 kr. (Eggen
berger, P est)

STATISTIKAI KÖZLEMÉNYEK. A hazai állapotok

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessük, 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az újonnan 
megjelenő müvekből egy-egy példányt, vagy legalább annak 
egész czimét, hozzánk beküldeni szíveskedjenek.

ismeretének előmozdítására kiadja a Magyar tudo
mányos Akadémia statistikai bizottsága. Szerkeszti 
Hunfalvy János. Ötödik kötet. I. füzet. Ára 1 ft. N8r. 
174 1. (Eggenberger, Pest.),

ARCHAEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK. A hazai műem
lékek ismeretének előmozdítására kiadja a magyar 
tudományos Akadémia archaeologiai bizottmánya. 
Ili kötet, 4-ik füzet. (Uj folyam ; 1. kötet.) X kép 
táblával és a szövegbe nyomott számos fametszet
tel. N8r 129—179 1. (Eggenberger, Pest.)

NYÍLT l e v e l e z é s .
Debreczen I. S. Nem igen „halomra11 a jót soha. Még 

nem olvashattuk : de jó ha itt van, s köszönjük.
Debreczen I. Gy. Köszönet a szives fáradozásért. Mi 

kelten máskép is számolhattunk volna, azonban ha 
már itt van, hadd szaporítsa a számot. Felfér.

Péli p. Vettük, s az egyiket valóban nem vártuk, más
kép akartunk intézkedni. Ha „zöld ágra jutunk,“ 
majd keressünk módot a viszontszolgálatban. Most 
előbb hadd számláljuk meg „híveinket.“

T A R T A L O M .
Gvadányi József. M. P. — A férj. (Ily czimü elbe

szélésből.) Tóth E. — Egy este a malom előtt (Rajz) Szász 
B. — Sz’adi dalaiból. Szilády A. — A quarteronue. Fran- 
cziából. Kalocsa R. — A lyukas mogyoró. (Eredeti mese.) 
Sz. J. — Külföldi szemle. — Vegyes. — Uj könyvek. 
— Nyílt levelezés.

Előfizetési felhívás

KOSZORÚ
1864-ik évi folyamára.

Közeledvén az uj év, tisztelettel felhívjuk a t. ez. közönséget előfizetésre.
A „Koszorú“ eddigi alakjában, az eddigi feltételek mellett jelenik meg.
„A magyar költők arczképei“ folytatása a tiszt, közönség pártolásától függ. 
Előfizetés: egész evre 12 ft, félévre 6 ft. mely alulirthoz (Üllői út és 

3 pipa utcza szegletén 11 sz.) vagy Ernich Gusztáv kiadó hivatalába (Barátok tere, 7 sz.) 
utasítandó.

Pest, dec. 5. 1863.
Arany János,

szerkesztő 
és kiadó-tulajdonos.

Arany Janos felelős szerkesztő és kiadó.

Pest, 1863- Nyomatott Ernich Gusztáv ma^y. akad. könyvnyomdásznál

Teljes számú példányokkal e félévről még folyvást szolgálhatunk.

[MTA Könyvtára
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